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Nr. 409/26.02.2015 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE ACHIZIŢIE 
“SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV” 

 

 

 

1.Informaţii generale 

1.1. Achizitor 

 

Denumire: ASOCIAŢIA DE PROTEJARE A OMULUI ȘI MEDIULUI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
ÎN LUME -ECOM 

Adresa: Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa 

Localitate: Constanţa Cod postal: Ţara: Romania 

Punct(e) de contact:Resteanu Alina Telefon: 0241 672835;  0740008585 

E-mail:marianastac@ecomct.ro Fax: 0241 672835 

 
1.2. a) Data publicării anunţului de participare: 27.02.2015 

b) Sursele de finanţare a achiziţiei: Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Romania-Bulgaria 2007-2013 
c) Termen limită de depunere  ofertelor: 10.03.2015, ora 11:00 
d) Adresa unde se primesc ofertele: Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa 

Orice ofertă primită dupa termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia de 
atribuire sau la o alta adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor; 

e) Eventualele clarificări privind achiziţia pot fi adresate achizitorului  

Achizitor 
ECOM – Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 
pentru Devoltare Durabilă în Lume 

Titlul proiectului 

Creşterea gradului de conştientizare asupra 
necesităţii protejării mediului şi conservării 
biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / 
ENVIROMIRROR 

Codul proiectului 2(4i)-2.1-2 

Codul MIS ETC  593 



 

 
Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 
pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume - ECOM 

Constanţa, Str. Patriei nr.10 
CIF 16483300/03.06.2004 

Tel.: +4-0241-67 28 35 ; Fax: +0241-67 28 35 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim in viitorul tau! 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007—2013 este cofinanţat de Uniunea  Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională 

Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM la 
telefon 0241 672835 sau 0740008585 sau email marianastac@ecomct.ro până cel târziu la data 
de 05.03.2015 ora 14:00, răspunsul la clarificări fiind oferit în maxim 24 de ore de la data 
primirii solicitării. 
 

2. Obiectul contractului de achiziţie 

 

2.1  Denumirea data contractului de achiziţie 

SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV 

2.2 Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate 
Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM 
organizează achiziţia publică de servicii de publicitate cod CPV 79341000-6 în cadrul 
proiectului „Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii protejării mediului şi 
conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / ENVIROMIRROR” număr aplicaţie 
2(4i)-2.1-2, Cod MIS-ECT 593:  „SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV”, după cum urmează: 

- 250 de difuzări TV a unui clip în limbă română de 30 de secunde pe aria judeţului 

Constanţa  

- 250 de difuzări TV a unui clip bilingv român-bulgar de 60 de secunde pe aria judeţului 

Constanţa 

- 50 de difuzări TV a clipului bilingv român- bulgar de 60 de secunde pe aria districtului 

Vidin, Bulgaria 

 

2.3 Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) Lucrări                                   □ B) Produse                                    
□ 

c) Servicii                                      
X 

Executare □ 
Proiectare şi executare □ 
Executarea, prin orice               
mijloace, a unei lucrări,conform 
cerinţelorspecificate de autoritatea 
contractantă□ 

Cumparare     □ 
Leasing      □ 
Închiriere                □ 
Cumparare in rate      □ 

Categoria serviciilor1:             
2A                    X 
 
2B                     □ 
 

Locul principal de executare 
........................ 
 

Locul principal de livrare 
........................ 
 

Locul principal de 
prestare 
Aria judeţului Constanţa 
şi aria Districtului Vidin, 
Bulgaria 

2.4 Durata contractului de achiziţie: 

                                                 
1
Se va mentiona tipul serviciului ce umează a fi prestat, tinand cont de Anexele 2A si 2B din OUG 34/2006 

mailto:marianastac@ecomct.ro
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De la 15.03.2015 şi până la 15.11.2015 

2.5 Perioada minimă de valabilitate a ofertei depuse va fi: 60 de zile 

2.6 Estimarea valorii totale a achiziţiei: 
Valoarea estimată a contractului este de 266.250 lei fără tva, valoare care cuprinde tariful 

de difuzare şi orice alte taxe specifice, ceea ce la curs Infoeuro valabil februarie 2015 de 1 

EURO = 4,4405 RON reprezintă 59,959.46 euro fără tva. 

 
 

3. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru 
stabilirea ofertei câstigătoare 

 

Preţul cel mai scăzut                                                                                         DA 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   NU 

 

4. Prezentarea ofertei 
 

4.1 Limba de redactare a ofertei 

Limba de redactare a ofertei va fi limba română. 
De asemenea orice corespondenţă şi documente legate 
de procedura de atribuire transmise între Ofertant şi 
Achizitor trebuie sa fie în limba română. Documentele 
emise în alta limbă vor fi însoţite de traducerea 
autorizată în limba română. 

4.2 Moneda în care este exprimat 
preţul contractului 

Preţul contractului va fi exprimat în lei (echivalentul în 
Euro/Lei la cursul Infoeuro de la data lansării achiziţiei) 

4.3 Perioada minimă de valabilitate 
a ofertei 

Minim 60 zile calendaristice de la data limită de 
depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o 
perioada mai mică de 60 zile va fi respinsă de Comisia 
de Evaluare si Selectie 

4.4 Modul de prezentare a ofertei 
(tehnic şi financiar) 

1. FORMA JURIDICĂ pe care o va lua grupul de operatori 
economici căruia i se atribuie contractul: 
Persoană juridică individuală română sau străina sau 
asociere de persoane juridice române şi/sau străine,  
conform art.44 din OUG nr.34/2006 
La momentul depunerii ofertei se solicită prezentarea 
acordului de asociere, conform Formularului nr 7 
Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita 
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ca asocierea sa fie legalizată numai în cazul în care 
oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă 
o astfel de măsură reprezinta o condiţie necesară 
pentru buna îndeplinire a contractului. 
Ofertanţii vor depunde următoarele documente 
obligatorii de calificare: 
2. SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU 
OFERTANTULUI 
         * DECLARAŢIE pe propria răspundere privind 
neîncadrarea în dispozitiile art.180 din Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si 
completările ulterioare va fi prezentată în original prin 
completarea Formularului nr.2 
Nota: Încadrarea în situatia prevăzută de art.180 din 
OUG34/2006 atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică 
* DECLARAŢIE pe propria răspundere privind 
neîncadrarea în dispoziţiile art.181 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare va fi prezentată în original prin 
completarea Formularului nr.3 
Notă: Achizitorul poate să excludă orice ofertant despre 
care are cunoştinţă că: 
a)este în stare de faliment ca urmare a hotărârii 
pronunţate de judecatorul sindic; 
b)nu şi-a 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 
Romania sau în ţara în care este stabilit; 
c) în ultimii doi ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit 
în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau 
este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 
d)a fost condamndat 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; 
e)prezintăinformaţii false sau nu prezintă informaţiile 
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solicitate de către Achizitor, în scopul demonstrării 
îndeplinirii cerinţelor minime. 
          * CERTIFICAT fiscal eliberat de Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale al unitătii administrativ 
teritoriale de pe raza căreia operatorul economic are 
sediul social, din care să rezulte că operatorul economic 
nu are datorii scadente în luna anterioară datei de 
deschidere a ofertelor, în original/copie legalizată sau 
copie „conform cu originalul” semnată şi stampilată de 
reprezentantul legal al ofertantului. 
          * CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de 
organul de administrare fiscală al unităţii administrativ 
teritoriale de pe raza căreia operatorul economic are 
sediul social, din care să rezulte că operatorul economic 
nu are datorii scadente în luna anterioară datei de 
deschidere a ofertelor, în original/copie legalizată sau 
copie „conform cu originalul” semnată şi stampilată de 
reprezentantul legal al ofertantului. 
Notă: Condiţia referitoare la certificate se poate 
considera îndeplinită dacă cel puţin ofertantul lider al 
asocierii/ofertantul principal depunde certificatele 
solicitate. 
* DECLARAŢIE pe propria răspundere privind 
neîncadrarea în dispoziţiile art.69 din OUG  nr.34/2006 
cu modificările şi completările ulterioare va fi 
prezentată în original prin completarea Formularului 
nr.4 
Persoanele responsabile cu organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire: 
Nastac Maria- în calitate de Preşedinte în cadrul 
Comisiei de Evaluare 
Resteanu Alina - în calitate de Evaluator in cadrul 
Comisiei de Evaluare 
Dragomir Monica-Mihaela - în calitate de Evaluator in 
cadrul Comisiei de Evaluare 
* DECLARAŢIE privind calitatea de participant la 
procedură, va fi prezentată în orginal prin completarea 
Formularului nr. 5 
3.CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE: 
*Ofertantul va prezenta , în original, copie legalizată 
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sau copie „conform cu originalul” semnată şi ştampilată 
de reprezentantul legal Certificatul constatator eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru 
persoane juridice/fizice străine) eliberat cu cel mult 30 
zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, din 
care să rezulte: 
a)persoanele care reprezintă operatorul economic în 
relaţia cu terţii 
b)că obiectul de activitate a ofertantului include 
activităţi corespunzătoare obiectului contractului 
(obiectul contractului trebuia să aibă corespondent în 
codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului pentru operatorul 
economic respectiv) şi că acestea sunt autorizate în 
mod corespunzător. 
Notă: Neîndeplinireacondiţiei referitoare  la  existenţa  
codului CAEN  autorizat  conform  legii,  duce  la 
declararea  ofertei  ca fiind inacceptabilă 
          *Ofertantul va   prezenta    în   copie    legalizată 
sau copiecertificată”conform cu originalul"      
CertificatuI de înregistrare emis de Oficiul Registrului  
Comerţului. 
          *DECLARAŢIE privind respectarea obligaţiilor    
referitoare la condiţiile  de muncă şi deprotecţia muncii 
va fi prezentată în original  prin  completarea  
Formularului nr. 6 
4. CAPACITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ: 
*FIȘA de informaţii generale va fi prezentată în original 
prin completarea Formularului nr.8 
Notă: În cazul unei asocieri de agenţi economici, fiecare 
asociat are obligativitatea să prezinte acest formular. 
5. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ 
          *Experienţa similară- Formularul nr.12 – Fişa de 
experienţă similară - în original ştampilat şi semnat. 
Ofertantul (operatorul economic sau asocierea) trebuie 
să demonstreze experienţa similară din ultimii trei ani 
prin prezentarea a maximum cinci contracte (având ca 
obiect prestarea de servicii similare/servicii de 
publicitate) cu o valoare totală cumulată a contractelor 
cel puţin egală cu valoarea estimată a prezentei 
achiziţii. 
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În vederea susţinerii experienţei similare ofertanţii vor 
prezenta următoarele documente suport: -  
*documente/informaţii relevante din contracte sau copii 
de pe contractul oferit ca experienţă similară;/*proces 
verbal de recepţie sau orice alte documente echivalente 
(exemplu recomandări, declaraţii de recepţie a 
serviciului) contrasemnate de către Achizitor/clientul 
privat/beneficiar, din care să rezulte informaţii cu 
privire la beneficiarul contractului, perioada în care s-a 
derulat contractul, tipul serviciilor livrate. 
Documentele se vor prezenta în copie „conform 
originalului”. 
În cazul unei asocieri de operatori economici, cerinţa 
minimă privind contratele de experienţă similară se va 
considera îndeplinită în mod cumulativ. 
          *Informaţii privind asociaţii şi/sau 
subcontractanţi- Formularul nr.13 – Declaraţie privind 
lista asociatilor/subcontractanţilor. Documentul se va 
prezenta în original semnat şi ştampilat. 
În listă vor fi incluşi toţi subcontractanţii care urmează 
să îndeplinească o parte din contractul de achiziţie, 
Nota: În cazul în care părţi din contractul ce urmează a 
fi atribuit vor fi îndeplinite de unul sau mai mulţi 
subcontractanţi, operatorul economic are obligaţia de a 
preciza partea/părţile din contract ce urmează să fie 
subcontractate, precum şi datele de recunoaştere ale 
subcontractanţilor propuşi. 
Operatorii economici participanţi la procedură (lider, 
asociaţi) vor completa declaraţia pe propria răspundere 
privind partea-părţile din contract ce urmează să fie 
subcontractate 
Notă:  Dacă operatorul economic câştigător va 
subcontracta parte sau părţi din contract, Achizitorul 
solicită prezentarea contractelor încheiate între acesta 
şi subcontractanţi până la data semnării contractului de 
achiziţie publică, iar acestea vor deveni anexe la 
contractul de achiziţie. Documentul se va prezenta în 
original semnat, şi ştampilat. 
De asemenea acesta trebuie să includă în ofertă: 
Acordurile/protocoalele /precontractele de 
subcontractare pentru subcontractanţii declaraţi. 
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Documentul se va prezenta în original semnat, şi 
ştampilat. 
*Dovada că ofertantul deţine licenţa şi decizie de 
autorizare eliberată de Consiliul Naţional al 
Audiovizualului pentru difuzarea clipurilor TV în judeţul 
Constanţa şi de asemenea licenţa şi decizie de 
autorizare sau forma similiară pentru difuzarea 
clipurilor în districtul Vidin. Aceasta conditie poate fi 
indeplinita ofertant/ oricare dintre membrii asociatiei/ 
contractori. 
 
