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SECŢIUNEA I : INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Secţiunea I cuprinde informaţiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică, care sunt destinate potenţialilor ofertanţi interesaţi să participe la 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii. 

I.1. Denumirea autorităţii contractante :  JUDEŢUL BOTOŞANI - CONSILIUL JUDEŢEAN  
            Cod fiscal : 3372955 
           Adresa : Piaţa Revoluţiei nr. 1-3 
           Nr. telefon : 0231/514712 
           Nr. fax : 0231/514715 
 
 
I.2. Sursa de finanţare :                        Buget propriu. 
 
 
I.3. Scopul aplicării procedurii :            Autoritatea contractantă invită persoanele   
     juridice interesate să depună oferta, în    
     vederea atribuirii contractului de:  

Servicii de publicitate media – anunţuri în 
presa scrisă locală şi centrală, transmisiuni live, 
publicitate pe site-uri de specialitate 

 
 
I.4. Procedura de atribuire aleasă : Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie se 

aplică procedura de cerere de oferte, cu 
invitaţie de participare publicată în SEAP nr. 
……… din………………, la adresa de internet 
www.publicitatepublica.ro şi pe pagina de 
internet proprie www.cjbotosani.ro.  

 
 
I.5. Costul documentaţiei de atribuire : gratuit din SEAP sau de pe adresele de internet precizate 

mai sus 
 
 
I.6. Principii care stau la baza atribuirii  
contractului de achiziţie publică :   a) nediscriminarea; 
       b) tratamentul egal; 
       c) recunoaşterea reciprocă; 
       d) transparenţa; 
       e) proporţionalitatea; 
       f) eficienţa utilizării fondurilor publice; 
       g) asumarea răspunderii. 
       
I.7. Legislaţie aplicată :    Atribuirea contractului de achiziţie publică se

      realizează în conformitate cu prevederile actelor  



normative : 
       1.OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor 
       de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii modificată şi completată cu Legea nr. 
337/2006; 
2.H.G nr. 925/19.04.2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
OUG nr. 34/19.04.2006 publicată în M. Of. 
Partea I nr. 625/20.07.2006; 
3.Ordinul nr. 183 din 3 noiembrie 2006 al 

Preşedintelui Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice privind aplicarea dispoziţiilor referitoare 
la contractul de publicitate media; 
4.O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECŢIUNEA II : FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

 
 Această secţiune este parte componentă a Documentaţiei de Atribuire şi conţine informaţiile 
şi instrucţiunile necesare operatorilor economici pentru a elabora şi prezenta oferta în scopul 
atribuirii contractului de servicii care constă în „Servicii de publicitate media – anunţuri în presa 
scrisă locală şi centrală, transmisiuni live, publicitate pe site-uri de specialitate”. 
 
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 

Denumire: CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 
Adresă: Piaţa Revoluţiei nr. 1-3  
Localitate: BOTOŞANI 
 

Cod poştal: 710236 Ţara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: Cojocaru Camelia şi 
Olaru Mariana-Emanuela 
În atenţia d-nei Antonela Pătraşcu 

Telefon: 0231/514712, int. 4111 sau 4141 

E-mail: cojocaru.camelia@cjbotosani.ro 
ema.olaru@gmail.com  

Fax: 0231 / 514715 

Adresa de internet (dacă este cazul): www.cjbotosani.ro 
Adresa autorităţii contractante: consiliu@cjbotosani.ro 
 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
■ autorităţi locale  
□ alte instituţii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi)   

■ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi)________________ 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante     
      DA □         NU■ 
 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
                                                                        Data: 05.05.2010 
                                                                        Ora limită : 10.00 
                                                                        Adresa : Consiliul Judeţean Botoşani 
                                                                                      Str. Piaţa Revoluţiei nr. 1-3 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 07.05.2010 
Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie : Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 



Achiziţiilor Publice Bucureşti 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Bucureşti 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 
Localitate:Bucureşti                                           Cod poştal: 030084         Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro                                      Telefon: 021 3104641  
Adresă internet: www.cnsc.ro                            Fax:       021 3104642 
 
