
  

Invitatie de participare 
 publicata in SEAP cu nr. 250401/04.05.2010 

Denumire invitatie: Invitatia pentru cererea de oferta: Contract de publicitate publica in ziarele 
locale  
Modalitate de desfasurare: Procedura online  
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic  

 
 Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)  
Tip contract: Servicii  
Obiectul contractului: Publicitate Publica în ziarele locale. Se vor publica: Programe privind diverse 
manifestari, actiuni organizate de catre Primaria Municipiului Craiova si Consiliul Local Municipal, 
Hotarâri ale Consiliului Local Municipal, acte normative publicate din oficiu, diverse anunturi 
publicate din partea autoritatii contractante.  
Data publicarii în SEAP: 04.05.2010 12:35  
Data limita de depunere a ofertelor: 17.05.2010 15:00  
Adresa la care se transmit ofertele: În Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP  
Limba de redactare a ofertei: Romana  
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice  

Valoare estimata: 140,336.13 RON  
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON  
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  Electronic, documentatia de atribuire este publicata 
in SEAP, fiind atasata invitatiei de participare. Pentru informatii suplimentare: Serviciul Achizitii 
Publice tel: 0251/415907 
Criterii de calificare 
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;  
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata; 
-  Declaratie privind calitatea de participant la procedura; 
- Certificat unic de inregistrare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; 
-  Bilant contabil; 
- Informatii generale; 
- Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; 
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii; 

   
- Informatii  privind masurile de protectia a mediului; 
- Informatii privind conditiile de munca si protecţia muncii, securităţii si sănătăţii 
ocupaţionale;     

-  Informaţii privind subcontractanţii; 
- Cerinţe privind prezentarea de standarde de asigurare a calităţii; 

   
-   Experienta similara; 
-  Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.   

   
   CRITERIUL  DE ATRIBUIRE: Cea mai avantajoasă ofertă economică   ٧    

       Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat 
prin aplicarea următorului algoritm de calcul: 

P/T unde P = pret pentru 1 cmp reclama, calculat la o singura apariţie 

                     T = tirajul mediu, difuzat pe editie, certificat de o institutie autorizata, specializata şi 
recunoscută de industria de profil. 

Punctajul pentru fiecare oferta evaluata se acorda după cum urmează: 



  

- pentru valoarea minima a factorului de evaluare(P/T) se acorda 100 de puncte; 
- pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevăzute mai sus punctajul se 

acorda astfel: Pn = valoare(min)/valoare(n)x100 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Anexa nr. 10- DECLARAŢIE privind situa ţia personală a operatorului economic 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura 
de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 337/2006, 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. 

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 dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător 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 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 sunt stabilit pana la data solicitată; 
d) ..................................................................................  în ultimii 2 ani, am îndeplinit 
integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
e)  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. 
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, 
................................. 

 (semnătură autorizată) 



                                                                                                                          Formular nr. 12C  
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARA TIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului 
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza 
procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul 
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii 
contractante), particip si depun oferta: 

[   ] în nume propriu; 
[   ] ca asociat în cadrul asociatiei ..............………………………………...............; 
[   ] ca subcontractant al ....................................…………………………………....; 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
2. Subsemnatul declar ca: 
[   ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
[   ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în 

anexa. 
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni 

modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul 
derularii contractului de achizitie publica. 

 
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 

si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
........…………………………………………...... (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra. 

 
 
 

Operator economic, 
.......................................... 
(semnatura autorizata) 

 

 



Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE 
 
 
 
  Operator economic 
 .................................. 
  (denumirea/numele) 
 

 
 

INFORMA ŢII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 
(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru 
activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
8. Principala piaţă a afacerilor : 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 
 

 
Anul 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.) 

echivalent euro 
1..............   
2.............   
3..............   
Media anuală :   
 

 
 
 

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

                                                            (semnătură autorizată) 
 



Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 
 
 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE 
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile 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 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 şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

         
 
 
 
 
 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LISTĂ 
privind utilajele, instala ţiile, echipamentele tehnice 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                 
1  Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
 În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va 
fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la 
dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
 



Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere 
 

Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 

 
   

DECLARA ŢIE  
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJ AT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile 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 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 şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de conducere 
 

   

 
(În cazul solicitării) 
Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Data completării        Operator economic, 
......................          ................................. 

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 15 - Declaraţie privind lista principalelor prest ări de servicii 
 

Operator economic 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 
 

DECLARA ŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicabile 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 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 şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

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

(semnătură autorizată) 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului*)  

 
Preţ 
total 

contract 

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
(%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 
**) 

1        
2        
...        
 
 
 
 
 

Operator economic,  
(semnătură 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 prestării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexa nr. 18 – Model declaraţie subcontractanţi  
 

  Operator economic 
 _________________ 
  (denumirea/numele) 
 
 
 
 

LISTĂ  
CU SUBCONTRACTANŢII  

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 

 
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant 

împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 
 
Nr
crt 

Denumire /nume 
subcontractant 

 

Datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor 

 

Specializare  Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractate 
     

     
     
     
     

 
 
 

Operator economic 
(semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar 
 

Terţ susţinător financiar 
.......................... 
(denumirea)           ANGAJAMENT 

privind susţinerea financiară 
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 

Către, ................................................................................ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. 

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător 
financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în 
mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare 
pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia conform 
ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 
autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor 
care au fost incluse în propunerea financiară. 

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de 
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), 
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică. 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii 
asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza contractului de achiziţie 
publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a 
primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi 
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.  

