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I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
I.1.) Autoritatea contractantă
Denumire: Consiliul Judetului Galati 
Adresa: Strada Eroilor nr.7 
Localitate:   GALATI Cod postal: 800119 Tara: ROMANIA 
Persoana de contact: Simion Paula Telefon: 0236/468.060 
E-mail:  licitatii@cjgalati.ro Fax:        0236/468.060 
Adresa/ele de internet (daca este cazul): - 
Adresa Autoritatii contractante: Str. Eroilor nr. 7, Judetul GALATI 

I.2.) Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante 
 
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 

� autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internationala 
□ altele (specificati)   

□ servicii publice centrale 
□ aparare 
□ ordine publică/siguranta naţională
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sanatate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative 
□ educaţie 

� altele Administratie Publica 
 

Autoritatea contractanta achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: 
DA □ NU X 
Alte informaţii şi/sau clarificări (Formular nr. 9) pot fi obţinute: la adresa mai sus menţionată
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: minimum 6 zile înainte de data limită de 
depunere a ofertelor. 
Adresa: Consiliul Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 7, sau pe fax 0236/468.060 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită
de depunere a ofertelor. 
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor: 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (adresa de internet: www.cnsc.ro)
Adresa: str. Stavropoleos nr. 6., sector 3, Bucureşti, cod poştal 030084,  
tel. (+40)213104641, fax (+40)213104642, e-mail office@cnsc.ro

I.3.) Sursa de finanţare 
Sursele de finanţare ale contractului ce 
urmează a fi atribuit: 
1. Fonduri externe nerambursabile 
2. Buget de stat 
3. Buget local 

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

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program: 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-
2013;
Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecţia naturii”; 
Domeniul major de intervenţie – „Dezvoltarea 
infrastructurii şi a planurilor de management pentru 
protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 – 
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Solicitare de proiecte nr. 3/2009”; 
Proiect: 
”Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele” 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Denumire contract: Servicii de publicitate privind proiectul „Salvaţi aria protejată Pădurea 
Gârboavele” 
II.2) Locaţia: Judeţul Galaţi, România
(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii       X
Execuţie □
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritate 
contractantă □

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □
Combinaţii între ele □

Categoria serviciului: 
Servicii de publicitate; 
anexa 2A, categoria 13. 
(Se specifică din care categorie de servicii 
aparţine obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A , fie din Anexa 2B) 

Principala locaţie a lucrării: 
 
Cod CPV: 

Principalul loc de 
livrare: 
Cod CPV: 

Principalul loc de prestare: 
Judeţul Galaţi
Cod CPV: 79341000-6 

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

II.4) Durata contractului de achiziţie publică: include durata prevăzută pentru prestări de servicii de 
informare şi publicitate, pe toată durata de implemntare a proiectului. 
II.5) Oferte alternative sunt acceptate:        DA □ NU X
II. 6) Divizare pe loturi:                                    DA □ NU X
Ofertele se depun pentru următoarele servicii: 

1. Publicitate în presa scrisă
2. Producţii publicitare 
3. Elaborare raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate 

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1. Garanţia de participare (după caz) Solicitat X Nesolicitat □
III.2. Alte condiţii particulare referitoare la 
contract (după caz) 
III.2.1) Contract rezervat  
III.2.2) Altele 

 

DA   □ NU  X 
 DA   □ NU  X 

III.3. Se solicită realizarea următoarelor: vezi Caietul de sarcini

IV. PROCEDURA 
IV.1. Procedura selectată
LICITAŢIE DESCHISĂ X
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv                            □

Negociere cu anunţ de participare           □
Negociere fără anunţ de participare         □
Cerere de oferte □

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică DA   □ NU  X
IV.3. Legislaţia aplicată:
- Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 
din 20.06.2006; 
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- 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; 
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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; 

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  
V.1. Situaţia personală a
candidatului/ofertantului 

Cerinţă minimă obligatorie: 

Declaraţie privind eligibilitatea 
Solicitat      X             Nesolicitat □

Se solicită completarea şi prezentarea Formularului nr. 1,
„Declaraţie privind eligibilitatea” 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
situaţiile prevăzute la art. 181 din 
OUG nr. 34/2006 
Solicitat     X              Nesolicitat □

Se solicită completarea şi prezentarea Formularului nr. 2,
„Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 
181 din OUG nr. 34/2006” 

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

Cerinţă minimă obligatorie: 

Persoane juridice române 
 

Se solicită Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data 
deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată.

Persoane fizice române Se solicită Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente;
Persoane juridice/fizice străine Se solicită documente care dovedesc o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere 
profesional; 

V.3. Situaţia economico-financiară:
Solicitat X Nesolicitat □ Se solicită completarea Formularului nr. 3, „Informaţii 

generale”, cu cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani 
(2007, 2008, 2009); minim 350.000 lei 

V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
Solicitat X Nesolicitat □ Cerinţă obligatorie: 

