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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE 

“SERVICII DE PUBLICITATE -  

 ANUNŢ ÎN PRESA SCRISA ŞI DIFUZARE SPOT RADIO” 

                      
 

 
 

 

 
PROIECT „MAI BINE PENTRU FIECARE” 

                       Numar de identificare contract finantare - POSDRU/130/5.1/G/135066 

  
  
  
  
  

  SSeeccţţiiuunneeaa    II                                        FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII  

  SSeeccţţiiuunneeaa    IIII                                                            CCAAIIEETTUULL  DDEE  SSAARRCCIINNII  

                        SSeeccţţiiuunneeaa    IIIIII                                        FFOORRMMUULLAARREE    

                        SSeeccttiiuunneeaa  IIVV                                                                      MMOODDEELL  DDEE  CCOONNTTRRAACCTT    

 

 

Aprobat, 

DOBROTĂ CORINA MIHAELA 

         Intocmit, 

BRATU OLIMPIA 
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Sectiunea I – FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

Denumire oficială: S.C. PAIDEA S.R.L. 

Adresă/ Punct de contact:  STR. STEFAN CEL MARE NR. 34, TG-JIU, JUDETUL GORJ 

Birou de implementare al proiectului: Bdl. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, cam. 6, Targu Jiu, jud. Gorj 

Localitate: Tg-Jiu Cod poştal: 

210113 

Ţara: Romania 

Persoana de contact:  

DOBROTĂ CORINA MIHAELA 
Telefon:  0253222227 

                   

E-mail: paidea09@yahoo.com Fax: 0253222227 

Adresa de internet www.paidea.ro. 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 
[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Caietul de sarcini, documentația de atribuire pot fi obţinute la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Ofertele/ solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile :  3 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 

acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 
 

 
□ Altele (precizaţi): ————————— 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 

X Altele (precizaţi): – SRL–  formare 
profesionala-alte servicii 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                            

http://www.paidea.ro/
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da □ nu x 

II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta 

SERVICII DE PUBLICITATE - ANUNŢ ÎN PRESA SCRISA SI DIFUZARE SPOT RADIO 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor  

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse                                    

□ 

c) Servicii                                      [X] 

Executare                                     
□ 

Proiectare si executare               

□ 
Executarea, prin orice                

□ 
mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                     
□ 

Leasing                                          

□ 
Inchiriere                                       

□ 
Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 
O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor:    
- Servicii de publicitate 

 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Judetul Gorj, Regiunea Oltenia 

Cod NUTS RO 0412 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice                                                                        [x] 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                                 □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru : nu este cazul   

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

   In baza contractului ce se doreste a fi atribuit se vor asigura SERVICII DE PUBLICITATE pentru Proiectul „MAI 

BINE PENTRU FIECARE” ID-135066 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod  CPV – 79341000-6 Servicii de publicitate 
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Obiect(e) suplimentar(e) …………………………. ………………………. 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) :                

da □ nu [x]                                                      

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                             da □ nu [x] 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                  da □ nu [x] 

 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  

    Prin contractul ce se doreste a fi atribuit se vor asigura SERVICII DE PUBLICITATE  pentru - Proiect „MAI 
BINE PENTRU FIECARE” ID-135066, astfel: Servicii de publicare anunţ în presa scrisa ; Servicii de difuzare spot 

audio 

      Valoarea estimata a contractului de prestari servicii - in cadrul Proiectului „MAI BINE PENTRU FIECARE” ID-
135066 este de 6.451,61 lei fara TVA  

 

II.2.2) Opţiuni                                                                                                                       da □ nu [x] 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

   Durata contractului de achizitie publica este de la data semnarii contractului de prestari servicii si pana la data 

finalizarii serviciilor, asa cum au fost solicitate in caietele de sarcini. 
  

 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                  da □ nu [x] 

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada de prestare a serviciilor si este exprimat în lei.  

Nu se vor acorda avansuri de plata pentru prestarea serviciilor contractate. 