6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  
Adresa la care se depun ofertele:  
Destinatar : Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 
Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM Constanţa, 
str Patriei nr 10, jud Constanţa. 
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în 
original şi o copie.În total un număr de două exemplare. 
Oferta se prezintă în două plicuri separate, sigilate, 
purtand denumirea şi adresa ofertantului, 
inscripţionate: ORIGINAL şi COPIE. Fiecare dintre cele 
două plicuri va conţine la randul lor alte trei plicuri: 
documente de identificare/calificare, oferta tehnică şi 
oferta financiară. Cele două plicuri inscripţionate 
ORIGINAL şi COPIE se vor introduce într-un plic exterior 
(pachet) închis corespunzător şi netransparent, pe plicul 
exterior se trece adresa autorităţii contractante cu 
inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
10.03.2015 ORA:11.00 
Fiecare plic exterior va conţine următoarele 
documente: împuternicirea, scrisoarea de înaintare, şi 
dovada, în original, a constituirii garanţiei de 
participare.  
Oferta financiară şi cea tehnică, precum şi documentele 
de calificare, vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare 
pagina de către reprezentatul legal al ofertantului său 
de o persoană împuternicită expres, caz în care va fi 
anexată şi împuternicirea formulată în acest sens. 
Notă: Împuternicirea trebuie prezentată în limbaromână 
sau însoţită de traducere autorizată în limba română. 
Oferta poate fi depusă prin scrisoare recomandată cu 
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confirmare de primire sau livrată personal la sediul 
Achizitorului. 
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele 
menţionate anterior sau la o altă adresă decât cea 
stabilită în anunţ nu vor fi luate în considerare. 
Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al 
documentelor care se depun. 
Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze 
oferta. 
Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare, 
precum şi a Certificatului constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului care să aibă în obiectul de 
activitatea cod CAEN corespondent cu obiectul 
contractului are caefect descalificarea ofertantului. 
Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita în scris 
clarificări privind documentaţia de atribuire. 

6.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice 
       Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 
detaliat în conformitate cu cerinţele Caietului de 
sarcini.Ofertantul are obligaţia de a prezenta 
propunerea tehnică astfel încat să se asigure 
posibilitatea verificării corespondenţei propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de 
sarcini. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel 
încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini. Nerespectarea oricărei 
solicitări din Caietul de sarcini atrage de la sine 
respingerea ofertei.  
Se va prezenta în original Formularul nr.9 

6.2 Modul de prezentare a ofertei financiare 
Propunerea financiară va fi exprimată, ferm în Euro şi în 
Lei, cu şi fără TVA la cursul InfoEuro de la data lansării 
achiziţiei. 
        Propunerea financiară se va prezenta în original : 
Formularul 10 + ANEXA Formularului 10. 
Preţul prezentat în oferta financiară va include toate şi 
orice costuri legate de îndeplinirea Caietului de sarcini 
şi deci de obiectul contractului, incluzându-se orice 
taxe specifice serviciului de difuzare clipuri TV. 
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6.3 Condiţii de participare la procedura de deschidere a 
ofertelor 
Reprezentanţii ofertanţilor au dreptul de participare la 
şedinţa de deschidere, pe baza de împuternicire în 
original, semnată de reprezentantul legal al ofertantului 
( FORMULAR NR.15) 

4.5 Garanţia de participare, dacă 
este cazul 

       Operatorii economici vor constitui o garanţie de 
participare, în lei, în conformitate cu prevederile art.86 
din HG 925/2006. Cuantumul garanţiei de participare va 
fi 3,500.00 lei.      
       Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare trebuie să fie cel putin egală cu valabilitatea 
ofertei, respectiv 60 zile calculate de la data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor. 
Garanţia de participare solicitată va fi prezentată în 
original în cuantumul şi pentru perioada prevazută în 
prezenta documentaţie, în exteriorul plicului care 
însoţeste oferta. 
       Forma de constituire: 
   -printr-un intrument de garantare- scrisoare de 
garanţie pentru participare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară ori de o societate de asigurări. 
   - prin depunerea la casieria de la sediul Asociaţiei de 
Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare 
Durabilă în Lume – ECOM a sumei în numerar. 
Nota: Ofertanţii tip I.M.M. care îndeplinesc prevederile 
legislaţiei în vigoare(Legea nr.346/2004 privind 
stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, astfel cum a fost şi completată ulterior) şi 
doresc să depună 50% din valoarea garanţiei de 
participare vor depune documentele prin care dovedesc 
că sunt I.M.M. 
Garanţia de participare se poate reţine numai în 
condiţiile aratate în formularul 11 – Scrisoare de 
garanţie bancară, indiferent de modul de constituire al 
garanţiei 

4.6 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

         Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau  
retrage oferta numai înainte de data limită 
stabilităpentru depunere: 
       * Modificarea sau retragerea ofertei se realizează 
prin solicitare scrisă în acest sens, depusă pană la data 
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limită stabilită pentru depunere; 
* Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu 
posibilitatea ofertantului de a depune o nouă ofertă, 
modificată, pană la data şi ora limită, stabilite în 
documentatia de atribuire; 
       * Pentru a fi considerate parte a ofertei, 
modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe 
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi 
inscriptia “MODIFICĂRI”; 
       * Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 
majoră, cad în sarcina operatorului economic 
(ofertantului); 
* Condiţiile de modificare a ofertei financiare: 
modificările la oferta financiară nu se admit în afara 
acelor greseli aritmetice şi numai cu acordul 
ofertantului. În cazul în care, ofertantul nu acceptă 
corectarea greselilor aritmetice, oferta se va considera 
neconformă. Erorile aritmetice se corectează după cum 
urmează: dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi 
preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, 
iar preţul total se va corecta corespunzător. Daca există 
discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în 
considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea 
exprimată în cifre se va corecta corespunzător. 

4.7 Informaţii referitoare la 
termenele pentru prestarea 
serviciilor 

Locul de livrare a serviciului şi numărul minim de 
difuzări pe lună: 
Judetul Constanţa: minim 30 difuzări într-o lună a 
clipului bilingv de 60 de secunde şi minim 30 difuzări 
intr-o lună a clipului român de 30 de secunde 
Districtul Vidin: minim 6 difuzări într-o lunăa clipului 
bilingv de 60 de secunde 
Până la 15 noiembrie 2015 se vor realiza toate difuzările 
impuse prin obiectul contractului, indiferent de orice 
perioade de suspendări/întreruperi ale 
începerii/derulării proiectului vor apărea  

4.8 Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi de 
soluţionare a contestaţiei 

Contestaţiile se vor depunde la: 
    * Beneficiar contract - : Asociaţia de Protejare a 
Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – 
ECOM Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa 
* Instanţa de judecată/organul competent potrivit legii 
Soluţionarea contestaţiilor se va face conform 
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procedurii descrise la punctul 6 din prezenta 
documentaţie. 