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să 
renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de 
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care 
ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem 
să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării 
obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.186 
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg 
din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată) 



 

  

Anexa nr. 20 – ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici 
 
.......................... 
(denumirea) 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnica si profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 
 
 
Către, .............................................. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea 

contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 
având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne 
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea 
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru 
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei 
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu 
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

 
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la 

dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele 
tehnice şi/sau profesionale de ................................................ 
..................................................................necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 
termen a contractului de achiziţie publică. 

 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că 

înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea 
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori 
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire 
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională 
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea 
beneficiului de diviziune sau discuţiune. 

 
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca 

înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, 
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), 
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod 
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 

 



 

  

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm 
că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a 
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190 

alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii 
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg 
din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea 
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,       Terţ susţinător, 

...........................       ..................... 
(semnătură autorizată)



 

  

Anexa nr. 21– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional  
 

 
Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

 
Declaraţie 

 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător 
tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele 
tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică............................................................. sunt reale. 

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de 
necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca 
obiect..........................................................( obiectul contractului).  
 

LISTA 
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare si care urmează a fi 

efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

Nr.  
crt 

Denumire 
utilaj/echipament/instalaţie 

Cantitate 
U.M. 

Forma de deţinere 

   Proprietate  În chirie 
     
     
     

 
 
 
 Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi 
profesională oferită .............................................. ....................................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării,      Terţ susţinător, 
(semnătură autorizată)



 

  

Anexa nr. 22– Declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional 
 

Terţ susţinător tehnic şi profesional 
.......................... 
(denumirea) 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător tehnic si 

profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 
cadrelor de conducere şi care urmează a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de 
achiziţie publică.................................................... sunt reale. 

LISTA 
privind personalului angajat şi al cadrelor de conducere care urmează a fi efectiv 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

Personal efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

Din care personal de 
conducere efectiv alocat 
pentru îndeplinirea 
contractului 

   

 
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de conducere precum şi ale personalului care 

va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, 

capacităţile tehnice şi personalul angajat şi cel de conducere 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 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 
noastră. 

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică 
şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea 
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). 

 
Data completării,     Terţ susţinător, 

(semnătură autorizată 
 
 



 

  

Anexa nr. 24– Formular de ofertă - servicii 
 
.............................................. 
(denumirea/numele ofertant) 
 

FORMULAR DE OFERT Ă 
 

Către .................................................................................................... 
  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de 
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în 
cifre, precum şi moneda ofertei) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din 
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular) 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. 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. 

 
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”/”alt ă ofertă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 
 

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



 

  

FORMULARUL nr. 21 
 
 CANDIDATUL/OFERTANTUL 
 ................…………………….. 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

EXPERIENTA SIMILARA*) 
 
 
  

1. Denumirea si obiectul contractului: 
Numarul si data contractului: 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
Adresa beneficiarului/clientului: 
Tara: 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

� contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
� contractant asociat 
� - subcontractant 
4. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a 

incheiat contractul 
exprimata in 
echivalent 

euro 
a) initiala (la data semnarii contractului):   
b) finala (la data finalizarii contract.ului):   
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 
solutionare: 
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte 
relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

 
 
  
  
  

     Candidat/ofertant, 
 ....................………….. 
 (semnatura autorizata) 

 
 
 
__________________________________ 
 *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin 
prezentarea contractului respectiv. 
 



 

  

Anexa nr. 44– Model ACORD DE ASOCIERE 
 

 
 

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

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006. 
    

1. Păr ţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 

2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.  
 
                  
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  



 

  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui ) 
 

 
Liderul asociatiei: 

 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de 
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare 
 
 
 
   

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia 

pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de 

atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________    Cu stimă, 

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

         (semnătura autorizată ) 
 



 

  

Article I.  Anexa nr. 52 – Model SOLICITĂRE DE CLARIFIC ĂRI către Autoritatea 
contractantă 

 
 

 
 
 

 
SOLICIT ĂRI DE CLARIFIC ĂRI 

 
  

 Către, 
_________________________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
 

 
 
 
Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ___________________ cod CPV 
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 
 

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

 
 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu 
privire la aspectele menţionate mai sus. 
 

 
 
 
Cu considerate,  

  
S.C.____________________ 

       ___________________________ 
        (adresa) 

 
……………………………………… 

(semnatura autorizată) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

Anexa nr. 56– MODEL DE CONTESTAŢIE 
 
Formular pentru persoane juridice 

 
Antet/contestator 
…………………………. 
 
 

 
 
 
 

CONTESTAŢIE 
 
 

Subscrisa………………………....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în 
…….....................................………., cod unic de înregistrare ...…………………………, 
reprezentată legal prin .................... în calitate.........., în calitate de ofertant/candidat la procedura de 
atribuire ........... a contractului de achiziţie publică (obiectul contractului) ………………., 
organizată de autoritatea contractantă ……………………… (denumirea autorităţii contractante) 
…….., având sediul în (adresa autorităţii contractante) …………..........................., formulez 
prezenta: 

 
 

CONTESTAŢIE 
 

prin care solicit  
anularea actului  
obligarea autorităţii contractante de a emite un act 
obligarea autorităţii contractante la adoptarea de măsuri necesare pentru remediere 

actului/actelor care afectează procedura de atribuire. 
………………………….. 
Se nominalizează actul/actele atacate. 

 
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt : 
- în fapt ………………………………………….. 
 
- în drept ………………………………………. 

