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COMUNICAT DE PRESA 

cu privire la articolul  

,,Costică Macaleți își bate joc de banul public” 

apărut în data de 07.05.2018, în ziarul ,,Monitorul de Botoșani” 

 

 
 

În virtutea corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul „Costică Macaleți își bate joc de 

banul public”, apărut în publicația „Monitorul de Botoșani” semnat de d-na Irina Siminiceanu, convinși de 

faptul că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care cuprinde libertatea de opinie și libertatea de 

a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice, conștienți, totodată, că 

libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la 

propria imagine, ținând cont de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri și 

responsabilități, Consiliul Județean Botoșani precizează: 

Deranjați de faptul că licitația privind ,,Achiziția directă având ca obiect încheierea unui contract de 

„Servicii publicitate – publicare anunțuri privind informarea populației în presa locală tipărită pt aprilie – 

decembrie 2018” nu a fost câștigată de ziarul Monitorul de Botoșani, SC PUBLISET SRL, nu dă dreptul 

de a dezinforma și a denigra conducerea autorității contractante.  

Din acest motiv prezentăm desfășurarea licitației, pentru a elimina orice suspiciune de nerespectare a 

legislației în materia de achiziții publice. 

Astfel,  în data de 27.04.2017 a fost publicat în SICAP (vechiul SEAP), conform prevederilor legale în 

vigoare, anunțul de publicitate nr. ADV1001512 / 12.04.2018 pentru atribuirea contractului de „Servicii 

publicitate – publicare anunturi privind informarea populatiei in presa locala tiparita pt aprilie – decembrie 

2018”, la care au fost atașate, în secțiunea dedicată a anunțului din SICAP, toate documentele necesare (Caiet 

de sarcini, declarații, formulare), conform legislației în vigoare.  

Prin intermediul acestui anunț de publicitate și a Caietului de Sarcini nr. 4921/03.04.2018, Autoritatea 

Contractantă a impus, printre altele, următoarele Cerințe minime:  

- Obiectul contractului este prestarea serviciilor de publicitate media […], in conformitate cu cerintele 

Caietului de sarcini nr.4921/03.04.2018 – publicarea informațiilor de interes public în presa locală tipărită se 

va face prin intermediul unui ziar editat în limba română care să fie distribuit pe raza județului Botoșani. 

Tariful estimat este de 1.5 lei fără TVA/cm2 (mare publicitate monocrom, in interiorul ziarului). Valoarea 

estimata totala a contractului este de 16.800 lei fără TVA. 

- Criterii adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de 

atribuire stabilit de art.187, alin.3, pct. a) din Legea 98/2016 – Prețul cel mai scăzut. Prețul înscris in 

catalogul electronic va fi tariful/cm2, exprimat in lei fără TVA […]. 

- Cerințe minime – Aria de acoperire – județul Botoșani, Ziar local cu minim 5 apariții săptămânale, 

[…] 

Drept urmare, la expirarea termenului de depunere a ofertelor s-a consultat catalogul SICAP și s-au 

identificat doi operatori economici, care au publicat oferte ce îndeplinesc cerințele solicitate de către autoritatea 

contractantă. Ofertele sunt prezentate în tabelul următor: 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro


 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 

514714; 
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

 

 

Nr. 

crt OFERTANT 

TARIF/cm2 OFERTAT 

fără TVA  

(lei) 

1. 
SC PUBLISET SRL (Monitorul de Botoșani – ziar cotidian cu 

distribuție în jud.Botoșani) 
 1.5 lei/cm2 

2. 
SC MANPRES DISTRIBUTION SRL (Evenimentul Regional 

al Moldovei– ziar cotidian cu distribuție în jud.Botoșani) 
 1.4 lei/cm2 

După analiza ofertelor, se constată că cele 2 oferte sunt admisibile, respectând cerințele minime 

solicitate în caietul de sarcini. Prin aplicarea criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut se determină oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic ca fiind oferta operatorului economic SC MANPRES 

DISTRIBUTION SRL, cu tariful de 1,4 lei fără TVA / cm2.  

Analiza și evaluarea ofertelor depuse s-a realizat în exclusivitate prin raportare la documentele și 

informațiile transmise în mod transparent prin intermediul SICAP. 

Ca urmare, s-a încheiat Contractul cu nr. 5974/25.04.2018 cu operatorul economic SC MANPRES 

DISTRIBUTION SRL (Evenimentul Regional al Moldovei), pentru tariful de 1,4 lei fără TVA / cm2.  

În raport cu această cerință minimală din caietul de sarcini, aria de acoperire regională a cotidianului 

propus de ofertantul câștigător este superioară unei arii de acoperire locale. 

Prin urmare, oferta câștigătoare nu doar că îndeplinește cerința minimă din caietul de sarcini, ci asigură 

o acoperire superioară, respectiv 5 județe (Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui) și un preț mai mic decât cel 

al ziarului local, fapt ce nu constituie o ,,bătaie de joc” față de banul public, din contră o bună gestionare a 

acestuia.  

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia „s-au organizat la sfârșitul lunii aprilie două licitații, iar 

ambele duc, se pare, la dirijarea sumelor către un ziar regional din Iași, cu minimă rază de acoperire în județul 

Botoșani”, aceasta nu are un fundament legal, fiind pur insinuantă și defăimătoare, deoarece în urma unei 

„competiții” cu respectarea cerințelor minime nerestrictive, fără a limita participarea operatorilor economici la 

aceste achiziții, desfășurate transparent în SICAP conform legislației în vigoare în materia achizițiilor publice, 

publicația Monitorul de Botoșani a ofertat un preț mai mare decât publicația Evenimentul Regional al Moldovei, 

câștigător fiind publicația din Iași. 

De aceea, Consiliul Județean Botoșani stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează 

interesul public. Îndemnăm, pe această cale, jurnaliştii să dea dovadă de responsabilitate și obiectivitate atunci 

când relatează despre activitatea angajaților Consiliului Județean Botoșani. 

Astfel, pentru o informare corectă a publicului cititor al ziarului și nu numai, așteptăm să 

publicați articolul, în aceleași spații  / pagini ca și articolul din 07.05.2018. 
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