4.9 Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv condiţiile de 
actualizare/modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

   * Preţul contractului rămane ferm pe toată perioada 
derulării obligaţiilor contractuale între beneficiar şi 
prestator; 
* Oferta financiară nu poate fi modificată decat în 
situaţia unei erori aritmetice, conform capitolului „4.6 
Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei” si numai 
pană la momentul semnării contractului de achiziţie 
publică; 
    * Prestarea serviciilor se va efectua de către 
ofertantul declarat câstigător, cu îndeplinirea tuturor 
cerinţelor indicate în caietul de sarcini şi asumate prin 
oferta depusă; 
* Termenul de plată se va respecta aşa cum este  
stipulat în contractul de achiziţie semnat cu Ofertantul 
caştigător, şi anume facturarea se va face pe baza unor 
rapoarte de difuzare şi rating, o dată la două luni, cu un 
termen de plată de 15 zile de la recepţionarea facturii 
de către achizitor. 
   * Furnizarea serviciilor se va face în termenele şi 
la locul indicat în oferta declarată câştigătoare şi în 
conformitate cu prezenta Documentaţie de atribuire. 

4.10 Data incheierii contractului 
Contractul de prestări servicii se va încheia în termen 
de 3 zile lucrătoare de la desemnarea ofertei 
câştigătoare. 

 

 
5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) şi cantităţile 

solicitate 

  
 Aceste specificaţii tehnice constituie ansamblul cerinţelor minimale şi obligatorii pe 
baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnică în cadrul procedurii de 
achiziţie “SERVICII DIFUZARE CLIPURI TV”, cod CPV 79341000-6. 
 Ofertele care nu acoperăîn totalitate cerinţele minime obligatorii specificate pentru 
prestarea de servicii vor fi declarate neconforme şi respinse în cadrul procesului de evaluare. 
 
  
 
 



 

 
Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 
pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume - ECOM 

Constanţa, Str. Patriei nr.10 
CIF 16483300/03.06.2004 

Tel.: +4-0241-67 28 35 ; Fax: +0241-67 28 35 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim in viitorul tau! 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007—2013 este cofinanţat de Uniunea  Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională 

5.1 Introducere  
 
 ECOM - Asociaţia  de Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în 
Lume implementează proiectul cu titlul: “Creşterea gradului de conştientizare asupra 
necesităţii protejării mediului şi conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / 
ENVIROMIRROR” - MIS-ETC 593 din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România—
Bulgaria, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Axa 
prioritară 2 MEDIU - Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi mediului, promovarea 
eficientă a managementului de risc în zona transfrontalieră. 
 
5.2 Obiectivele proiectului 
 • Proiectul îşi propune să apropie oamenii şi comunităţile celor două teritorii, prin 
dezvoltarea de acţiuni comune şi bine susţinute cu scopul creşterii gradului de conştientizare a 
necesităţii protecţiei mediului şi conservării biodiversităţii. 
 • Reunirea specialiştilor de mediu din România şi Bulgaria preocupaţi de problemele de 
mediu ale celor două regiuni. 
 • Identificarea problemelor de mediu care apar în cele două regiuni şi analizarea 
asemănărilor dintre ele în ceea ce priveşte poluarea şi degradarea. 
 • Crearea unei mentalităţi favorabile pentru respectarea mediului înconjurător. 
 • Creşterea responsabilităţii faţă de mediu şi conştientizarea impactului acţiunilor 
noastre asupra lui. 
 • Crearea unei legături durabile şi puternice între cele două comunităţi şi menţinerea 
unor relaţii ce se pot dezvolta şi după terminarea proiectului. 
 • Propunerea de soluţii adecvate pentru a rezolva problemele grave de mediu 
identificate în cele două teritorii. 
 • Apropierea prin intermediul campaniilor de conştientizare a celor două comunităţi din 
zona vizată a proiectului. 
 
5.3 Scurt rezumat. Target Grup 
 
 Proiectul îşi propune să apropie oamenii şi comunităţile din cele două teritorii – Judetul 
Constanţa şi districtul Vidin prin acţiuni comune de creştere a gradului de conştientizare asupra 
necesităţii protecţiei mediului şi conservare a naturii. 
 Prin informarea publicului, cu ajutorul campaniei media, proiectul va trezi conştiinţa 
publicului din zona transfrontalieră asupra utilizării resurselor naturale într-o manieră 
responsabilă, pentru o dezvoltare durabilă a celor două comunităţi.  
 Proiectul se adresează unui număr considerabil de tineri. Prin informarea şi 
sensibilizarea lor va fi asigurată dezvoltarea unui comportament ecologic pe termen lung.  
Oamenii din zona transfrontalieră vizaţi de proiect vor beneficia de acţiuni de conştientizare 
menite să explice valoarea intrinsecă a  resurselor naturale şi ca atare, utilizarea cu precauţie 
a acestora.  
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 Prin acţiuni comune de conştientizare a publicului asupra problemelor de mediu din zona 
de graniţă cele două comunităţi vor fi apropiate, vor creşte schimbul de informaţii culturale şi 
vor depăşi barierele sociale ale comunicării. Toate aceste acţiuni vor reduce excluderea 
economică şi socială şi proiectul va reda comunităţilor implicate sentimentul de apartenenţă şi 
integrare într-un grup socio-cultural specific zonei de care ei aparţin şi va crea o punte de 
legătură între cele două comunităţi. 
 Problema principală abordată în proiect este degradarea mediului prietenos în care  
trăim. Natura care susţine viaţa, apa, aerul, solul, râurile şi mările, întreaga atmosferă în care 
noi respirăm, pădurile, munţii şi dealurile în contextul poluării şi schimbarea globală, care 
poate deveni ireversibilă. 
 Această problemă acută şi generală a fost prezentată pentru a trage un semnal de 
alarma şi astfelsa crească gradul de conştientizare a oamenilor (societatea civilă, factorii de 
decizie politică, instituţiile de învăţământ) în judeţul Constanţa şi districtul Vidin astfel încât 
aceştia să ia măsuri.    
 

Activitatea din proiect ce urmează a fi îndeplinită prin contractul de achiziţie publică ce 
să încheie în urma prezentei procedurise adresează unui target grup alcătuit din 60.000 de 
cetăţeni din judeţul Constanţa şi 13.000 de cetăţeni din districtul Vidin indiferent de vârstă, 
nivelul educaţional, ocupaţie, care se uită la televiziunile locale. Aceşti cetăţeni vor fi 
informaţi şi sensibilizaţi asupra protecţiei mediului printr-o complexăcampanie media. 
 Indicatorul de 73.000 de persoane a fost determinat luând în considerare numărul şi 
structura populaţiei din cele două regiuni astfel încât activităţile propuse să atingă acest target 
grup. 
  
 
5.4 Obiectul contractului 
 
 Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de difuzare clipuri pentru 
proiectul „Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii protejării mediului şi 
conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / ENVIROMIRROR” 
 Mediul de comunicare utilizat pentru difuzarea mesajelor publicitare cu impactul  cel 
mai mare este reprezentat de televiziune, iar alegerea acestui mediu de comunicare este 
susţinută mai ales de efectul combinaţiei de elemente video şi audio care însoţesc informaţiile 
transmise consumatorilor. 
 Instrumentul de comunicare folosit este spotul publicitar de televiziune, iar în crearea 
acestuia s-au respectat regulile Manualului de Vizibilitate (Visual Identity Manual). 
 Aceasta campanie media presupune : 

- 250 de difuzări TV a unui clip în limba romană de 30 secunde pe aria Judeţului Constanţa  

- 250 de difuzări TV a unui clip bilingv român-bulgar de 60 de secunde pe aria judeţului 

Constanţa 
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- 50 de difuzări TV a clipului bilingv român - bulgar de 60 de secunde pe aria districtului 

Vidin, Bulgaria 

 Difuzarea celor 3 clipuri, cu o durată de 30 şirespectiv 60 secunde,este un instrument 
fundamental în cadrul campaniei de conştientizare a acestui proiect asupra problemelor de 
mediu din zona de graniţă,iar clipurile au fost proiectate in funcţie de obiectivele urmărite, 
segmentele de piaţă atinse, impactul media vizat, public ţintăşi strategia de comunicare 
urmărită. 
 
5.5 Bugetul şi durata 
 
Valoarea estimată a contractului este de 266.250 lei fără tva, valoare care cuprinde tariful de 
difuzare şi orice alte taxe specifice, ceea ce la curs Infoeuro valabil februarie 2015 de 1 EURO = 
4,4405 RON reprezintă 59,959.46 euro fără tva. 
 
Perioada previzionată de Achizitor pentru desfăşurarea serviciilor este 8 luni, de la 15.03.2015  
pâna la 15.11.2015, fără posibilitatea de decalare (prelungire) a activităţilor de prestare a 
serviciilor. 
 