 
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă: 
……………………… 
Data, 

Reprezentat legal (nume/prenume în clar) 
 
 
 
 
 



 

  

Anexa nr.58 – Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerin ţelor de calificare 
 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARA ŢIE* 

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

operatorului economic), în calitate de: 
- ofertant unic (cu ofertă individuală) 
- ofertant asociat (cu ofertă comună)  
 la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării),  
codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ 
zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost 
solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează : 

Situaţia personală 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Situaţia economico-financiară 

Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Standarde de asigurare a calităţii 

Standarde de protecţie a mediului. 

 (se bifează după caz) 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa 

acesteia 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 potrivit 
prevederilor legale. 

 
Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 
 
 
 
*NOTĂ: nu este aplicabilă în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la 
procedura de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere. 
 
 
 



 

  

ANEXA 1 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 
operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succinct modul concret de 
îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către 
autoritatea contractantă: 

A Situaţia personală: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•……………………… 

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•……………………… 

C Situaţia economico-financiară: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

     D Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

E Standarde de asigurare a calităţii: 



 

  

•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

     F Standarde de protecţie a mediului: 
•.................................... 

•……………………… 

•……………………… 

•………………………. 

•…………………………. 

 
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte 
asemenea. 
 
 

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a 
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.  

         
Data completării       Operator economic, 

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

(semnătură autorizată)



 

  

Formular nr. 23 
 
OPERATOR ECONOMIC 
…………………………… 

(denumire) 
 

CERERE  

de restituire a garanţiei de participare 

 

Către: .......................................................................................... 
(denumirea autoritatii contractante/) 

 

Subscrisa ………………………………………………………, cu sediul în 
………………………………………………………, telefon/fax: ........................, cod fiscal: 
......................., inregistrata la Oficiul registrului comertului cu nr........................., solicităm prin 
prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………………………………, constituită în  vederea 
participării la procedura ………………………………, privind achiziţionarea de 
………………………….………………..…… de către …………......…….......……………..……… 
.prin: 

o Scrisoare de garanţie bancară nr. …… din data de ................ emisă de 
…………………......... 

o Ordin de plată nr. ……… din data de .............................. 

o Chitanţa  nr.……………. din data de .............................. 

o Alte forme de constituire, respectiv …………………………………………… 

 
Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii, cod IBAN 

………………………………………………, deschis la ……………………………… . 

 

Vă mulţumim, 

 
Data completării: …………… 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

  
___________________________ 

                                                                                                                   (Funcţie) 
 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Anexa nr.2 Model Contract de servicii  
 

Contract  de servicii 
nr. __________ din ___________ 

 
 
Preambul 
Încheiat în baza Raportului procedurii nr. ………./……….. al comisiei de evaluare, numita prin 

Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. ………/………. si având în vedere alocarea de fonduri  
prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2010, la 
subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat 20.30.01. Reclama şi publicitate. 

În temeiul OUG 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, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
contract de servicii,  

între  
  

MUNICIPIUL CRAIOVA,  str. A.I. Cuza, nr. 7, telefon/fax 0251/415.907, 411.561, cod fiscal 
4417214, cod IBAN RO07TREZ29124510220XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată prin 
primar, ec. Antonie Solomon si director executiv economic, ec. Nicolae Pascu, in calitate de achizitor, pe 
de o parte 
si  

SC ……………..  , adresa sediului: str. .............., nr. ....., Loc............, telefon/fax: ......................, 
număr de înmatriculare .........................., cod fiscal ......................., cod ................................... deschis la 
..........................., reprezentata prin ........................, în calitate de prestator, de cealaltă parte, 
 
2. Definiţii  
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 

f. forţa majora -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea 
si, 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 exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forţa majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din parţi; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 
4. Obiectul si pretul contractului   
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile „Contract de Publicitate publică în ziarele locale”,  în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
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4.2  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de 
servicii Contract de Publicitate publică în ziarele locale.  
4.3 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de catre achizitor este un tarif de ............ lei / 1 centimetrupătrat, la care se adaugă TVA 
19%, respectiv .............. lei / 1 centimetrupătrat.  
5.2 Valoarea totala a fondurilor aprobate pentru această achiziţie în anul 2010 este de ...................... lei 
(inclusiv TVA) .  
5.3. Valoarea contractului poate fi suplimentata în anul 2011 cu suma de ……………… lei, la care se 
adaugă TVA în cuantum de ................. lei 
 
5. Durata contractului 
5.1 Durata prezentului contract este de până la data  de 31 decembrie 2010 de la data semnării lui de 
către părţi. 
5.2  Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31 decembrie 2010. 
5.3.  Durata prezentului contract se poate prelungi în funcţie de fondurile bugetare alocate cu maxim 4  luni în 
anul 2011, pe baza de act adiţional. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 Documentele contractului sunt (cel puţin): 

 a) caietul de sarcini; 
           b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
           c) graficul de îndeplinire a contractului; 
          d) graficul de plăţi; 
         e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 
        f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului) 
 

7.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele 
convenite si în conformitate cu obligatiile asumate.  
7.2.Prestatorul se obliga să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract.  
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în 
propunerea tehnică. 
7.4  Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu produsele achiziţionate, si 
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in 
care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

