Nr.înreg. ___________ /_________________

DOCUMENTAŢIE DE ACHIZIŢIE PENTRU
Servicii de publicitate

ÎNTOCMIT,
Manager Proiect
Ginu Toma

APROBAT,
Preşedinte CSN Meridian
Ion POPESCU

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

………………..……

ÎN CADRUL PROIECTULUI
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”

Servicii de publicitate – cod CPV: 79341000-6

1

I.
INTRODUCERE
Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU
Nr. Contractului de finanţare
Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului
Denumirea contractului de
achiziţie

FIŞA ACHIZIŢIEI
CSN Meridian
Împreună pentru dezvoltarea dialogului social
în România
POSDRU/93/3.3/S/64204
Beneficiar
Servicii de publicitate – cod CPV: 79341000-6

1. INFORMAŢII GENERALE:
1.1 Achizitor
Denumire: Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN
Adresă sediul achizitorului: str. Mendeleev, nr. 36-38, cod poştal: 010366, Localitate:
Bucureşti, Ţara: România
Persoană de contact: Amalia Nistor
Telefon: 021.212.56.23
E-mail: csnmeridian@csnmeridian.ro
Fax: 021.212.56.23, 021.316.80.17
Adresa de internet: www.csnmeridian.ro
Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit: Contractul
POSDRU/93/3.3/S/64204, „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România”, este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major
de intervenţie 3.3 – Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru
parteneri sociali şi societatea civilă.
1.2 a) Calendarul procedurii de atribuire
DATA
ORA
Nu este
Data de publicare a anunţului pe
11.04.2011
cazul
internet
Termen limita de solicitare a
15.04.2011
10:00
clarificărilor din partea Ofertanţilor1)
Termen limită de transmitere a
18.04.2011
17:00
clarificărilor de către achizitor2)
Termen limită de depunere a ofertelor 21.04.2011
12:00
Data şedinţei de deschidere a ofertelor 21.04.2011
16:30
22.04.2011
Data finalizării evaluării ofertelor
15:00
Informarea ofertanţilor cu privire la
22.04.2011
17:00
rezultatul procedurii de atribuire
Termen limită pentru depunerea
28.04.2011
10:00
contestaţiilor
Termen limită pentru răspuns la
28.04.2011
17:00
contestaţii
02.05.2011
Semnarea contractului de achizitie
12:00
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LOCATIA
www.csnmeridian.ro
Jurnalul naţional
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Sediul achizitorului
Comunicare prin fax
Sediul achizitorului
Comunicare prin fax
Sediul achizitorului

1) Ora locală a Achizitorului.
2) Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel:
- pe fax sau prin poşta directă la secretariatul Achizitorului şi suplimentar
- pe e-mail la adresa csnmeridian@csnmeridian.ro în atenţia persoanei de contact
menţionată din partea Achizitorului.
Solicitările de clarificări se vor înainta urmând modelul din Formularul 9. Toate
clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet www.csnmeridian.ro ,
secţiunea proiecte, anunţuri.
Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu
Achizitorul în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada
procedurii de atribuire.
1.3) Dată estimativă a încheierii contractului: 02.05.2011
1.4) Adresa unde se primesc ofertele:
Confederaţia Naţională Sindicală MERIDIAN
Adresa: Str. Mendeleev, nr.36-38, cod poştal: 010366, Localitate: Bucureşti,
Ţara: România, etajul 1 camera 24-25 (în faţa liftului).
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
2.1) Descriere
2.1.1. Denumire contract
Titlu: Produsele de informare şi promovare necesare pentru implementarea
activităţilor proiectului POSDRU ID „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social
în România”
2.1.2. Descrierea produselor /serviciilor /lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Produsele /serviciile se vor achiziţiona în condiţiile prevăzute prin caietul de sarcini
şi în limita preţurilor identificate conform tabelului de mai jos.
Descrierea
Preţul estimat /Valoarea
Nr.
produsului
Cantitate
tarifului mediu lunar /Costul
TOTAL
ctr.
/serviciului
estimat pe categorii de servicii
/lucrării
Servicii de
1
790.080 lei
790.080 lei
publicitate
790.080 lei
Total fără TVA
Total echivalent euro, fără TVA
185.561Euro
Curs de referinţă BNR din data de 17.01.2011, 1E = 4.2578 RON
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare
(c) Servicii
■
(a) Lucrări □
(b) Produse □
Execuţie
□
Cumpărare □
Categoria serviciului
2A ■
Proiectare şi execuţie □
Leasing □
Realizare prin orice mijloace
Închiriere □
2B □
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare în rate □
– cod CPV: 79341000-6
specificate de autoritatea
contractantă □
1.
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Principala locaţie a lucrării
__________________

