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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI  
PENTRU ACHIZIŢIA „SERVICII DE PUBLICITATE - ANUNŢURI PENTRU ACHIZIŢII 

- ID 64251” 
 

Achizitor1 FUNDAŢIA „PENTRU VOI” 
Achizitorul actioneaza in nume propriu   
   

Titlul proiectului 
POSDRU 

EXCELNET- Înfiinţarea unei reţele de centre de excelenţă în 
furnizarea serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru 
persoane cu dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii  

Nr.contractului de 
finanţare 

POSDRU/96/6.2/S/64251 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Partener 2 

 
1. INFORMAŢII GENERAL 
1.1. Achizitor 
Denumire: Fundaţia “Pentru Voi” 
Adresă: str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş cod poştal 300521 
Localitate: Timişoara  Cod poştal: Ţara: România 
Persoana de contact: 
 
În atenţia: Păunescu Cecilia 

Telefon: 
0256228062 
0733909965 

E-mail: 64251.licitatii@onphr.ro Fax: 0356421215 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www.pentruvoi.ro 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
□altele (specificaţi) 
 organizaţie neguvernamentală  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 
□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 
□ altele (specificaţi) 

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

□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
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Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 20.01.2012 /ora limită 15.00 /adresa: 
str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş şi/sau cecilia.paunescu@pentruvoi.ro 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 21.01.2012, pe mail sau fax, 
fiind postat si pe site-ul www.pentruvoi.ro la sectiunea Achizitii  

 
I c) CĂI DE ATAC 
Denumire: Fundaţia Pentru Voi 
Adresă: str. Ion Slavici nr. 47  
Localitate:  Timişoara           Cod poştal:    300521   Ţara: România 
E-mail:          
cecilia.paunescu@pentruvoi.ro        

Telefon: 
0256228062  
0733909965 

Adresă internet:  www. pentruvoi.ro        Fax: 0356421215 
 
Contestatia: 
Ofertantii care considera ca au existat neconcordante in atribuirea contractului de achizitie 
vor putea depune contestatie.  Aceasta se va formula in scris, in termen de maximum 48 ore 
de la data informarii ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire si va fi adresata 
Achizitorului. Fiecare contestatie va primi raspuns in scris. Depunerea unei contestatii nu 
atrage suspendarea procedurii de atribuire a contractului de servicii. 
 
I.d.Sursa de finanţare: 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit 
 
Fondul Social European, Bugetul de 
Stat şi contribuţie proprie 
 

După caz, proiect/program finanţat din 
fonduri comunitare da □    nu □ 
 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 
POS DRU 2007 – 2013, 
DMI 6.2 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE PUBLICITATE - ANUNŢURI PENTRU 
ACHIZIŢII - ID 64251 
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare  
Locul de prestare a serviciilor menţionate în caietul de sarcini este: locaţia 
operatorului economic câştigător   
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii    □    

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

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

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

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de 
livrare 
 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
Locaţia operatorului 
economic câştigător 
  Cod CPV  79341000-6 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie: □       
 
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică : şase luni de la semnarea contractului  
II.1.5) Divizare pe loturi                   da □ nu □ 



  
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 

INVESTESTE IN OAMENI! 

ONPHR  ‐ Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania
Centrul Comunitar D. Vasilescu, Corp F, Etaj 3, B‐dul Maresal Averescu nr. 
17,  Sector  1,  Bucuresti,  România  –Tel/Fax: (021)  224.14.89,  Fax:  (031) 
805.94.34 
E‐mail: office@onphr.ro, www.onphr.ro 

 

 
 II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate            da □  nu □ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului: conform caietului de sarcini 
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) 

 da□     nu □ 
 da□     nu □ 

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

Negociere cu anunţ de participare   □ 
Negociere fără anunţ de participare   □ 
Prospectarea pietei      □ 
Procedura competitiva □ 
Concurs de soluţii          □ 

 
IV.3) Legislaţia aplicată - Instrucţiunea nr.26 privind efectuarea achiziţiilor publice 
necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013 – 
AMPOSDRU, legislaţie naţională şi comunitară privind achiziţiile publice 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
 