5.6. Condiţii de difuzare  
  
 Se va selecţiona un operator economic care va garanta respectarea cumulativă a 
următoarelor  cerinţe minime: 
 
 * Să se difuzeze pe minim un canal TV cu acoperire pe raza judeţului Constanţaşi pe 
minim 1 canal TV cu acoperire pe raza districtului Vidin din Bulgaria. 
 * Să se asigure un minim de 30 % de difuzăriîn prime-time 
 * Să se asigure : 250 de difuzări TV a unui clip în limba română de 30 secunde pe aria 
Judeţului Constanta pe întreaga durată a contractului şi minim 30 difuzări ale acestuia pe lună, 
250 de difuzări TV a unui clip bilingv român-bulgar de 60 de secunde pe aria judeţului 
Constanţa pe întreaga durată a contractului şi minim 30 difuzări ale acestuia pe lună, 50 de 
difuzări TV a clipului bilingv român- bulgar de 60 de secunde pe aria districtului Vidin, Bulgaria 
pe întreaga duratăa contractului şi minim 6 difuzări ale acestuia pe lună 

* Să se prezinte media plan pentru difuzările propuse 
 * Serviciile de difuzare să se efectueze astfelîncat prin întreaga campanie să se poată 
dovedi prin documente de măsurare a audienţei emise/avizate de organismele autorizate din 
România că de pe raza judeţului Constanta minim 60.000 de persoaneindiferent de vârstă, 
nivelul educaţional, ocupaţie, care se uită la televizor au recepţionat campania noastră de 
difuzare clipuri. 
 * Serviciile de difuzare în Vidin să se efectueze astfel încat să se poata dovedi prin 
documente de măsurare a audienţei emise/avizate de organisme autorizate din Bulgaria sau 
documente interne de măsurare a audienţei dar auditate extern, căde pe raza districtului Vidin 
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13.000 de persoane indiferent de vârstă, nivelul educaţional, ocupaţie, care se uită la 
televizorau recepţionat campania noastră de difuzare clipuri. 
 
Specificaţii: 
 
 Pentru fiecare televiziune pe care o va propune, ofertantul va prezenta: 
 ◊ un certificat eliberat de un organism de auditare autorizat, independent de postul la 
care s-a realizat difuzarea din care să reiasa Daily Reach (trafic audientă) pentru ultimul 
trimestru al anului 2014; 
 ◊ motivaţia alegerii facute- prestatorul va furniza informaţii privind fiecare staţie TV 
prin intermediul căreia se va asigura difuzarea spoturilor TV (acoperire, potenţial de audienţă, 
profil, sursa datelor pe baza cărora s-a realizat evaluarea performanţelor fiecărei staţii), 
numărul difuzărilor şi intervalele orare de difuzare relativ la prime time/extra prime time 
 
 Pentru o bună desfăşurare a campaniei operatorul economic prestator va propune un 
media plan TV al difuzării celor 3 spoturi, acesta urmând a fi agreat la semnarea contractului 
împreună cu beneficiarul, respectând regulile minime impuse prin prezentul Caiet de 
sarcini.Planul media TV realizat de ofertant se ataşează obligatoriu la oferta tehnică şi va 
cuprinde cel puţin menţiuni privind: 
 • denumirea posturilor TV selectate; 
 • intervalul orar al inserţiilor TV, pentru fiecare post TV selectat în parte; 
 • numărul de inserţii pe posturile TV. 
 
 Perioada de difuzare a campaniei se va încadra în calendarul prezentat în prezenta 

documentaţie, astfel încât să se realizeze o acoperire optimă pe targetul campaniei. 

 

 Ofertantul va asigura coordonarea şi supervizarea implementării planului media. 

 
 Prestatorul are obligaţia de a monitoriza difuzarea spoturilor TV şi de a transmite 
Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilăîn Lume – ECOM un 
raport de evaluare a impactului campaniei. Ofertantul va elabora acest raport ţinând seama de 
datele rezultate din monitorizarea post campanie, cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute 
în caietul de sarcini, si îl va depune la sediul Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului 
Pentru Dezvoltare Durabilc în Lume – ECOM în maxim 3 de zile de la finalizarea contractului. 
 Totodată, prestatorul va prezenta un raport de monitorizare întocmit de un terţ 
independent şi autorizat prin care se confirmă difuzarea spoturilor TV, conform media planului 
TV întocmit de Prestator şi aprobat de către Asociatia de Protejare a Omului şi Mediului Pentru 
Dezvoltare Durabil în Lume – ECOM. 
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 Ofertantul devenit contractor are obligatia să întocmească rapoarte de activitate lunare 
în cuprinsul cărora se vor preciza, în principal, numarul de difuzari ale clipurilor confirmat de 
un tert independent si autorizat, ratingul atins, numarul de persoane care au receptionat 
mesajul campaniei noastre media prin intermediul clipurilor. 
 
5.7 Livrabile 
 

 Raport iniţial care să cuprindă planul media de difuzare TV a celor trei clipuri 

  Rapoarte lunare difuzare TV a celor trei clipuri 

  Raport final de evaluare al campaniei TV  
 
 Avizarea fiecărui livrabil este condiţionată de avizarea prealabilă a livrabilelor 
anterioare. 
 
 Analiza rapoartelor, respectiv decizia de aprobare sau eventuale solicitari de 
completare/modificare a raportului se va face de către Asociatia de Protejare a Omului si 
Mediului Pentru Dezvoltare Durabila in Lume – ECOM în termen de 3 zile lucratoare de la 
primirea acestora. In cazul unor eventuale solicitari de completare/modificare a raportului, 
ofertantul devenit castigator va transmite completarile/modificarile in maxim 3 zile lucratoare 
de la primirea solicitarii din partea autoritatii contractante. In urma primirii 
completarilor/modificarilor, Asociatia de Protejare a Omului si Mediului Pentru Dezvoltare 
Durabila in Lume – ECOM va aproba raportul in maxim 3 zile lucratoare.  
 Recepţia serviciilor prestate se va face pe baza aprobarii Raportului de activitate, 
menţionat mai sus, elaborat de prestator pentru a stabili conformitatea serviciilor cu 
prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 
 
5.8 Termen de facturare si plata 
 
 Prestatorul va emite factură la fiecare doua luni pentru serviciile prestate, în funcţie de 
activitatile realizate si acceptate de autoritatea contractanta in baza raportului aprobat.  
Factura va avea ca anexă Rapoartele de activitate aferente lunilor facturate aprobate. 
 Termenul de plata este de 15 zile de la receptionarea facturii de catre Asociatia de 
Protejare a Omului si Mediului Pentru Dezvoltare Durabila in Lume – ECOM. 
 
5.9 Dispozitii finale 
 
 Pe parcursul derulării contractului de prestari servicii, ofertantul devenit contractor nu 
este îndreptăţit să pretindă autoritatii contractante efectuarea de plăţi decât aferente 
serviciilor prestate în cadrul contractului. Plăţile se pot realiza numai în baza facturii 
acceptate de către Asociatia de Protejare a Omului si Mediului Pentru Dezvoltare Durabila in 
Lume – ECOM pentru serviciile prestate de către contractor ca urmare a solicitării primite si 
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numai pe baza tarifelor stabilite în contractul încheiat între părti. Plata serviciilor se va 
efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului document necesar efectuării 
plăţii şi aprobarea raportulelor de activitate corespunzătoare. 
 In termen de 3 zile lucratoare de la data de finalizare a contractului, Prestatorul va 
înainta un raport final al impactului serviciilor de publicitate, inclusiv numarul total de ceateni 
care au vizualizat campania media. Raportul va avea ca suport documente justificative 
relevante care sa demonstreze legatura directa intre activitatile intreprinse de prestator si 
numarul de persoane declarate informate (minim 60.000de persoane din judetul Constanta, 
Romania la care se adauga 13.000 de persoane din districtul Vidin,Bulgaria). 
 În cazul în care, în timpul implementării, planul media va suferi modificări, 
neimputabile operatorului economic, cauzate de schimbări neprevăzute în programul posturilor 
TV, Prestatorul se va asigura că numărul de difuzări este cel puţin egal cu cel prevăzut în 
propunerea tehnică, iar clipurile TV au fost difuzate în acelaşi interval orar ca cel prevăzut 
iniţial. 
 Ofertantul devenit prestator asigură că echipa de specialişti care va fi desemnată pentru 
derularea contractului are acces la o bază materială dotată şi susţinută corespunzător (spaţii 
de lucru, echipamente IT, software, etc.) pentru a permite acesteia să se concentreze asupra 
responsabilităţilor care îi revin. Toate costurile legate de implementarea contractului, cum ar 
fi: onorariile experţilor, cheltuieli de transport, cheltuieli de comunicaţii, cheltuieli 
administrative şi indirecte, vor fi incluse de către ofertant în preţul ofertat. Niciun echipament 
nu va fi achiziţionat în numele Beneficiarului ca parte a acestui contract sau transferat 
acestuia la sfârsitul acestui contract. 
 
 

6. Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de soluţionare a 
contestaţiilor 

 
 Eventualele contestaţii ale ofertanţilor cu privire la decizia de atribuire a contractelor 
emisă de comisia de evaluare din cadrul Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului Pentru 
Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM, pot fi formulate către achizitor in termen de 3 zile de la 
data comunicării rezultatului.  
 Contestaţia se soluţionează în termen de maxim 3 zile de către comisia de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul Asociatiei de Protejare a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare 
Durabilă în Lume – ECOM, comisie constituită special în vederea soluţionării contestaţiilor în 
urma atribuirii contractelor prin raportul de evaluare al comisiei de evaluare.      
 În cazul în care ofertantul contestator este nemulţumit de decizia comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului Pentru 
Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM se poate adresa în termen de 3 zile de la primirea 
răspunsului la contestaţie instanţei de judecată /organului competent, potrivit legii.  
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7. Modelul de contract de achiziţie ce va fi încheiat 
 

 Modelele de formulare necesare ca ofertanţii să le completeze precum şi model de 
contract de prestări servicii  se regăsesc în capitolul FORMULARE . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              PREȘEDINTE ECOM, 
                                               Maria NASTAC 
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FORMULARE 

  
 

 Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o insoţesc, şi pe de altă parte, sa permită comisiei 
de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
 Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual, sau ca asociat, la procedura 
de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 
secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 
 

 Prezentarea formularelor de mai jos este obligatorie. 
 