I. Presa scrisă:
1. Publicitate într-un cotidian local în limba română
- Prezentare autorizaţie ISSN (cod internaţional de identificare 
a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297) sau echivalent 
- Periodicitate: cotidian local, minim 3 apariţii pe săptămână
- Tiraj mediu difuzat pe ediţie: min 2.000 exemplare 
- Profil: informare generală
Observaţie: Tirajul mediu difuzat pe ediţie a fiecărei publicaţii 
ofertante trebuie să fie certificat, pe o perioadă de minim trei 
luni, din ultimul an calendaristic (2009), de către instituţii 
autorizate, independente, de audit.
În cazul în care ofertantul nu dispune de un certificat conform 
alineatului precedent, reprezentanţii legali ai ofertantului vor 
prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind tirajul, 
însoţite de documente financiar-contabile privind tirajul 
înregistrat în ultimele 3 luni calendaristice. 
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Experienţa similară
Solicitat     X               Nesolicitat □

Informaţii privind personalul tehnic 
de specialitate şi de asigurarea 
calităţii 
Solicitat     X                Nesolicitat □

III. Producţii publicitare: 
Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere privind 
numărul producţiilor publicitare realizate pe categorii 
(bannere, pliante, panouri pentru afişare – colaje cu mesaje 
sugestive, panouri pentru afişare cu imagini, panou de 
atenţionare, tricouri, şepci, semne de carte, pixuri,) pentru un 
eveniment similar ca valoare şi complexitate, însoţită de 
mostre. Pentru panourile indicatoare, plăci permanente 
mostrele se vor prezenta pe suport electronic (CD sau DVD). 
Mostrele vor fi analizate de către comisia de evaluare pe 
parcursul evaluării ofertelor. 
 
V. Elaborare raport de evaluare a impactului achiziţiei 
serviciilor de publicitate 
Prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere privind 
elaborarea a cel puţin unui studiu similar în ultimii 3 ani. 
 
Se solicită completarea Formularului nr. 4, „Declaraţie 
privind experienţa similară”, împreună cu lista principalelor 
prestări de servicii în ultimii 3 ani (Formularul 4a). 
Declaraţia trebuie însoţită de copii (conform cu originalul) a 
două contracte similare cu o valoare însumată de minim 
150.000 lei însoţite de recomandări sau documente/certificate 
emise sau contrasemnate de către beneficiari (document 
constatator eliberat de o autoritate contractantă privind 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv 
certificare/confirmare din partea clienţilor privaţi). 

Se solicită CV-uri semnate ale personalului direct responsabil 
de îndeplinirea contractului, însoţite de diplome de 
specialitate. 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat X Nesolicitat   □

Se solicită completarea Formularului nr. 5, „Declaraţie 
privind partea din contract care este îndeplinită de 
subcontractanţi”, cu datele de identificare a subcontractanţilor 
şi dovada capacităţii acestora de a îndeplinii serviciul 
subcontractat. 
În cazul în care părţi din contract urmează să se îndeplinească
de unul sau mai mulţi subcontractanţi, se solicită, la încheierea 
contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor 
încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexă la contractul 
de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, 
contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar 
eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 
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Documentele de calificare (enumerate la pct. V.1, V.2, V.3 ş, V.4) se vor depune într-un plic separat, 
sigilat, pe care se va înscrie numele ofertantului şi menţiunea: „Documente de calificare”. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la pct. V.1 – V.4, ofertantul are dreptul 
de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care 
confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. 
Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul 
concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau 
altele asemenea. 
În cazul în care uzează de acest drept prevăzut la art. 11 alin. (4) al H.G. nr. 925/2006, ofertantul are 
obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă
îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în 
acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile 
lucrătoare. 
 
VI. ELABORAREA OFERTEI  
VI.1. Limba de redactare a ofertei limba română
VI.2. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

90 de zile 
Atenţie! Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât 
cea impusă va fi respinsă.

VI.3. Garanţie de participare 
Solicitat X Nesolicitat □

Valoarea garanţiei de participare este de 3.000 RON. 

VI.3.1. Perioada de valabilitate a 
garanţiei pentru participare 

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: egală cu 
perioada de valabilitate a ofertei, adică 90 zile de la termenul 
limită de primire a ofertelor 

VI. 3.2. Modul de constituire a 
garanţiei de participare 

Garanţia de participare se constituie 
prin virament bancar (cod IBAN 
RO25TREZ3065006xxx000230) sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o 
societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul 
şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. 
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de 
participare vor fi considerate inacceptabile. 
În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare 
trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite 
pentru deschiderea ofertelor. 
Restituirea garanţiei de participare: 
a) operatorului economic câştigător, după semnarea contractului 
de servicii. 
b) operatorilor economici necâştigători: după semnarea 
contractului cu ofertantul câştigător, dar nu mai târziu de 3 zile 
lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum acestea sunt definite 
prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în 
Monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, acesta beneficiază de reducerea cu 50% 
a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare. În aceste 
situaţii, ofertantul trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă
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Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria 
IMM.  
Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru 
participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când 
acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
I) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
II) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze 
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
ofertei. 

VI.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice 
 

Propunerea tehnică va fi redactată conform cerinţelor din 
Caietul de sarcini. 
Documentele propunerii tehnice se vor depune într-un plic 
separat, sigilat, pe care se va înscrie numele ofertantului şi
menţiunea: „Propunere tehnică”. 