Declaraţii privind eligibilitatea 
 
Solicitat □   Nesolicitat □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 
ofertantului 
- Declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 1  
- Alte documente echivalente emise de autorităţile 
competente din ţara de origine sau de reşedinţă  

Declaraţie privind conflictele de 
interese 
 
Solicitat □   Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 
- Declaraţie privind conflictele de interese 
Formularul 2 - în original 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
 
Persoane juridice/fizice române 

 Certificat de înregistrare de la ORC - copie pe care 
se va menţiona conform cu originalul; 
Certificat constator emis de ORC, eliberat cu cel mult 
30 de zile înainte de deschiderea ofertelor pentru 
persoanele inregistrate la Registrul Comertului în 
original sau copie legalizata; 
Declaratie pe propria raspundere privind achitarea 
obligatiilor exigibile catre bugetul de stat şi  privind 
plata taxelor si impozitelor la bugetul local – original 
Formularul 3; 

Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o 
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere profesional. 
1. Acte doveditoare a capacităţii de exercitare a 

activităţilor pe teritoriul României, conform 
reglementărilor legale în vigoare- copii legalizate 
sau original dupa caz; 

2. Copie acte de înmatriculare în ţara de origine, 
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conformă cu originalul 
 

V. 3) Situaţia economico-financiară          
Informaţii privind situaţia 
economico-financiară 
Solicitat    □    Nesolicitat □ 
 
 

 

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind capacitatea 
tehnică 
 
Solicitat    □    Nesolicitat □ 
 

 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  
 
 
 
VI.1) Limba de redactare a ofertei 

Limba română. Documentaţia tehnică şi 
documentele emise de instituţii/organisme 
oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt 
rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu 
condiţia ca acestea să fie însoţite de o 
traducere autorizată în limba română. 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la data deschiderii ofertelor 
VI.3) Garanţia de participare Nesolicitată □ 
 
VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Ofertanţii vor prezenta propunerea tehnică 
astfel încât aceasta să răspundă în totalitate 
cerinţelor din Caietul de sarcini. 

 
VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se va prezenta Formularul de ofertă – 
Formularul 4  

 
 
 
 
 
 
VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Oferta se va depune la sediul achizitorului: 
Adresa: str. Ion Slavici nr. 47 Timişoara jud. 
Timiş  
Data limită de depunere a ofertei: 24.01.2012, 
ora 10.00.  
Modul de prezentare a plicurilor conţinând 
oferta: 
 1 exemplar în original 
Se sigilează originalul se introduce într-un plic 
exterior netransparent, închis corespunzător, 
marcat cu adresa achizitorului şi inscripţia “A 
NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 24.01.2012, 
ORA 14.00” 
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a 
semna fiecare pagină a ofertei.  

 
 
VI.7) Data limită de depunere a ofertelor 

24 ianurie 2012 ora 10.00 la secretariatul 
achizitorului – Fundaţia “Pentru Voi”  adresa: 
str. Ion Slavici nr. 47 Timişoara jud. Timiş  
 

 
 
 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau 
retrage oferta numai înainte de data limită 
stabilită pentru depunere. 
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VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Modificarea sau retragerea ofertei se 
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, 
depusă până la data limită stabilită pentru 
depunere. 
Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu 
amendamentul că pe plicul exterior se va 
marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia 
"MODIFICĂRI”. 
Ofertele sunt declarate întârziate dacă sunt 
depuse  la altă adresă/depunere după data/ora 
limita înscrisă la pct.VI.7) 

 
VI.9) Deschiderea ofertelor 

24.01.2012, ora 14.00. 
Pentru a participa la deschiderea ofertelor, 
persoanele care participă trebuie să prezinte o 
împuternicire semnată de reprezentantul legal 
al operatorului economic, pentru persoana 
fizică autorizată să participe la şedinţa de 
deschidere. 