Nr. Crt. Denumire Formular 

1 Scrisoare de înaintare Formular1 

2 
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile 
art.180 din OUG 34/2006  

Formular 2 

3 
Declaraţie pe propria răpundere privind neîncadrarea în dispoziţiile 
art.181 din OUG 34/2006 

Formular 3 

4 
Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile 
art.691 din OUG 34/2006 

Formular 4 

5 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Formular 5 

6 
Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţia muncii 

Formular 6 

7 Acord de asociere Formular 7 

8 Fisă de informatii generale  Formular 8 

9 Ofertă tehnică Formular 9 

10 Formular de oferta + Anexă Formular 10 

11 Formular de garanţie bancară Formular 11 

12 Fişa de experienţă similară Formular 12 

13 Declaraţie privind lista asociaţilor/subcontractanţilor Formular 13 

14 
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Formular 14 

15 Împuternicire Formular 15 

16 Model Contract de achiziţie  
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FORMULAR 1 

  
    OPERATOR ECONOMIC                                                        Înregistrat la sediul achizitorului 
  ______________________                                     nr. _____/_________ 
     (denumirea/sediu) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
Către ______________________________________________________ 
              (denumirea achizitorului şi adresa completă) 
 
Ca urmare a anunţului de participare nr. ______ din data __________________, privind 
aplicarea procedurii de __________________________________(denumire procedură) pentru 
atribuirea  contractului  ______________________________________/(denumirea contractului), 
 
    noi ___________________________________________________________________(denumirea 
/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 
 
a) ____________________________________________________________ documentul /(tipul, 
seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma 
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
    b) Coletul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 
______  copii: 
    1) oferta; 
    2) documentele care însoţesc oferta. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi satisface cerinţele solicitate. 
Data completăriI __________________________ 
 
 
Cu stimă, 
 

Operator economic, 
_________________________________ 

(semnatură autorizată) 
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FORMULAR 2 
 OPERATOR ECONOMIC 
 _____________________  
  (denumirea/numele)  

 
 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

Subsemnatul,___________________________ reprezentant legal/împuternicit al 
__________________________________________________________________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de 
ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului 
__________________________________________ (denumirea contractului), în cadrul 
proiectului ____________________________________ , declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în 
declaratii, 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.  

De asemenea, declar ca 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, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei 
alte oferte. 

Subsemnatul declar că 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.  

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

 
Data completării 

      ____________________ 
Operator economic, 

_______________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULAR 3 
  OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Subsemnatul(a)____________________________________  reprezentant legal/ 

împuternicit al _____________________________________ (numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de 
atribuire a contractului având ca obiect ___________________________ (denumirea 
contractului) în cadrul proiectului_____________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, ca urmare a hotărârii pronunţate de 

către 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  

c) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt false şi au fost prezentate în 
scopul demonstrării criteriilor de calificare şi selecţie, sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în 
cazul în care sunt prezentate informaţii false sau nu sunt prezentate informaţiile 
solicitate în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, Asociaţia de 
Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM, are 
dreptul de a mă exclude din procedura de atribuire. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, 
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
       Data completării                                                        Operator economic, 
 
____________________________        ___________________________ 
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FORMULAR 4 
    OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
    (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691-OUG34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Subsemnatul(a) ___________________________________________ reprezentant 
legal/împuternicit al ______________________________________(numele operatorului 
economic), în calitate de ofertant /candidat/subcontractant la procedura de atribuire 
a contractului având ca obiect ___________________________________ (denumirea 
contractului) în cadrul proiectului__________________________________ , în temeiul 
art. 691 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie 
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor 
aplicate falsului în declaraţii, că nu avem membrii în cadrul consiliului de 
administraţie/ organului de conducere colectivă sau de supervizare şi/sau nu avem 
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea 
prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul beneficiarului - Asociaţia de 
Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM. 

Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul, Asociaţia de Protejare a 
Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM, dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi caştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie. 

De asemenea declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înţeleg că - Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului pentru o 
Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 

 
Data completării 

    _____________________ 
Operator economic, 

________________________ 
(semnatura autorizată) 
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FORMULAR 5 
    Operator economic, 
________________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedură 
 
 
1. Subsemnatul _________________________________, reprezentant legal/ 
împuternicit al ____________________________ (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 
că la procedura pentru atribuirea contractului___________________________ 
(denumirea contractului) în cadrul proiectului__________________________________, 
particip şi depun oferta: 

□ în nume propriu; 
□ ca asociat în cadrul asociaţiei ________________________________________; 
□ ca subcontractant     ________________________________________________ 
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 
anexă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
3.Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a 
conflictului de interese din Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2006, modificată şi 
completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem nici un potenţial conflict de 
interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în 
procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei. 
 
4.Subsemnatul declar ca voi informa imediat Asociaţia de Protejare a Omului şi 
Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
 
5. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare 
Durabilă în Lume – ECOMare dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
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declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare  
 

 
Data completării 

     ______________________ 
Operator economic, 

____________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 6 
    Operator economic, 
________________________ 
   (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE  privind respectarea obligaţiilor referitoare la 
condiţiile de muncă și de protecţia muncii 

 
 
 Subsemnatul,__________________________________ reprezentant împuternicit 
al ____________________________________________________(denumirea/numele şi 
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere în 
conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din O.U.G. 34/2006, că pe durata 
elaborării ofertei cât şi pe întreaga durată de îndeplinire a contractului 
__________________________________ (denumirea contractului), în cadrul proiectului 
_______________________________________ (denumirea proiectului), se vor respecta 
toate obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii şi PSI care 
sunt în vigoare la nivel naţional. 

Subsemnatul,______________________________________ , declar că 
informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Asociaţia 
de Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispun. 

 
 

 
Data completării 

      ____________________ 
Operator economic, 

______________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 7 

 

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

 
 Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin.1 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin legea 
nr.337/2006. 
 
1. Părtile acordului : 
_________________________, reprezentată prin________________________________ , 
în calitate de ______________________________________________________________ 
                                       (denumire operator economic, sediu, telefon) 
Și 
_________________________, reprezentată prin ________________________________, 
în calitate  de ______________________________________________________________ 
                                          (denumire operator economic, sediu, telefon) 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun urmatoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Asociaţiei de Protejare 
a Omului şi Mediului Pentru Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM  pentru atribuirea 
contractului ___________________________________________ (obiectul contractului) 
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei 
comune ca fiind câştigătoare. 
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  
    1. ______________________________________________________________________ 
    2. ______________________________________________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică este: 
     1. ______% S.C.__________________________________________________________ 
     2. ______% S.C.__________________________________________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune 
desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui 
asociat, respectiv:  
     1. ______% S.C.__________________________________________________________ 
     2. ______% S.C.__________________________________________________________ 
3. Durata asocierii: 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada 
derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de 
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îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigatoare a 
procedurii de achiziţie). 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociatiei:  
4.1 Se împuterniceşte SC __________________________________________________, 
având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi 
depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2 Se împuterniceşte SC ____________________________________, având calitatea 
de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi 
pentru asocierea constituită prin prezentul acord,(în cazul desemnării asocierii ca 
fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)  
5. Încetarea acordului de asociere  
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
    a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
    b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la 
art. 2 din acord; 
    c) alte cauze prevăzute de lege. 
6 Comunicări    
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită daca se va face în scris şi va fi 
transmisă la adresa/adresele __________________________________ , prevăzute la 
art ________ 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
7 Litigii  
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de 
nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
8. Alte clauze: __________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ____ exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte şi unul spre a fi depus la dosarul de participare la procedura de 
achiziţie, astăzi __________________________ (data semnării lui)  
 
       ASOCIAT 1,                                                             Liderul asociaţiei: 
___________________                                     ________________________________ 
                                                                       (denumire autoritate contractanta) 
 
      ASOCIAT 2,                                               
____________________ 
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  Operator economic                                                                              FORMULAR 8 

___________________ 
 (denumirea/numele) 

Informaţii generale 
 
1. Denumirea/numele:______________________________________________________ 
 
2.Adresa sediului central:___________________________________________________ 
 
3. Codul fiscal:_____________________________________________________________ 
 
4.Numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului : __________________________ 
 
5.Telefon: ________________________________________________________________ 
 
6.Fax: ____________________________________________________________________  

 
7.E-mail: __________________________________________________________________ 
 
8. Obiectul de activitate principal: ____________________________________________ 

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
8.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare în care se înscrie obiectul 
contractului de achiziţie_____________________________________________________ 
( se va ataşa certificat constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte 
condiţiile de funcţionare specifice pentru ativitatea CAEN în care se inscrie obiectul 
contractului de achiziţie)  
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul_________________________ 
   (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
10. Principala piaţă a afacerilor:______________________________________________ 
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 Anul 
Cifra de afaceri anuală la 31 

decembrie (RON) 
Cifra de afaceri anuală la 31 
decembrie (echivalent euro) 

1. 2012   

2. 2013   

3. 2014   

 Media anuală:   

 
             Data:                                                                         Operator economic, 
____________________                                                          _____________________                                                                                                         
                                                                                             (semnătura autorizată)
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FORMULAR 9 

Operator economic, 

___________________ 
(denumirea/numele) 
 

Formular de propunere tehnică 
 
 Subsemnatul (a), ____________________________________ (numele şi 
prenumele reprezentantului legal al Ofertantului), reprezentant legal al _______ 
____________________________ (denumirea operatorului economic – persoana 
juridică), în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziţia de ___ 
_____________________(denumirea contractului), în cadrul proiectului ________ 
______________________(denumirea proiectului) la data de ________________ 
organizată de Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului pentru o Dezvoltare 
Durabilă în Lume – ECOM, prezint următoarea propunere tehnică: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi înteleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 
  
            Data completării                                                 Operator economic, 

 __________________                                                _________________ 
                                                                             (semnătura autorizată) 

 
 
 
 