III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate  
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III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                da □    nu [x] 

      NU ESTE CAZUL 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                          da □    nu [x] 

   NU ESTE CAZUL 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

 Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul:     Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale                      da □        nu [x]     

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii; 

h) Ordinul nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 
oferta independenta ; 

i) Prevederile ghidului solicitantului generale si specifice emis de AMPOSDRU; 

k) Instructiuni, ordine, notificari emise de AMPOSDRU si ANRMAP cu privire la modul de desfasurare a achizitiilor 
si implementarea proiectelor; 
l) OMFE 1120/15.10.2013 
m) Site-ul www.anrmap.ro 

 III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 

II.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180  

Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi 

irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 

Modalitatea de îndeplinire : Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal (Completare 

Formular nr.1 )  

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181  

Condiţie de calificare : autoritatea contractantă nu va  califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul 

consolidat precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora). 

http://www.anrmap.ro/
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Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal  (Completare 

Formular nr.2 )  

3. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 

Documente de confirmare : Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.3) 

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691  si Declaratie privind 
neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din 
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.4.1) si Declaratie 
privind neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG 66/2011 (completare  Formular nr.4.2) 

       Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat  sunt următoarele:      

      Administrator- Dobrotă Corina Mihaela; manger proiect – FIU-MITREA NICOLETA; BRATU OLIMPIA; NICA 
LUCIA VALENTINA 

 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  

         Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente sunt reale/valabile la 

data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codurile CAEN ale 

prestatorului. In cazul unui grup de operatori economici (asociere) care depun oferta comuna, fiecare membru 

din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codurile 

CAEN ale acestuia.  

        Modalitatea de îndeplinire:  

    -  Prezentarea copie CUI - din care să rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN 

aferente acestora in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 

     

III.2.2) Capacitatea economica si financiara  - Nu este cazul 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Nu este cazul 

 

NOTA:  Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu. Beneficiarul va considera ca 
inacceptabila oferta depusa de un ofertant care in ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu 

si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau 
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii - Nu este cazul 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                 da □ nu  [x] 
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       

da □ nu [x] 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                         da □ nu [x] 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

IV: PROCEDURA  

 IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                       Offline  [x]    On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii : achizitie directa  

 

 IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criteriul de atribuire   

Cel mai mic preţ                                                                                                                                                       [x] 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă  

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                       

da □        nu [x] 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 

 ES   BG   CS    DA    DE   ET     EL    EN    FR    IT   LV     LT    HU   MT    NL   PL    PT     RO     SK   SL   FI   
SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     [x]      □     □     □     
□  

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  

durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
   Nesolicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in totalitate cerintele fisei de date a achizitiei si ale 

caietelor de sarcini. 
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IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

     Propunerea financiara se va completa in lei si va cuprinde:  Formularul de oferta nr. 5, Anexa la 
formularul de oferta 

 
Nota: Oferta financiară va fi intocmita astfel incat prestatorul sa asigure serviciile pe parcursul 

tuturor lunilor de implementare a proiectului conform prevederilor din cadrul caietele de sarcini, in 

concordanta cu preturile pietei. 
 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

   Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si documentele pentru selecţie de oferte este: S.C. PAIDEA 
S.R.L. - Bdl. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, cam. 6, Targu Jiu, jud. Gorj 

  Data limită pină la care se primeşte scrisoarea de interes insoţită de documentele pentru liciţatie este 
12.09.2014 - ora 1700. 

 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.09.2014 - ora 1730. 

si se va desfaşura la sediul S.C. PAIDEA S.R.L. (mentionat mai sus). Participarea ofertanţilor la deschiderea 

ofertelor nu este obligatorie. 
 

     Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul  nr. 0 si se va 
atasa pe plicul exterior. 

 

    Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes si ofertei; S.C. PAIDEA S.R.L. nu 
va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 

 
  Ofertantul  trebuie să ia toate măsurile astfel încat scrisoarea de interes si  oferta  să fie primită de S.C. PAIDEA 

S.R.L., la adresa: : Bdl. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, cam. 6, Targu Jiu, jud. Gorj 

- pină la data limită de: 12.09.2014 ora 1700. 

 
Comisia de evaluare se va întruni pentru deschiderea ofertelor în data de 12.09.2014 ora 1730, la sediul S.C. 