Principalul loc de livrare
_______________

Principalul loc de prestare:
Regiunile de dezvoltare:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi Bucureşti
2.1.4 Procedura se finalizează conform Instrucţiunea 26 a AMPOSDRU prin :
Contract de achiziţie □
Încheierea unui acord-cadru: ■
2.1.5 Durata contractului de achiziţie
______ de la data semnării contractului de ambele părţi
2.1.6 Informaţii privind acordul-cadru (nu este cazul)
Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□
Acordul-cadru cu
un singur operator: ■
nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru
vizat
Durata acordului-cadru: 7 luni de la data semnării contractului de ambele părţi
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu ■
2.1.7 Divizare pe loturi
da □ nu ■
Ofertele se depun pe: un singur lot □
unul sau mai multe □
toate loturile □
Alte informaţii referitoare la loturi: Nu se aplică
2.1.8 Ofertele alternative sunt acceptate
da □ nu ■
3. PROCEDURA
3.1 Procedura selectată
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedură
competitivă, desfăşurată conform „Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de
produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de
către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în
conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau
nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c. 1 din aceeaşi ordonanţă,
elaborată în octombrie 2009 de către AMPOSDRU, ce constituie Anexa 1 la Instrucţiunea
AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, coroborate cu Contractul de finanţare cu numărul de
identificare POSDRU/93/3.3/S/64204, precum şi cu celelalte dispoziţii în vigoare.
3.2 Legislaţia aplicată
- Anexa 1 a Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU.
- http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instr_26_2010_anexa1.pdf
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006;
- Legea nr. 337/ 17 iulie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006;
- H.G. nr. 834/22.07.2009 de modificare a H.G. nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din OUG nr. 34/2006.
Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică
legislaţia în vigoare a României.
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1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
- ofertanţii trebuie să furnizeze informaţiile cerute folosind Formularele şi
Modelele din Documentaţia de atribuire şi să ataşeze documentele relevante;
- fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care
acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta împuternicirea
în acest sens;
- documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de
traducerea autorizată în limba română;
- toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele
întreg;
- nu se folosesc nume şi semnături prescurtate;
- documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul
unei asocieri/consorţiu;
- toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor;
- documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau
copie legalizată;
- în cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul
legal al firmei şi ştampilat.
Cerinţele minime de calificare
4.1 Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile
Cerinţă obligatorie: se completează
art.180 din OUG 34/2006
Formularul 3
Solicitat ■ Nesolicitat □
Declaraţie privind neîncadrarea în
Cerinţă obligatorie: se completează
prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Formularul 4
Solicitat ■ Nesolicitat □
4.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita
activitatea, sau documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în
forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului.
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul
Persoane juridice/fizice române
Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent
din care să rezulte numele complet, sediul,
persoanele autorizate /administratori sau copie
conform cu originalul.
2. Certificatului de înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă Camera de
Comert naţională sau teritorială – pentru persoane
fizice /juridice române sau copie conform cu
originalul.
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Persoane juridice /fizice străine

3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul
de administrare fiscală al unităţii administrativ
teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul
social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau
echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data
deschiderii ofertelor sau copie conform cu
originalul.
4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor
locale, valabil la data deschiderii ofertelor sau copie
conform cu originalul.
1. Certificat constatator eliberat de Ministerul
Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent
din care să rezulte numele complet, sediul,
persoanele autorizate /administratori sau copie
conform cu originalul.
2. Certificatului de înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lânga Camera de
Comerţ naţională sau teritorială – pentru persoane
fizice /juridice române sau copie conform cu
originalul.
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul
de administrare fiscală al unităţii administrativ
teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul
social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau
echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data
deschiderii ofertelor sau copie conform cu
originalul.
4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor
locale, valabil la data deschiderii ofertelor sau copie
conform cu originalul.
5. Certificat sau alt document edificator emis de
autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se
eliberează acestea, o declaraţie pe proprie
răspundere autentică, dată în faţă unui notar, a unei
unităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii
profesionale care are competenţa în acest sens, din
care să rezulte că operatorul economic este
înregistrat şi care este obiectul de activitate al
acestuia, în conformitate cu prevederile legale din ţară
în care candidatul/ofertantul este rezident însoţite de
traducerea legalizată, în limba română (original); pentru persoanele străine;
i) alte documente considerate relevante de ofertant.

4. 3 Situaţia economico-financiară
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Condiţii minime cumulative de calificare din punct de
vedere al capacităţii finaciare a ofertanţilor:
- să nu aibă debite restante la bugetul de stat al
asigurărilor sociale şi bugetele locale;
Solicitat ■
Nesolicitat □
- activul net patrimonial POZITIV pe anii 2008, 2009 şi
semestrul I anul 2010;
- contul de profit şi pierdere POZITIV pe fiecare dintre anii
2008-2009 şi semestrul I anul 2010.
Pentru verificarea condiţiilor de calificare ofertanţii vor
depune:
- situaţiile financiare anuale pentru anii 2008 şi 2009,
depuse la Direcţia Finanţelor Publice;
- situaţiile financiare semestriale încheiate la 30.06.2010
depuse la Administraţia Finanţelor Publice;
- balanţa de verificare încheiată la 31.12.2010.
Toate documentele se vor depune în copie, semnate,
ştampilate.
4.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea Formularul 5 Dovada că au avut cel puţin 2 contracte
tehnică
similare a căror valoare cumulată este de minimum
790.080 lei şi care au inclus prestarea de servicii similare
Solicitat ■
Nesolicitat □
cu cele incluse în termenii de referinţă, însoţite de o
scrisoare de referinţe din partea beneficiarilor.
Formularul 6 Dovada că ofertanţii au contracte cadru
încheiate cu societăţii de radiodifuzare şi televizare şi cu
presa scrisă pentru difuzarea de publicitate în cadrul
mass-media locala şi centrală.
Formularul 8 Ofertanţii vor completa declaraţia de
conformitate cu prevederile Legii 8/1996 cu modificările şi
completările ulterioare, în realizarea serviciilor din cadrul
contractului de achiziţie.
Operatorul economic, împreună cu ofertantul asociat şi
subcontractanţii, după caz, trebuie să dispună de utilajele
şi echipamentele tehnologice considerate de autoritatea
contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune
condiţii a contractului:
a) Mijloc de transport – minim 2 buc.
b) Studio de emisie şi car de reportaj pentru transmisie
live cu minim 3 camere.
De asemeni, operatorul economic, împreună cu ofertantul
Informaţii privind situaţia
economico-financiară
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asociat şi subcontractanţii, după caz, trebuie să dispună
de resursele umane considerate de autoritatea
contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune
condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi
care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului):
a. 2 persoane-expert creaţie – persoana cu studii
postuniversitare de specialitate; experienta de minimum 3
ani în funcţia de creaţie a unei agenţii de publicitate
/promovare; experienţă în lucru în cel puţin 1 proiect
similar.
b. 2 persoane-expert editor audio-video - persoană cu
studii universitare; experienţa de minim 3 ani în funcţia de
editor; experienţa în lucru în cel puţin 1 proiect similar.
c. 2 persoane-expert producător audio-video persoană
cu studii universitare; experienţa de minim 3 ani în funcţia
de editor; experienţa în lucru în cel puţin 1 proiect similar.
Important: Se vor nominaliza persoane diferite pentru
fiecare din poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor
nominaliza persoane diferite pentru fiecare post vor fi
respinse.
Atunci când un grup de operatori economici depune
ofertă comună, capacitatea tehnică şi profesională se
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului.