7.5 Prestatorul se obligă să respecte datele de apariţie solicitate de către achizitor şi formatul standard de 
tipărire, fără preferinţe de poziţionare în pagină. 
7.6 (1) Prestatorul se obligă să asigure corectitudinea în ceea ce priveşte textul transmis în vederea 
publicării. În cazul apariţiei unor erori de redactare (din vina prestatorului) a anunţului publicat faţă de 
solicitarea transmisă, prestatorului îi revine obligaţia de a publica o erată, pe cheltuială proprie, în ediţia 
imediat următoare. 
(2) În cazul în care eroarea de redactare se referă la: data la care are loc licitaţia, concursul etc., tipul de 
bunuri scoase la licitaţie, preţul acestora şi denumirea debitorului, prestatorului îi revine obligaţia de a 
publica integral anunţul, pe cheltuiala proprie, în numărul imediat următor, nefiind în acest caz suficientă 
publicarea unei erate. 
7.7 Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, cu titlu gratuit, un num ăr de 2 
(două) exemplare din cotidianul cu anunţul publicat, în cel mult două zile de la publicare. 
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7.8  Prestatorul are obligatia sa asigure, inclusiv în timpul derularii contractului, accesul publicului cel 
puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor 
fonduri, sumele aferente fiecarui beneficiar final si termenele de executare a prevederilor contractuale.;  
7.9 Accesul la informatiile cuprinse la punctul 7.8 se realizeaza prin intermediul autoritatii contractante, 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, care are obligatia de a detine informatii 
actualizate cu privire la derularea contractului.  
 
8.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.  
8.2 Achizitorul se obliga sa recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit. 
8.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de 
către acesta.  
8.4 Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de 
plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plătii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul 
va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
8.5  Achizitorul are obligatia sa asigure, inclusiv în timpul derularii contractului, accesul publicului cel 
puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor 
fonduri, sumele aferente fiecarui beneficiar final si termenele de executare a prevederilor contractuale.;  
8.6 Accesul la informatiile cuprinse la punctul 8.5 se realizeaza prin intermediul autoritatii contractante, 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, care are obligatia de a detine informatii 
actualizate cu privire la derularea contractului.  
 
9.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor  
9.1 In cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi executa obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta 
cu o cota procentuala de 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 
9.2 In cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,1% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuata. 
9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, da dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta denuntare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.  In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinita 
până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului – Nu este cazul 
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta in contract sau se poate deduce in 
mod rezonabil din contract.   
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
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12.1 Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia prestatorului orice facilitaţi si/sau informaţii pe care acesta 
le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
13. Recepţie si verificări  
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  
13.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 
persoanelor împuternicite pentru acest scop. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil.  
 (2) In cazul in care  prestatorul suferă întârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
    b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioada stabilită in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) In cazul in 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 si vor semna un act adiţional.  
14.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 
15.2  Preţul contractului nu se actualizează. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa 
din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 
notificată achizitorului. 
17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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17.2 - Forţa majoră exonerează parţile 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 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul si  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea 
contractului. 
18.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 
 
19. Limba care guvernează contractul 
19.1- Limba care guvernează contractul este limba romana. 
 
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
20.2 - Comunicările intre parţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării. 

 
21. Legea aplicabila contractului 
21.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
22. Dispoziţii finale 
22.1- Urmărirea prezentului contract se va face de către Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător 
de Cuvânt.  

 
    Părţile au înţeles sa încheie azi ____________  prezentul contract in trei exemplare.   
   
 

    ACHIZITOR,                                                                                PRESTATOR, 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                                           .........................................                           

..................                                                                                         ............... 
                ..................................                                                                             ......................... 
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Serviciul Achizitii pt. Obiective de Interes Public 
Nr. 62112/ 28.04.2010  

Se aproba, 
Pt. Primar, 

Viceprimar Mărinică Dincă 
 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 
 
 

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANT Ă 
Denumire: Municipiul Craiova  
Adresă: str. A. I. Cuza nr. 7 
Localitate: Craiova Cod poştal: 200585 Ţara: România 
Contact: Serviciul Achiziţii pentru Obiective de 
Interes Public 
În atenţia: Sabina Dumitru- Sef Serviciu 

Telefon: 0251/415907 
Fax: 0251/411561 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): - 
Adresa autorităţii contractante: www.primariacraiova.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 
٧ 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 ٧ 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 
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□ la adresa mai sus menţionată 
٧ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar): Serviciul Achiziţii pentru Obiective de Interes 
Public, str. A. I. Cuza nr. 1, camera 112, 200585 Craiova – Dolj, tel. 0251/415907, fax: 
0251/411561; luni – vineri între orele 8 – 16. 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
Data: 12.05.2010, Ora limită : 16,00 
Adresa : str. A. I. Cuza nr. 7, 200585 Craiova, Dolj 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : maxim 3 zile lucrătoare de la primirea 
unei astfel de solicitări. 

 
I.c) Cai de atac 
Eventualele contestaţii se pot depune, după caz: 
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
- fie la instanţa judecatoreasca competenta, cu notificare prealabila la autoritatea contractanta. 

 
Denumire: Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiil or 
 
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 
 
Denumirea instanţei competente: Tribunalul Dolj  – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal 
Adresă: str. Brestei nr. 12  
Localitate:  Craiova                    Cod poştal:  200420 Ţara: România 
E-mail:                  dolj@just.ro                                                                   Telefon: 0251/418.612 
Adresă internet:      http://portal.just.ro                                                        Fax: 0251/419.851 

 
I.d. Sursa de finanţare : 
Se specifica sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează sa fie atribuit: 
 Bugetul local al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

După caz, proiect/program finanţat din fonduri  
comunitare              
   DA    □                       NU ٧     
  

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
1. Denumire contract: “Contract de  publicitate publica in ziarele locale”. 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare parte 
obiectului contractului sau achiziţiei) 

(a) Lucrări                         □                            (b) Produse              □           (c) Servicii                        ٧ 

Execuţie                                 □                
Proiectare şi execuţie             □           
Realizare prin orice mijloace   □     
corespunzătoare cerinţelor 

Cumpărare               □             
Leasing                    □                            
Închiriere                 □                    
Cumpărare în rate    □ 

Categoria serviciului     2A ٧ 
                                       2B □ 
(Se specifică din care categorie  de 
servicii aparţine obiectul contractului: 
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specificate de  autoritate 
contractantă                           

 fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locaţie a lucrării :  Principalul loc de 
livrare: 
 

Principalul loc de prestare: Sediul 
tipografiei ziar local.   