VI.5. Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta 
să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, tarif, 
precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul 
contractului de achiziţie publică.
Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formularul 
nr.6), care reprezintă elementul principal al propunerii 
financiare la care se anexează centralizatorul de preţuri 
(Formularul nr. 6a) completat. 
Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul total ofertat atât în 
lei (RON), cât şi în EURO. Cursul de schimb lei/euro se va 
considera cursul BNR din data de 20.09.2010, 1 euro=4,2668 
lei 
Propunerea financiară se va depune într-un plic separat, sigilat, 
pe care se va înscrie numele ofertantului şi menţiunea: 
„Propunere financiară”. 

VI.6. Modul de prezentare a ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 

b) data limită pentru depunerea 
ofertei 
 
c) numărul de exemplare 
 

d) mod de prezentare 
 

Sediul Consiliului Judeţean Galaţi: 
Str. Eroilor nr. 16, cod 800119 
Registratura 
 
14.10.2010, ora 9,00 
 

Se depune 1 (unu) exemplar original şi 3 (trei) exemplare 
copii. 

Documentele ofertei vor fi numerotate de la 1 la n, semnate de 
reprezentantul legal al ofertantului şi ştampilate. Ordinea 
documentelor din ofertă va respecta Opisul anexat. (Formular 
nr. 7)
Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor prezenta 
astfel: 
- scrisoare de înaintare (Formularul nr. 8) – la vedere, se 
înregistrează la registratura autorităţii contractante în momentul 
depunerii ofertei; 
- împuternicire sau delegaţie – la vedere, pe baza căreia 
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e) oferte întârziate 

reprezentanţii ofertanţilor pot participa la şedinţa de  deschidere 
a ofertelor, dacă este cazul. 
Plicurile ce conţin documentele de calificare, propunerea 
tehnică şi propunerea financiară se vor introduce într-un plic 
exterior (pachet). Pe plicul exterior se va trece: 

- adresa autorităţii contractante 
- titlul documentaţiei:  
- cod CPV: 79341000-6 
- inscripţia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 

14.10.2010, ora 11.00” 
 
Ofertele depuse după data 15.11.2010, ora 9.00, precum şi cele 
depuse la altă adresă decât cea precizată la pct. VI.6.a) se 
declară întârziate şi vor fi returnate ofertantului fără a fi 
deschise. 

VI.7. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Orice candidat/ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în 
acest sens.
În cazul în care candidatul/ofertantul doreşte să opereze 
modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a 
asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de 
către autoritatea contractantă până la data limită pentru 
depunerea ofertelor. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie 
prezentate în conformitate cu prevederile de la paragraful 
anterior, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în 
mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Candidatul/ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru 
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

VI. 8. Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:  
14.10.2010, ora 11.00 la sediul autorităţii contractante, Bloc 
Cristal etaj 1 
Ofertanţii au dreptul de a participa prin reprezentanţii săi, la 
şedinţa de deschidere a ofertelor. 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
VII.1) Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 
VIII.1. Ajustarea preţului contractului DA □ NU X
VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului 

DA X NU □

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din 
valoarea fără TVA a contractului şi se constituie conform 
art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de 
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a) Eliberarea garanţiei de bună execuţie 
 

b) Reţinerea garanţiei de bună execuţie 
 

garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară
sau de o societate de asigurări, care devine anexă la 
contract. 
În cazul ofertanţilor care se regăsesc în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii conform Legii nr. 
346/2004 (făcând dovada în acest sens) garanţia de bună
execuţie se constituie în procent de 50% din cuantumul 
precizat în documentaţia de atribuire. 

Garanţia de bună execuţie se va elibera Prestatorului în 
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepţie la terminarea serviciilor prestate, respectiv, 
dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei. 
 
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului în limita prejudiciului creat, dacă
contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract. 

IX. MIJLOACE ŞI MODALITĂȚI DE COMUNICARE: 
 
1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, trebuie să fie transmise în scris. 
2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. 
3. Pe parcursul aplicării procedurii documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele 
modalități: 
a) prin poștă;
b) prin fax; 
c) prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a)-b). 
 
NOTA: 
1. ÎN PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI DE PARTICIPARE ŞI
DATA DESCHIDERII OFERTELOR, AGENŢII ECONOMICII INTERESAŢI VOR URMĂRII 
PERIODIC ÎN SEAP ANUNŢUL PENTRU A SE INFORMA ÎN EVENTUALITATEA 
TRANSMITERII DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ A UNOR COMPLETĂRI SAU 
CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBIURE. 
2. ÎN PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE DATA DESCHIDERII OFERTELOR ȘI STABILIREA 
OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, AGENȚII ECONOMICI DE LA CARE S-AU SOLICITAT 
CLARIFICĂRI ȘI/SAU COMPLETĂRI ULTERIOARE VOR TRANSMITE RĂSPUNSURILE ȘI/SAU 
DOCUMENTELE LIPSĂ NUMAI ÎMPREUNĂ CU O SCRISOARE DE ÎNAINTARE (SIMILARĂ CU 
FORMULARUL NR. 8) ADRESATĂ AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ÎNREGISTRATĂ LA 
SEDIUL AGENȚILOR ECONOMICI. 
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II. CAIET DE SARCINI 
Contract de prestări de servicii de publicitate  

 
Codul CPV : 79341000-6  -  Servicii de publicitate   
privind prestări de servicii de publicitate în cadrul proiectului „SALVAŢI aria naturală protejată
Pădurea Gârboavele” cod SMIS-CSNR 17227 
 
DATE GENERALE 
Denumirea autorităţii contractante: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Galaţi
Adresa: Consiliul Judeţului Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119, Galaţi, România 
Obiectul contractului: prestări de servicii de publicitate în cadrul proiectului „SALVAŢI aria naturală
protejată Pădurea Gârboavele” cod SMIS-CSNR 17227 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 4 -
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie 
- Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei 
Natura 2000 - Solicitarea de proiecte nr. 3/2009 
 
DURATA DE EXECUTIE 
Prestarea serviciilor se va derula cu acordul şi la comanda autorităţii contractante, după intrarea în vigoare 
a contractului. 
 