PAIDEA S.R.L. 
 Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin 

poştă.  Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 

 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi oferta  într-un singur exemplar. Oferta nu va conţine 
rinduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate 

de către ofertant sau persoana imputernicită a acestuia.   Beneficiarul va refuza primirea ofertelor în plicuri 
deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta. 

 

    Toate documentele care atesta cerintele de calificare si eligibilitate vor fi depuse intr-un plic (marcat cu 
denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi 

deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este declarată întirziată. Candidatul trebuie să sigileze plicul cu 
exemplarul ofertei. 

 
             Plicul exterior trebuie să fie marcat cu  inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA. DE  

12.09.2014 - ora 1730”. 
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             Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, S.C. PAIDEA S.R.L. nu îşi asumă 
nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare. 

 

V: INFORMATII SUPLIMENTARE 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC                                                                           da □  nu [x] 

V.2) Contractul se înscrie într-un program finanţat din fonduri comunitare                                                                

da [x] nu □ 
       Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 

 
 

 

VI. CĂI DE ATAC 

VI.1 Cale amiabila - Beneficiar 

VI.2 Organismul superior - competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6,  sector  3 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţară: România 

E-mail: office@cnsc.ro           Telefon: :   021 / 3104641  

Adresă Internet: www.anrmap.ro, 

www.cnsc.ro 
Fax:            021 / 3104642 

 

VI.3 Tribunalul Tg-Jiu 

Organismul competent pentru procedurile de mediere: - 

 

Vizat, 
ADMINISTRATOR 

DOBROTĂ CORINA MIHAELA 

 
Intocmit, 

BRATU OLIMPIA 
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Sectiunea II 

CAIET DE SARCINI  
 

“SERVICII DE PUBLICITATE -  
 ANUNŢ ÎN PRESA SCRISA ŞI DIFUZARE SPOT RADIO” 

necesare implementarii proiectului: 

„ MAI BINE PENTRU FIECARE” 

COD CPV: 79341000-6  

 

 Beneficiar privat, S.C. PAIDEA S.R.L. , cu sediul in STR. STEFAN CEL MARE NR. 34, 

TG-JIU JUDETUL GORJ, birou de implementare al proiectului: Bdl. Ecaterina Teodoroiu 

nr. 92, cam. 6, Targu Jiu, jud. Gorj,  JUDETUL GORJ , lanseaza achizitia directa “Servicii de 

publicare anunt in presa scrisa si difuzare spot audio” necesara implementarii „MAI 

BINE PENTRU FIECARE”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Sectorial 2007-2013, Fondul Social European, Programul Operational Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor 

active de ocupare" 

Obiectul contractului: Contract de servicii anunţ în presa scrisă şi difuzare spot radio 

conform specificatiilor tehnice de mai jos 

ANUNT IN PRESA SCRISA 

 
1. Anunt in presa scrisa – acoperire locala  

 

Descriere Cerinţe tehnice minime 

Anunţ in presa scrisa cu 

acoperire locala 

Aria de difuzare: judetul Gorj (minim zona de 

centru a judetului, cu acoperire in localitatile Tg. 

Jiu, Tg. Carbunesti, Rovinari) 

Număr anunţuri 3 aparitii; 

Frecvenţa de apariţie a ziarului cotidian  

Tiraj mediu difuzat pe editie minim 1500 buc 

Perioada de difuzare Anul 2014 ( 25 septembrie): 1 anunturi 
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Anul 2015 - 2 anunturi din care: 1 anunt august-

septembrie, 1 anunt noiembrie-decembrie  

Număr apariţii/comandă 1 aparitie;   

Elemente tehnice 

Suprafaţă/anunţ Format minim: 1/8 din pagina (minim 130 cmp) 

Apariţie Poziţie nepreferenţială 

Culoare Alb-negru 

Chenar anunţ Cu chenar 

Machetare Macheta va fi realizata de prestator 

 

 

2. Anunt in presa scrisa – acoperire regionala 
 

Descriere Cerinţe tehnice minime 

Anunţ in presa scrisa cu 

acoperire regionala 

Aria de difuzare: judetul Gorj, judetul Dolj, judetul 

Mehedinti, judetul Valcea, judetul Olt 

Număr anunţuri 2 aparitii; 

