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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  
 
I. a. Autoritatea  contractantă 
Denumire: Consiliul JudeŃean Teleorman 
Adresa: Str. Dunarii Nr. 178 
Localitate: Alexandria Cod postal:  Tara: România 
Persoana de contact:  
ing. PăscuŃu VictoriŃa 

Telefon: 0247/311201, int.356, 394 
               0247/421132 

E-mail: - Fax: 0247/421132                                    
Adresa de internet a autoritatii contractante: www.cjteleorman.ro 

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale Autorit ăŃii contractante:  

  []  ministere ori alte autoritaŃi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
  []  agenŃii naŃionale 
  [√]  autorit ăŃi locale  
  []  alte institutii guvernate de legea publică 
  []  institutie europeană/organizaŃie internationala 
  []  altele (specificati)   

[]  servicii publice centrale 
[]  aparare 
[]  ordine publică/siguranta naŃională 
[]  mediu  
[]  afaceri economico-financiare 
[]  sanatate 
[]  construcŃii şi amenajari teritoriale 
[]  protectie socială 
[]  recreere, cultura si religie  
[]  educaŃie 
[]  activitati relevante 
             []  energie 
             []  apa 
             []  posta 
             []  transport 
[]  altele (specificaŃi)________________ 

Autoritatea contractanta achiziŃionează  in  numele altei autoritati contractante      Da  []    
                                                                                                                                             Nu [√]    

  
Alte informa Ńii  si/sau clarificari pot fi obŃinute: 
Alte informaŃii şi/sau clarificări pot fi obŃinute:                      [√] la adresa mai sus menŃionată         
                                                                                                  [] altele: (adresă/fax/interval orar)                      

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:  
                                                    Data: 09.06.2009 
                                                    Ora limita: 16.00 
                                                    Adresa: CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN  
                                                                  Compartimentul Achizitii publice, cam. 77 
                                                                                     Fax: 0247/421.132 
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 12.06.2009 

 
I.c. Cai de atac 
Eventualele contestatii se pot depune: 
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; 
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta. 
 
Denumire: Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor  
Adresa: str.Stavropoleos, nr.6, sector3 
Localitatea:  Bucureşti                                               Cod postal: 030081                            Tara: România 
E-mail:  office@cnsc.ro                                              Telefon:021/3104641        
Adresa internet : www.cnsc.ro                                   Fax: 021/3104642 
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I.d.Sursa de finanŃare 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce 
urmeaza a fi atribuit  
  
Bugetul propriu al judetului          

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri 
comunitare              
   Da  []                                            Nu [√]    
Daca DA, faceti referire la proiect/program 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: “Publicitate în presa scrisă cotidiană locală” 
 
II.1.2) Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare                  
(Alege o singură categorie - lucrări, produse sau servicii - care corespunde în cea mai  mare parte 
obiectului contractului sau achiziŃiei.)                                           
(a) Lucrări                              []       (b) Produse                 []     (c) Servicii                         

[√] 
 

ExecuŃie                                 []  
Proiectare şi execuŃie             []  
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinŃelor specificate de  
autoritatea contractantă                            []  

Cumpărare                   []             
Leasing                        []          
Închiriere                     []   
Cumpărare în rate        []  
 

Categoria 
serviciului     2A 
[√] 
                                       
2B []  
 
(Se specifică din 
care categorie  
de servicii 
aparŃine obiectul 
contractului: fie 
din Anexa 2A , 
fie din Anexa 
2B)  

Principala locaŃie a lucrării    
  
 
Cod  CPV [][][][][][][][]  

Principalul loc de livrare: 
 
 
Cod   CPV  [][][][][][][][]  

Principalul loc 
de prestare: 
 
Presa scrisă 
cotidiană locală. 
Cod  CPV: 
79341000-6 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :                                   Contract de achiziŃie publică:    [√]                          
                                                                                                 Încheierea unui acord cadru:          []  
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică  
ani [][]                   luni [][]               zile [][]  
sau   începând cu [][]  / [][]  / [][][][]  (zz/ll/aaaa/) 
 
Până la 31.12.2009, cu posibilitate de prelungire 
II.1.5.InformaŃii privind acordul cadru (dacă este cazul) - Nu este cazul 
Acordul cadru cu mai mulŃi operatori  nr. [][][]  
sau, dacă este cazul nr. [][][]  maxim al participanŃilor al 
acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator           
[]  

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani [][]     sau luni  [][][]  
Posibilitatea de a relua competiŃia cu semnatarii acordului cadru                      Da  []                    Nu []  

II.1.6) Divizare pe loturi                                                                                      Da  []                  Nu [√] 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot []                                Unul sau mai multe loturi []                             Toate loturile  [] 
   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                                         Da []                   Nu [√]    
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  II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total  prestări servicii  (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista):  
Servicii de publicitate în presa scrisă cotidiană locală. 
Oferta se va depune doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate. 
Este posibilă suplimentarea serviciilor deja achiziŃionate până la 4 luni pe baza resurselor financiare 
alocate. 
 