I.c. Sursa de finanţare : 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit :  
      Bugetul propriu al judeţului. 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract:  
SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA – ANUNŢURI ÎN PRESA SCRISĂ LOCALĂ ŞI 
CENTRALĂ, TRANSMISIUNI LIVE, PUBLICITATE PE SITE-URI DE SPECIALITATE 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare : 
SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA – ANUNŢURI ÎN PRESA SCRISĂ LOCALĂ ŞI 
CENTRALĂ, TRANSMISIUNI LIVE, PUBLICITATE PE SITE-URI DE SPECIALITATE 
- într-un cotidian cu arie de difuzare la nivel local (judeţean) şi la nivel naţional, în care 
Consiliul judeţean, pe bază de comandă, doreşte publicarea anunţurilor/dispoziţiilor/hotărârilor/altor 
documente de interes public. 
- transmisia live a şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani pe un site specializat, abonament la 
newsletter electronic informativ, e-profile-ul instituţiei, materiale editoriale , ştire video, banner 
electronic cu sigla instituţiei şi link către pagina web a instituţiei. 

(a) Lucrări                          □      (b) Produse               □     (c) Servicii                          ■ 
 

Execuţie                             □ 
Proiectare şi execuţie        □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                       □ 

Cumpărare                □          
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate      □ 
 

Categoria serviciului     
2A ■ 
2B □ 
 
(Se specifică din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul 
contractului: fie din Anexa 2A , fie 
din Anexa 2B)  

Cod   CPV           □□□□□□□□ Cod  CPV      □□□□□□□□ Cod  CPV   79341000-6 Servicii 
publicitate  

II. 1.3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:   ■                    
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
Până la data de 31.12.2010 cu posibilitatea prelungirii duratei contractului cu până la 4 luni, 
conform art.6, alin. 3, lit. d din HG nr. 925/2006, fiind condiţionat de existenţa resurselor financiare 
alocate cu această destinaţie.  
II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (nu este cazul) 
Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator           □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 



Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 
II.1.6) Divizare pe loturi  
           da ■       nu □ 

Lot 1. - Servicii de publicitate media – anunţuri în presa scrisă locală şi centrală; 
Lot 2. - transmisiuni live, publicitate pe site-uri de specialitate. 

Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                  Unul sau mai multe  ■                      Toate loturile  □ 
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■ 
 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă 
există)                                                                      
Lot 1 - servicii de publicare anunţuri de mică şi mare publicitate, monocrom şi color, prima 
pagină, pagini interior, ultima pagină, într-un cotidian din presa locală şi centrală scrisă, 
Lot 2 - transmisiuni live, publicitate pe site-uri de specialitate. 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                                                     da □       nu ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
 
       DA   □                                   NU ■ 
 
        DA  □                                   NU ■ 

 
III: PROCEDURA 
 
III.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                              □ 
Licitaţie restrânsă                             □ 
Licitaţie restrânsă accelerată            □ 
Dialog competitiv                              □ 

Negociere cu anunţ de participare            □   
Negociere fără anunţ de participare          □                    
Cerere de oferte                                        ■ 
Concurs de soluţii                                     □ 

 
 III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  ■   

III.2.) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor publice – OUG 
34/2006; HG 925 /2006; Ordinul nr. 183/2006; OUG 94/2007. 
 
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
IV.1.1.Declaraţii privind eligibilitatea  Cerinţă obligatorie: prezentare formular 12A  
IV.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: completare formular 12 B 
(declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 181 din O.U.G nr. 34-2006). 
Se vor depune: 

- a) certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor şi taxelor locale, alte venituri 
ale bugetului local; 

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică 



- b) certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale la bugetul consolidat 
(Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice) 

Dovada achitării taxelor se va face prin 
prezentarea formularelor tip, emise de organismele 
competente privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată, în original sau copii legalizate. 
Certificatele vor fi valabile la data deschiderii 
ofertelor. 
 

IV.1.3.Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedură 

Cerinţă obligatorie:completare formular 12 C 
 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
IV.2.2. Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie: Certificat constatator emis de 

oficiul registrului comerţului, în original sau 
copie legalizată/ Autorizaţie de funcţionare / 
altele echivalente, document din care se atestă 
înregistrarea fiscală şi din care rezultă că ofertantul 
nu este în stare de faliment ori lichidare; 
                                  - Bilanţul contabil vizat de 
administraţia financiară data de 31.12.2009 - în 
copie 

IV. 3.) Situaţia economico-financiară                                   
IV. 3.1. Informaţii privind   
situaţia economico-financiară 

 Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

Se solicită completarea anexei nr.2 – Informaţii 
generale – cu cifra de afaceri medie anuală pe 
ultimii 3 ani (2007,2008,2009); 

IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
IV.4.1. Informaţii privind capacitatea 
tehnică 
    
    Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
 

Se solicită : 
 - Declaraţie privind lista principalelor prestări de 
servicii în ultimii 3 ani, conform formularului 
12E, în care să se regăsească cel puţin o prestare de 
servicii ca natură şi complexitate cu obiectivul 
supus licitaţiei; 
 
 - se solicită completarea anexei nr.3 – experienţă 
similară;  
Se va prezenta cel puţin un contract de prestări de 
servicii şi cu recomandarea din partea 
beneficiarului – în copie; 
Pentru Lotul 1: 
 - certificat emis de instituţii autorizate, 
independente, de audit de atestare a tirajului mediu 
difuzat pe ediţie al ofertantului : 
     - minim 3.000 exemplare, în cazul cotidienelor 
locale;  
     - minim 25.000 exemplare, în cazul cotidienelor 
naţionale cu profil general, cu pagini sau rubrici 
economico-financiare.  
 
Tirajul mediu difuzat pe ediţie – reprezintă media 



pe ediţie a exemplarelor pentru care se poate dovedi 
pe bază de acte că au intrat în posesia utilizatorului 
final. Tirajul mediu difuzat pe ediţie este compus 
din : 
     - abonamente; 
     - exemplare vândute cu bucata; 
     - exemplare gratuite:    
 
În cazul tirajului mediu difuzat pe ediţie al 
ofertantului, acesta trebuie să fie certificat pentru 
perioada oct - decembrie 2009, de către instituţii 
autorizate, independente, de audit.  
Pentru Lotul 2: 
profilul şi publicul ţintă, numărul de accesări 
lunare: 

-  numărul vizite/lună minim: 70.000. 
- Numărul vizitatorilor/lună minim: 35.000 
- Profil: informare generală. 

IV.4.2. Informaţii privind subcontractanţii 
 
 

Se solicită după caz, completarea formularului 
12G cu subcontractanţii şi specializarea acestora. 
 - informaţii privind proporţia în care contractul 
de lucrări urmează să fie îndeplinit de către 
subcontractanţi şi specializarea acestora. 
     

IV.4.3. Informaţii privind asocierea Se solicită completarea formularului D1 cu 
asociaţi; 
 - informaţii privind proporţia în care contractul 
de lucrări urmează să fie îndeplinit de către asociaţi 
şi specializarea acestora. 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, 
criteriile de calificare privind situaţia personală 
(punctele IV. 1, IV. 2 şi IV 3) trebuie îndeplinite de 
fiecare asociat, iar celelalte criterii de calificare 
privind situaţia economico-financiară şi capacitatea 
tehnico-profesională, trebuie să fie îndeplinite prin 
cumul.  

IV.4.4. Dacă este aplicabil modul de 
selectare/preselectare 

Nu este cazul.  

 
V. PREZENTAREA OFERTEI  

V.1)  Limba de redactare a ofertei  - limba română.  
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile 

 
V.3) Garanţie de participare 
  Solicitat □                        Nesolicitat ■ 

 
 

V.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii 
propunerii de prestări servicii cu cerinţele prevăzute în 
Caietul de sarcini. 
În acest scop : 
 - ofertantul va completa Formularul T1 (propunere 
tehnică); 
 - materialele publicate vor menţiona în mod 
obligatoriu denumirea autorităţii contractante; 
 



 - materialele publicate să fie lizibile, fără ştersături, 
suprapuneri, pete, decalaje de culoare; 
 
 - autoritatea contractantă va înainta conţinutul 
materialelor ce urmează a fi publicate cu minim 24 ore 
înaintea apariţiei publicaţiei; 
 - suprafaţa pe care se va publica materialele de mare 
publicitate, se va stabili de către autoritatea 
contractantă. 

V.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 1 - Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de 
ofertă 10B, care reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare şi formularul C3 cu toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, precum şi 
la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului 
de achiziţie publică. 
Prestatorul va depune ofertă unitară, atât pentru 
cotidian local cât şi pentru cotidian central. 
 
Lot 2: Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de 
ofertă 10B, care reprezintă elementul principal al 
propunerii financiare şi formularul C3 cu toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, precum şi 
la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului 
de achiziţie publică. 
 