 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut         □ 
 
VIII. Atribuirea contractului 
VII.1) Ajustarea preţului contractului  
da □   nu □ 

Preţul este ferm în lei 

VII.2). Garanţia de bună execuţie a 
contractului    
 
da □   nu □ 

Nu este cazul.  
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CAIET DE SARCINI 
 

1. Informaţii generale: 
 
Fundaţia „Pentru Voi” este Partener 2, alături de Organizaţia Naţională a Persoanelor cu 

Handicap din România care este Beneficiar al contractului de finanţare cu numărul de identificare 
POSDRU/96/6.2/S/ 64251, aferent proiectului „EXCELNET- Înfiinţarea unei reţele de centre de 
excelenţă în furnizarea serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru persoane 
cu dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii” , având durata de implementare de 36 de 
luni, (februarie 2011 – februarie 2013), din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, DMI 6.2.  
 

2. Obiectul contractului 
Achiziţia de servicii de publicitate anunţuri pentru achiziţii, necesare implementării proiectului 

de către Partenerul 2 - Fundaţia „Pentru Voi”. 
 

 
3. Clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a 

pretului contractului de achizitie  
 

Pentru a se vedea clauzele contractului ce se va semna cu prestatorii serviciilor solicitate, 
desemnat de achizitor, atasam prezentei documentatii modelul de contract care se va incheia cu 
ofertantul castigator. 
 
Publicare anunturi într-un cotidian cu arie de difuzare naţională la comanda beneficiarului. 

Condiţii: 

• Periodicitate: cotidian 
• Aria de difuzare: naţională 
• Timp de apariţie: max. 48 de ore de la data înregistrării comenzii 
• Oferta va conţine preţul/cuvânt, fără TVA 
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FORMULARE 
 
 Capitolul conţine formularele 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, în mode individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui 
capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.  
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FORMULAR 1 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

Subsemnatul …………………………….. reprezentant împuternicit al 
…………………………………………………………………………………………………………………
………...(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că: 

• 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; 

• informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul 
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem; 

• nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile noastre comerciale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii; 

• nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la paragraful precedent; 

• ne-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 până la termenul 
limita de depunere al ofertei; 

• în ultimii doi ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 
imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave prejudicii 
beneficiarilor acestuia; 

• 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. 

• Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării :  
Ofertant, 
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 
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FORMULAR 2 
 
Operator economic         …………………… 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE 

 
 
 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _________________________________ 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu există legături între structurile 
organizatorice ale beneficiarului şi organizaţia noastră. 

Totodată declarăm că nu avem nici un fel de legături cu membrii comisiei de evaluare şi că 
nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni la altă firmă participantă la această achiziţie. 

De asemenea declarăm că dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada 
derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, achizitorul. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii 
datelor din prezenta declaratie. 
 
 

Operator economic, 
___________________ _________ 

(semnatura autorizata) 
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Formularul 3 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE 
BUGETUL DE STAT ŞI BUGETUL LOCAL 

 
 
Subsemnatul ………………………………..………………, reprezentant împuternicit al 
.…………………………………………………………………………….……………………… 
(denumirea şi sediul ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals în acte publice, următoarele:  
S.C. ………………………………………………….………………………., cu sediul în 
…………………………………………….…………………………………..………, având nr. de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………., CUI ………………………, 
atribut fiscal ……  
- nu înregistrează în acest moment, obligaţii de plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale la bugetul de stat şi bugetul local;  
- se obligă ca, la solicitarea achizitorului, să prezinte certificatul constatator privind achitarea 
obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi certificatul privind plata taxelor şi impozitelor locale.  
 