SERVICII DE PUBLICITATE 
Serviciile de publicitate vor consta în: 
� concepere şi producţie de materiale publicitare pentru acţiune tematică „Promovarea conştientizării 
şi necesităţii protejării mediului”  
� concepere şi producţie de materiale publicitare pentru conferinţa cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Biodiversităţii  
� publicitate în presă scrisă (conceperea şi publicarea în mass-media a 9 comunicate de presă) şi
realizarea unui banner (acesta va conţine, pe lângă titlul şi sigla Programului Operaţional Sectorial şi titlul 
proiectului. Dimensiunea banner-lui va fi de 2,5m x 0,8m; 
 

SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE  
Serviciile de promovare se vor efectua prin: 
� presă scrisă (articole/reportaje în ziar, anunţuri publicitare, comunicate de presă); 
� producţii publicitare (banner, pliante, afişe, panouri pentru afişare - colaje cu mesaje sugestive, 
panouri pentru afişare cu imagini, panou de atenţionare, tricouri, şepci, semne de carte, pixuri). 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea de informare şi publicitate Durata estimată/Perioada 

1
Publicitate în presa scrisă (articole/reportaje 
în ziar, anunţuri publicitare, comunicate de 
presă)

perioada de implementare a proiectului 

2

Producţii publicitare (banner, pliante, afişe, 
panouri pentru afişare - colaje cu mesaje 
sugestive, panouri pentru afişare cu imagini, 
panou de atenţionare, tricouri, şepci, semne 
de carte, pixuri) 

perioada de implementare a proiectului 
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Măsurile pe care le va întreprinde prestatorul pentru realizarea materialelor de publicitate vor respecta 
toate condiţiile de vizibilitate prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 
2007-2013 în România, precum şi cerinţelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii 
contribuţiei comunitare la proiect, respectiv Manualul de Identitate pentru Programul Operaţional 
Sectorial „Mediu”. 
 
Machetele produselor şi materialelor trimise de prestator trebuie să obţină avizul „bun de tipar” din partea 
responsabilului promovare din cadrul Unităţii de Implementare a proiectului, după ce în prealabil acestea 
au primit avizul de conformitate final din partea AM/OI POS Mediu. 
 
Prestatorul răspunde de asigurarea corectitudinii în ceea ce privește textul transmis în vederea publicării. 
În cazul apariţiei unor erori de redactare (din vina prestatorului), față de solicitarea transmisă, ofertantului 
îi revine obligația de a republica anunțul, pe cheltuiala proprie, într-o ediție următoare (preferabil în luna 
respectivă). 
 

1. SERVICII DE PUBLICITATE ÎN PRESA SCRISĂ

Pulblicare într-un cotidian local: 
1.1 un articol lunar (dimensiunea 13,8x18,5 cm ), pe o perioadă de 10 luni; (preţ unitar 

estimat, conform bugetului proiectului 450 lei/apariţie, fără TVA ) 
1.2 un anunţ publicitar săptămânal (dimensiune 7x7 cm) cu imagini color, pe o perioadă de 

10 luni; (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 73,50 lei/apariţie, fără TVA) 
1.3 comunicat de presă - 9 apariţii, format A4 (preţ unitar estimat, conform bugetului 

proiectului 300 lei/apariţie, fără TVA ). 
Aria de difuzare: locală
Profil de informare: informaţii referitoare la Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele şi conservarea 
biodiversităţii şi proiectul „SALVATI aria protejată Pădurea Gârboavele”; 
Limba de redactare: română

Modul de întocmire a ofertei
Oferta trebuie să cuprindă toate solicitările din Fişa de date achiziţiei. În oferta financiară

prezentată se va preciza preţul pentru tipărirea anunţului pe o suprafaţă de 1 cm², în interiorul ziarului, în 
moneda naţională (lei) şi în euro.  

 
Ofertantul va asigura transmiterea către Consiliul Judeţean Galaţi, la sfârşitul fiecărei luni, a câte unui 
exemplar din ziarele în care au apărut materialele (pentru a se asigura astfel verificarea apariţiei şi
facturarea serviciilor), precum şi un raport lunar privind numărul şi suprafaţa
anunţurilor/comunicatelor/ştirilor şi data de apariţie a acestora. Totodată prestatorul va arhiva materialele 
apărute în presa scrisă, în legătură cu proiectul: „SALVATI aria protejată Pădurea Gârboavele”. 
 

2.   PRODUCŢII PUBLICITARE 

2.1. BANNER (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 1.400 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui banner ce se solicită a fi inscripţionat:
- dimensiuni: 2,5m x 0,8m 
- cantitate: 1 bucata 
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:  proiectare şi realizare banner. 