Frecvenţa de apariţie a ziarului cotidian  

Tiraj mediu difuzat pe editie minim 1500 buc 

Perioada de difuzare 
Anul 2014 ( 25 septembrie): 1 anunt 

Anul 2015 (noiembrie – decembrie): 1 anunt 

Număr apariţii/comandă 1 aparitie;   

Elemente tehnice 

Suprafaţă/anunţ Format minim: 1/8 din pagina (minim 130 cmp) 
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Apariţie Poziţie nepreferenţială 

Culoare Alb-negru 

Chenar anunţ Cu chenar 

Machetare Macheta va fi realizata de prestator 

 

 

Reguli privind desfsurarea colaborarii dintre Achizitor si Prestator 

 

Pentru a realiza o informare cat mai larga, conform documentelor POSDRU (Ghidul 

Solicitantului si Manualul de Identitate Vizuala), relevant pentru oferta prestatorului este 

Tirajul cotidianului si Aria geografica de difuzare a cotidianului.  

Nu sunt acceptate oferte care propun publicarea anuntului intr-un cotidian cu tiraj mai 

mic de 1500 buc/editie (tiraj mediu pe ultimele 3 luni, corespunzator momentului depunerii 

ofertei).  

Pentru a demonstra aria de acoperire, pentru localitatile/zonele mentionate la cerinte 

tehnice, prestatorul va furniza copii ale contractelor incheiate cu distribuitorii de presa scrisa. 

Achizitorul va anunta prestatorului intentia de publicare a unui anunt si data publicarii 

acestuia, cu 7 zile inaintea respectivei date. Continutul informational al Anuntului va fi pus la 

dispozitia prestatorului in format electronic, fisier word sau pdf, cu 5 zile calendaristice 

inainte de data publicarii. Prestatorul trebuie sa aiba capacitatea de prelucrare a fisierelor 

word sau pdf. Siglele si logourile obligatorii vor fi puse la dispozitia prestatorului in format 

electronic, fisier word, bmp sau jpg.  

Prestatorul va realiza in termen de cel mult 48 ore de la primirea textului, varianta 

finala pentru tipar si o va prezenta achizitorului pentru aprobare. Achizitorul isi va exprima 

acordul (Bun de tipar) sau dezacordul pentru varianta propusa, în momentul primirii 

acesteia. Prestatorul va realiza in timp util modificarile necesare, sugerate de achizitor astfel 

incat aparitia anuntului in presa scrisa sa respecte termenul fixat de 5 zile de la primirea 

textului. Macheta trebuie sa asigure o buna lizibilitate a textului si logourilor. Daca macheta 

este aprobata cu „bun de tipar”, achizitorul va emite catre prestator comanda de executie.  
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Publicarea anuntului este acceptata doar pentru varianta aprobata de achizitor. 

Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului 3 exemplare din fiecare numar al cotidianului in 

care este publicat anuntul. 

Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" 

 Contract de finantare POSDRU/130/5.1/G/135066 

 

2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut  

3. Adresa beneficiarului: Bdl. Ecaterina Teodoroiu nr. 92,  JUDETUL GORJ  

4. Operatorii economici interesati sunt rugati sa elaboreze si sa prezinte oferta financiara 

pentru  publicare anunţ în presa scrisă.  

5. Executarea contractului începe imediat după semnarea lui  

7. Plata serviciilor se va realiza in baza facturii emise în maxim 30 de zile lucratoare de la 

deblocarea fondurilor aferente proiectului 

8. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie va rugam sa ne 

contactaţi la numărul de telefon 0253222227, la sediul beneficiarului sau la adresa de e-mail: 

paidea09@yahoo.com .  

9. Ofertele se vor depune la adresa la sediul beneficiarului pana la data de 12.09.2014 ora 

17:00  

 

10. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.09.2014 orele 17:30.  
 

11. Rezultate aşteptate 

 

Rezultatele ce trebuie realizate de prestatorul de servicii – PRESTAREA SERVICIILOR 

CONFORM OFERTEI SI IN PRETURILE PROPUSE DE ACESTA. 
 