Propunerea financiară va fi însoţită de contractul de 
furnizare (prezentat în documentaţia de atribuire), 
semnat de cei în drept.   

V.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Adresa autorităţii contractante : Consiliul Judeţean 
Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, telefon 
0231/514712, cam. 418, fax 0231/514715. 
Ofertele se vor depune la registratura Consiliului 
Judeţean Botoşani cam. 409, până cel târziu : 
10.05.2010, ora 10.00 
 
6.1.Ofertanţii sunt obligaţi să numeroteze şi să semneze 
fiecare pagină a ofertei, precum şi să prezinte un opis al 
documentelor prezentate; 
6.2. În plicurile notate „Documente de calificare” şi 
„Oferta tehnico-financiară”, ofertantul va introduce 
câte două plicuri interioare pe care se va scrie 
„original” şi „copie”. 
6.3. Plicurile interioare de la „Documente de calificare” 
şi „Oferta tehnico-financiară”, trebuie să fie marcate cu 
numele şi adresa ofertantului, pentru a permite 
returnarea acestora, fără a fi deschise, dacă oferta a fost 
declarată întârziată. 
6.4. Cele 2 (două) plicuri „Documente de calificare” şi 
„Oferta tehnico-financiară”, vor fi împachetate într-un 
colet care se sigilează. Pe colet se va scrie „Consiliul 
Judeţean Botoşani”, denumirea serviciului „Contract 
de servicii de publicitate media – anunţuri în presa 
scrisă locală şi centrală, transmisiuni live, 
publicitate pe site-uri de specialitate”. şi „A nu se 



deschide înainte de data de 10.05.2010, ora 11.00”.   
V.7) Documentele care însoţesc oferta 7.1. Scrisoarea de înaintare : 

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în 
conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea 
Formulare. 
 
7.2. Împuternicirea :  
Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă, 
prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

8.1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau 
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare 
scrisă în acest sens. 
 
8.2. Ofertantul nu are dreptul de a se retrage sau 
modifica oferta după expirarea datei limită pentru 
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia 
de la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. 
 
8.3. Dacă coletul nu este marcat conform prevederilor 
de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

V.9) Deschiderea ofertelor  9.1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 
10.05.2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţean 
Botoşani.  
 
9.2. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea 
ofertelor : reprezentanţii împuterniciţi ai firmelor 
participante. 

 
 
 
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                    ■ – Lot 1 
VI.2) Preţul cel mai scăzut                                    ■ – Lot 2 
 
 
 
 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
 
VII.1 Ajustarea  preţului contractului  
          DA    □     NU      ■ 

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, 
exprimat în lei. 

VII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA    ■     NU     □ 

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie 
de către contractant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea obligaţiilor convenite în 
contract. 



Garanţia de bună execuţie este de: 
Lot 1 - 700 lei  
Lot 2 – 1000 lei 
şi se va constitui prin  scrisoare de garanţie bancară, 
conform Formularului nr. 19 sau numerar, la casieria 
Consiliului Judeţean Botoşani.  

Eliberarea garanţiei de bună execuţie:- garanţia de bună 
execuţie se restituie în termen de 14 zile de la data 
îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate 
prin contract, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat 
până la acea dată pretenţii asupra ei. 

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată 
faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în 
caietul de sarcini, se solicită rezilierea contractului si 
angajarea răspunderii contractuale. 
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu 
are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi 
în ofertă fără acceptul autorităţii contractante. 
Eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Ing. Antonela Pătraşcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu Achiziţii Publice,                                                                            Întocmit, 
Camelia Cojocaru                                                                                         Emanuela Olaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECŢIUNEA III : 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAIET DE SARCINI 
pentru  

achiziţia de servicii de publicitate media – anunţuri în presa scrisă locală şi centrală, 
transmisiuni live, publicitate pe site-uri de specialitate. 

 
 

Lot 1 
 SERVICII SOLICITATE 
  Servicii de publicare anunţuri de mică şi mare publicitate, monocrom şi color, prima 
pagină, pagini interior, ultima pagină într-o publicaţie din presa locală şi centrală scrisă. 
 