 
*Observatie : Ofertatul va prezenta specificatiile tehnice/ descrierea serviciilor astfel 

incat sa se poată demonstra corespondenta propunerii tehnice cu descrierea serviciilor 
solicitate de Achizitor 
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 Operator economic,                                                                     FORMULAR 10 

___________________ 
(denumirea/numele) 

 Formular de ofertă 
Către _______________________________________________ 

Denumirea achizitorului şi adresa completă 
 
 Subsemnatul(a) ______________________________________, reprezentant 
legal/ împuternicit al ________________________________________ (denumirea / 
numele ofertantului): 
 1. Examinând documentaţia de atribuire a contractului 
__________________________________________________ (denumirea contractului) 
din cadrul proiectului _______________________________________ (denumirea 
proiectului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire, să furnizăm servicii de ____________________________, 
pentru suma de ______________________________________ (suma în litere şi cifre) 
la care nu se adaugă /se adaugă taxa pe valoarea adăugată în suma 
___________________________(suma în litere şi cifre), suma totală de achitat fiind 
de _________________________________________(suma în litere şi cifre) 
 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
să începem realizarea contractului în conformitate cu documentaţia de atribuire. 
 3. Ne angajăm sa menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de 
_______ zile, (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei), 
respectiv până la data de __________________________, şi 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, această ofertă 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită caştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 
 5. Precizăm că:               (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular 
de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”. 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 6. Declarăm că oferta noastră este conformă şi respectă în totalitate cerinţe 
minimale şi obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini şi ne angajăm să executăm 
serviciile avand în vedere orice alte cerinţe minimale şi obligatorii prevăzute în 
Caietul de sarcini precum şi în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului din 
documentaţia de atribuire. 
 
   Data completării                                                  Operator economic, 

___________________                                                      ____________________                                                          
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Anexă formular 10 
 

Centralizator de preţuri pentru servicii 
 
 

Nr. 
Crt 

Serviciu 
Număr 

 

Preţ* 
unitar 
(LEI) 

Preţ* 
unitar 

(EURO ) 

Preţ 
total  
(LEI) 

Preţ 
total 

(EURO) 
Observaţii 

1        

2        

3        

4        

5        

TOTAL VALOARE LEI/EURO     

TVA LEI/EURO    

TOTAL DE ACHITAT LEI/EURO    

 
 
 
 
 
 

Operator economic 

___________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 
 
*cuprinde tarif de difuzare şi orice altă taxa specifică 
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FORMULAR 11 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
_____________________________ 
                 (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE FINANCIARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică 
 

Către  ________________________________________________________ 
                 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 
 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _________________ 
______________ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ___________ 
_____________________ (denumirea băncii/societăţii de asigurări), având sediul 
înregistrat la __________________________________(adresa băncii/societăţii de 
asigurări), ne obligăm faţă de _________________________________ (denumirea 
autorităţii contractante) să plătim suma de ________________________________ 
(în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia 
de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
a) ofertantul ________________________________________ (denumirea/numele) 
şi-a retras oferta în perioada devalabilitate a acesteia; 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________ 
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în 
termen de 3 zile lucrătoare de la desemnarea sa ca şi câştigător  
c)ofertantul ____________________________________ a formulat contestaţie 
faţă de decizia comisiei de evaluare şi atribuire a contractului, iar contestaţia sa 
a fost respinsă. 
 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________________. 
 
Parafată de Banca/Societatea de asigurări _________________________________ 
(semnătură autorizată) în ziua ____ luna _____ anul ______. 
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FORMULAR 12 

 
    Operator economic, 
________________________ 
   (denumirea/numele) 
 

Fişa de experienţa similară 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ____________________________________ 
Numărul şi data contractului: ____________________________________________ 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:_____________________________ 
Adresa beneficiarului/clientului: _____________________ Ţara:_______________ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
  � contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
  � contractant asociat  
  � subcontractant 
                              (se bifează opţiunea corespunzătoare) 
4. Valoarea contractului (exprimata în moneda în care s-a încheiat contractul) 
  a) iniţială (la data semnării contractului): ________________________________  
  b) finală (la data finalizării contractului):_________________________________ 
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea 
în litigiu (echivalentul în EURO) şi modul lor de solutionare: __________________ 
______________________________________________________________________ 
6. Durata de execuţie a lucrarii (luni) 
  a) contractată 
  b) efectiv realizată    
  c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 
susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:  
7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie/document similar de confirmare 
a serviciului la terminarea contractului (se ataşează):    
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de receptie: 
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi sustine experienta 
similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale 
principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract:     

Ofertant, 
_________________ 

(semnătura autorizată) 
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FORMULAR 13 
   Operator economic, 
________________________ 
   (denumirea/numele) 
 
Declaraţie privind lista asociatilor şi a subcontractorilor şi partea/părţile din 

contract care sunt îndeplinite de aceştia 
 

 Subsemnatul _______________________________(nume şi prenume a 
persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al _________________________ 
(denumire şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, cădatele 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 Asociaţiei de Protejare a Omului şi Mediului Pentru 
Dezvoltare Durabilă în Lume – ECOM Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa, 
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  
 

Nume entitate 
legală (asociat 

/ 
Subcontractor) 

Activităţi 
din 

contract 

Valoarea 
aproximativă 

% din 
valoarea 

contractului 
Adresa 

Acord asociat/ 
subcontractor 

cu 
specimen 
semnătură 

Liderul Asociatiei 

      

Asociat 1 

      

Asociat 2 

      

Subcontractor 1 
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 Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor 
corespunzătoare pentru fiecare asociat şi pentru care se propune utilizarea 
subcontractorilor, împreună cu numele şi adresele subcontractorilor propuşi. 
 
 
 
    Data completării 
________________________ 
 
 
 
(Numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă)__________, 
în calitate de __________________,legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele ______________________________ (denumire/nume operator economic) 
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FORMULAR 14 

     Operator economic, 
________________________ 
    (denumirea/numele) 

 
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

Date de identificare a întreprinderii 
 
Denumirea întreprinderii ________________________________________________ 
Adresa sediului social ___________________________________________________ 
Cod unic de înregistrare ________________________________________________ 
Numele şi funcţia ______________________________________________________ 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
Tipul întreprinderii 
 
Indicaţi, dupa caz, tipul întreprinderii: 
          [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos 
sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. 
Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. 
          [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor 
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 
          [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza 
rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor 
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. 

 
Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1) 

Exerciţiul financiar de referinţă   2) 

Numărul mediu 
anual de salariaţi 

Cifra de afaceri anuală 
Netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

   

 
Important: 

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au 
înregistrat modificări care determină încadrarea exerciţiul financiar al 
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întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere 
mică, mijlocie sau mare). 
     [ ] Nu 
     [ ] Da (În acest caz se va completa şi se va atasa declaraţie referitoare la 
exerciţiul financiar anterior) 
 
Semnătura ____________________________________________________________ 
(numele si funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)declar pe 
propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme 
cu realitatea. 
 
Data întocmirii .................................... 
 
 
Semnătura .......................................... 
 
 
 
 
1)Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege. 
2)Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală 
netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate 
în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul 
întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de 
salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară 
pe propria răspundere.  
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FORMULAR 15 
    Operator economic, 
________________________ 
   (denumirea/numele) 

Împuternicire 
 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana 
care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie 
să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul 
este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât 
şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi 
orice împuternicire într-o alta limbă. 

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să 
angajeze operatorul economic,trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor 
semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor. 
 
 
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular. 
 
Numele în clar: _____________________________________________________ 
 
Semnătura: ___________________________________________________________ 
 
În calitate de: _________________________________________________________ 
 
 
 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele  
 
_____________________________ 
(denumire/nume operator economic) 
 
 

Data :__________________________ 
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CONTRACT DE SERVICII _______________ nr. ___ 
din data de __.__.2015 

 
Art. 1. Părţile contractante 
(1) Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului pentru Devoltare Durabilă în 
Lume-ECOM cu sediul in ROMANIA, Constanţa, str Patriei nr 10, jud Constanţa, 
telefon 0241 672835, CIF 16483300, înfiinţată prin Hotararea Judeatorească nr 
104/2004 a Judecătoriei Constanţa, cont IBAN RO54BTRL01401205P2527000, 
deschis la Banca Transilvania Constanta, reprezentată legal prin Nastac Maria– 
Preşedinte, în calitate de Achizitor, pe de o parte,     
Și 
(2) _________________________, cu sediul în ______________,Str.____________  
nr. ___, telefon/fax ______________, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. 
J__/____/___, CUI __________, reprezentată prin __________________ cu 
funcţia de ___________________ în calitate de Prestator, pe de altă parte.  
 