12

2.2. PLIANTE (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 12 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui pliant ce se solicită a fi tipărit:
- dimensiuni: 210 x 297 mm 
- suport: carton dublu cretat lucios 135 gr 
- concepţie şi execuţie grafică
- tiraj: 5650 de exemplare 
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:
- proiectare pliante; 
- acordare de asistenţă în editarea pliantelor; 
- realizare pliante. 
 
2.3. AFIŞE (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 40 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui afiş ce se solicită a fi tipărit:
- dimensiuni: 42x58 cm 
- suport: carton dublu cretat lucios 135 gr 
- concepţie şi execuţie grafică
- tiraj: 1000 de exemplare 
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:
- proiectare afişe; 
- acordare de asistenţă în editarea afişelor; 
- realizare afişelor. 
 
2.4. PANOURI PENTRU AFIŞARE - COLAJE CU MESAJE SUGESTIVE (preţ unitar estimat, 
conform bugetului proiectului 845,64 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui panou ce se solicită a fi realizat:
Sistem de expunere modular dublă faţă, cu sisteme de fixare mecanică a afişelor Click frame şi elemente 
de susţinere şi montaj tip Octaform 
- dimensiuni: 1960x980 mm 
- suport: doua rame profil aluminiu Click frame (natur eloxat) şi o placa Ondaplast alb 5 mm prinsa 
mecanic intre cele doua rame, cu 2 montanti octogonali din aluminiu alb, dimensiune 198x 40 mm, header 
din PVC alb 5 mm x 990x 200 mm si doua buc montant alb dimensiune 200x 40 mm pentru sustinerea 
header-ului. 
- cantitate: 10 bucăţi
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu macheta. 
Servicii solicitate:   proiectare şi realizare panouri. 
 
2.5. PANOURI PENTRU AFIŞARE CU IMAGINI (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 
1967 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui panou ce se solicită a fi realizat: (la fel ca la un panou pt vizibilitate obişnuit) 
Panourile pentru afişare cu imagini de genul desene/caricaturi vor fi însoţite de mesaje semnificative 
pentru protecţia mediului şi vor fi postate în Pădurea Gârboavele în locuri cât mai vizibile. Vor fi mesaje 
sugestive pentru protecţia mediului de genul: „Nu călcaţi iarba!”, „Nu vă cade mâna! Colectaţi
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deşeurile!”, „Protejaţi flora şi fauna, şi ele vă protejează pe voi!”, „Toţi pentru mediu, un mediu pentru 
toţi!”, „ Nu arunca gunoaie, reciclează!”. 
- cantitate: 3 bucăţi
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu macheta. 
Servicii solicitate:   proiectare şi realizare panouri. 

2.6. PANOURI DE ATENŢIONARE (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 1.400 lei/buc, 
fără TVA ) 
Caracteristici ale unui panou ce se solicită a fi realizat: 
panou de atenţionare amplasat la intrare în Pădurea Gârboavele cu harta Pădurii Gârboavele şi delimitarea 
Ariei Protejate 
- cantitate: 1 buc. 
- limba de redactare: română
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu macheta. 
Servicii solicitate:   proiectare şi realizare panouri. 
 
2.7. TRICOURI (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 40 lei/buc, fără TVA) 
Caracteristici ale unui tricou ce se solicită a fi realizat:
Tricourile vor fi inscriptionate conform Manualului de identitate vizuală, cu sigla POS Mediu şi cu logo 
SALVAŢI Pădurea Gârboavele. 
- dimensiuni: S, L, M, XL 
- culoare : bleumarin 
- material: bumbac 
- model: tip Polo 
- cantitate: 500 bucăţi
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:  realizare şi inscripţionare tricouri. 
 
2.8. ŞEPCI (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 35 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui sepci ce se solicită a fi realizat:
Sepcile vor fi inscripţionate conform Manualului de identitate vizuală, cu sigla POS Mediu şi cu logo 
SALVAŢI Pădurea Gârboavele. 
- dimensiuni diverse, cu sistem de reglare  
- culoare: bleumarin 
- material: bumbac 
- cantitate: 500 bucăţi
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:   realizare şi inscripţionare sepci. 
 
2.9. SEMNE DE CARTE (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 4,50 lei/buc, fără TVA ) 
Caracteristici ale unui semn de carte ce se solicită a fi realizat:
Semnele de carte vor fi inscriptionate conform Manualului de identitate vizuală, cu sigla POS Mediu şi cu 
logo SALVAŢI Pădurea Gârboavele. 
- culoare: policromie 
- material: carton plastifiat 
- tiraj 500 bucăţi
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:  realizare şi inscripţionare semne de carte. 
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2.10. PIXURI (preţ unitar estimat, conform bugetului proiectului 1,50 lei/buc, fără TVA) 
Caracteristici ale unui pixuri ce se solicită a fi realizat:
Pixurile vor fi inscriptionate conform Manualului de identitate vizuală, cu sigla POS Mediu şi a Uniunii 
Europene şi cu logo SALVAŢI Pădurea Gârboavele. 
- culoare: alb, cu inscripţie color 
- material: plastic 
- cantitate: 500 bucăţi
Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu mostră.
Servicii solicitate:   realizare şi inscripţionare pixuri. 
 
