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                                                                                                                            Aprobat: 
Nr. 1416/4.11.2011                                                                                       Director general, 
                                                                                                                    Ing. Ion Vrânceanu 
 
 
 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 
PENTRU ACHIZIŢIA SERVICII DE PUBLICITATE IN PRESA  LOCALA A PROIECTULUI CENTRUL 

DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-NEAMT

 

 - o oportunitate reală pentru 
integrarea activa a şomerilor pe piaţa muncii – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Achizitor10: S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-
NEAMT 

Titlul proiectului POSDRU : 
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-
NEAMT - o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor pe piata 
muncii -  

Nr. contractului de 
finanţare: POSDRU/99/5.1/G/75.740 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 1.1. 
Achizitor: 

Denumire: S.C. CENTRUL TERITORIAL  DE CALCUL ELECTRONIC S.A.   
Adresă: str. B-dul Decebal  nr. 32 cod poştal: 610076, Localitate: Piatra-Neamt Tara:Romania   
Persoană de contact:  Grama Laura-Cornelia Telefon: 0233/211.020 int 133  
E-mail: lauras@ctce.ro;  Fax: 0233/206.575  
Adresă de Internet:  www.ctce.ro 

1.2.     a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 16.11.2011, ora 12.00 
b) Adresa unde se primesc ofertele: 

Str. B-dul Decebal nr. 32 cod poştal: 610076, Localitate:Piatra-Neamt Ţara: Romania 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 2.1. 
Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
Titlu: servicii de publicitate in presa locala a proiectului „CENTRUL DE FORMARE 
PROFESIONALA A ADULTILOR PIATRA-NEAMT - o oportunitate reala pentru integrarea activa a 
somerilor pe piata muncii” – confinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 

2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate 

Servicii de publicitate in presa locala – cod CPV 79341000-6 
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            <Descrierea va conţine cerinţele minime, prescripţiile, caracteristicile de natură tehnică care 
permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie prezentat(ă), în mod obiectiv, în aşa manieră încât să 
corespundă necesităţii achizitorului pentru implementarea proiectului finanţat prin POSDRU 2007-2013 

10 Poate fi Beneficiarul contractului de finanţare prin POSDRU sau Partenerul acestuia 

 
2.1.3. Denumire contract şi locatia lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                                □ (b) Produse                        □ (c) Serviciu                        ■ 
Execuţie                                         □ 
Proiectare şi execuţie             □  
Realizare prin orice mijloace  
corespunzătoare cerinţelor  
specificate de achizitor            □            

Cumpărare                         □ 
Leasing închiriere              □ 
 
Cumpărare în rate            □  

Categoria serviciului 11: 
2A                                         ■ 
2B                                      □  

Principala locaţie a lucrării :  
 
------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------ 
 

Principalul loc de livrare:  
---------------------------------- 
 
---------------------------------- 
 

Principalul loc de prestare:  
cotidiene locale 
------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------ 
 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
Pana la finalizarea proiectului (1.02.2012) .  
 

3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Cel mai bun preţ                                                                                               ■ 

Conform Anexelor 2A şi 2B din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare



 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
 4.1. Limba de redactare a ofertei  Limba română 

De asemenea, orice corespondenţă şi documente legate de procedura 
de atribuire transmise între ofertant şi beneficiar trebuie să fie în limba 
română. 
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea autorizată 
în limba română. 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

lei 

4.3. Perioada   minimă de 
valabilitate a ofertei 

60 de zile de la deschiderea ofertei 
Orice ofertă valabilă pentru o perioada mai mică decât aceasta va fi 
respinsă de către comisia de evaluare, ca fiind inadmisibilă. 

4 .4 . Mo d u l  d e  prezentare a 
ofertei (tehnic şi financiar) 
 

 
Oferta tehnică si Oferta financiara 

Modul de prezentare a ofertei va avea in vedere preţul per cm2 precum 
şi numărul de apariţii in presa locala. 
Oferta se va întocmi având în vedere: 
- 30 de anunţuri publicitare, alternativ în câte două cotidiene 
locale (15 anunţuri într-un cotidian, 15 în alt cotidian) – dimensiune  - 
aproximativ 125 cmp 
 
Dimensiunea anunţului  -  maximum 13,8X9 cm2  
Pagina interior alb-negru  
Anunţul va respecta cerinţele prevăzute in Manualul de Identitate 
Vizuală. 
Tipul publicaţiei – cotidian cu cel puţin 5 apariţii pe săptămână 
Aria de difuzare:  - judeţul Neamţ  
Termenul de plată: 10 zile de la emiterea facturii de catre presator 
 
Adresa la care se depun ofertele este: S.C. CENTRUL TERITORIAL 
DE CALCUL ELECTRONIC S.A. Piatra-Neamţ, B-dul Decebal nr. 32.  
Ofertele se vor prezenta într-un plic marcat cu inscripţia: 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

A NU SE 
DESCHIDE INAINTEA DATEI DE  16.11.2011, ora 12.00. 