Informaţii privind
subcontractanţii/ asociaţi

a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii
(Formularul 7 Declaraţie privind lista asociaţilor şi a
subcontractanţilor), completată de liderul Asocierii
indiferent dacă are sau nu subcontractanţi. În situaţia în
care nu foloseşte subcontractanţi, ofertantul va face
menţiunea „NU ESTE CAZUL” în tabelul inclus în
formular.
b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare
preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi
asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară
pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este
împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în
numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume
propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea
contractului. Înţelegerea trebuie să stipuleze de
asemenea că toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să
rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului.
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c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie
la care participă mai mulţi operatori economici, va semna
o declaraţie prin care se obligă ca in cazul in care oferta
sa este declarata câştigatoare va legaliza asocierea, iar
contractul de asociere legalizat va fi prezentat
Beneficiarului, înainte de data semnarii contractului.
d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date
Formularul 1 - Informaţii generale (rubricile 1-11).
5. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
5.1) Preţul cel mai scăzut
■
5.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □
Factor de evaluare Pondere
Algoritm de calcul
1. Pretul ofertei fără
TVA

100%

Preţ minim este preţul cel mai scăzut din ofertele
considerate admisibile şi conforme din punct de vedere
tehnic cu specificaţiile caietului de sarcini;
Ofertele care prezintă o valoare mai mare decât
valoarea estimată a contractului vo fi descalificate.

6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
6.1 Ajustarea preţului contractului
da □ nu■
6.2. Garanţia de bună execuţie a - cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10%
contractului
din valoarea fără TVA a contractului.
- garanţia se poate constitui prin scrisoare de
da ■ nu□
garantare bancară sau poliţă de asigurare emisă de o
societate de asigurare a creanţelor.
7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1 Limba de redactare a
ofertei
7.2 Moneda în care este
exprimat preţul contractului
7.3 Perioada de valabilitate a
ofertei

Limba română.
Documentaţia tehnică şi documentele emise de instituţii
/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt
rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca
acestea să fie însoţite de o traducere legalizată în limba
română.
RON
Până la: 30.11.2011
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7.4 Modul de prezentare a
propunerii tehnice