Pentru materialele pentru care există reguli specifice, prezentate în manual, vor fi respectate 
prevederile acestora. 
Prestatorul va răspunde de realizarea designului şi tipărirea pliantelor, etc. 
 

3. ELABORARE RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI ACHIZIŢIEI SERVICIILOR 
DE PUBLICITATE

Se va elabora un studiu sociologic comparativ pe un eşantion reprezentativ, cu o marjă de eroare ± 3%, 
în conformitate cu art. 58, alin (5) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii. 

 

Ofertanţii vor elabora ofertele financiare astfel încât să se încadreze în preţurile unitare specificate 
pentru fiecare poziţie în parte, conform încadrării pe liniile bugetare din cadrul Bugetului proiectului. 
Valoarea totală estimată pentru realizarea contractului de servicii de publicitate este de 175.597,40  lei 
fără TVA, conform Bugetului proiectului. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE 
 Prestatorul se obligă la următoarele: 

• Să respecte Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România  
pe toate produsele de comunicare. 

• Să asigure o vizibilitate potrivită şi o promovare adecvată a proiectului, incluzând obiectivele, 
rezultatele obţinute, în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuală
pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România.
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III. FORMULARE 
 

Capitolul III conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a
documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea 
rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia 
de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător, semnate şi
ştampilate de persoane autorizate. 

 

Nr. formular Denumire 
Formular nr. 1 Declaraţie privind eligibilitatea 
Formular nr.2 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 

181 
Formular nr. 3 Informații generale 
Formular nr. 4 Declaraţie privind experienţa similară
Formular nr. 4a Tabel experienţă similară
Formular nr. 5 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 

îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora 
Formular nr 6 Formular de ofertă
Formular nr 6a Centralizator de preţuri 
Formular nr 7 Opis 
Formular nr 8 Scrisoare de înaintare 
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FORMULAR NR. 1 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,  
 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 
fals în acte publice, că nu ne aflăm 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. 
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu 
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________. 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Data completării: ________________ 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

(semnatura autorizată)
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FORMULAR NR.2 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
Subsemnatul(a)._________________________________________________, 

 numele operatorului economic-peroana juridică
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de _________________________, 
 procedura 
pentru achizitia de ________________________________________________________, 
 denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV 
la data de ____________, organizată de ______________________________________, 
 numele autorităţii contractante 

declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

 b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în care este stabilit; 
 c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în totalitate obligaţiile contractuale; 
 d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

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

Data completării: ________________ 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

(semnătura autorizată)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL       FORMULAR NR. 3 

_____________________ 
 (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
 

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

_____________________________________________________________ 

 Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală
Anul              la 31 decembrie                                 la 31 decembrie 

 (RON)                                                     (echivalent euro) 
______________________________________________________________________ 
1. 2007 
_______________________________________________________________________ 
2. 2008 
_______________________________________________________________________ 
3. 2009 
_______________________________________________________________________ 
 Media anuală:
_______________________________________________________________________ 
 

Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnătura autorizata) 
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FORMULAR NR. 4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________, 
 (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 
prezenta declaraţie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante 
____________________________________________________________, 
 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________________. 
 (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Data completării: ________________ 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 4a

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

Nr.
crt.

Denumirea şi obiectul contractului Perioada
contractului

Denumirea beneficiarului
Valoarea

iniţială/finală a
contractului in lei

Dacă au fost
litigii privind
îndeplinirea
contractului,

natura acestora şi
modul lor de
soluţionare

1.

2.

3.

4.

Data completării: ________________

Operator economic,
_______________________________

(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 5 
OPERATOR ECONOMIC 
 _____________________ 
 (denumirea/numele) 
 

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

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..., 
 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul anexat sunt reale. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
.......................................................................... …………………………………………………….. 
 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
…………………………………………………..............................................................(se precizează
data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractate  

Acord subcontractant cu 
specimen de semnătură

Operator, 
………………………………. 

(semnătura autorizată )
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FORMULAR NR 6 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ___________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor, 
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 menţionată,
să prestăm ___________________________________________________, (denumirea serviciului) 

pentru suma de/la un tarif/la un tarif de  ________________________________lei,  
(se elimină opţiunile neaplicabile)  (suma în litere şi în cifre) 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ______________________. 
 (suma în litere şi în cifre) 

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

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

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

5. 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. 

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

Data _______________ 
 

___________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să
(semnătura) 

semnez oferta pentru şi în numele ________________________________________.
 (denumirea/numele ofertantului) 
 



Operator economic FORMULAR NR 6a
___________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

SERVICIUL PRESTAT UM Cantitate Preţ
(euro)
fără

TVA/UM

Preţ (lei,
fără

TVA)/U.M

Total
Lei (fără TVA)

Total valoare în
Euro (fără TVA)

I. PUBLICITATE ÎN PRESA SCRISĂ
1. Articol lunar într-un cotidian local 13,8x18,5cm 10 luni
2. Anunţ publicitar săptămânal cu imagini
color într-un cotidian local