12.  Riscuri 
 

Riscurile care vor fi luate în considerare pe parcursul derulării contractului, sunt: 

- Întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza contestaţiilor şi 

aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a 

contractului. 

- Întârzierea plăţilor din cauza nerambursării la timp a cheltuielilor de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU. 
 

13. Condiţii de plata  

   Plata se va face pe baza de factura fiscala emisa de prestator – in functie de disponibilitatile 

beneficiarului. Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată şi completată. 
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 SPOT RADIO 

 
 

PRESTATORUL VA TREBUI SA RESPECTE CONDITIILE PREZENTATE MAI JOS 

Reguli privind desfasurarea colaborarii dintre Achizitor si Prestator 

 

Achzitorul va emite comanda si indicatiile pentru realizarea spotului audio. In termen de 5 

zile prestatorul va realiza spotul audio si il va transmite achizitorului pentru aprobare. In 

situatia in care sunt emise observatii prestatorul va reface materialul in termen de maxim 2 

zile. Procesul poate fi reluat cu inca o prelungire de 2 zile in cazul constatarii altor nereguli. 

Se va emite „bun de plata” doar pentru varianta acceptata de achizitor.  

Prestatorul va elibera un certificat privind dreptul de utilizare si dreptul de proprietate pe 

care achizitorul il va detine pentru spotul audio. 

Spotul audio va fi livrat in 2 exemplare (DVD).  

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE – servicii de difuzare SPOT AUDIO 

 

 Descriere Cerinţe tehnice minime 

1. Difuzare spot audio Radio  

Canal mass-media Radio  

Aria de difuzare 

(acoperire) 

Aria de difuzare: judetul Gorj (minim zona de centru a 

judetului, cu acoperire in localitatile Tg. Jiu, Tg. 

Carbunesti, Rovinari) 

Număr difuzari 75 difuzari 

Zile de difuzare Luni - duminica  

Interval orar de 

difuzare 

08.00 – 23.00 

Perioada de difuzare intervalul septembrie 2014 – decembrie.2015 
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zilnice Programul de difuzare va fi comunicat odata cu emiterea 

comenzii catre prestator (cu minim 10 zile inaintea primei 

difuzari) 

Durata unei difuzari intre 20 si 55 secunde 

Observatii Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului spotul audio. 

Prestatorul va respecta graficul de difuzare a spotului. 

In situatii motivate prestatorul poate modifica graficul de 

difuzare, solicitand in prealabil acordul achizitorului.  

  

 

PRESTATORUL VA TREBUI SA RESPECTE CONDITIILE PREZENTATE MAI JOS 

 

Reguli privind desfasurarea colaborarii dintre Achizitor si Prestator 

  

In situatia in care se poate acoperi zona descrisa prin utilizarea a 2 posturi de radio, fiecare 

post de radio va emite cate 38 spoturi audio. In situatia in care se poate acoperi zona descrisa 

prin utilizarea a 3 posturi de radio, fiecare post de radio va emite cate 25 spoturi audio. Nu 

este permisa utilizarea a mai mult de 3 posturi radio.  

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului 

un DVD, care sa contina inregistrarea difuzarii fiecarui spot audio, cu elemente de legatura 

pre si post difuzare spot. Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un raport lunar privind 

difuzarea spoturilor audio. 

Ofertantul va demonstra aria geografica de acoperire cu acte care sa ateste 

receptionarea semnalului in zonele mentionate. In acest scop va depune: contracte, rapoarte 

de audit, studii de audienta etc. 

 

Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" 

 Contract de finantare POSDRU/130/5.1/G/135066 

2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut  
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3. Adresa beneficiarului: Bdl. Ecaterina Teodoroiu nr. 92,  JUDETUL GORJ  

4. Operatorii economici interesati sunt rugati sa elaboreze si sa prezinte oferta financiara 

pentru difuzare spot audio 

5. Executarea contractului începe imediat după semnarea lui 

7. Plata serviciilor se va realiza in baza facturii emise în maxim 30 de zile lucratoare de la 

deblocarea fondurilor aferente proiectului 

8. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie va rugam sa ne 

contactaţi la numărul de telefon 0253222227, la sediul beneficiarului sau la adresa de e-mail: 

paidea09@yahoo.com .  