7.5 Modul de prezentare a
propunerii financiare

7.6 Modul de prezentare a
ofertei

7.7 Data limită de depunere a
ofertelor

Oferta tehnică se depune în plic închis, va cuprinde şi
Formularul 10 Graficul şi condiţiile de livrare, care va
avea înscris pe plic: „Servicii de închiriere şi vânzare
bunuri proprii - cod CPV: 70310000-7” şi menţiunea
“A nu se deschide până la data de 21.04.2011 ora
16.30”
Toate paginile ofertei tehnice se numerotează, se
semnează şi ştampilează pe fiecare pagină.
Propunerea tehnică va conţine un exemplar în original
marcat cu inscripţia ORIGINAL şi o copie, marcată cu
inscripţia COPIE.
Documentele de calificare se vor pune în plic separat
inscripţionat cu menţiune „Documente de calificare” întrun exemplar original marcat cu inscripţia ORIGINAL şi o
copie, marcată cu inscripţia COPIE.
Ofertantul va introduce în fiecare plic „Propunere
tehnică” respectiv „Documente de calificare” un opis
detaliat al tuturor documentelor semnat şi ştampilat în
original.
Oferta financiară va fi depusă în un exemplar original
semnat şi stampilat împreună cu Formularul 2a şi 2b
(formularul de ofertă şi centralizatorul de preţuri) în plic
închis separat de propunerea tehnică. Plicul va fi marcat
cu inscripţia “Servicii de publicitate cod CVP
79341000-6” - „Propunerea financiară”
Oferta se va depune într-un plic sigilat şi va fi însoţită de
scrisoare de fişa de informaţii generale privind ofertantul
(Formularul 1)
Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină:
1. Documente de calificare şi selecţie – 1 plic
original + 1 plic copie.
2. Propunerea tehnică – 1 plic original + 1 plic copie.
3. Propunerea financiară – 1 plic original + 1 plic
copie.
Plicul cuprinzând oferta va fi marcat cu înscripţia Oferta
„numele ofertantului” pentru achiziţie „Servicii de
publicitate cod cvp 79341000-6” precum şi cu
inscripţia „A nu se deschide înainte de data de
21.04.2011 ora 16.30”
21.04.2011 ora 12.00 la sediul achizitorului din Str.
Mendeleev, nr.36-38, cod poştal: 010366, Localitate:
Bucureşti, Ţara: România, etajul 1 camera 24-25 (în faţa
liftului) la persoana desemnată cu primirea ofertelor
Amalia Nistor.
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Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage
candidatura /oferta numai înainte de data limită stabilită
pentru depunere.
Modificarea sau retragerea candidaturii /ofertei se
realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă
7.8 Posibilitatea retragerii sau până la data limită stabilită pentru depunere.
modificării ofertei
Pentru a fi considerate parte a candidaturii /ofertei,
modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe
plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu şi
inscripţia "MODIFICĂRI” şi inscripţia a nu se deschide
până la data de 21.04.2011 ora 16.30.
Depunerea la altă adresă sau în altă modalitate
decât cea stabilită prin documentaţia pentru
ofertanţi sau după data şi ora limită pentru
depunerea ofertelor va conduce la descalificarea
ofertelor depuse în aceste condiţii.
Ofertele se vor deschide în şedinţă publică de
deschidere ce se va organiza în data de 21.04.2011 ora
7.9 Deschiderea ofertelor
16.30 la sediul achizitorului din Str. Mendeleev, nr. 3638, cod poştal: 010366, Localitate: Bucureşti, Ţara:
România, etajul 1 camera 25, sala de consiliu.
Ofertanţii vor putea să participe la şedinţa de deschidere
prin reprezentantul lor legal sau prin delegaţi pe bază de
mandat de reprezentare semnat şi ştampilat emis de
ofertant.
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II. CAIET DE SARCINI
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DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti şi are o
perioadă de derulare de 7 luni.
CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.
OBIECTIVELE CONTRACTULUI
Contractul de achiziţie este realizat în vederea furnizării serviciilor de organizare a
evenimentelor proiectului pentru primul an de implementare. Obiectivele generale ale
proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, finanţat din
Fondul Social Europenă prin AMPOSDRU, sunt:
 Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor două organizaţii sindicale partenere
şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional.
 Colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României,
pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor dialogului social şi la
promovarea dezvoltării durabile şi coeziunii sociale la nivel naţional.
 Promovarea şi diseminarea de bune practici româneşti şi europene în domeniul
activităţii sindicale, în vederea consolidării dialogului social şi incluziunii pe piaţa
muncii a grupurilor vulnerabile precum şi transformării muncii nedeclarate în
ocupare formală.
 Implicarea activă şi comună a sindicatelor şi a societăţii civile pentru promovarea
drepturilor în muncă şi a conceptului de muncă decentă.
 Dezvoltarea dialogului social, reprezentarea egală a tuturor categoriilor de lucrători,
îmbunătăţirea ratei de participare pe piaţa muncii a populaţiei feminine, precum şi
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, pe fondul crizei economice actuale.
 Dezvoltarea capacităţii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea
resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare.
 Îmbunătăţirea capacităţii de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii
civice, prin participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la informaţii
publice.
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PRECIZĂRI
Servicii de publicitate pentru proiectul
„Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”
INTRODUCERE
Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, împreună cu partenerul sau Federaţia
Agricultorilor, implementează în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, Domeniul Major de intervenţie 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, proiectul „Împreună
pentru dezvoltarea dialogului social în România”.
Confederaţia Sindicală Naţională Meridian este o organizaţie sindicală, aceasta
având ca şi principal obiect de activitate dialogul social şi incluziunea socială pe piaţa
muncii din România.
Organizaţia sindicală parteneră va asigura coordonarea şi managementul
proiectului; se va implica în elaborarea strategiei proiectului şi a paşilor de implementare;
va participa la desfăşurarea tuturor activităţilor prevăzute în acordul de parteneriat şi în