Art. 2. Definiţii  
 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; În prezentul contract calitatea de Achizitor este deţinută de 
Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului pentru Devoltare Durabilă în Lume-
ECOM;      
c. Beneficiar - un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public 
sau privat, responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea 
operaţiunilor. În contextul schemelor de ajutor în temeiul Articolului 87 din 
Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private, care realizează un 
proiect individual şi primesc ajutor public   
d. Prestator - partea care se obligă să presteze servicii în schimbul unei 
remuneraţii tarifare; În prezentul contract calitatea de Prestator este deţinută 
de ___________________________________________________________________ 
e. Contract de finanţare – contract încheiat între ______________________ 
responsabil şi beneficiar prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile privind 
finanţarea şi implementarea unei operaţiuni selectate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare     
f. Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract;     
g. Servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;    
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h.Produse – materialele publicitare şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi/sau în Documentele Contractului şi pe care Prestatorul 
are obligaţia de a le executa si livra conform contractului; 
i. Forţa majoră-un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. Zi- zi calendaristică;  
k. An- 365 de zile. 
l. Luna – perioadă de 30 de zile calculată de la demararea contractului; 
m. Proiect - Proiectul “Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii 
protejării mediului şi conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / 
ENVIROMIRROR” - MIS-ETC 593 din cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România—Bulgaria, cofinanţat de Uniunea Europeană prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Art. 3. Interpretare 
1.1. În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la 
forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru 
este permis de context. 
1.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit. 
Clauze obligatorii 
Art. 4. Obiectul contractului 
4.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze Servicii de campanii de publicitate (cod 
CPV 79341000-6) pentru realizarea Activităţii difuzare clipuri din cadrul   
Proiectului MIS ETC 593 ce urmează a se desfăşura în media audiovizuală   
4.2. Prestarea serviciilor şi furnizarea materialelor publicitare, a media planului 
şi a rapoartelor de monitorizare ce formează obiectul contractului se va face 
conform Specificaţiilor Tehnice şi Oferta tehnica a Prestatorului şi a condiţiilor 
stabilite în prezentul contract.     
4.3. Proiectul : “Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii 
protejării mediului şi conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / 
ENVIROMIRROR” - MIS-ETC 593 din cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România—Bulgaria, Axa prioritară 2 MEDIU - utilizarea durabilă şi 
protecţia resurselor naturale şi mediului, promovarea eficientă a 
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managementului de risc în zona transfrontalieră, este cofinanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.  
4.4. Achizitorul se obligă sa plătească prestatorului preţul convenit pentru 
indeplinirea contractului de prestări servicii de campanii de publicitate. 
Art. 5. Preţul contractului   
5.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul 
serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform ofertei 
financiare a Prestatorului, este de ____________ lei, la care nu/se adaugă T.V.A, 
conform prevederilor legale în vigoare.   
5.2. Preţul se va plăti conform prezentului contract.       
5.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de 15 
zile de la data primirii facturii emisă o data la două luni de Prestator. Plata se va 
face dupa recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor, inclusiv a Rapoartelor de 
activitate emise de Prestator şi dupa semnarea Procesului verbal de recepţie de 
către ambele parţi.     
5.4. Preţul este fix şi nu poate fi ajustat pe toată durata contractului.   
5.5. Preţul datorat va include toate costurile aferente prestării serviciilor şi alte 
costuri auxiliare/suplimentare efectuate în vederea executarii serviciilor 
prevazute în contract. 
Art. 6. Modalitaţi de plată     
6.1. Prestatorul are obligaţia de a emite factura detaliată, gratuit, pe suport de 
hârtie. Factura va menţiona, în afară de numele Achizitorului, denumirea 
proiectului respectiv “Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii 
protejării mediului şi conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / 
ENVIROMIRROR” - MIS-ETC 593 şi numărul contractului de finanţare respectiv ID: 
________________________________ 
6.2. (1) Plata pentru valoarea serviciilor se va efectua de către Beneficiar prin 
ordin de plată în termen de maxim 15 de zile de la primirea facturii emise de 
prestator însoţită de raportul de activitate lunar privind serviciile lunare prestate 
şi procesele-verbale de recepţie a materialelor publicitare, atunci când este 
cazul, în contul bancar al Prestatorului înscris în factura fiscală eliberată de 
către acesta.           
(2).Termenul de plată menţionat mai sus, nu va începe să curgă în cazul în care 
Prestatorul nu transmite factura însotită de toate documentele mentionate la 
alin. (1) sau în cazul în care factura sau documentele justificative sunt gresit 
întocmite sau exista documente lipsă. În acest caz, Achizitorul va avea dreptul 
de a returna Prestatorului factura şi documentele justificative întocmite greşit în 
vederea remedierii lor, termenul de plată urmând a incepe sa curgă de la data la 
care Achizitorul va primi de la Prestator factura fiscală şi documentele 
justificative corect şi complet întocmite. Achizitorul va transmite Prestatorului 
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toate solicitările de remediere în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea 
documentelor, în caz contrar se va considera că documentele sunt acceptate şi 
termenul de plată va curge.   
Art. 7. Durata contractului   
7.1. Durata prezentului contract este de 8 luni, începând cu data semnării lui, 
respectiv maxim până la data de 15.11.2015.  
7.2. Expirarea duratei contractului nu produce efecte asupra obligaţiilor părţilor 
devenite scadente anterior acestei date.  
Art. 8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
1. Specificaţii Tehnice,  
2. Oferta tehnică a prestatorului,  
3. Oferta financiară a prestatorului;  
9. Media planul actualizat  
10. Actele adiţionale la contract sau anexele la acesta, daca este cazul.  
8.2 În cazul în care pe parcursul executării prezentului contract vor exista 
neconcordanţe cu privire la modul de executare a serviciilor de către Prestator, 
calitatea prestării serviciilor se va aprecia în funcţie de prevederile următoarelor 
documente şi în ordinea următoare:  
a) Specificaţiile tehnice;  
b) Oferta tehnică    
Art. 9. Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului 
contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract, şi/sau prin documentele contractului 
enumerate la art. 8.  
9.2. Experţii desemnaţi cu executarea contractului de către Prestator sunt 
următorii :  
Expert Cheie planificare media: ......................... 
9.3. Prestatorul se obliga să presteze serviciile la standardele şi/sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnică.  
9.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să emită şi să livreze 
Beneficiarului rapoartele de monitorizare la termenele stabilite anterior 
9.5. Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului adaptarea calendarului 
media în funcţie de necesităţile sau oportunităţile bazate pe activităţile 
programului, în momentul raportărilor lunare sau oricand pe parcursul derularii 
campaniei.     
9.6. Prestatorul se obligă să asigure servicii de monitorizare media privind 
livrările din calendarul media, Prestatorul având obligatia de a pune la dispoziţia 
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Achizitorului documente de certificare a conformităţii livrărilor cu cerinţele şi 
performantele stabilite prin contract.  
9.7. Prestatorul se obligă să certifice livrarile asumate prin contract prin punerea 
la dispoziţia Achizitorului, cu ocazia rapoartelor lunare şi a raportului final, a 
documentelor apte să constituie o astfel de certificare: documente provenind de 
la entităţile/autorităţile abilitate în auditarea performanţelor de audienţă, tiraj, 
trafic a canalelor media propuse (ex: KantarMedia).    
9.8. Prestatorul se obligă şi garantează Achizitorului accesul zilnic la informaţii 
privind livrările, prin asigurarea disponibilităţii Expertului cheie, atât pentru 
furnizarea acestor informaţii cât şi pentru raportările prevăzute de contract sau 
întalniri în cadrul proiectului.    
9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  
i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din incălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate, şi     
ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 
Art. 10. Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă sa plăteasca preţul convenit în prezentul contract 
pentru serviciile prestate.   
10.2. Achizitorul se obligă să receptioneze şi să aprobe rapoartele de activitate 
cuprinzând serviciile prestate în conformitate cu dispoziţiile art. 15. 
10.3. Achizitorul se obligă sa plăteasca preţul către prestator în termen de 15 
zile de la primirea facturii. Factura va fi insoţită de copii dupa procesul verbal 
de recepţie a rapoartelor legale şi de rapoartele lunare de activitate aferente 
întocmite de către prestator.  
10.4. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi 
şi/sau informaţii necesare pentru îndeplinirea contractului.  
Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 
0,1 % pentru fiecare zi de întarziere, din contravaloarea prestaţiilor neefectuate. 
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca 
penalităţi o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de 
întârziere, din plata neefectuată.    
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11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4. Achizitorul va avea dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în 
situaţia în care Contractul de finanţare incheiat cu ________________, a încetat 
din orice motiv. Denunţarea va deveni efectivă în termen de 3 zile de la primirea 
de către Prestator a unei notificări în acest sens din partea Achizitorului.  
11.5. (1) Achizitorul va avea dreptul de a suspenda executarea prezentului 
contract în situaţia în care Contractul de finanţare încheiat cu _______________, 
a fost suspendat din orice motiv. 
(2) Suspendarea executării contractului va deveni efectivă în termen de 2 zile 
lucrătoare de la primirea de către Prestator a unei notificări în acest sens din 
partea Achizitorului.  
(3) Reluarea executării contractului se va face în baza unei notificări scrise 
transmise de Achizitor către Prestator. În baza acestei notificări părţile vor 
stabili de comun acord actualizarea termenelor de realizare a contractului, 
urmând a încheia un act adiţional în acest sens.  
 
Clauze specifice  
Art. 12 Alte responsabilităţi ale prestatorului 
12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 
conformitate cu propunerea sa tehnică.   
12.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, 
fie de natura 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.  
12.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în 
conformitate cu termenele de prestare convenite prin prezentul contract. 
Totodată, este răspunzator atat de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare utilizate, cat şi de calificarea personalului folosit pe toată durată 
contractului.   
12.4. Prestatorul are obligaţia de a prezenta lunar Achizitorului un raport de 
activitate privind activităţile îndeplinite de acesta în cadrul prezentului contract 
insoţit dupa caz, de rapoartele de monitorizare lunare, procesele verbale de 
predare-primire şi orice alte documente pe care Prestatorul este obligat să le 
prezinte Achizitorului conform contractului.     
12.5. Prestatorul are obligaţia să furnizeze organismelor de audit şi de control, 
inclusiv ____________________________ delegat, atunci cand se solicită de către 
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Achizitor, toate informaţiile şi documentele privind activităţile desfăşurate de 
Prestator pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract. 
12.6. În cazul în care, pentru serviciile menţionate la pct. 4.1 din prezentul 
contract, apar erori de difuzare, din vina Prestatorului, acesta are obligaţia de a 
difuza erate, în termen de 2 zile, cu suportarea cheltuielilor corespunzătoare 
12.7. Prestatorul se va asigura că în materialul publicitar pe care îl transmite 
spre difuzare este menţionată denumirea Achizitorului precum şi celelalte 
elemente şi menţiuni obligatorii prevăzute de manualul de identitate vizuală. 
12.8. Are obligaţia să consulte Achizitorul cu privire la orice aspect sau problemă 
care apare în procesul de implementare.  
Art. 13. Raportare, monitorizare şi evaluare 
13.1. Prestatorul se obligă să asigure servicii de monitorizare media privind 
livrările din calendarul media conform Art. 9, Prestatorul având obligaţia de a 
pune la dispoziţia Achizitorului documente de certificare a conformităţii 
livrărilor conform art. 9.6 din contract.   
13.2. Certificarea livrărilor se va face de către Prestator cu ocazia transmiterii 
rapoartelor lunare Și a raportului final. Documentele prin care se va face 
certificarea livrărilor conform contractului şi art. 9.6, constau în certificări 
furnizate de entităţile/autorităţile abilitate în auditarea performanţelor de 
audienţă a canalelor media propuse (ex. KantarMedia) .  
13.3. Prestatorul este pe deplin răspunzator de obţinerea rezultatelor prevăzute 
în Specificaţiile Tehnice şi în Oferta Tehnică 
13.4. Prestatorul are obligaţia completării şi transmiterii către Achizitor a 
urmatoarelor rapoarte, în conformitate cu cerinţele Specificaţiilor Tehnice, 
Anexa 1 la contract: 
 Raport de monitorizare lunar cu interpretarea rezultatelor de audienţă prin 