Cod CPV          □□□□□□□□ 
 

Cod CPV   
□□□□□□□□ 

Cod   CPV :  
79341000-6 Servicii de publicitate 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ٧                        
                                                              Încheierea unui acord cadru:    □ 

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică  
ani □□                  luni  □□              zile □□ (de la atribuirea contractului)  
sau     începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
începând cu data semnarii contractului şi până la 31.12.2010 
Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul de a prelungi perioada contractului cu maxim 4 luni. 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) 

Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, 
dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la 
acordul 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 ٧ 

II.1.6) Divizare pe loturi                                                                      da □              nu ٧ 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot  □                        unul sau mai multe  □                           toate loturile  □ 
Alte informaţii referitoare la loturi: 

 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                         da □           nu ٧ 
 

II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) Total prestari servicii (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista): se 
vor publica: Programe privind diverse manifestări, acţiuni organizate de catre Primăria 
Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal, Hotărâri ale Consiliului Local Municipal,   
acte normative publicate din oficiu, diverse anunţuri publicate din partea autorităţii contractante. 

II.2.2) Opţiuni                                                                                   da ٧            nu   □ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
În funcţie de fondurile bugetare alocate în anul 2011, autoritatea contractanta poate prelungi 
durata contractului cu maxim 4 luni. 
 

III. Condi ţii 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   ٧  
        da □                nu   ٧ 
 

 
IV: PROCEDURA 
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IV.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                                           ٧                                             
Concurs de soluţii                                        □                                        

Nota: Cerere de oferta cu publicarea invitatiei de participare si a documentatiei de atribuire in 
Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice 

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică                               da □             nu √    
           Procedura de licitaţie on line                                              da  √              nu  □ 

IV.3) Legislaţia aplicată : 
� Ordonanţa de Urgentã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

� Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din  Ordonanţei de Urgentã a 
Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Ordinul Ministerului Finan ţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 37/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

� Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

� H.G. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

� Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

� Ordinul nr. 183  din 3 noiembrie 2006; 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
Declaraţie privind situaţia 
personală a operatorului 
economic 
 
Solicitat   ٧        Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: completare Anexa nr. 10 din secţiunea 
Formulare. 
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al grupului. 

Certificate constatatoare 
privind indeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata 
 

1.  Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:  
a) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de 
plata a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri la bugetul 
local; 
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Solicitat   √        Nesolicitat  □       
 

b) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de 
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 
la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice). 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea  
formularelor tip emise de organismele competente privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plata, valabile la data deschiderii 
ofertelor. 
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al grupului. 

ATENTIE : Ofertele depuse de operatorii economici care 
figurează cu datorii neachitate către bugetul de stat sau 
catre bugetul local vor fi respinse. 

Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedura 
     
Solicitat   ٧       Nesolicitat  □ 

Cerinţa obligatorie: completare Formular nr. 12C din 
secţiunea Formulare. 
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al grupului. 

Acord de asociere 
 

Solicitat   ٧    Nesolicitat  □ 
 

In cazul în care oferta este depusă de un grup de operatori 
economici, oferta trebuie să cuprindă un acord de asociere  
conform Anexei nr. 44 – Model de acord de asociere. 
 Operatorul economic nominalizat lider al asociaţiei trebuie 
confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire 
semnate de persoanele cu drept de semnătur ă din partea 
tuturor asociaţilor individuali din cadrul asocia ţiei. 
  În acordul de asociere  va fi menţionat că toţi asociaţii îşi 
asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că 
liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească 
instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor. Individual şi 
colectiv, şi ca liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia 
contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de 
asemenea că toţi asociaţii din Asociaţie/Consorţiu sunt obligaţi 
să rămână pe întreaga durată a contractului. 
   Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii 
numai în cazul în care oferta comună este declarată 
caştigătoare . 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice 
române 

Solicitat   ٧        Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: 
1.  Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul National al 
Registrului Comertului (CUI), în copie. 
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului în original, sau copie legalizată, emis cu cel mult 
30 zile înainte de data de deschidere a ofertelor, din care 
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rezultă : 
a) că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi ce 
fac obiectul achiziţiei publice şi că desfăşoară aceste activităţi 
la data deschiderii ofertelor; 
b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la faliment ori 
lichidare, administrarea afacerilor de către un judecator sindic 
sau cu privire la declanşarea unei proceduri legale pentru 
declararea sa în una din aceste situaţii.  
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al grupului. 

 
V. 3.) Situaţia  economico-financiară                                   
- Informa ţii privind  situa ţia 
economico-financiară 

Solicitat ٧          Nesolicitat □ 

 Cerinte obligatorii: 
 1) Bilanţ  contabil la 31.12.2009 în copie, vizat si inregistrat  
de  Administratia Finantelor Publice. 
 Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comună, această cerinţă trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al grupului. 
 
2. Informa ţii generale cu declararea cifrei de afaceri pe 
ultimii 3 ani (2007,2008, 2009): completare Anexa nr. 11 din 
Sectiunea Formulare.  
Nivelul minim al cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii trei 
ani sa fie egal sau mai mare decat:  
400.000 lei (exclusiv TVA), respectiv 97.120,38  Euro, (1 
Euro = 4.1186 la data de 26.04.2010) 
În cazul în care ofertantul face dovada că se încadreaza in 
categoria I.M.M, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltarii 
întreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 
50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. 
 
    Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, fiecare membru al grupului va prezenta Anexa 
nr. 11,  cerinţa minima se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.   

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informa ţii privind capacitatea  
tehnica 
    

  Se vor prezenta următoarele informaţii referitoare la: 
  Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani 
                  Solicitat ٧                     Nesolicitat □ 
 
   - Se va completa Anexa nr. 15 – Declaraţie privind lista 
principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani. 
  Lista va trebui sa contina cel putin 3 contracte de prestari 
servicii similare încheiate si finalizate în ultimii 3 ani. 
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  Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia de a 
prezenta Anexa nr. 15. 

 - Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, 
instalatii 
 

Solicitat √                   Nesolicitat □ 
      Se va prezenta Anexa nr. 13 – Declaratie privind utilajele, 
instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul 
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 
de prestari servicii. 
Ofertantul va face dovada că deţine (in proprietate sau cu 
chirie) echipamentele necesare pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului de prestari servicii. 
 
      Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia de a 
prezenta Anexa nr. 13. 

 Experienţa similara: 
        Solicitat   ٧                     Nesolicitat    □ 
 

Cerinţe obligatorii: completare Formular nr.  21– 
Experienta similara din Sectiunea Formulare. 
Ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare 
(79341000-6 Servicii de publicitate ) în ultimii trei ani, cu o 
valoare egala sau mai mare decat:  
63.000 lei (exclusiv TVA), respectiv 15.296,46 Euro, (1 Euro 
= 4.1186 la data de 26.04.2010). 
 Pentru contractul/contractele de servicii similare declarate ca 
experienta similara, ofertantul va prezenta urmatoarele 
documente: 
-    contractul/contractele de prestari servicii în copie; 
-   Certificat de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberat 
in conformitate cu prevederile art. 971 din HG nr. 925/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
                                                                                                                                                                                                                               
Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia de a 
prezenta documentele solicitate. Cerinţa minima privind 
experienţa similara se demonstrează prin luarea în 
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 

     Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat si al cadrelor de conducere   
                 Solicitat ٧                     Nesolicitat □   
 
    Se va prezenta Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul 

mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere. 
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Declaraţia va fi însoţita de CV-urile personalului de conducere.  
 Ofertantul va face dovada ca detine personal calificat pentru 

prestarea serviciilor solicitate. 
       Daca un grup de operatori economici depune oferta 
comuna, fiecare membru al grupului are obligaţia de a 
prezenta Anexa nr. 14. 

 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, cerinţa minima privind 
Capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului.  
În conformitate cu prevederile Art. 186 alin (2) În cazul în care ofertantul  îsi demonstrează 
situaţia economică si financiară invocând si susţinerea acordată, de către o altă persoană, 
atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate 
(Ofertantul va prezenta: Anexa nr. 19 – Angajament Terţ susţinător financiar şi Anexa nr. 
21 – Declaraţie Terţ susţinător financiar, din secţiunea Formulare).  
 În conformitate cu prevederile Art. 190 alin  (2) În cazul în care ofertantul îsi demonstrează 
capacitatea tehnică si profesională invocând si susţinerea acordată, de către o altă persoană, 
atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta 
confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului resursele tehnice si profesionale 
invocate (Ofertantul va prezenta Anexa nr. 20 – Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici şi Anexa nr. 22 – Declaraţie Terţ 
susţinător tehnic şi profesional, din secţiunea Formulare).  
 
V.5) Informatii  privind 
masurile de protectia a 
mediului 
           
    Solicitat   √       Nesolicitat  □ 
 

 - Infor matii  privind masurile de protectia a mediului pe 
care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii 
contractului de prestări servicii. 
Ofertantul trebuie să prezinte: 
- declaraţie prin care ofertantul va dovedi faptul că la 
elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de mediu şi protecţia mediului, şi că le va respecta 
pe parcursul îndeplinirii contractului de prestări servicii. 
În cazul asociaţiilor,  declaraţie pe proprie raspundere privind 
condiţiile de mediu trebuie să fie completată de către liderul 
asociaţiei 
   Autoritatea contractanta se raportează la: standarde de 
gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau 
internationale în domeniu, certificate de organisme conforme 
cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau 
internationale privind certificarea.  
  În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, 
autoritatea contractanta acceptă certificate echivalente emise de 
organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.  

 Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in 
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu se 
pot obtine de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii  Durabile 
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sau de p site-ul http://www.mediu.ro. 
V.6) Informatii privind 
conditiile de munca si protecţia 
muncii, securităţii si sănătăţii 
ocupaţionale  
 
Solicitat √          Nesolicitat □ 

- Ofertantul va prezenta, o declaraţia prin care el va dovedi 
faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi că le va 
respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de prestări 
servicii. Informaţiile detaliate privind reglementările care sunt 
în vigoare şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia 
muncii,securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la 
Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: www.inspectmun.ro 
În cazul asociaţiilor,  declaraţie pe proprie raspundere privind 
condiţiile de muncă trebuie să fie completată de către liderul 
asociaţiei.  
Acte Normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la 
condiţiile de munca si de protecţie a muncii, care sunt in 
vigoare la nivel naţional si care trebuie respectate pe parcursul 
îndeplinirii contractului: 

a) Legea protecţiei muncii nr. 319/2006; 
b) Hotărârea de Guvern nr. 238/2002; 

       c)   Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006. 
V.7) Informa ţii privind 
subcontractanţii 
 
    Solicitat ٧           Nesolicitat □   
 
 

Daca este cazul, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/păr ţile 
din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din 
valoarea contractului de prestari servicii care va fi îndeplinit de 
catre subcontractanţi si datele de recunoaştere ale subcontractanţilor 
propuşi. 
Se solicită, completarea Anexei nr. 18 lista cu subcontractanţii şi 
specializarea acestora sau după caz „nu este cazul”. 
Pentru subcontractantii ce detin mai mult de 10% din pretul ofertat, 
se va completa declaratie pe propria raspundere privind situaţia 
personală a operatorului economic (Anexa nr 10). 
 