II.2.2) Optiuni                                                                                     Da []                                    Nu [√]    

 
III. CONDI łII SPECIFICE CONTRACTULUI  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieŃi) 

     Da   []                                   Nu   [√]    
     Da   []                                   Nu   [√]    
 

 
 IV. PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                               []    
Licitatie restransa                              []  
Licitatie restransa   accelerata           []  
Dialog competitiv                              []  

Negociere cu anunt de participare                []   
Negociere fara anunt de participare              []                                                  
Cerere de oferte                                          [√]    
Concurs de soluŃii                                         []    

 
IV.2) Etapa finală de licitaŃie electronică          
 Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia 
electronică                                   

                                                 da []        nu [√] 

 
IV.3.) Legislatia aplicata   

1.OrdonanŃa de urgenŃă nr.30 din 12/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 
din 26/04/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziŃie publică; 

2.OrdonanŃa de urgenŃă nr.34 din 19/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 
din 15/05/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

3.Hotarârea nr.925 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 
20/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

4.Lege nr.337 din 17/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 
pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

5.Hotararea Guvernului nr.1337 din 27/09/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 817/04.10.2006, privind completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

6.Hotararea nr.942 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 
661/01.08.2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2006 
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziŃie publică.  

7.OrdonanŃa de urgenŃă nr.94 din 26/09/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 
din 04/10/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii; 

8.OrdonanŃa de urgenŃă nr.129 din 12/11/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 
din 15/11/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcŃia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
9. Ordinul nr.183/2006 al A.N.R.M.A.P., publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.979 din 

03/12/2006, privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media. 
10.OrdonanŃa de urgenŃă nr. 19 din 07/03/2009, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

156 din 12/03/2009, privind unele măsuri în domeniul legislaŃiei referitoare la achiziŃiile publice. 
 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECłIE ALE OPERATORILOR ECONOMICI  

V.1) SituaŃia personală a ofertantului 
Declaratie privind eligibilitatea 
Solicitat [√]                     Nesolicitat []                   

CerinŃă obligatorie: prezentare Formular nr.12A  
 

Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 
 
 Solicitat   [√]                      Nesolicitat  []  

CerinŃă obligatorie: 
1. Formular nr.12B 
2. Se solicita confirmarea privind plata taxelor şi 
impozitelor la bugetul general consolidat.    
Persoanele juridice romane vor prezenta: 

a) certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor si  taxelor 
locale si alte venituri ale bugetului local ; 

b) certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor  si 
contributiilor de asigurari sociale la bugetul 
general consolidat (Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala - Directia Generala a 
Finantelor Publice). 

       Dovada achitarii taxelor se va face prin  prezentarea 
formularelor tip emise de organismele competente privind 
indeplinirea obligatiilor de plata, in original sau copii 
legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor. 

Persoanele juridice straine: 
Se vor accepta ca fiind suficient si relevant pentru 
demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una 
din situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 
nr.34/2006, orice document considerat edificator, din acest 
punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care 
ofertantul este stabilit cum ar fi certificate, caziere 
judiciare sau  alte documente echivalente emise de 
autoritati competente din tara respectiva. 
          Documentele vor fi prezentate in original sau 
copie legalizata, la care se va alatura traducerea 
autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
           Persoane juridice/fizice romane CerinŃă obligatorie:  

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să 
rezulte că  domeniul de activitate al ofertantului 
corespunde obiectului procedurii, in valabilitate la data 
deschiderii ofertelor. 
Notă: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi 
prezentate în original sau în copie legalizată.     
     -sau autorizatie de functionare/altele echivalente. 

           Persoane juridice /fizice straine CerinŃă obligatorie: documente care dovedesc o formă de 
înregistrare/atestare ori apartenenŃa din punct de vedere 
profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care 
ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata, 
insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba 
romana. 
 Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertei. 
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V. 3.) SituaŃia economico-financiară  
Informatii privind situatia economico-
financiara  

 Solicitat [√]                      Nesolicitat  [] 

Ultimul bilant contabil  vizat si inregistrat de organele 
competente. 

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii privind  capacitatea tehnica 
   Solicitat  [√]                      Nesolicitat []  

Se solicită: 
A. Informatii referitoare la personal: 
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului 
angajat si al cadrelor de conducere (Formularul 12I ) 
- Se vor prezenta CV-uri ale persoanelor responsabile 
direct cu indeplinirea contractului 
B. Se vor prezenta documente privind tirajul mediu difuzat 
pe editie al ofertantului, certificat pentru o perioada de 
minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, de catre 
institutii autorizate, independente, de audit; 
Exceptie fac cazurile in care in judet nu exista nici un 
cotidian local care sa fie auditat. In acest caz reprezentantii 
legali ai ofertantului vor prezenta o declaratie pe propria 
raspundere privind tirajul, insotita de documente financiar-
contabile justificative privind tirajul inregistrat in ultimele 
3 luni calendaristice. 
C. Se vor prezenta documente din care sa rezulte: 
- aria de difuzare – minim in cele 5 localitati urbane din 

judetul Teleorman 
- profilul - general 
-     publicul tinta- locuitorii judetului Teleorman. 