 
 SPECIFICAŢII 
  Se doreşte publicarea de : 
   - anunţuri de mică publicitate cu tarifare la numărul de cuvinte; 
   - anunţuri de mare publicitate, color sau monocrom, în casetă, pe pagini 
interioare sau coperte ale publicaţiei, tarifare la lei/cmp; 
   - hotărâri, proiecte de hotărâri şi alte acte de interes public local emise de 
Consiliul Judeţean Botoşani; 
 
 Calitatea tiparului : 
  - anunţurile publicate trebuie să fie lizibile, fără ştersături, suprapuneri, pete, decalaje 
de culoare. 
 
 Unde se va publica : 
  - aceste anunţuri se vor publica într-un ziar din presa locală sau centrală. 
  
 Aria de cuprindere a publicaţiei : 
  - întreg judeţul Botoşani sau după caz toată ţara. 
 
 Frecvenţa de apariţie : 
  - cotidian. 
 
 Tiraj publicaţie : 
  - minim : 3.000 exemplare pentru cotidianul local şi 25.000 exemplare pentru 
cotidianul central. 
 
 Publicaţia va trebui să aibă posibilitatea inserării de pagini policromie. 

 
 Distribuţia ziarului trebuie să se facă, cumulativ prin : 
  - puncte(locaţii) specializate de desfacere presă şi 
  - abonamente. 
 
 Autoritatea contractantă va înainta conţinutul materialelor ce urmează a fi publicate pe baza 
unei comenzi ferme, cu minim 24 ore înaintea apariţiei publicaţiei. Suprafaţa pe care se vor publica 
materialele de mare publicitate, se va stabili de către autoritatea contractantă.  
 
Lot 2 
 SPECIFICAŢII 
  Se doreşte transmisia live a şedinţelor Consiliului Judeţean Botoşani pe un site 
specializat. 
 Pentru prestarea acestor servicii este nevoie de dotare tehnică specială (camere de luat vederi, 
aplicaţii informatice dedicate), personal instruit şi un site de notorietate locală, pentru a putea fi 
accesat şi urmărit de cât mai mulţi cetăţeni din judeţ. 



Autoritatea contractantă va înştiinţa prestatorul de necesitatea transmiterii live a fiecărui 
eveniment cu 3-5 zile înainte de ziua şedinţei.  
 Se doreşte un pachet de servicii pentru promovarea judeţului Botoşani care să cuprindă: 
abonament la newsletter electronic informativ, e-profile-ul instituţiei, materiale editoriale, ştire video, 
banner electronic cu sigla instituţiei şi link către pagina web a instituţiei. Acest pachet va cuprinde şi 
asistenţa specialiştilor pentru realizarea materialelor. 

Transmisiile live pe internet a şedinţelor de Consiliul Judeţean Botoşani trebuie să rămână în 
arhiva site-ului pe o perioadă de minim 24 de luni. 
 Transmisiile trebuie efectuate la un bitrate de minim 755Kbps. Banda alocată serverului de 
streaming să poată permite accesul simultan a 1000 de abonaţi. 

Publicitatea pe site-uri de specialitate se referă la site-uri de interes general, unde vizitatorii 
pot găsi informaţii cu predilecţie despre Botoşani. 

Materialele editoriale şi bannerul electronic trebuie să fie publice, pe toată perioada derulării 
contractului. 

Conţinutul materialelor editoriale şi textele pentru e-profile-ul instituţiei vor fi furnizate de 
Consiliul Judeţean Botoşani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SECŢIUNEA IV : 
       FORMULARE 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  OPERATOR ECONOMIC                                                             Înregistrat la sediul  
............................................                                                         autoritatii contractante 
        (denumire/nume)                                                                   Nr. ........... / .................. 

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

 Catre ......(denumirea autoritatii contractante şi adresa completa) 
 
 
 
 Ca urmare a anunţului de participare apărut în ............................................. ...... 

din.........................(zi/luna/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

........................................................................(denumirea contractului de achizitie publica); 

 Noi..........(denumirea/numele ofertantului )  va transmitem alăturat, urmatoarele: 

1. Documentul .......................................(tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru 

participare, în cuantumul si în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinand, în 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 dumneavoastra. 