proiect. Va asigura în teritoriu spaţiile necesare desfăşurării unor activităţi ale proiectului.
Va răspunde de buna gestionare a fondurilor şi va informa partenerul asupra derulării
proiectului, a problemelor apărute şi a stadiului de implementare a proiectului. Va elabora
şi prezenta finanţatorului rapoartele narative şi financiare conform contractului. Va susţine
derularea proiectului şi va participa la campania de promovare şi conştientizare propusă
de proiect, în acelaşi timp oferind o imagine corectă şi pozitivă a proiectului; va participa la
manifestările publice prevăzute în proiect; va participa la monitorizarea proiectului şi la
elaborarea rapoartelor periodice şi final.
Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” îşi
propune ca obiectiv general dezvoltarea competitivă a dialogului social în România prin
crearea unui parteneriat între două organizaţii sindicale naţionale şi consolidarea
capacităţilor organizaţionale ale acestora, prin dezvoltarea resurselor umane de care
dispun.
Activităţile din cadrul proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social
în România” vor urmării dezvoltarea capacităţii organizaţionale a celor două organizaţii
sindicale partenere şi intensificarea contribuţiei acestora la nivel local, regional şi naţional,
în vederea dezvoltării dialogului social în medii şi domenii cu slabă participare la
activitatea sindicală, reprezentării egale a tuturor categoriilor de lucrători, îmbunătăţirii
ratei de participare pe piaţa muncii precum şi îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii muncii.
Colaborarea cu alţi parteneri sociali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pentru
a contribui la îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor dialogului social şi la promovarea
dezvoltării durabile şi coeziunii sociale la nivel naţional. Aceste acţiuni vor determina
intensificarea contribuţiilor acestora în teritoriu, în ceea ce priveşte dialogul social şi
reprezentarea sindicală în special în mediul rural, aprofundarea cunoştinţelor legislative şi
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere a liderilor/reprezentanţilor sindicali.
Promovarea şi diseminarea de bune practici româneşti şi europene în domeniul activităţii
sindicale, în vederea consolidării dialogului social şi incluziunii pe piaţa muncii a grupurilor
vulnerabile precum şi transformării muncii nedeclarate în ocupare formală.
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CONTEXT EUROPEAN
Agenda Politicii Sociale şi strategia Lisabona vizează o interacţiune mutuală,
pozitivă între politici economice, sociale şi de angajare.
Prioritatea de maximă importantă este de a efectua şi implementa politici, bazate pe
nevoi reale, capabile să afecteze pozitiv aceste nevoi. O atenţie particulară este în zona
creşterii capacităţii instituţionale a actorilor interesaţi, inclusiv a partenerilor sociali pentru
o mai mare implicare în efectuarea şi implementarea politicilor legate de piaţa muncii.
Promovarea creării unor locuri de muncă mai bune nu se referă numai la creşterea
calităţii acestora pentru îndeplinirea unor obiective sociale, ci şi la constribuţia adusă la
creşterea gradului de ocupare şi de adaptabilitate, în acest sens creşterea calităţii
locurilor de muncă constituie parte dintr-un cerc vicios care vizează creşterea
productivităţii muncii, a condiţiilor de trai şi a creşterii economice.
Dialogul cu actorii sociali relevanţi constituie unul din pilonii modelului social
european. Bazat pe principiile solidarităţii, responsabilităţii şi participării, acesta constituie
principalul canal prin care partenerii sociali contribuie la stabilirea standardelor sociale
europene şi joaca un rol vital în guvernarea Uniunii Europene.
Realitatea economico-socială din România relevă faptul că rolul sindicatelor şi al
asocierilor nu este cunoscut, nu i se acordă suficientă atenţie şi rolul prezentului proiect
este de a conştientiza populaţia, atât activă cât şi neocupată cu privire la rolul, importanţă
dialogului social corect şi coerent între toţi actorii sociali actuali.
Obiectivul de a creşte condiţiile de trai şi de muncă, într-o accepţiune generală, nu
poate fi atins fără o informare adecvată şi fără cunoştintele adecvate acestei probleme, în
special pentru organizaţiile sindicale care au responsabilităţi în îmbunătăţirea condiţilor de
muncă, în negocierea contractului colectiv la nivel de companie şi/sau naţional.
Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” nu numai
ca va oferi importante informatii si date referitoare la piata muncii (date categorizate,
facilitand astfel procesul de asimilare de catre actorii relevanti) ci se va deschide o
platforma care va centraliza cercetarile, informatiile, schimburile de bune practici,
diseminarea de idei-colectate pe parcursul implementarii proiectulu
Promovarea cooperarii interne si internationale in domeniul formarii profesionale
continue, precum si consolidarea dialogului social bipartit privind problematica formarii
profesionale continue sunt prioritati pentru Confederatia Sindicala Nationala Meridian
pentru perioada urmatoare. Valoarea adaugata a proiectului constribuie la crearea unor
conditii mai bune de acces pe piata muncii si la cresterea participarii femeilor si a
grupurilor vulnerabile sau slab calificate. Formarea unor delegati sindicali nationali si de
intreprindere in baza unui program de perfectionare structurat si recunoscut va imbunatati
semnificativ activitatea viitoare a solicitantului si a partenerului, dar si a organizatiilor
afiliate.
Proiect:
Proiectul „Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania” va
promova necesitatea implicarii active si comune a sindicatelor si a reprezentantilor
societatii civile pentru promovarea drepturilor in munca si a conceptului de munca
decenta, avand in vedere rolul sindicatelor in promovarea de noi metode si modele care
sa conduca la schimbarea organizarii si atitudinilor actuale traditionale, reintegrarea pe
piata muncii a populatiei inactive, a somerilor, in special a somerilor tineri si de lunga
durata, a somerilor neinregistrati, cu accent pe cei din mediul rural, precum si a grupurilor
vulnerabile.
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Dezvoltarea de actiuni comune pentru dezvoltarea dialogului social, reprezentarea
egala a tuturor categoriilor de lucratori, imbunatatirea ratei de participare pe piata muncii