InformaŃii privind   subcontractanŃii      
Solicitat [√]                  Nesolicitat []                         

Se solicită completarea Formularului nr. 12G   cu 
subcontractanŃii şi specializarea acestora. 

Cerinte privind prezentarea de standarde de 
asigurare a calitatii 
Solicitat []                       Nesolicitat [√]     

 

Cerinte privind prezentarea de standarde de 
protectie  a mediului 
Solicitat []                       Nesolicitat [√]     

 

V.5) Daca este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare 

- nu este cazul 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba Română 
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Pâna la data de: 18.09.2009 
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 VI.3) GaranŃia de participare 
 
          Solicitată   [√]               Nesolicitată [] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Cuantumul garantiei de participare: 100 lei.  Perioada 
de valabilitate a garantiei pentru participare - pana la 
data de 18.09.2009 

Forma de constituire a garanŃiei de participare: 
    a) Scrisoare de garanŃie bancară, în original (Se 
completeaza Formularul nr.11 ) sau 
    b) Ordin de plată în contul  
RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la  Trezoreria 
Alexandria, sau 
   c) Numerar la casieria unităŃii. 
      Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de 
reduceri cu 50% din cuantumul precizat in 
documentatia de atribuire.  Se vor prezenta documente 
doveditoare anexate la scrisoarea de garantie pentru 
participare: 
- DeclaraŃie pe propria răspundere a reprezentantului 
/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii 
interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici 
si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr.1 
si nr.2 din OrdonanŃa nr.27/2006 (anexate la 
documentatie)  

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 
    Solicitat  [√]                    Nesolicitat []  

 Conform caietului de sarcini. 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 
  Solicitat  [√]                      Nesolicitat []  

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta 
(Formularul nr.10B ) care reprezinta elementul 
principal al propunerii financiare. 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) adresa la care se depune oferta: Consiliul JudeŃean 
Teleorman, Compartimentul Achizitii Publice, cam.53, 
Str. Dunarii, Nr.178, Alexandria, Jud. Teleorman; 
b) data limită pentru depunerea ofertei: 19.06.2009, 
ora 10.00; 
c) numarul de exemplare in copie: 0; 
d) mod de prezentare: 
 Documentele de calificare, propunerea financiara si 
propunerea tehnica se vor introduce in plicuri distincte 
marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in 
care oferta respectiva este declarata intarziata. 
Aceste plicuri  se vor introduce intr-un plic exterior. 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa: 

CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 
Str. Dunării nr.178, Alexandria, jud. Teleorman 

si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA  19.06.2009, ORA 11.00” 
Daca plicul exterior  nu este marcat conform 
prevederilor de mai sus, CONSILIUL JUDE łEAN 
TELEORMAN   nu isi asuma nici o responsabilitate 
pentru rătăcirea ofertei. 
Plicul exterior este însoŃit de : 
1. scrisoare de inaintare (Formular nr.1), 
2. imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei 
este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura 
pentru atribuirea contractului de achizitie publica, 
3. garantia de  participare  
4. documente doveditoare pentru intreprinderi mici si 
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mijlocii ( daca este cazul). 
Ofertantul are obligatia de a numerota si a semna fiecare 
pagina a ofertei , precum si de a anexa un opis al 
documentelor prezentate in plicurile cu propunerea 
financiara, propunerea tehnica  si documentele de 
calificare. 

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor 19.06.2009, ora 10:00 
VI.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei 

a) modificarea si retragerea ofertei:  
-in cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe 
care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa 
va fi considerata neconforma 
- in cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile 
pe care le prezinta continutul propunerii financiare,  
oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia 
situatiei prevazute la art.80 alin.(2) din H.G. 
nr.925/2006 
- ofertantul va pierde garantia de participare daca isi 
retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia 
b) oferte intarziate 
- ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii 
contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei 
limita pentru depunere se returneaza nedeschise 

VI.9) Deschiderea ofertelor   19.06.2009, ora 11.00 la Consiliul Judetean Teleorman, 
cam.37, str. Dunarii, nr.178, Alexandria, jud. Teleorman  
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: 
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare 
persoana care participa la deschiderea ofertelor va 
prezenta imputernicirea societatii ofertante, precum si o 
copie a actului de identitate. 

 
 VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1)  PreŃul cel mai scăzut                                                                           [] 

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic       [√] 
Algoritmul de calcul: 
Presa scrisa: 
Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat prin 
aplicarea urmatorului algoritm de calcul: 
P/T (unde P = pret pentru 1 cm2 reclama, calculat la o singura aparitie, si T=tirajul mediu difuzat 
pe editie, certificat) 
Punctajul pentru fiecare oferta evaluata se acorda dupa cum urmeaza: 
a) pentru valoarea minima a factorului de evaluare se acorda 100 de puncte; 
b) pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevazute la lit.a) punctajul se acorda astfel: 
Pn = [ valoarea (min)/valoarea (n)] x 100 
- Tiraj mediu difuzat pe ediŃie – media pe ediŃie a exemplarelor pentru care se poate dovedi pe bază 

de acte că au intrat în posesia utilizatorului final.Tirajul difuzat este compus din:abonamente, 
exemplare vândute cu bucata şi exemplare gratuite 