 
Cu stimă,  
  
 

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

Ofertant 
(semnatura autorizata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC                                                                        Formular nr. 12A  
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
           Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________________________________________,                      
                                          (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)  
                                                                                                           
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei 

de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa 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, respectiv în ultimii 5 ani nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 

operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu 

depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de_________________________ 

______________________________________ . 

 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPERATOR ECONOMIC                                                                     Formular nr. 12B 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 

 
 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 

 
Subsemnatul(a)....................................................................................................... [se inserează 

numele operatorului economic - persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de.................................................................... 
......................................................................................................[se menţionează procedura] pentru 
achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], 
organizată de ....................................................... [se inserează numele autorităţii contractante], 

declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a); 

c) 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 este stabilit până la data solicitată................. 

c1)  în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit  obligaţiile contractuale faţă de  beneficiari; 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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. 

 Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…………………………. 
(semnătura autorizată ) 

 
 
 
 
 
 
 

 



  OPERATOR ECONOMIC                                     Formular nr. 12C 
 ........................................... 
      (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 

1.Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................... (denumirea 
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.................. (se 
menţionează procedura), având ca obiect ................................................... (denumirea produsului, 
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..............(zi/lună/an), organizată de 
................................................ (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: 
|_| în nume propriu; 
|_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; 
|_| ca subcontractant al .......................; 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

2.Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
 
       3.Subsemnatul 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. 
 
       4.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 în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................ 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 
 
 
 

Operator economic 
................................ 

(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
 



OPERATOR ECONOMIC                                                     Anexa nr. 2 
 ........................................... 
      (denumirea/numele) 
 

 

INFORMAŢII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
Telex: 
E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................................(numărul, data şi locul de 
înmatriculare/înregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:.................................................................. (în conformitate cu 
prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:.................................................... (adrese 
complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

  Anul 
Cifra de afaceri anuală la 31 

decembrie 
(lei) 

Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie 

(echivalent euro) 

1.       

2.       

3.       

  Media 
anuală: 

    

Operator economic, 
............................................ 

(semnătura autorizată) 

 

 



 

OPERATOR ECONOMIC                                                                       Formular nr. 12E 
  _____________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................                              
                                  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
...................................................................................  
                                                                                         (denumirea si adresa autoritaţii contractante)     
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………… 
                           (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 
 
 

 
Operator economic, 

………… ………………. 
(semnătura autorizată ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  OPERATOR ECONOMIC                                                                        
  _____________________ 
         (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

LISTA 

CUPRINZÂND PRINCIPALELE 

SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 
 
, 

N
r 
cr
t 

Obiectul 
Contractului 

Co
d 

CP
V 

Denumirea/N
umele 

beneficiarului
/ 

clientului 
adresa 

Calitatea 
Prestatoru

lui * 

Preţul 
total 

al 
contractului

Procent 
îndeplini

t 
de 

prestato
r 

% 

Cantitat
ea 

(UM) 

Perioa
da de 
derula
re** 

         

         

         

         

         
 
 
 
 
 
 
             

Operator economic, 
.................................................... 

 (semnătura autorizată) 
 

 
 
________ 
 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 



    OPERATOR ECONOMIC                                                     Anexa nr. 3 
........................................... 
        (denumirea/numele) 
 
 

EXPERIENŢA SIMILARĂ*) 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

Adresa beneficiarului/clientului: 

Ţara: 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

... contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)  

... contractant asociat  

... subcontractant 

4. Valoarea contractului exprimată în moneda în 

care s-a încheiat 

contractul 

exprimată în echivalent 

euro 

a) iniţială (la data semnării 

contractului): 

... ... 

b) finală (la data finalizării 

contractului):. 

... ... 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte aspecte 

relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: 

 
 

OPERATOR ECONOMIC, 
............................................ 

(semnătura autorizată) 
 

 
__________ 
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract 



 OPERATOR ECONOMIC                                                                        Formular nr. 12G 
  ................................................ 
          (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit 

al...........................................................................................................................................,  

          (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 

prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 Subsemnatul 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 în scopul 

verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

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

                                   (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) 

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

…………………………………………………………………………………………………...... 

                                         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)      
 
 

Operator, 
………… ………………. 
(semnătura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 



 
     OPERATOR ECONOMIC                                                                         
  ................................................ 
          (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

 
 
 
 

Nr. crt. Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce 
urmează a fi subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură 

        
        
        
 

 
 

Operator economic 
............................................. 

(semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Formular D1 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
Conform ____________________________________________________________ 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ 
             S.C. ________________________ 
 
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de achizitie publica  “ ______________________ 
_____________________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
… ___________________________________ 
 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la 
investitor în folosul partenerilor de asociere. 