7x7 cm 10 luni

3. Comunicat de presă A4 9 apariţii
TOTAL I
II. Producţii publicitare
1. Banner buc 1
2. Pliante buc 5650
3. Afişe buc 1000
4. Panouri pentru afişare – colaje cu mesaje
sugestive

buc 10

5. Panouri pentru afişare cu imagini buc 3
6. Panouri de atenţionare buc 1
7. Tricouri cu sigla POS Mediu şi logo Salvaţi
Pădurea Gârboavele

buc 500

8. Şepci cu sigla POS Mediu şi logo Salvaţi
Pădurea Gârboavele

buc 500

9. Semne de carte cu sigla POS Mediu şi logo
Salvaţi Pădurea Gârboavele

buc 500

10. Pixuri cu sigla POS Mediu şi logo Salvaţi
Pădurea Gârboavele

buc 500

TOTAL II
III. ELABORARE RAPORT DE
EVALUARE A IMPACTULUI
ACHIZIŢIEI SERVICIILOR DE

buc 1
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SERVICIUL PRESTAT UM Cantitate Preţ
(euro)
fără

TVA/UM

Preţ (lei,
fără

TVA)/U.M

Total
Lei (fără TVA)

Total valoare în
Euro (fără TVA)

PUBLICITATE (studiu sociologic
comparativ pe un eşantion reprezentativ, cu o
marjă de eroare ± 3
TOTAL GENERAL

Data completării ......................

Operator economic,
……........................
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FORMULAR NR 7 
 

OFERTANT 
……………………………………. 
 

OPIS 
 

Documentele vor fi numerotate în ordinea care urmează:
- situaţia personală a candidatului/ofertantului  
- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
- situaţia economico-financiară
- capacitatea tehnică şi/sau profesională
- experienţa similară
- informaţii privind personalul de specialitate 
- informaţii privind subcontractanţii şi asociaţii 
- propunerea tehnică
- propunerea financiară
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FORMULAR NR 8 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
 Nr. ________/________ 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
 (denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. __________ din _________, prin care suntem invitaţi
să prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului 
_______________________________________________________________________,  

(denumirea contractului de achiziţie publică)

Noi, _________________________________________________, vă transmitem alăturat 
(denumirea/numele ofertantului) 

- coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original şi într-un număr de ____ copii: 
a) oferta 
b) documentele care însoţesc oferta 

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

Data completării: ________________ 
 

Operator economic, 
_______________________________ 

 
(semnătura autorizată)
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IV. Contract de servicii de publicitate (model) 
nr. ______________data_______________ 

 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

 
între 

......................................................................... (denumirea autorităţii contractante) 
adresă.............................................................telefon/fax ............................................. număr de 
înmatriculare................................................cod fiscal ................................... cont trezorerie 
....................................................reprezentată prin............................. (denumirea conducătorului), 
funcţia ................................. în calitate de achizitor,
pe de o parte, 

şi
........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă
....................................telefon/fax........................................... număr de înmatriculare 
.........................cod fiscal................................... cont (trezorerie, bancă)
..........................................reprezentată prin ............................................ (denumirea conducătorului), 
funcţia ..................................... în calitate de prestator,
pe de altă parte. 

 
1. Definiții 
1.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul 

prezentului contract; 
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract sau 
impuse prin lege; 

d) Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din 
punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică, oferta cuprinde propunerea 
financiară şi propunerea tehnică, complet şi integral;  

g) Caiet de sarcini – conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, 
prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod 
obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii Achizitorului. Specificaţiile tehnice definesc, după
caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi
de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, siguranţa în exploatare, dimensiuni, 
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terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni 
de utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea; 

h) Grafic de prestare a serviciilor – eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus 
prin ofertă;

i) Graficul de plăţi – eşalonarea plăţilor, situaţiilor provizorii până la nivelul prețului 
contractului; 

j) Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau 
după caz din documentaţia descriptivă;

k) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, 
toate celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate 
prin documentaţia de atribuire; 

l) Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice; 
m) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de 

eşalonare a serviciilor; 
n) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini; 
o) Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel; 
p) An – o perioadă de 365 de zile consecutive; 

1.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
1.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 

CLAUZE GENERALE 
2. Obiectul Contractului 
2.1.  Prestatorul se obligă să presteze serviciul 
___________________________________________________, de la data încheierii contractului până
la _____________, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
2.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în 
mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului Contract, precum şi
cu prevederile legale aplicabile. 
 
3. Prețul contractului 
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform 
graficului de plăti, este de ________ lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de __________ 
lei, prețul total al contractului fiind de ________ lei. 
3.2. Valoare cuprinsă la art. 3.1. va fi achitată în mai multe tranşe, cu respectarea Graficului de 
prestare. (dacă este cazul) 

4. Durata contractului 
4.1. Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la semnării și înregistrării prezentului 
contract la sediul achizitorului. 
(se înscrie perioada) 
4.2.  Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ............ 
(se înscrie data la care încetează contractul) 
 
5. Executarea Contractului 
5.1.  Executarea Contractului începe la data semnării și înregistrării prezentului contract la sediul 
achizitorului. 
5.2. Executarea Contractului din partea Prestatorului este continuă, iar obligaţiile prevăzute în sarcina 
sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai şi integral fiind de esenţa prezentului Contract. 
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6. Documentele contractuale 
6.1. Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) graficul de prestare; 
e) graficul de plăţi; 
f) lista subcontractanţilor, dacă este cazul 
g) contractele de asociere; 
h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ;
i) manualul de identitate vizuală POS Mediu. 
6.2.  Documentele enumerate la art. 6.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte 
integrantă din aceasta. 
6.3.  În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 6.1 prevederile lor vor prevala 
în conformitate cu succesiunea de la art. 6.1. 
 