- Abonamente –fiecare exemplar vândut care a fost livrat firmelor specializate în servirea 
abonamentelor sau care a fost achitat în avans direct la editor şi a fost livrat abonatului de 
către editor ori de un intermediar al acestuia 

- Exemplare vândute cu bucata-fiecare exemplar vândut prin metode diferite de cele pentru 
abonamente 

- Exemplare gratuite – fiecare exemplar al publicaŃiei, din difuzarea căruia editorul nu a 
obŃinut încasări 

EdiŃie – totalitatea exemplarelor unei publicaŃii care pot fi evidenŃiate prin acelaşi identificator imprimat 
pe ele, denumit număr de apariŃie, şi care se regăseşte în toate actele necesare efectuării auditului, 
inclusiv pentru reeditări şi suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire. 
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VIII. Atribuirea contractului 
VIII.1 Ajustarea  pretului contractului  
          Da    []                      Nu     [√]    

 

VIII.2. GaranŃia de bună execuŃie a contractului          
          Da   []                      Nu    [√]   
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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Paşi de urmat Data previzionată 

1 Îndeplinirea condiŃiilor de lansare a procedurii: 
a) identificarea procedurii în programul anual al achiziŃiilor 
publice; 
b) întocmirea documentaŃiei de atribuire; 
c) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului; 

 
 
DA 
DA 
DA 

2 Transmiterea invitaŃiei de participare 05.06.2009 
3 Punerea la dispoziŃie a documentaŃiei de atribuire Publicata in SEAP 
4 Primirea de clarificări privind documentaŃia de atribuire şi 

răspunsul la acestea 
09.06.2009 ora 16:00 
12.06.2009  

5 Numirea comisiei de evaluare DA 
6 Primirea ofertelor 19.06.2009 ora 10:00 
7 Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de 

deschidere 
 
19.06.2009 ora 11:00 

8 Verificarea cerinŃelor minime de calificare 19.06.2009 
9 - stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanŃi; 

- primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a 
documentelor solicitate a fi completate. 

19.06.2009 
 
22.06.2009 

10 Stabilirea operatorilor economici calificaŃi 23.06.2009 
11 Verificarea ofertelor 23.06.2009 
12 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate precum si 

primirea raspunsurilor la acestea 
23.06.2009 
26.06.2009 

13 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi precum şi pe cele 
admisibile 

 
26.06.2009 

14 Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaŃie 
electronică 

Nu este cazul 

15 Stabilire ofertă/oferte câştigătoare sau, după caz, anularea 
procedurii 

 
26.06.2009 

16 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 29.06.2009 
17 Semnare contract  06.07.2009 
18 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire Dupa semnarea 

contractului 
19 Întocmirea dosarului de achiziŃie publică Dupa semnarea 

contractului 
         
Calendarul se poate modifica in functie de situatia ofertelor depuse si a modului de atribuire. 
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CAIET DE SARCINI 
 

 
 

“PUBLICITATE ÎN PRESA SCRIS Ă COTIDIAN Ă LOCAL Ă” 
 

• Tip publicatie: cotidian cu arie de difuzare la nivel judetean;  
• Materiale si anunturi tiparite in interiorul ziarului;  
• Pozitionare nepreferentiala;  
• Culoare alb-negru;  
• Timp aparitie: in primul numar  de la data inregistrarii comenzii;  
• 1 aparitie/ comanda, daca nu se specifica altfel.  

 
Se vor publica: 

- materiale de interes public general 
- materiale cu caracter public informativ  
- anunturi de licitatie 
- alte materiale ale Consiliului Judetean Teleorman 
 
Factura serviciilor va fi insotita de ziarul in care a aparut materialul sau anuntul, pentru a se asigura 
astfel verificarea aparitiei. 
 

 
 

INFORMA łII CU PRIVIRE LA PROTEC łIA MUNCII 
 
 

 
 
 
În baza prevederilor art.34 alin.2) din OUG nr.34/2006, modificata si completata, operatorii 

economici sunt obligaŃi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au Ńinut cont de 
obligaŃiile referitoare la conditiile de muncă şi protecŃia muncii. 

Conform prevederilor art.36 alin.1) lit.d) din H.G. nr.925/2006 în cazul în care nu se 
asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiŃiile specifice de muncă şi de 
protecŃie a muncii, oferta va fi considerată inacceptabilă. În acest sens, se vor prezenta documente 
justificative. 
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FORMULARE 

 
 
 
 
 

 1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 1 
 
 2. Declaratie privind eligibilitatea  – Formular nr.12A 
 
 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 – Formular nr. 12B 
 

4.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant  – Formular 
nr.12G 
 
 5.Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere – 
   Formular nr.12I 

 
 6. Formularul de oferta – Formular nr.10 B 
 
 7. Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului 
de achizitie publica – Formular nr. 11 
 
 

8.DECLARAłIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 
(ANEXA Nr.1 din Ordonanta nr.27/2006)  
 

9.CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate (ANEXA Nr.2 din Ordonanta nr.27/2006)  
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FORMULAR nr. 1 

 
 