a populatiei feminine, precum si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii, pe fondul
crizei economice actuale reprezinta scopul intrinsec al proiectului „Impreuna pentru
dezvoltarea dialogului social in Romania”.
In cadrul proiectului se vor realiza o serie de cercetari referitoare la perceptia societatii
fata de rolul si importanta parteneriatelor sociale, a actorilor activi in domeniul sindical si a
disponibilitatii intervievatilor de a adera/sustine o asociere care sa le reprezinte interesele.
Rezultatele lor, precum si principiile de baza ale unui dialog social sanatos si
productiv, in conditiile contextului european, vor trebui diseminate prin intermediul tuturor
activitatilor de informare si constientizare ce vor fi realizate in cadrul Proiectului.
Teme ale Proiectului:
Proiectul vizeaza teme de interes general pentru piata muncii din Romania atat la
nivel local cat si la nivel regional sau national. Principiul egalitatii de sanse intre femei
si barbati este promovat la nivelul intregii structuri a Solicitantului(la care partenerul este
afiliat), constituindu-se deci nu numai intr-un principiu fundamental al Uniunii Europene,
dar si intr-un obiectiv tinta al organizatiei. Toate proiectele derulate pana in prezent de
solicitant ofera egalitate de sanse tuturor categoriilor de beneficiari. Nici unul dintre
criteriile de eligibilitate pentru proiectele sau activitatile initiate de solicitant nu presupune
nici o forma de discriminare etnica, religioasa, sociala sau de alta natura.
Activitatile proiectului tintesc includerea sociala si pe piata muncii a categoriilor
dezavantajate si dreptul acestora la reprezentare pentru imbunatatirea coeziunii sociale si
a dialogului social. Astfel, fiecare problema va fi abordata luand in calcul si perspectiva
principiului egalitatii de sanse.
Dezvoltarea durabila constituie un aspect deosebit de important cu influenta
considerabila pe piata fortei de munca. Influenta dezvoltarii durabile pentru piata muncii se
regaseste la nivel de organizatie prin intermediul promovarii acestui principiu in cultura
organizationala precum si prin intermediul investitiilor pe care organizatiile le fac pentru a
scadea cotele de poluare.
Un corp de expertiza tehnica este imperativ necesar pentru parteneri sociali din
Romania. Se mentioneaza acest lucru pentru ca de regula organizatiile sindicale, desi
sunt mult mai bine organizate decat organizatiile patronale datorita contextului socio
economic favorabil, acestea dintai nu detin resurse financiare pentru a atrage resurse
umane capabile sa ofere un punct de vedere de calitate in cadrul consultarilor in dialogul
social atat cu patronatele cat si cu guvernul.
Consecinta principala a acestei stari de fapt este luarea unor decizii proaste la nivel
de politica sociala sau asumarea unor revendicari care nu sunt conforme cu realitatea.
Asemenea situatii sunt deosebit de paguboase atat pentru mediul social cat si pentru
intreg sistemul economic al tarii daca in aceste situatii sunt implicate organizatii sindicale
nationale.
Aceste situatii sunt acceptate si propagate in sistem de organizatiile sindicale in
principal datorita lipsei de pregatiri si expertize tehnice in domenii precum: fiscalitate,
politici monetare, macroeconomie etc. O astfel de retea de experti ar contribui
semnificativ la o reprezentare sindicala calitativa.
Materialele publicate, atat in format tiparit cat si cele ce vor fi diseminate prin
intermediul mijloacelor de counicare in masa (TV, Radio, Presa Scrisa) vor promova
principiile egalitatii de sanse si dezvoltarii durabile si vor oferi beneficiarilor si publicului
larg mai multe informatii despre acestea.
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SPECIFICAŢII TEHNICE
In baza datelor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini şi a studierii aprofundate de
către Ofertanţi a problematicii dialogului social la nivelul societăţii române, în context
european, vor fi stabilite valorile ce vor sta la baza conceptului şi designului tuturor
materialelor şi activităţilor ce fac obiectul Campaniei publicitare, astfel încât toate acestea
să fie coerente.
Materialele şi activităţile publicitare, prin intermediul datelor ştiinţifice şi informaţiilor
ce vor fi diseminate, vor facilita informarea unui număr important al membrilor societăţii
civile şi al instituţiilor şi organismemelor direct interesante.
Ofertanţii vor trebui să oferteze produse care să îndeplinească următoarele
specificaţii tehnice:
Obiectul achiziţiei
Obiectiv
Indicator de realizare
Creaţie spot TV şi
• Story board spot TV – aprobat de beneficiar
radio – câte un spot
• Story board spot Radio – aprobat de beneficiar
TV şi unul Radio
Producţie spot TV şi
• Spot produs – aprobat de beneficiar
spot radio
• Media plan TV însoţit de grila de ratingcards – aprobat de
Realizarea media plan
beneficiar
TV şi mediaplan radio
• Media plan Radio însoţit de grila de ratingcards – aprobat de
beneficiar
Achiziţie de spaţiu
• Confirmarea rezervărilor media conform mediaplan aprobat
publicitate media
• Difuzare propriuzisă a 25 spoturi TV şi raport de
monitorizare cu privire la respectarea timpilor, programului
de difuzare şi a celorlalte condiţii definite prin rezervarea
Difuzarea şi
spatiului de difuzare
Monitorizare campanie
•
Difuzare propriuzisă a 50 spoturi Radio şi raport de
media audiovizuală
monitorizare cu privire la respectarea timpilor, programului
de difuzare şi a celorlalte condiţii definite prin rezervarea
spatiului de difuzare
Publicitate în presa
• Mediaplan, rezervări şi publicarea a 225 de anunţuri în
scrisă locală –
presa scrisă rapoarte de monitorizare a campaniei de
anunţuri publicitare
informare din presa scrisă centrală şi locală
I. Informaţii generale cu privire la campanie
Promovarea importanţei dialogului social şi a rolului mişcării sindicale
1. Obiective de educare / informare / conştientizare / notorietate
o creşterea gradului de informare cu privire la efectele economice şi sociale
(avantaje) ale integrării în diverse forme asociative
o creşterea gradului de informare cu privire la situaţia lucrătorilor şi asupra
posibilităţilor de îmbunătăţire a situaţiei sociale a unor grupuri defavorizate
o creşterea gradului de informare cu privire la legislaţia muncii, protecţia
socială, drepturile angajaţilor etc.
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o