 
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: 

- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a sarcinilor 
convenite de comun acord. 

 
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: 

- încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei 

părţi până la data încetării asociaţiei. 
 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
 
_______ % S.C. ___________________________ 
_______ % S.C. ___________________________ 
 
Liderul asociatiei: 
S.C. ______________________ 
 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Data completarii:      LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________      _____________________ 

 
ASOCIAT, 

_____________________ 
 



 
        OPERATOR ECONOMIC                                                                          Formular 10B 
    ………………………………….. 

 (denumirea/numele) 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de  
         (denumirea serviciului) 
(se elimina opţiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei) 
                                                                                   (suma in litere si in cifre) 
 la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de     _______________. 
                                                                                                                                    (suma in litere si 
in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi 
        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez            

(semnătura) 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 



        OPERATOR ECONOMIC                                                                 FORMULAR C3                             
    ………………………………….. 

 (denumirea/numele) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Lot 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operator, 

………… ………………. 
(semnătura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preţ unitar în lei / UM 
 (fără TVA) Nr. 

crt. 

 
Denumirea 

produsului/serviciului 
 

U.M. Cotidian local 
………………………..

Cotidian central 
……………………………

1. Anunţ mică publicitate cuvânt   

2. Anunţ mare publicitate 
monocrom interior cmp   

3. Anunţ mare publicitate 
color interior cmp   

4. Anunţ mare publicitate 
color coperta I cmp   

5.  Anunţ mare publicitate 
color coperta ultimă cmp   



                OPERATOR ECONOMIC                                                               FORMULAR C3 
    ………………………………….. 

 (denumirea/numele) 
      

 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Lot 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operator, 
………… ………………. 
(semnătura autorizată ) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preţ lei fără TVA Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

produsului/serviciului 
 Preţ/ 1 

transmisiune Preţ lei/lună 

transmisiuni live,    -  

Lot 2 publicitate pe site-uri de 
specialitate 

 
 -   



 OPERATOR ECONOMIC                                                                      FORMULAR T1                                
    ………………………………….. 

 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

PROPUNERE TEHNICĂ 
 
 

Servicii de publicare anunţuri de mică şi mare publicitate, monocrom şi color, în pagini interioare şi 
coperte, într-o publicaţie din presa scrisă locală şi centrală1 

 
 
 

Tip anunţ2  
Ziarul în care se publică  
Aria de cuprindere  
Frecvenţa de apariţie a ziarului  
Tirajul mediu difuzat pe 
ediţie(conform certificat eliberat de 
instituţii autorizate, independente, 
de audit) 

 

Posibilitate policromie  
număr locaţii de 
desfacere presă 

 
Distribuţia3 

număr abonamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 Atribuirea contractului de achiziţie publică se va face cu un singur furnizor pentru toate tipurile de publicitate 
2 Se va specifica tipul de anunţuri pe care le poate executa ofertantul din gama solicitată de autoritatea 
contractantă 
3 Se vor prezenta contracte, acorduri de distribuţie şi abonamente 



OPERATOR ECONOMIC                                                                      FORMULAR T1                                 
    ………………………………….. 

 (denumirea/numele) 
 

PROPUNERE TEHNICĂ 
 

Transmisiuni Live, servicii de publicitate pe site-uri de specialitate 
 
 

 
 
 
 
 
 

Transmisiuni live,  
profilul şi publicul ţintă, numărul 
de transmisiuni lunare  

 

 

publicitate pe site-uri de 
specialitate:  
profilul şi publicul ţintă, numărul 
de accesări lunare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE 

Către ................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Cu privire la contractul de achiziţie publică 

..........................................................................(denumirea contractului), încheiat între 

.........................................., în calitate de contractant, şi .............................................., în calitate de 

achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de 

..................................................... reprezentând ............. % din valoarea contractului respectiv, orice 

sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea 

obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie 

publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă 

formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ......................................................................  

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei 

sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va 

obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 

Parafată de Banca .......................................... (semnătura autorizată) în ziua .................. luna 

..................... anul ...... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA 
nr. .........data.......................... 