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, 
aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al 
grupului.  

V.8) Daca este aplicabil, modul 
de selectare/preselectare 

Nu este aplicabil 
 

V.9) Cerinţe privind 
prezentarea de standarde de 
asigurare a calităţii 
      Solicitat  ٧     Nesolicitat □ 

Cerinţa minima: - Ofertantul va prezenta documente care 
atesta certificarea sistemului propriu de management al calităţii  
– ISO 9001. 
Documentele prezentate vor fi însoţite de traduceri în 
limba română autorizate şi legalizate. 

 
 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1)  Limba de redactare a 
ofertei  

Limba română 
Oferta si documentele care o însoţesc trebuie sa fie redactate in 
limba română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate 
a ofertei 

90 zile 
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VI.3) Garanţie de participare 
 
    Solicitat ٧       Nesolicitat □  

- Dovada constituirii garantiei de participare se transmite in 
SEAP in format electronic, semnata cu semnatura 
electronica -(conf. art. 17, alin. (3) si art. 18 din Hotararea nr. 
1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 
34/2006). 
1. Cuantumul garanţiei de participare: 2000 lei. 
2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 zile.  
3. Forma de constituire a garanţiei de participare, care va fi 
acceptată : 
a) instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurări, care se prezintă in 
original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută în 
documentaţia de atribuire. 
      Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
      Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata 
garanţiei se va executa: 

• condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei 
garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau 

• necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, 
pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 
garantate. 

b) Ordin de plată în contul RO04TREZ2915006XXX000180, 
cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova, cu condiţia 
confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data 
deschiderii ofertelor. 
Ofertanţii tip I.M.M. care îndeplinesc prevederile legislaţiei în 
vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiinţării şi 
dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost si 
completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea 
garantiei de participare vor depune documente prin care 
dovedesc ca sunt I.M.M. 
4. Reţinerea garanţiei de participare: în condiţiile prevăzute 
de art. 87 alin.1 din HG nr. 925/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
5. Modul de restituire a garanţiei de participare: 
- Restituirea garanţiei de participare se va face în conformitate 
cu prevederile art. 88 al HG nr. 925/2006, cu modificarile şi  
completarile ulterioare; 
- Ofertantul va completa formularul nr. 23 , de restituire a 
garantiei de participare.  
 
Ofertele depuse fără constituirea garanţiei de participare, 
sau neînsoţite de dovada, în original, a constituirii garanţiei 
de participare în modul solicitat prin prezenta documentaţie 
de atribuire, vor fi respinse (conform prevederilor art. 33 alin 
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(3)  lit b) din HG nr. 925/2006, cu modificarile şi completarile 
ulterioare.  
Nota: 
Pentru Persoane juridice straine Documentele de garantie 
bancara, vor fi prezentate in original, la care  se  va  alatura  
traducerea  autorizata  si  legalizata a acestora în limba 
română. 

VI.4) Modul de prezentare a 
propunerii tehnice   

- Mod de transmitere a propunerii tehnice: in Sistemul 
Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP, (conf. art. 17, alin.(2) 
din Hotararea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din 
OUG nr. 34/2006). 
1. Ofertantul are obligaţia de a face dovada îndeplinirii cerinţelor 
minime prevăzute în Caietul de sarcini si in Referatul de 
oportunitate privind achiziţia publica a serviciilor de publicitate.  
2. Se va preciza tirajul mediu pentru municipiul Craiova, difuzat 
pe editie. Acesta trebuie sa fie certificat pe o perioada de 
minimum 3 luni consecutive din ultimul an calendaristic de 
către instituţii autorizate, independente, de audit. 
Tirajul mediu difuzat pe editie al operatorului economic trebuie 
sa fie auditat şi certificat de o institutie autorizata, specializata şi 
recunoscută de industria de profil. 
Tirajul mediu difuzat pe ediţie reprezintă media pe ediţie a 
exemplarelor pentru care se poate dovedi pe baza de acte ca au 
intrat in posesia utilizatorului final. Tirajul difuzat este compus 
din: abonamente, exemplare vândute cu bucata si exemplare 
gratuite. Termenii folosiţi mai sus au înţelesuri conform 
Ordinului nr. 183 din 3 noiembrie 2006. 

VI.5) Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

- Mod de transmitere a propunerii financiare: in Sistemul 
Electronic al Achizitiilor Publice – SEAP, (conf. art. 17, 
alin.(2) din Hotararea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 
electronice din OUG nr. 34/2006). 
Ofertantul trebuie sã prezinte formularul de ofertã conform 
Anexa nr. 24, la care va anexa detalierea şi justificarea 
pretului  ofertat. 
Oferta se va prezenta în lei şi echivalent Euro. 
 
Data pentru care se determină echivalenţa euro: Curs de 
referinta comunicat de B.N.R. în data de  12. 05.2010. 

În măsura în care oferta şi documentele care o însoţesc, depuse de către un ofertant, conţin 
informa ţii care sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, vă rugăm 
să precizaţi, indicând în acest sens paginile care conţin astfel de informaţii. 
    