7. Obligaţiile principale ale prestatorului 
7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
7.2. Prestatorul se obligă 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.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. (se va preciza 
termenul) 
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul și condițiile convenite în 
prezentul contract.  
 

CLAUZE SPECIFICE 
 
9. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
9.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
9.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, 
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute 
de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. 
 
10. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
10.1. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informațiilor pe care 
acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 
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11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
11.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută la art. 5.1. 
 (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile 
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie 
suplimentară de orice natură din partea Achizitorului. 
11.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de 
părţi, termen care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării serviciilor. Prestarea 
serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a prezentului 
Contract  
 (2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect 
Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora. În cazul în care Achizitorul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar cauza 
întârzieri semnificative, respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor legale sau 
contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
 (3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură Achizitorului 
sau a-i crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane, Prestatorul va face 
tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea 
de personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare suplimentare faţă de Achizitor.  
11.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare sau există
riscul de a nu se încadra în acest grafic, Prestatorul are obligaţia de a notifica în scris acest lucru 
imediat Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face 
numai cu acordul părților, prin act adiţional.  
11.4 Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o 
prelungire a duratei de prestare conform art. 11.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
Achizitorului de a solicita penalităţi de întârziere Prestatorului potrivit prevederilor art. 15. 
11.5. În caz de întârziere mai mare de 15 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în sensul 
prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive de nerespectare a graficului 
de prestare ori trei cazuri neconsecutive de întârziere în orice perioadă în decursul executării 
Contractului) Achizitorul va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract conform dispoziţiilor art. 15 de 
mai jos.  
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
12.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. 
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor) 

13. Modalităţi de plată
13.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi. 
13.2. Achizitorul va verifica factura emisă în termen de 20 zile de la înregistrarea acestuia la sediul 
Achizitorului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita precizări sau informaţii suplimentare.  
13.3. Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera necesar, 
în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător ori integral, 
dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine toate informaţiile 
necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul Contract. 
13.4. În cazul în care Achizitorul aprobă factura iniţială sau modificată conform solicitărilor, după caz, 
aceasta se va plăti în termen de 15 zile de la acceptarea sa de către Achizitor. 
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13.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite la art. 13.4, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

14. Penalităţi, daune-interese 
14.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile 
asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei penalităţi de întârziere de 
____% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă şi
corespunzătoare a obligaţiilor. Penalităţile vor putea depăşi suma asupra cărora se calculează.
Achizitorul va putea deduce valoarea penalităţilor din orice sume datorate cu orice titlu Prestatorului. 
14.2.  În cazul în care Achizitorul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute în 
art. 13.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de întârziere de _____% din suma 
datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiile de plată.
(se va indica cota procentuală)

15. Rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
15.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea 
îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau 
arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare: 

a)  Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau nu 
execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale 
aplicabile; 

b)  Prestatorul nu se conformează în perioadă de timp specificată în notificarea emisă de către 
Achizitor, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării 
obligațiilor din prezentul Contract; 

c)  Prestatorul cesionează contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale decurgând 
din prezentul contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a Achizitorului; 

d)  Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a 
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare 
judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație 
asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege; 

e)  Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;
f)  împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă,

corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;
g)  apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi

semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract; 
h)  apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea 
Contractului ar fi contrară interesului public; 

i)  alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile. 
15.2. În caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a
renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii, orice 
pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine. 
15.3. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru serviciile 
efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit. 
15.4. La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor 
în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime. 
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16. Rezilierea Contractului din inițiativa Prestatorului 
16.1. În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă
Achizitorul: 

a) nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în termen de 30 
zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 13.4. din prezentul Contract; 

b) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat în mod 
repetat; 

c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părți a acestora pentru mai mult de 120 zile, 
pentru motive nespecificate în prezentul Contract sau independente de culpa Prestatorului. 

16.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul 
prezentului contract. 
16.3. În cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru prejudiciul efectiv 
suferit și dovedit de către acesta, cauzat în mod direct de neîndeplinirea obligațiilor de către Achizitor.  
 
17. Ajustarea preţului contractului5

17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.
(se precizează formula de ajustare) 

18. Subcontractanţi (dacă este cazul) 
18.1. 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. 
18.2. (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. 
18.3. (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. 
18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.

19. Forţa majoră
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3. 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. 
19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 
19.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

 
5 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul acordului-cadru şi implicit al contractelor subsecvente nu este ferm 
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19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 45 de zile, 
oricare dintre părţi va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
20. Cesiunea  
20.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, 
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
20.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1  Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea Contractului. 
21.2 Litigiile și divergențele ivite între părți în legătură cu executarea prezentului Contract în cazul 
cărora părţile nu au reuşit să ajungă la o soluţie amiabilă vor fi deduse judecării instanţelor competente 
de la sediul Achizitorului. 
 

22. Comunicări 
22.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
23. Legea aplicabilă contractului 
23. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract s-a încheiat în azi ___________, în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.  
(se precizează data semnării de către părţi) 
 

Achizitor, 
............................ 

(semnătură autorizată)
LS 

Prestator, 
.............................. 

(semnătură autorizată)
LS 

 