OPERATOR ECONOMIC 
                                                                                                      Înregistrat la sediul autoritatii contractante 
........................................                                                                                   nr. .......... / ..........  
(denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
 

Catre ............................................................................................  
                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din ........................., publicata in SEAP prin care suntem 
invitati sa prezentam oferta în scopul atribuirii contractului..............................................................................,  
                                                                                                   (denumirea contractului de achizitie publica) 
noi ................................................................................................................... va transmitem alaturat  
                             (denumirea/numele operatorului economic) 
urmatoarele:  
                                           

1. Documentul ......................................................... privind garantia pentru participare, în cuantumul                                             
                           (tipul, seria/numarul, emitentul) 
si în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

2. coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numar de ... copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însotesc oferta. 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
 
 
 
 
       
Data completarii .................       Cu stima, 

                                                                                                                    Operator economic, 
............................... 
(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 12A  

         Operator economic 
................................... 
        (denumirea/numele) 
 
 
 
 
                          

DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

.................................................. 
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe p ropria 
r ăspundere, sub sanc Ńiunea excluderii din procedur ă şi sub sanc Ńiunile 
aplicate faptei de fals în acte publice, c ă nu m ă aflu în situa Ńia prev ăzut ă 
la art. 180 din Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006  privind 
atribuirea contractelor de achizi Ńie public ă, a contractelor de concesiune de 
lucr ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 337/2006 , respectiv în ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hot ărâre definitiv ă a unei instan Ńe judec ătore şti 
pentru participarea la activit ăŃi ale unei organiza Ńii criminale, pentru 
corup Ńie, fraud ă şi/sau sp ălare de bani. 
   Subsemnatul declar c ă informa Ńiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi în Ńeleg c ă autoritatea contractant ă are dreptul de a 
solicita, în scopul verific ării şi confirm ării declara Ńiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 
 

 
 
 

Data complet ării ......................  
 
 
 
 
 
                                                  O perator economic, 
                                                                           
                                           ........ ........................ 
                                                                           
                                                 (s emnătur ă autorizat ă) 
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Formular nr. 12B  

 Operator economic 
.................................. 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
                                                              DECLARAłIE 
                                 privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din 
                                            OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 
 
             Subsemnatul(a) .........................................................................................................             
(denumirea,numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 
având ca obiect .......................................................................................................................  
                                     (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), 
 la data de ............................... (zi/lună/an), organizată de ......................................................  
                                                                                           (denumirea autorităŃii contractante), 
declar pe propria răspundere că: 
   a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul 
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele 
anterioare, reglementată prin lege; 
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile 
prevăzute la lit. a); 
   c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data 
solicitată ................................; 
      c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale sau nu mi-am indeplinit in mod 
defectuos obligatiile contractuale.  
   d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 
            Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
             ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
 
 
 
                                                                                              Operator economic, 
                                                                                           ......................................... 
                                                                                             (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 12G  
Operator economic  
.................................  
(denumirea/numele)  
 

DECLARA łIE 
PRIVIND PARTEA/P ĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINTE 

DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA  
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declaraŃie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea şi adresa autorităŃii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

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

(semnătură autorizată)  
 

Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părŃile din contract ce 
urmează a fi sub contractate 

Acord subcontractor cu specimen 
de semnătură 

    
    
    

 
 
 

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

 (semnătură autorizată) 
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                                                                                                                   Formular nr. 12I  
Operator economic  
.................................  
(denumirea/numele)  

 
 
 
 

DECLARAłIE 
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI 

AL CADRELOR DE CONDUCERE 
 
 
  

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale.  

Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie.  

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.  

 
 
 
 

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ 
│                                                   │   Anul 1    │   Anul 2    │   Anul 3    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│Personal angajat                                   │             │             │             │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ 
│Din care personal de conducere                     │             │             │             │ 
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ 
  

 
 
 
 
(În cazul solicitării)  
Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea 
contractului de achiziŃie publică.  
 
 
 
Data completării ..............................  

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

(semnătură autorizată)  
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                                                              Formular nr. 10B  

Operator economic  
..................  
(denumirea/numele)  

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

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

 
 
 
Domnilor,  
1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului ............. (denumirea/numele 
ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să 
prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
...................... (suma în litere şi în cifre).  
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp 
anexat.  
3. Ne angajăm să menŃinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv 
până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă 
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.  
5. Precizăm că:  
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar 
"alternativă";  
|_| nu depunem ofertă alternativă.  
(Se bifează opŃiunea corespunzătoare.)  
6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia 
de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire.  
7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data .../.../...  
......................, (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
........................... (denumirea/numele operatorului economic)  
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Formular nr.11 

 
            BANCA 
.............................. 
         (denumirea) 
 
                                 
 
 

SCRISOARE DE GARANłIE BANCARĂ 
                  

             pentru participare cu ofert ă la procedura de atribuire a 
                    contractului de achizi Ńie public ă 
 

 
   C ătre ............................................... ........ 
         (denumirea autorit ăŃii contractante şi adresa complet ă) 

 
 
 

   Cu privire la procedura pentru atribuirea contra ctului 
.......................... (denumirea 

contractului de achizi Ńie public ă), noi ................................... 
(denumirea b ăncii), 

având sediul înregistrat la 
.................................................. (adresa b ăncii), 