Mesaj

anunţuri publicitare în presa scrisă: promovarea evenimentelor organizate la
nivel local (28 conferinţe regionale şi 420 evenimente locale – workshopuri,
mese rotunde, dezbateri etc.)

2. Obiective de motivare
o atragerea de noi parteneri sociali şi intensificarea colaborării cu aceştia
o atragerea de noi membri de sindicat în cele două organizaţii partenere –
creşterea cu 10% a numărului de membri de sindicat afiliaţi la cele două
organizaţii partenere.

Caracteristici: simplu, clar, ton pozitiv, serios. Mesajul va trebui să fie propus în 3
variante de către prestator şi aprobat pentru intrare in productie de catre achizitor.
Public ţintă
• Publicul general
• Populaţie din mediul rural şi urban (cu precădere mediul rural), venituri mici, vârste
20-50 ani
• Grupuri de risc (persoane cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa
muncii – grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială)
II. Detalii tehnice:
1. Servicii de creaţie pentru 1 spot TV cu durata de 30 de secunde şi 1 cut de 15
secunde şi 1 spot radio cu durata de 30 de secunde şi 1 cut de 15 secunde.
• Prezentarea scrisă a conceptul creativ unitar al campaniei şi a
raţionamentului care stă la baza alegerii. Se solicită cel puţin o variantă de
concept de creaţie.
• Dezvoltarea conceptului creativ în 1 spot TV de 30 de secunde cu 1 cut de
15 secunde şi 1 spot radio de 30 de secunde cu 1 cut de 15 secunde.
Variantele de concept de creaţie vor fi prezentate ca storyboard pentru
spotul TV şi script (scenariu) pentru spotul radio.
2. Servicii de producţie pentru 1 spot TV cu durata de 30 de secunde şi 1 cut de 15
secunde şi 1 spot radio cu durata de 30 de secunde şi 1 cut de 15 secunde, în
conformitate cu storyboard-ul şi script-ul aprobate
3. Media plan pentru campanie TV – cel puţin 2 săptămâni, 2 flight-uri, minim 50
difuzări, pentru campanie radio – cel puţin 3 săptămâni, 2 flight-uri, minim 100
difuzări, minim GRP 300 (mix radio şi TV)
• Acoperire: naţională
• Perioada: septembrie 2011
• Staţiile TV solicitate pentru media plan sunt: staţii TV cu cotă de piaţă mare
având cel mai mare ratting în 2010, staţii de nişă ştirii, respectiv cate 5
anunţuri pentru fiecare post indicat conform calendarului de evenimente al
proiectului. Spoturilor se va face în intervalul 18.00-23.00
• Staţii radio solicitate pentru media plan cu cota ridicată de audienţă şi
posturile locale cele 7 posturi radio locale (se vor alege postul radio cu cea
mai mare audienţa din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest).
• În realizarea media planului, se va lua în considerare depunerea solicitării de
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4.
5.
6.
7.

•
•
•
•

•

•

difuzare a spoturilor în regim de campanie noncomercială la Consiliul
Naţional al Audiovizualului.
Achiziţionarea de spaţiu TV şi radio conform media planului aprobat
Implementarea campaniei conform media planului aprobat
Realizarea unui raport de monitorizare a campaniei – comparativ cu media planul
aprobat
Achiziţie spaţiu publicitar în presa locală pentru publicarea de anunţuri de
promovare a evenimentelor organizate la nivel local (28 conferinţe regionale şi 420
evenimente locale – workshopuri, mese rotunde, dezbateri etc.)
Tip publicaţie: cotidian
Conţinut publicaţie: general sau social
Tiraje: minim 7 ziare locale, cu un tiraj minim de 20.000 exemplare /aparitii zilnice,
cumulate.
Acoperire: regională; se vor prezenta oferte pentru minim 2 publicaţii din fiecare
dintre următoarele regiuni: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest
Perioada publicării anunţurilor: conform calendarului de evenimente anexat, cu o
săptămână înainte de desfăşurarea evenimentului. Data exactă va fi comunicată de
beneficiar cu două săptămâni înainte de desfăşurarea evenimentului.
Conţinutul anunţurilor: anunţurile vor fi redactate de beneficiar şi oferi informaţii
cu privire la data, ora şi locul desfăşurării evenimentului, tematica abordată,
participanţii la eveniment, persoana de contact de la care se pot obţine informaţii
suplimentare şi datele de contact ale acesteia (nume, funcţie, organizaţia, număr
telefon, adresă email).

La planificarea mediaplanului se va avea în vedere pentru conformitatea caietului de
sarcini disponibilitatea de a oferta spaţii media care să se suprapună cu graficul de
activităţi al proiectului din anul 1 de implementare.
Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Conferinţe anuale
Conferinţe
regionale
Cursuri de formare
de formatori
Cursuri de formare
dialog social
Seminarii de
formare dialog
social
Workshopuri,
seminarii, dezbateri
locale**

Notă privind interpretarea calendarului: luna 1 a proiectul este considerată luna decembrie 2010

Specificaţii Tehnice ( conform regulilor de identitate vizuală a proeictului)
•

•

Spoturile TV şi spoturile Radio vor avea o durată de 30 secunde fiecare, iar anunţul
pentru publicare în presa scrisă va avea o dimensiune de 1/6 din format A2 sau
echivalent.
În realizarea materialelor se va respecta întocmai manualul de identitate vizuală a
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•

proiectului POSDRU/93/3.3/S/64204
Fiecare produs realizat de prestator va fi însoţit în vederea recepţionării şi de o
declaraţie de neîncălcare a drepturilor de autor în realizarea şi producţia
materialelor de promovare media şi o declaraţie de cedare a drepturilor de autor
către beneficiar.