9. Ofertele se vor depune la adresa la sediul beneficiarului pana la data de 12.09.2014 ora 

17:00  

 

10. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.09.2014 orele 17:30.  

11. Rezultate aşteptate 

 

Rezultatele ce trebuie realizate de prestatorul de servicii – PRESTAREA SERVICIILOR 

CONFORM OFERTEI SI IN PRETURILE PROPUSE DE ACESTA. 
 

12.  Riscuri 
 

Riscurile care vor fi luate în considerare pe parcursul derulării contractului, sunt: 

- Întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza contestaţiilor şi 

aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a 

contractului. 

- Întârzierea plăţilor din cauza nerambursării la timp a cheltuielilor de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU. 
 

13. Condiţii de plata  

   Plata se va face pe baza de factura fiscala emisa de prestator – in functie de disponibilitatile 

beneficiarului. Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată şi completată. 

 
    Intocmit, 

BRATU OLIMPIA 
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Sectiunea III – Formulare 

                                             Formular nr.0 

      OFERTANTUL                                                             Inregistrat la sediul autoritatii 

contractante 

       .....................                                                                                nr. .......... / .......... 

    (denumirea/numele) 

S C R I S O A R E   D E   Î N A I N T A R E 

 

Catre, 

 ........................................................... 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Ca urmare a anuntului de participare nr. .......... din ................. /(ziua/luna/anul), privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............................................................./ 

(denumirea contractului de achizitie publica), noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va 

transmitem alaturat urmatoarele: 

1 Documentul ................................./ (tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru 

participare, in cuantumul  si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru 

elaborarea si prezentarea ofertei; 

2 Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: 

a. oferta; 

b. documentele care insotesc oferta. 

            Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

            Cu stima,            

 Data completarii ...............             

Ofertant, 

....................... 

(semnatura autorizata 
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Formular nr. 1 

 

      Operator economic 

    .......................... 

      (denumirea/numele) 

 

          DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 

procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta 

la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am 

fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati 

ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 

    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 

beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

     Data completarii .............                    Operator economic, 

                                                  

                                                       

................................ 

                                                      (semnatura autorizata)  

 

 



 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013  
Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" 
Domeniul major de intervenție - 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 
Titlul proiectului: - "Mai bine pentru fiecare!" 
Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/135066 

19 

   Operator economic                    Formular nr. 2 

 _________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

    Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al candidatului/ofertantului, la 

procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV 

............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii 

contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;  

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data 
solicitată; 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 

e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criterilor de 
calificare si selectie. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 

Operator economic, 

........................ 

(semnatura autorizata) 
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     Formular nr. 3 

 

       CERTIFICAT 

 de participare la licitatie cu oferta independenta 

  

 

 

 I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai 

............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie 

publica organizata de ........................................, in calitate de beneficiar, cu nr. 

.................................... din data de ..............................., certific/certificam prin prezenta ca 

informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. 

 II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ........................................., urmatoarele: 

 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 

 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 

 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze 

oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 

 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau 

juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul 

aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 

 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare 

concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 

 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 

priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la 

respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu 

au legatura cu obiectul respectivei proceduri; 

 7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce 

priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. 

 III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele 

consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea. 

  

 

Ofertant,  

........................ 

   Reprezentant/Reprezentanti legali 

(semnaturi) 

         Data 
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    OPERATOR ECONOMIC                                                                            Formularul nr.4.1 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

 privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare  

1. Subsemnatul/a…………………………………………………………..………, în calitate de 

…………………………………….………..….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ tert 

sustinator), la procedura de ..............(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului  de 

achizitie publica avand ca obiect  ................... (denumirea produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV 

........................., la data de  ............... (zi/luna/an), organizata de ............................... (denumirea 

autoritatii contractante) …………………………, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub 

sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al 

patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca Gorj; 

  nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj. 

 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

.........................................……………………………………... cu privire la orice aspect tehnic şi  

         (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

financiar în cu activitatea legătură noastră. 

Operator economic 

 …………………………. 

(nume si functie persoana autorizata )  

                          

         ………………………………………. 