VI.6) Modul de prezentare a - Mod de transmitere a ofertei: numai in format electronic 
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ofertei 
 
  

 si numai pana la data limita de depunere a ofertelor 
prevazuta in invitatia de participare (conf. art. 17, alin.(1) din 
Hotararea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din 
OUG nr. 34/2006.  
- Oferta se va depune insotita de scrisoarea de inaintare  
(Anexa nr. 45 din Sectiunea Formulare) si garantia de  
participare la procedura. 
  ATENTIE!  
Garantia de participare in original  se va depune la sediul  
autoritatii contractante, Primaria Municipilui Crai ova, str.  
A.I. Cuza, nr. 7 – Centrul de informare al Cetatenilor, pana 
la data de 17.05.2010,  
ora 10:00.  
Ofertele, conţinând toate documentele solicitate prin Fisa de 
date a achizitiei, se transmit în format electronic prin 
intermediul SEAP, conform condiţiilor tehnice ale acestuia.  
� Data limită pentru depunerea ofertelor în format electronic în 
SEAP este: 17.05.2010, ora fiind generată automat de către 
SEAP;  
� Toate documentele care fac parte din ofertă vor fi semnate şi 
ştampilate pe fiecare pagină, apoi scanate astfel încât să fie 
lizibile.  
� În cazul în care, din motive tehnice, nu este posibilă 
transmiterea anumitor documente în format electronic, 
documentele respective se depun la sediul autorităţii 
contractante până la data limită de depunere a ofertelor, 
numerotate şi semnate pe fiecare pagină, pe care se 
inscripţionează „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
17.05.2010, ora (în funcţie de ora generată de SEAP)”.  
� SE ACCEPTĂ NUMAI OFERTELE OPERATORILOR 
ECONOMICI ÎNSCRI ŞI ÎN SEAP (art.16 -19/ HGR1660/ 
2006)  
Toate documentele prezentate, vor avea specificat 
obligatoriu numele reprezentantului împuternicit al 
operatorului economic. 
Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în 
învitația de participare ori care este primită de către autoritatea 
contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se consideră 
întârziată şi se returnează nedeschisă, fiind considerată în baza art. 33 
al. 3 lit. a din HG 925 / 2006 respinsă. 

VI.7) Data limita de depunere 
a ofertelor 

17.05.2010,  ora (în funcţie de ora generată de SEAP). 

VI.8) Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare 
scrisă adresată autorității contractante până la data şi ora 
deschiderii ofertelor.  
2. Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data şi 
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ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 
autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea 
modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în 
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, 
modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentația 
de atribuire.  
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în 
sarcina operatorului economic.   

VI.8) Termenul în care 
autoritatea contractanta 
estimeaza ca va analiza 
verificarea indeplinirii 
criteriilor de calificare  de catre 
ofertanti 

 Data: 28.05.2010 
 

 
 

VI.9) Deschiderea ofertelor – 
întocmirea procesului verbal 
de deschidere 

1.  Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 
Locul deschiderii ofertelor: Sediul Primariei Municipiului 
Craiova   
Deschiderea ofertelor se va face in data de  17.05.2010, în 
conformitate cu ora alocată de  Sistemul Electronic al 
Achiziţiilor Publice (SEAP). 
 În cadrul şedinţei de deschidere nu se va respinge nici o ofertă, 
cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele 
situaţii: 
      a) au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la o 
altă adresă decat cele stabilite in anunţul de participare; 
      b) nu sunt insoţite de garanţia de participare, in cuantumul, 
forma si avand perioada de valabilitate solicitate in 
documentaţia de atribuire. 
2. Sedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal 

semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanţi ai 
operatorilor economici, prezenţi la sedinţă, în care se va 
consemna modul de desfăsurare a sedinţei respective, aspectele 
formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale 
ale fiecărei oferte, consemnandu-se totodată lista documentelor 
depuse de fiecare operator economic in parte.  
  3. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, cu 
privire la evaluarea ofertelor se adopta de către comisia de 
evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere 
a ofertelor. 
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile capitolului VI din  HG 925/2006. 
 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.  1) Preţul cel mai scăzut                  □      
VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică   ٧    



                                          Anexa nr. 23- Manualul Operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica Vol.II 

14 
 

       Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat 
prin aplicarea următorului algoritm de calcul: 

P/T unde P = pret pentru 1 cmp reclama, calculat la o singura apariţie 

                T = tirajul mediu, difuzat pe editie, certificat de o institutie autorizata, specializata 
şi recunoscută de industria de profil. 

Punctajul pentru fiecare oferta evaluata se acorda după cum urmează: 

− pentru valoarea minima a factorului de evaluare(P/T) se acorda 100 de puncte; 
− pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevăzute mai sus punctajul se 

acorda astfel: Pn = valoare(min)/valoare(n)x100 
 
       VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 

 VIII.1 Ajustarea  preţului 
contractului  

Da □              Nu √ 

Preţul este ferm si nu se va actualiza pe toata durata 
contractului. 

 
            Contractul de publicitate media va conţine în mod obligatoriu prevederile art. 8 lit. a) 
si b) din ordinul nr. 183 din 3 noiembrie 2006.  
           Ofertantul declarat câştigător în urma procedurii de atribuire online va depune, pe 
suport de hârtie, la sediul autorităţii contractante, cu adresă de înaintare, specificând 
denumirea contractului de achiziţie publică, Documentele de calificare, Oferta tehnică şi 
Oferta financiară, în original, în termen de cinci zile de la data primirii prin fax a comunic ării 
rezultatului procedurii de atribuire. 
 
 
 
 
 Şef Serviciu, 

Ing. Sabina Dumitru 
Întocmit,  

                 Responsabil procedura               
Insp. Ileana Bică 

 

                                                           