 
 

ne oblig ăm fa Ńă de ....................................... (denumi rea 
autorit ăŃii contractante) 
să pl ătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima 
sa cerere scris ă şi 
f ăr ă ca aceasta s ă aib ă obliga Ńia de a- şi motiva cererea respectiv ă, cu 
condi Ńia ca în cererea 
sa, autoritatea contractant ă s ă specifice c ă suma cerut ă de ea şi datorat ă ei 
este din cauza existen Ńei uneia sau mai multora dintre situa Ńiile urm ătoare: 
   a) ofertantul ......................... (denumir ea/numele) şi-a retras 
oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
   b) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, ofertantul ................... 
(denumirea/numele) nu a constituit garan Ńia de bun ă execu Ńie în perioada de 
valabilitate a ofertei; 
   c) oferta sa fiind stabilit ă câ ştig ătoare, ofertantul ....................  
(denumirea/numele) a refuzat s ă semneze contractul de achizi Ńie public ă în 
perioada de valabilitate a ofertei. 
 
   Prezenta garan Ńie este valabil ă pân ă la data de ........................ 
 
 
 
 
 
   Parafat ă de Banca ................ (semn ătur ă autorizat ă) în ziua .... 
luna .... anul .... . 
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ANEXA Nr. 1 
din Ordonanta nr.27/2006  

DECLARA łIE  
privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii  
I. Date de identificare a întreprinderii  

   Denumirea întreprinderii 
   ............................................................................................ 
   Adresa sediului social 
   ............................................................................................ 
   Cod unic de înregistrare 
   ............................................................................................ 
   Numele şi funcŃia 
   ............................................................................................ 
           (preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
  

II. Tipul întreprinderii  
   IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar 
din situaŃia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, 
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 adiŃionale care se vor ataşa la 
declaraŃie. 
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor ataşa la declaraŃie. 
  

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)  
 

ExerciŃiul financiar de referinŃă2) 
Numărul mediu anual       de 
salariaŃi 

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

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

   
   
 

Important: PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul      [ ] Nu 
financiar anterior, datele financiare au              [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va 
înregistrat modificări care determină încadrarea   ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv          financiar anterior) 
micro-întreprindere, întreprindere mică, 
mijlocie sau mare). 
Semnătura ..................................................................................... 
                (numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie 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 salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
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ANEXA Nr. 2  
din Ordonanta nr.27/2006 

CALCULUL  
pentru întreprinderile partenere sau legate  

SecŃiunile care trebuie incluse, după caz:  
- secŃiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puŃin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe 
adiŃionale);  
- secŃiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puŃin o întreprindere (precum şi orice fişe 
adiŃionale).  
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate  
 

Perioada de referinŃă 
 Numărul mediu  anual de                         

salariaŃi 
Cifra de afaceri anuală 
netă    (mii lei/mii Euro)   

Total active 
(mii lei/mii Euro) 

1. Datele1) întreprinderii 
solicitante sau din 
situaŃiile financiare 
anuale     consolidate (se 
vor introduce datele din 
tabelul B1 din secŃiunea 
B2) 

   

2. Datele cumulate1) în 
mod proporŃional ale 
tuturor întreprinderilor 
partenere, dacă este cazul 
(se vor introduce datele          
din secŃiunea A) 

   

3. Datele cumulate ale 
tuturor           
întreprinderilor legate1) 
(dacă există) dacă nu au 
fost deja incluse prin                  
consolidare la pct. 1 din 
acest tabel (se vor 
introduce datele din 
tabelul B2 din secŃiunea 
B)                             

   

TOTAL    
 
Datele incluse în secŃiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili 
categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.  
___________  
1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. 
În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri 
anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.  
2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaŃi, sunt determinate pe baza situaŃiilor financiare 
anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaŃiilor financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii ori a situaŃiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.  

FIŞA DE PARTENERIAT  
1. Date de identificare a întreprinderii  

   Denumirea întreprinderii 
   ............................................................................................ 
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   Adresa sediului social 
   ............................................................................................ 
   Codul unic de înregistrare 
   ............................................................................................ 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
   ............................................................................................ 
         preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent 
  

2. Date referitoare la întreprinderea legată  
 
 

Perioada de referinŃă 
 Numărul mediu anual                       

de salariaŃi3) 
Cifra de afaceri anuală 
netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total    
 
NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La 
acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere 
parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în 
conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru 
întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.  
3. Calculul proporŃional  
a) IndicaŃi exact proporŃia deŃinută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul 
căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:  

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

IndicaŃi, de asemenea, proporŃia deŃinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul 
social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)  

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

b) IntroduceŃi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporŃional obŃinut prin aplicarea celui mai mare dintre 
procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.  
 

Tabelul de parteneriat - A.2.  
Procent Numărul mediu anual de 

salariaŃi 
Cifra de afaceri anuală 

netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale5) 
(mii lei/mii Euro) 

Valoare rezultată în urma  
aplicării celui mai mare                                                    

procent la datele                
introduse în tabelul de           

la pct. 1. 