 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă 
adresată beneficiarului până la data şi ora deschiderii ofertelor.  
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită 
pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului o 
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Beneficiarul nu este 
răspunzător în legătură cu imposibilitatea ofertantului de a depune noua 
ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de 
atribuire. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi 
înregistrarea modificărilor respective de către beneficiar până la data 
limită pentru depunerea ofertelor. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta depusă 
după data şi ora limită precizate mai sus este considerată întârziată şi 
se arhivează nedeschisă la dosarul de achiziţie. 
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta 
după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie. 

4.6. Informaţii 
Referitoare la  termenele pentru 
livrarea bunurilor/prestarea 
serviciilor/ execuţia lucrărilor 

Prestarea serviciului se face la solicitarea beneficiarului cu cel puţin 48 de 
ore înainte de publicare 
 

4.7. Modalităţi de 
contestare a deciziei 

 - Contestaţiile se depun la sediul beneficiarului in 24 de ore de la 
comunicarea rezultatului procedurii, respectiv  până la data de– 



 

 

achizitorului de 
a t r i b u i r e  a  
contractului de 
achiziţie şi de 
soluţionare a 
contestaţiei 

17.11.2011, ora 15.00 si vor fi soluţionate de comisia de evaluare 
a ofertelor numita prin decizie. Contractul se poate încheia cu 
ofertantul declarat câştigător in data de 17.11.2011 ora 16.00, 
datorită urgenţei publicării anunţurilor în presă, daca nu s-a 
inregistrat nicio contestaţie. 
 - Jurisdicţia specială prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 - competenţa 
de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor 

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

Preţul contractului nu se actualizează 
Publicarea anunţurilor se face în termen de maximum 48 de ore de la 
lansarea comenzii facute de către beneficiar si a transmiterii materialelor 
făcută de către acesta. 

 

 

Obiectul contractului se refera la publicarea in presa locala a unor anunturi publicitare si 
materiale informative in legatura cu 

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 

PROIECTUL CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A 
ADULTILOR PIATRA-NEAMT

- 30 de anunţuri publicitare, alternativ în câte două cotidiene locale (15 anunţuri într-un 
cotidian, 15 în alt cotidian) – dimensiune  - aproximativ 125 cmp 

 – o oportunitate reală pentru integrarea activa a şomerilor pe piaţa 
muncii – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 respectand urmatoarele caracteristici: 

Suprafaţa anunţului publicitar -  maximum 13,8X9 cm2  
Pagina interior alb-negru  
Anunţul va respecta cerinţele prevăzute in Manualul de Identitate Vizuală si anume: 
 
Anunţurile publicitare (în presa scrisă, în media audio-video şi on-line) sunt anunţuri plătite, care apar în 
media. Anunţurile publicitare vor respecta următoarele reguli: 
• Anunţul va conţine semnătura POSDRU, în conformitate cu regulile stipulate în prezentul manual. 
• Se va face referire la sursa de unde se pot obţine mai multe informaţii despre program/proiect 
(ex.site-ul Internet al AMPOSDRU/OIPOSDRU). 
 
Tipul publicaţiei – cotidian cu cel puţin 5 apariţii pe săptămână 
Aria de difuzare:  - judeţul Neamţ 
 

 
 
Intocmit, 
Consilier juridic 
Grama Laura-Cornelia 
 
 
Avizat, 
Manager de proiect, 
Ec. Silvia Rusu 
 
 
 

----------------------------- 
12 A se vedea documentul CE "Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale şi de coeziune - Asigurarea 
accesibilităţii şi nediscriminarea persoanelor cu disabilităţi". (fişier disponibil în format electronic, în limba engleză, la adresa 
www.fseromania.ro.
 

 secţiunea Materiale informative]. 

 
 