                                                                   (semnatura persoană autorizata si stampila ) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                    Formularul nr.4.2 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere, 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul ………………………………….. , reprezentant legal al 

……………………………………………………………………., declar pe propria raspundere ca 

NU MA AFLU in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – 

aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. 

ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora – precizand urmatoarele: 

- Nu ne aflam in situatia existentei unui conflict de interese; 
- Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi compania 

noastra; 
- Nu exista legaturi între membrii comisiei de evaluare şi compania noastra; 
- Nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru 

acest tip de achiziţie; 
 
Aceasta este declaratia mea, pe care o sustin si o semnez. 
 
 
 
 
Administrator/Repr. legal, 

__________________________ 

 



 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013  
Axa prioritară – 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" 
Domeniul major de intervenție - 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" 
Titlul proiectului: - "Mai bine pentru fiecare!" 
Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/135066 

23 

Formular nr.5 

 OFERTANTUL 

_________________ 

   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

    Domnilor, 

        1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse 
in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma 
de .....................din care: 
 ANUNT IN PRESA SCRISA..............…………. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), 
platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de ......... (suma in litere si in cifre). 
SPOT AUDIO…………. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia 
serviciilor, la care se adauga TVA  in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre). 

 2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem 
prestarea serviciilor la data solicitata de beneficiar. 

  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 
______90__________ zile, respectiv pana la data de _______________________________si ea va 
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

    5. Alaturi de oferta de baza: 
         |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de 

oferta separat, marcat în mod clar "alternativa"; 

         |_|  nu depunem oferta alternativa. 

          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind 

castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia 

de atribuire. 

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 

oferta pe care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare repartizate. 

Data _____/_____/_____ 
 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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ANEXA -  FORMULAR DE OFERTA 

 

 

 
 

Denumire serviciu Pret unitar Cantitate Valoare totala 

Anunt regional/local 
in presa scrisa 

 5  

Spot audio  75  

Valoare totala - lei fara TVA -  

Valoare totala - lei cu TVA -  
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Sectiunea IV 
Contract de prestari servicii 

Nr…………/………………. 2014 

 

În temeiul Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare, in temeiul instructiunilor AM POS-DRU in vigoare, dar si in temeiul OMFP  1120/2013 - 

s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: 

între: 

 
1. PARTILE CONTRACTANTE 

 
S.C. PAIDEA S.R.L. cu sediul in STR. STEFAN CEL MARE, NR. 34, TG-JIU, JUDETUL GORJ, 

COD POSTAL-210131, telefon/fax 0253/222.227 număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 

Comertului – J18/324/2009 cod unic de înregistrare 25680441 cont bancar RO82 BRDE 200S V293 
2214 2000 deschis la B.R.D. – G.S.S – SUCURSALA TG-JIU, reprezentată prin CORINA-MIHAELA 

DOBROTA, funcţia ADMINISTRATOR, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte şi 
  

...............................................................................................,adresa/sediul..................................

............................, telefon/fax ......................................, numărul de înmatriculare 

................................................., codul fiscal ........................................,  cont (trezorerie, 

bancă)...................................................................................., reprezentat prin .......................... 
..............................................................................., având funcţia 

............................................................,  în calitate de PRESTATOR. 
 

2.Definiţii 

2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a)contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c)preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d)servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu 
serviciile prestate conform contractului; 

f)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
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g)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 

3.Interpretare 
3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

 
4.Obiectul principal al contractului 

4.1- Prestatorul se obligă să presteze 
- Servicii de publicare anunţ în presa scrisa  

- Servicii de difuzare spot audio  

” ID-135066, conform caietelor de sarcini si a ofertei depuse anexă la contract, precum si  în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 

4.2- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 
5.Preţul contractului si modalitati de plata 

5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de  

- Servicii de publicare anunţ în presa scrisa - ___________lei fara TVA 
 - Servicii de  difuzare spot audio - ______________ lei fara TVA 

la care se adaugă …………… lei, reprezentând T.V.A.  

5.2. Plata se va realiza în contul Prestatorului nr. ............................................. deschis la 

....……..., în termen de 30 de zile, in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie. 