 

PARTEA 1:  
 

1._ 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract 
de prestare de servicii, 
 între 

JUDEŢUL BOTOŞANI prin CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în 
municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 3, telefon 0231/514712 fax 0231/514715, cod fiscal 
3372955, cont trezorerie ........................................................  reprezentat prin Mihai Ţâbuleac – 
preşedinte şi Magda Didii – director executiv Direcţia Buget-finanţe, 

în calitate de achizitor,  
pe de o parte 

şi 
S.C………………………….., str. ………………………….nr.….., telefon/fax ……….., 

număr de înmatriculare ……………., cod fiscal……………….., cont bancă ……………….., 
reprezentat prin …………………., funcţia - ……………………………….., în calitate de prestator, 
pe de altă parte. 
 

2. Definiţii 

 2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - reprezintă 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 - activităţi a căror prestare face obiect al 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 aferent 
serviciilor 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, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. 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; 
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" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
 



PARTEA 2: CLAUZE OBLIGATORII 
 

4. Obiectul principal al contractului 
 
4.1. Prestatorul se obligă să execute ___________________________________(denumirea 
serviciilor), în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 5. Preţul contractului 
 
5.1.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 
de____________ lei, la care se adaugă TVA. 

 
6. Durata contractului 
 

6.1 Durata prezentului contract este de ______ luni, începând de la data semnării prezentului 
contract. 
6.2. Prezentul contract poate fi prelungit de comun acord cu până la 4 luni, prin act adiţional, 
conform art.6, alin. 3, lit. d, din HG nr. 925/2006, fiind condiţionat de existenţa resurselor financiare 
alocate cu această destinaţie. 

 
7. Executarea contractului 
 

7.1.Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie în cuantum de ____ 
lei (scrisoare de garanţie sau numerar la casieria achizitorului) şi legalizarea Acordului de 
asociere(dacă este cazul). 

 
8. Documentele contractului 

 
8.1.Documentele contractului sunt: 

a. garanţia de bună execuţie; 
b. oferta tehnico – financiară 
c. acordul de asociere legalizat. 

 
9. Obligaţiile principale ale prestatorului 

 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 
9.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă 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 produsele achiziţionate, şi 
         ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen de 28 de zile de la emiterea 
facturii de către acesta.  
10.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii, conform penalităţilor prevăzute la 
Cap.11, alin.11.2. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 
cel mai scurt timp posibil. 



10.3. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract  
 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor 
 

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea anunţului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă de 0,1 din valoarea acestuia pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală  de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a acestor obligaţii. 
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 
11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. 
În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

PARTEA 3: CLAUZE SPECIFICE 
 
        12. Garanţia de bună execuţie 
 
12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ____ 
lei prin scrisoare de garanţie bancară sau numerar, la casieria achizitorului. 
12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate. 
12.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de buna execuţie în termen de 14 zile de la data 
îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă autoritatea contractantă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 
 

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
 
13.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
13.2. Prestatorul se va asigura ca în materialul publicitar pe care îl realizează este menţionată 
denumirea achizitorului. 

 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

 
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a cerut 
în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. Autoritatea 
contractantă va înainta conţinutul materialelor ce urmează a fi publicate pe baza unei comenzi ferme, 
cu minim 24 ore înaintea apariţiei publicaţiei. Suprafaţa pe care se vor publica materialele de mare 
publicitate, se va stabili de către autoritatea contractantă. 
14.2. Achizitorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul 
publicului la cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, 
criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de 



îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligaţia de a deţine informaţii 
actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are obligaţia de a i le pune 
la dispoziţie la cerere. 
 

15. Recepţie şi verificări 
 

15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop. 
 
 

16. Amendamente 
 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 

17. Cesiunea 
 

17.1. Prezentul contract nu se cesionează.   
 

18. Forţa majoră 
 

18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3. 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. 
18.4. 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. 
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
 
 
 

19. Soluţionarea litigiilor 
 

19.1. Achizitorul şi prestatorul vor face 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. 
19.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 
 

20. Limba care guvernează contractul 
 

20.1.Limba care guvernează contractul este limba română. 
 



21. Comunicări 
 
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

22. Legea aplicabilă contractului 
 

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, ……………………., prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
 

                                ACHIZITOR,                        PRESTATOR, 
 
                               PREŞEDINTE,                                                 S.C. _______________                             
     ec. MIHAI ŢÂBULEAC                              

Director executiv,                      
Magda Didii  
 
 

Director executiv, 
Amalia MARIAN        
 
 
Control financiar preventiv, 
Dorina Ştir 
 

Şef serviciu Achiziţii Publice 
Camelia Cojocaru 