   

 
Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.  
___________  
3) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  
4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deŃinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La 
acesta trebuie cumulată proporŃia deŃinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.  
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5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.  
SecŃiunea A  

Întreprinderi partenere  
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fi şa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare 
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi 
legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi 
legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.  
1. Date de identificare şi date financiare preliminare  

Tabelul A1 
 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare    
Numele sau 
denumirea 
întreprinderii 

Adresa 
sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrare 

Numele şi 
prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 
director 
general sau 
echivalent 

Numărul 
mediu anual 
de salariaŃi 

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

Active totale 
(mii lei/mii 
Euro) 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. 
 

      

7. 
 

      

8. 
 

      

 
Total 

   

 
  

NOTĂ:  
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporŃional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare 
întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.  
Datele introduse în secŃiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de 
întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).  
Aceste date rezultă din situaŃiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă 
există, la care se adaugă în proporŃie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere 
parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate ale 
întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaŃi "fi şe privind legătura dintre întreprinderi" pentru 
întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate.  
SecŃiunea B  
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ÎNTREPRINDERI LEGATE  

1. Determinarea situaŃiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi 
mijlocii:  
[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă Ńine situaŃii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaŃiile 
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).  
[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu 
este/nu sunt inclusă/incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).  
NOTĂ:  
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaŃiile financiare anuale şi din alte date 
ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional datele oricărei eventuale 
întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja 
inclusă prin consolidare6).  
2. Metode de calcul pentru fiecare caz  
Cazul 1: SituaŃiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.  

 
 

Tabelul B1 
 

 Numărul mediu 
anual 
de salariaŃi7) 

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

Active totale 
(mii lei/mii 
Euro) 

Total    
  

Datele introduse în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru 
tipurile de întreprinderi partenere sau legate".  
 
 Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 
Întreprinderea legată 
(denumire/date de 
identificare) 

Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele 
preşedintelui consiliului 
de administraŃie, director 
general sau echivalent 

A. 
 

   

B. 
 

   

C. 
 

   

D. 
 

   

E. 
 

   

 
NOTĂ:  
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fi şă de 
parteneriat" trebuie adăugate la secŃiunea A.  
___________  
6) DefiniŃia întreprinderii legate din prezenta lege.  
7) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.  



CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
Cerere de ofertă – AchiziŃie de servicii 

“ Servicii de publicitate în presa scrisă cotidiană locală”  

 27 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o 
"fi şă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaŃiile financiare anuale ale tuturor 
întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.  

Tabelul B2 
 

Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual de 
salariaŃi 

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

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

1.*) 
 

   

2.*) 
 

   

3.*) 
 

   

4.*) 
 

   

5.*) 
 

   

│          Total    
 
  

 
 
NOTĂ  
Datele rezultate în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru 
tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).  
___________  
*) AtaşaŃi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.  

 
FIŞA 

privind legătura dintre întreprinderi nr. ............ 
din tabelul B2, secŃiunea B 

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse 
în situaŃiile financiare anuale consolidate)  

1. Date de identificare a întreprinderii  
   Denumirea întreprinderii 
   ............................................................................................ 
   Adresa sediului social 
   ............................................................................................ 
   Codul unic de înregistrare 
   ............................................................................................ 
   Numele, prenumele şi funcŃia 
   ............................................................................................ 
           preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent 
  

2. Date referitoare la întreprindere  
 

Perioada de referinŃă 
 Numărul mediu anual 

de salariaŃi7) 
Cifra de afaceri anuală 
netă (mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

Total    
 
 



CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
Cerere de ofertă – AchiziŃie de servicii 

“ Servicii de publicitate în presa scrisă cotidiană locală”  

 28 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secŃiunea B.  
NOTĂ:  
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaŃiile financiare anuale şi din alte 
date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporŃional datele oricărei 
eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă 
nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate.  
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea 
solicitantă. Datele aferente acestora şi "fi şa de parteneriat" trebuie introduse în secŃiunea A.  
___________  
7) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaŃi, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate 
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Contract de servicii  
nr. .............. data ......................  

 
    În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între  
JUDEłUL TELEORMAN , persoană juridică de drept public, identificată prin codul de înregistrare fiscală 
nr.4652686, cont Trezoreria Alexandria nr.RO50TREZ60624510220XXXXX, prin Consiliul JudeŃean 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 178, jud. Teleorman, telefon 0247/311201, fax: 
0247/421132, reprezentată de presedinte Liviu Nicolae Dragnea, în calitate de achizitor, pe de o parte 
    şi  
   . ........................................... denumirea operatorului economic, adresa ......................................, telefon/fax 
...................., număr de înmatriculare .................., cod fiscal ........................., cont (trezorerie, banca) ................., 
reprezentată prin ................., (denumirea conducătorului), funcŃia ............................. în calitate de prestator, pe 
de altă parte.  
   2. DefiniŃii  
   2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:  
   a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;  
   b. achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  
   c. preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;  
   d. servicii - activităŃi a căror prestare face obiect al contractului;  
   e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaŃia de a le furniza aferent serviciilor prestate, conform 
contractului;  
   f. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunciativă. Nu este considerat forŃă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;  
   g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;  
    (se adaugă orice alŃi termeni pe care părŃile înŃeleg să îi definească pentru contract).  
   3. Interpretare  
   3.1. În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
   3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit.  
 