 

6.Durata contractului 
6.1.     Durata contractului de achizitie publica este de la data semnarii contractului de prestari servicii 

si pana la finalizarii serviciilor solicitate in caietul de sarcini. 

 
7.Documentele contractului 

7.1.- Documentele contractului sunt: 
 

a) anexele contractului 
Anexa 1 – Caietele de sarcini 

Anexa 2 – Oferta prestatorului 

Acte aditionale – daca este cazul 
 

b) instrucţiuni de reglementare AM POSDRU/OI POSDRU. 
 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului si ale prestatorului 

8.1.- Obligaţiile principale ale prestatorului: 

- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
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 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul de prestare prevăzut în 
prezentul contract. 

- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi 

    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 

 8.2.- Obligaţiile principale ale achizitorului: 
 

- Să plătească preţul către prestator conform art. 5 din contract; 

- Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate de prestator în termenul convenit; 
- Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 30 zile de la primirea facturii. 

Plata contractului se va face de către achizitor după încheierea proces verbal de recepție a serviciilor 
prestate în baza documentelor justificative. 
 
9. Penalităţi pentru întârziere 

9.1.- În cazul în care prestatorul, din culpa sa exclusivă nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile 

asumate în contract, achizitorul va deduce din preţul contractului ca penalităţi 0,5% pe zi din 
valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

 
10. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

10.1. - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu celeritate, 

profesionalism şi promptitudine conform angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta depusă. 
10.2.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul 

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3. - Prestatorul va returna din propria initiativa, la solicitarea achizitorului, contravaloarea 
eventualelor incasari efectuate nelegal, penalitati calculate de catre organele de control, actul 

constatator constituind totodata titlu de plata, precum si totalitatea sumelor incasate in cadrul 

prezentului contract si considerate ca neeligibile in urma depunerii cererilor de rambursare 
intermediare sau finale. 

 
11.Alte responsabilităţi  

11.1.- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului toate documentele şi informaţiile 

cerute pentru realizarea serviciilor, în timpii specificaţi de acesta. 

12.Recepţie şi verificări 
12.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu cerinţele la zi ale AM POSDRU/ OI POSDRU 
12.2.- Verificările vor fi efectuate de către persoanele împuternicite de Achizitor în acest sens. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop (daca este cazul). 
 

13.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin contract; 
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13.2.  (1)Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită prin termenul de prestare trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
           (2)În cazul în care: 

i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
ii)alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către Prestator, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor 

sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 
semna un act adiţional. 

13.3.- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenul de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 

de prestare asumate prin contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

13.4.- În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi 

Prestatorului. 
 

 
14.Ajustarea preţului contractului 

14.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate 

în oferta financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a 
contractului. 
 
15.Amendamente 

15.1.- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 
 

16. Garantia de buna executie a contractului 
       NU ESTE CAZUL. 

 

17.Forţa majoră 
17.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

17.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

17.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 

17.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 
18. Încetarea contractului 

18.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
 a) prin acordul părţilor; 
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 b) la data incasarii ultimei cereri de rambursare; 
 c) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a 

prestatorului; 
 d) prin denunţare unilaterală de către Achizitor a prezentului contract, în cel mult 30 de zile de 

la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în 

cazul rezilierii din orice motiv de către AM POSDRU/ OI POSDRU a contractelor de finanţare a 

proiectului. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinit până la data denunţării unilaterale a contractului; 

 e) prin reziliere în condiţiile prevăzute. 
 

19. Rezilierea contractului 

19.1   Nexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale de către una 
din părţi conduce la rezilierea de drept a contractului şi cu posibilitatea de a se pretinde daune-

interese, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune 
digilenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit 

prezentului contract în termen de 5 zile de la primirea notificării. 
 

20.Soluţionarea litigiilor 

20.1.- Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 
20.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi soluţionata de către instanţele 

judecătoreşti competente. 
 

21.Limba care guvernează contractual 
21.1.- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 
22.Comunicări 

22.1.(1)Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
        (2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 
22.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 
23.Legea aplicabilă contractului 

23.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

    Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în două exemplare originale , câte 

unul pentru fiecare parte. 
 

 
 

Achizitor   Prestator 
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