 
 
 
 
Data completării: ……………  
___________________________  
(Nume, prenume)  
___________________________  
(Funcţie)  
___________________________  
(Semnătura 
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Formular 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către Fundaţia „Pentru Voi” 
 

Stimaţi reprezentanţi ai Autorităţii Contractante, 
 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
________________(denumirea/numele), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam in conformitate cu Oferta Tehnica 
inaintata , serviciile de publicitate: 
……… lei/cuvânt. Fără TVA 
Preţurile de mai sus nu conţin TVA. 
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (saizeci de zile), 
respectiv până la data de _______________(ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie pentru 
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

Ofertant, 
             

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

  (semnatura autorizata) 
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                                                                                                               Formular 5 
 

CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE 
. 

nr. ______ data _____________ 
 

 
 
 

Părţile: 
Fundatia „Pentru Voi” cu sediul în Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47, telefon/ fax 0256 228 062/ 0356 421 
215,  CUI 8577099, cont IBAN RO95INGB0002001138648993, Banca ING Romania – sucursala 
Timisoara, reprezentată prin Laila Dana ONU, având  funcţia de director general executiv, în calitate de 
achizitor, pe de o parte, 
              şi 
.............., adresă str. ................................nr., ............, inregistrata la Reg. Comertului cu nr. ......................., 
cod fiscal ......................, cont ........................, banca ............................, tel. ......................................, 
reprezentată prin .........................., funcţia ............................., în calitate de prestator, pe de altă parte, 
Au convenit încheierea prezentului contract de prestare de servicii, astăzi............................. 
2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
     a. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;  
     b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
     c. documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul 
acestui contract de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 
sarcini;  
     d. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 
punct de vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară 
şi propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea 
financiară acceptate de către beneficiar şi pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui contract; 
     e. operator economic - oricare prestator de servicii persoană fizică/juridică, de drept public 
sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă 
servicii; 
     f. propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte 
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia 
de atribuire;  
     g. propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini 
cuprins în documentaţia de atribuire;  
     h. specificaţii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, şi orice 
modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu prevederile Contractului; 
     i. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
     j. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
     k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
     l. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
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3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi 
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice 
organizaţie având capacitate juridică.  
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative 
subsecvente prin care acestea sunt modificate.  
3.5. - Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce 
este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea 
le dă obligaţiei respective, după natura sa.  
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii ………………………………, conform ofertei 
prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, 
inclusiv anexele acestuia.  
4.2. - Beneficiarul se obligă să plăteasca preţul convenit în contract pentru serviciile prestate, în 
condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract. 
   
5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, 
conform ofertei financiare, este de ...................lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 
.................. lei, conform prevederilor legale în vigoare. 
5.2. – Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - (1) Durata prezentului contract este, începând de la data intrării în vigoare a contractului, 
respectiv de la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante până la finalizarea  
proiectului, respectiv 30.06.2012. 
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele părţi 
contractante a obligaţiilor ce le revin conform contractului. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 

- documentaţia de atribuire a contractului de servicii de publicitate; 
- Oferta. 

8.2. Documentele contractului constituie anexe – părţi integrante a prezentului contract. 
  

9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
oferta, anexă la contract. 
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la comanda beneficiarului, în maxim 48 ore de 
la înregistrarea comenzii. 
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 
       i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
       ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 
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9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi 
orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 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, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor.  
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea beneficiarului şi în 
termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea 
obligaţiilor sale contractuale.  
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către beneficiar, ca şi cum 
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în 
integralitate.   
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi după 
încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească 
aplicabilă.  
    
10. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
10.1. - Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator la termenul prevăzut în prezentul 
contract si după emiterea facturii de către acesta. 
     
11. Modalităţi de plată 
11.1  -  Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile 
de la data primirii facturii.  
11.2. – Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către beneficiar a procesului verbal de 
recepţie a serviciilor. 
 
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,1% din 
preţul contractului pe fiecare zi întârziere. 
12.2. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese. 
12.3. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
12.4. - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, în conditiile în care beneficiarul, din motive 
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 
data denunţării unilaterale a contractului. 
 
      Clauze specifice 
 
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta. 
            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, 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. 
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13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
termenul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
 
14. Alte responsabilităţi ale beneficiarului 
14.1. - Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în ofertă, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 
        
15. Recepţie şi verificări 
15.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din ofertă şi din caietul de sarcini. 
15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul 
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi care 
vor efectua verificările. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de 
ambele părţi. 
16.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în durata contractului trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, 
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. 
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional. 
16.4. - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate 
în oferta, anexă la contract. 
17.2. - Preţul prezentului contract este ferm pe întreaga durată de executare a prezentului 
contract. 
 