    Clauze obligatorii  
 
   4. Obiectul principal al contractului  
   4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile privind “Publicitate în presa scrisă cotidiană locală”  , în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile asumate prin prezentul contract.  
   4.2. Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  
   4.3.Este posibila  suplimentarea serviciilor deja achizitionate pana la 4 luni pe baza resurselor financiare 
alocate. 
 
   5. PreŃul contractului  
   5.1. PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .................. 
lei, la care se adaugă ......... TVA.  
   6. Durata contractului  
   6.1. Durata prezentului contract este pana la 31.12.2009, începând de la data de ..........................  
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         Durata contractului se poate prelungi, cu acordul părŃilor, până în data de 30.04.2010. 
 
   6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ..............  
   7. Executarea contractului  
   7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de catre ambele parti.  
   8. Documentele contractului  
   8.1. Documentele contractului sunt:  

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
  b) caietul de sarcini; 
  
   9. ObligaŃiile principale ale prestatorului  
   9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanŃele prezentate în propunerea 
tehnică, anexă la contract.  
   9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea 
tehnică.  
   9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  
   i) reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu produsele achiziŃionate, şi  
   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepŃia situaŃiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  
   10. ObligaŃiile principale ale achizitorului  
   10.1. Achizitorul se obligă să recepŃioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit.  
   10.2. Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate se efectueaza de catre achizitor in 
perioada 24-31 a fiecarei luni.  
Factura serviciilor va fi insotita de ziarul in care a aparut materialul sau anuntul, pentru a se asigura 
astfel verificarea aparitiei. 
 
   10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, 
prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la 
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăŃii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua 
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.  
   11. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 
0,15% din pretul contractului  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a bligaŃiilor. 
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,15% din plata neefectuata  
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a bligaŃiilor. 
   11.3. Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părŃii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.  
   11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunŃării 
unilaterale a contractului.  
 

    Clauze specifice  
 
    
   12. Alte responsabilităŃi ale prestatorului  
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   12.1. - (1) Pre statorul are obligaŃia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.  
   (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.  
   12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuŃia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
   12.3. Prestatorul se va asigura că în materialul publicitar pe care îl realizează este menŃionată denumirea 
achizitorului.  
   13. Alte responsabilităŃi ale achizitorului  
   13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziŃia prestatorului orice facilităŃi şi/sau informaŃii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
   13.2. Achizitorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel 
puŃin la următoarele informaŃii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor 
fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest 
sens achizitorul are obligaŃia de a deŃine informaŃii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, 
iar prestatorul are obligaŃia de a i le pune la dispoziŃie la cerere.  
   14. RecepŃie 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 caietul de sarcini.  
   14.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaŃia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop.  
 
   15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  
   15.1. – (1) Pre statorul are obligaŃia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de începere a contractului.  
     
   (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului părŃile vor stabili de comun acord:  
   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi  
   b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adaugă la preŃul contractului.  
   15.2. - (1) Ser viciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părŃi, termen 
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  
   (2) În cazul în care:  
   i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau  
   ii) alte circumstanŃe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator,  
    îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părŃile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional.  
   15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaŃia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în 
graficul de prestare se face cu acordul părŃilor, prin act adiŃional.  
   15.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuŃie, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi prestatorului.  
   16. Ajustarea preŃului contractului  
   16.1. Pentru serviciile prestate, plăŃile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract.  
   16.2. PreŃul contractului nu se ajusteaza.  
      17. Amendamente  
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   17.1. PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care lezează interesele comerciale 
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
   18. SubcontractanŃi  
   18.1. Prestatorul are obligaŃia, în cazul în care părŃi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 
subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
   18.2. - (1) Pre statorul are obligaŃia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractanŃii desemnaŃi.  
   (2) Lista subcontractanŃilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract.  
   18.3. - (1) Pre statorul este pe deplin răspunzător faŃă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.  
   (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faŃă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract.  
   (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanŃilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 
lor din contract.  
   18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preŃul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
     
   19. ForŃa majoră  
   19.1. ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
   19.2. ForŃa majoră exonerează părŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acŃionează.  
   19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.  
   19.4. Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor.  
   19.5. Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
   20. SoluŃionarea litigiilor  
   20.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  
   20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de către 
instanŃele judecătoreşti din România.  
   21. Limba care guvernează contractul  
   21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.  
   22. Comunicări  
   22.1. - (1 Ori ce comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris.  
   (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.  
   22.2. Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia 
confirmării în scris a primirii comunicării.  
   23. Legea aplicabilă contractului  
   23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
    PărŃile au înŃeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
    (se precizează data semnării de către părŃi)  
     
         Achizitor,                                                                                                                   Prestator, 
      ......................                                                                                                            ...................... 
   (semnătură autorizată)                                                                                            (semnătură autorizată) 
             LS                                                                                                                               LS 
 