prisma obiectivelor proiectului; 
 Raport final detaliat cuprinzând şi Raportul de evaluare a impactului 
 Orice alte rapoarte solicitate de Achizitor, în termen de 48 de ore de la 

primirea cererii. 
13.5. Rapoartele lunare de monitorizare vor cuprinde şi informaţii referitoare la 
audienţele înregistrate. Acestea vor fi certificate de entităţile/autorităţile 
abilitate în auditarea performanţelor de audienţă, tiraj, trafic a canalelor media 
propuse. În cazul apariţiei unor discrepanţe (ex. erori de difuzare ale 
furnizorilor), acestea vor fi menţionate în raport şi se vor oferi soluţii de 
corectare în timp real (reprogramări). 
13.6. Rapoartele lunare de monitorizare vor fi insoţite de documente de auditare 
extrenă al numarului de difuzări.   
13.7. Rapoartele vor fi prezentate atât în format sintetic (tabelar) cât şi în 
format detaliat (narativ). 
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13.8. Raportul final prevăzut în articolul precedent va fi depus în termen de 3 
zile lucrătoare de la încheierea perioadei de difuzare a materialelor publicitare 
şi va fi însoţit de documente care să demonstreze atingerea obiectivelor. În cazul 
în care Achizitorul are observaţii cu privire la conţinutul raportului, Prestatorul 
va transmite spre aprobare ultima versiune a acestuia, în termen de 3 zile de la 
primirea observaţiilor de la Achizitor. 
13.9. Raportul final va cuprinde pe lângă cele arătate în articolele de mai sus şi 
informaţiile prevăzute în Specificaţiile Tehnice, respectiv detalii tehnice, 
administrative şi financiare, evaluarea obiectivelor propuse şi a rezultatelor 
obţinute, etc. 
13.10. În îndeplinirea obligaţiilor sale privind monitorizarea şi evaluarea, 
Prestatorul va avea în vedere cerinţele Specificaţiilor Tehnice, oferta tehnică şi 
orice alt document contractual privind aceste aspecte. 
Art. 14. Recepţie şi verificări 
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru 
a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din 
Specificaţiile tehnice. 
14.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii 
desemnaţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor 
împuternicite pentru acest scop. 
14.3. (1) Serviciile prestate de către Prestator vor fi considerate acceptate de 
către Achizitor, dupa semnarea de către Achizitor a Procesului verbal de 
recepţie calitativă şi cantitativă aferent.  
(2) Recepţia serviciilor se va face pe baza rapoartelor de activitate pentru 
serviciile menţionate la pct. 4.1 şi prezentate în condiţiile art. 12.4. Documentul 
justificativ care atestă efectuarea serviciilor prestate şi care va sta la baza 
recepţiei serviciilor va consta în rapoartele intermediare şi raportul final 
(agregat) ; 
(3) După primirea integrală a documentelor menţionate mai sus, Achizitorul va 
proceda la analiza lor în vederea verificării conformităţii modului de prestare a 
serviciilor cu cerinţele din specificaţiile tehnice 
(4) În cazul în care Achizitorul constată neconformităţi, acesta va transmite o 
notificare scrisă în acest sens Prestatorului, pentru clarificarea aspectelor în 
cauză, Prestatorul având obligaţia de a răspunde la solicitările Achizitorului în 
termenul indicat în adresa în cauza, termen care nu va putea fi mai mic de 1 zi 
lucrătoare. 
Art. 15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat dupa 
semnarea contractului la prima solicitare din partea Beneficiarului. 



 

 
Asociaţia de Protejare a Omului şi Mediului 
pentru o Dezvoltare Durabilă în Lume - ECOM 

Constanţa, Str. Patriei nr.10 
CIF 16483300/03.06.2004 

Tel.: +4-0241-67 28 35 ; Fax: +0241-67 28 35 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim in viitorul tau! 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007—2013 este cofinanţat de Uniunea  
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

 

15.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul 
convenit de parţi, termen care se calculează de la data comunicării de către 
Achizitor a tematicii/problematicii necesar a fi analizate în cadrul unui raport 
legal. 
15.3. În cazul în care: 
i. orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii. alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator,  
îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei etape de elaborare a rapoartelor legale, atunci părţile 
vor revizui, dupa caz, de comun acord, perioada de prestare.  
15.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de execuţie, orice întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
15.5. Prestatorul înţelege faptul că derularea prezentului Contract este 
condiţionată de existenţa, perioada de valabilitate încadrarea în perioada de 
implementare a Proiectului astfel cum sunt descrise în Contractul de finanţare 
încheiat între Beneficiar şi ____________________(Autoriatea de management), 
cu delegările ulterioare de responsabilităţi, pentru realizarea proiectului 
“Creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii protejării mediului şi 
conservării biodiversităţii: Constanţa şi Vidin în oglindă / ENVIROMIRROR” - MIS-
ETC 593 si că întârzierea în executarea obligaţiilor rezultând din prezentul 
contract, ar putea avea ca efect imposibilitatea acoperirii integrale a cantităţii 
de servicii. Proiectul are ca dată finală de implementare data de 22.11.2015.  
15.6. (2) În acest context, Prestatorul este de acord să facă toate demersurile 
necesare în vederea finalizării prestării serviciilor în termenul stabilit. 
Art. 15. Cesiunea contractului  
Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin contract, cu excepţia creanţelor izvorâte din prezentul contract. 
Art. 16. Încetarea/Rezilierea contractului 
16.1. Prezentul contract încetează: 
a. la expirarea duratei contractului; 
b. înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheieat, prin acordul scris al 
părţilor; 
c. în cazul încetării contractului de finanţare; 
d. prin denună are unilaterală de către Achizitor, în condiţiile din Contract; 
16.2. O parte poate rezilia acest Contract, de plin drept, fără a mai fi necesară 
intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecatoreşti, în cazul în care 
una dintre părţi:  
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a) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată 
procedura insolvenţei înainte de începerea executării prezentului contract; 
b) cesionează obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract    
c) dacă, în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 
cunostinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare 
dintre obligaţiile ce-i revin, nu remediază o asemenea neîndeplinire; 
16.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract 
o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care 
rezilierea urmează să-si producă efectele. 
16.4. În caz de denunţare/reziliere, Prestatorul va fi indreptăţit sa primească 
preţul reprezentând contravaloarea serviciilor efectuate şi acceptate în temeiul 
Contractului până la data efectivă a rezilierii, dacă rezilierea nu se datorează 
culpei exclusive a Prestatorului. 
16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţile contractante. 
Art. 17. Subcontractanţi 
17.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părti din contract le 
subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
17.2. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
17.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în 
care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzator 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 işi îndeplinesc partea lor din contract. 
17.5. 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. 
Art. 18. Forţă majoră 
18.1. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. Forţa majoră 
exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la 
aparitia acesteia. 
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18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi in mod complet, producerea acesteia şi să ia orice 
măsuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica 
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
18.5. Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi 
încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi sa poată 
pretindă celeilalte daune-interese.  
Art. 19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Achizitorul 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 legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorii şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti din România de la sediul achizitorului. 
Art. 20. Dreptul de proprietate şi dreptul de autor 
20.1. Este înţelegerea Părţilor ca exercitarea drepturilor conferite prin prezentul 
Contract şi îndeplinirea obligaţiilor aferente se vor face în deplină conformitate 
cu dispoziţiile legale relevante, în special în materia protejării mediului 
concurenţial normal şi a legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
20.2. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor 
şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute 
în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului 
contract vor fi proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica 
transfera, modifica, adapta altera, cera versiuni derivative, cesiona către terţe 
părţi, etc. după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică 
sau de altă natură. 
20.3. Prestatorul are dreptul de a utiliza materialele rezultate în urma 
campaniei de comunicare doar pentru palmaresul propriu, sau pentru a-si dovedi 
experienţa în vederea participării la licitaţii care au activităţi similare incluse in 
contract. 
Art. 21. Comunicări  
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie 
înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Daca comunicarea se trimite 
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prin fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 
21.3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
21.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă 
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la 
alineatele precedente. 
21.5. Termenul de răspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile 
lucrătoare.  
21.6. Comunicările vor fi transmise la următoarele date de contact : 
Pentru Achizitor: _________________ 
Pentru Prestator: _________________ 
Art. 22. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Prevederile care nu au 
obiect, se consideră neaplicabile.  
Părţile au înţeles sa încheie astăzi, ....................., prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 
 
 
Achizitor,                                                                          Prestator,                                                         
_____________________________ 
Preşedinte 
 

 
 

 