18.  Încetarea contractului. Pact comisoriu  
 (1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi, 
a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici 
uneia dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia 
aplicabilă.  
 (2) Beneficiarul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea 
în întârziere, şi de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii: 
 a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;  
 b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către beneficiar 
sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţiilor 
sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a 
serviciilor.  
 (3) În oricare din situaţiile de mai sus, beneficiarul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie 
prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile 
prestatorului.  
(4) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile 
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel 
încât costurile să fie minime.  
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(5) Beneficiarul nu va fi obligat să efectueze nici o plată către prestator până la finalizarea 
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare 
aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante.  
 (6) În cazurile în care beneficiarul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare 
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la prestator daune-
interese, în cuantum de 0,1% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data 
rezilierii contractului (exclusiv) până la data expirării perioadei de execuţie a contractului (inclusiv), 
dar nu mai mult decât preţul contractului. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste 
situaţii, nicio altă sumă în afara celor datorate de beneficiar pentru serviciile deja prestate.  
 (7)  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: 
a) –prestatorul a abandonat contractul; 
b) – prestatorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, 
deşi a fost notificat de beneficiar; 
c) - prestatorul a cesionat obligaţiile asumate prin contract fără să obţina în prealabil acordul scris 
al beneficiarului; 
 (8) Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: 
a) – beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 
prestator în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) – beneficiarul notifică prestatorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
 (9) Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la punctul (7) si punctul (8) se va notifica în 
scris părţii contractante. 
 (10) Beneficiarul va avea, până la data întreruperii şi încetării contractului, aceleşi obligaţii 
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate şi recepţionate până în acel moment. 
 (11) În cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, beneficiarul va stabili daunele pe care 
trebuie să le suporte prestatorul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care beneficiarul 
le are faţă de acesta la data întreruperii prestării serviciilor. 
 (12) În cazul în care nu se pot aplica prevederile punctului (11) recuperarea daunelor se va face 
conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. 
 (13) - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul  în cel mult 10 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc: 
   a) - la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsura încat îndeplinirea contractului respectiv 
ar fi contrară interesului public; 
   b) - la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi 
economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale; 
 (14) În cazul prevăzut la punctul (13), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
(15) În caz de neexecutare contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară 
punerea în întarziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă. 
 (16) Punctul (15) are drept efect desfiinţarea necondiţionata a contractului, de îndata ce a expirat 
termenul de executare, fără ca obligaţiile contractuale să fi fost duse la îndeplinire. 
 (17) Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecatoresti, în cazul în care una din părţi: 
   -(1) nu-şi exercită una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract; 
   -(2) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de 
faliment înainte de începerea executării prezentului contract; 
  -(3) cesioneaza drepturile sale, dupa ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 
cealaltă parte, că noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului 
contract. 
 
19. Amendamente 
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19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 
19.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni 
modificarea anexelor contractului,  printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin 
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţului contractului.  
19.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în 
vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.  
19.4. - Beneficiarul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice 
moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând prestatorul în acest sens cu cel puţin 5 
zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de zile, 
iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către 
prestator, a obligaţiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita beneficiarului reluarea 
executării în termen de maxim 30 de zile. În cazul în care beneficiarul nu accepta acest lucru, 
prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat.  
20. Subcontractarea 
20.1 - 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. 
  
21. Cesiunea 
21.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului. 
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract. 
   
22. Forţa majoră 
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
22.3. - 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. 
22.4. - 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. 
22.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
23. Soluţionarea litigiilor 
23.1. - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura 
cu îndeplinirea contractului. 
23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 
 
24. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul 
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator 
şi beneficiar este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul 
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare. 
24.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat 
este legea română.  
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25. Comunicări 
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, în termen maximum de 10 zile de la comunicare. 
 
    Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare de valoare juridică egală, 
câte un exemplar pentru fiecare parte.     
 
Beneficiar,                                                                                                                   Prestator, 
 
 