CONDIŢII DE ELABORARE ŞI PREZENTARE
a. Spot TV;
Concepţie – Spot TV – minim 25 difuzari.
Conceptul spotului TV va ţine cont de obiectivele proiectului, de publicul ţinta vizat.
Mesajul, conţinutul vor fi realizate unitar şi coerent cu celelate materiale publicitare ce vor
fi realizate în această campanie.
Difuzare
Spotul va fi fi difuzat de minim 25 de ori pe minim doua canale de televiziune. Avand
in vedere obiectivele proiectului, canalele de televiziune acceptate de catre autoritate
sunt canalele de televiziune nationale, cu specific de stiri de interes national si
international sau de relatare a activitatilor din mediul de afaceri national si
international.
Prin canale de televiziune nationale cu specific de stiri de interes national si
international se definesc acele posturi TV al caror continut editorial este reprezentat in
proportie de minimum 70 % de domeniul – stiri, care prezinta in decursul zilei jurnale
de stiri din ora in ora pentru a satisface nevoia societatii civile de informatii prompte
de inters national dar si international.
Prin canale de televiziune nationale axate pe relatarea activitatilor din mediul de
afaceri national si international se definesc acele posturi TV al caror continut editorial
este reprezentant in proportie de minimum 70 % de domeniul afacerilor, care prezinta
in cel mai scurt timp posibil cele mai importante stiri din domeniu, atat din mediul de
afaceri din Romania cat si privind mediul de afaceri international. Spoturile vor fi
difuzate in ore de maxima audiente, intre orele 20,30 si 23.
b. Spot radio
Concepţie – Spot radio – 50 difuzari.
Conceptul spotului Radio va ţine cont de obiectivele proiectului, de publicul ţinta
vizat. Mesajul, conţinutul vor fi realizate unitar şi coerent cu celelalte materiale publicitare
ce vor fi realizate în această campanie.
Difuzare
Spotul radio va fi difuzat de 50 de ori pe un canal de comunicare radio. Acestea vor
fi difuzate in ore de maxima audienta, exclus intre orele orele 23-07. Staţii radio solicitate
pentru media plan cu cota ridicată de audienţă (acoperire la nivel national) şi posturile
locale cele 7 posturi radio locale (se vor alege postul radio cu cea mai mare audienţa din
regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest,
Oltenia, Vest). El trebuie sa se situeze in primele 10 pozitii ale topului audientelor
inregistrate in Romania. Se vor prezenta rapoarte.
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c. Anunturi Presa
Conceptie – Anunturi presa – 225 difuzari.
Conceptul anunturilor de presa va ţine cont de obiectivele proiectului, de publicul
ţinta vizat. Mesajul, conţinutul vor fi realizate unitar şi coerent cu celelalte materiale
publicitare ce vor fi realizate în această campanie.
Difuzare
Anunturile de presa vor fi difuzate prin intermediul a minim 7 ziare locale, cate
minim 3 pentru fiecare din regiunile: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest, Oltenia Vest. Ziarele trebuie sa fie cotidiene (sa aiba minim 6 aparitii
saptamanale).
NOTĂ:
I.

II.

III.

Pentru derularea in bune conditii a contractului, agentia de publicitate va
prezenta, în mod obligatoriu, în cadrul propunerii tehnice parteneriatele
incheiate cu toate canale de comunicare media,semnate de reprezentantii
legali ai acestora (TV, radio, presa locala), care vor cuprinde cel puţin
următoarele elemente:
- datele de identificare ale părţilor
- obiectul parteneriatului (in ce anume va consta in mod explicit
colaborarea dintre parti)
- durata parteneriatului
- acceptul partenerilor agentiei de publicitate de a a executa in termen
de maximum 5 zile lucratoare comenzile primite din partea autoritatii.
Avand in vedere rolul de vector pe care televiziunea il ocupa in societatea
romaneasca, se va prezenta acordul de implicare al ofertantului in
acoperirea mediatica a 7 conferinte regionale anuale – activitati neeligibile.
Se vor realiza 7 emisiuni /an de tip talk show in care vor fi invitati principalii
actori ai conferintelor si vor fi dezbatute principalele teme ale conferintelor.
Durata emisiunii va fi de 30 minute. In cazul in care oferta nu va contine
acceptul partenerului media pentru realizarea emisiunilor, aceasta nu va fi
declarata neconforma.
Pentru toate materialele si activitatile proiectului se va prezenta in mod
obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice - Conceptul (treapta cea mai înaltă
de abstractizare în reflectarea realităţii) – care se va baza pe o descriere
detaliată a fenomenului organizatiilor sindicale, a valorilor ce le conduc.
ALTE INFORMAŢII

Date de desfăşurare: contractul se va desfăşura între luna mai 2011 şi noiembrie 2011,
conform graficului de activităţi.
Achizitorul va emite o comanda fermă în termen de 15 zile de la semnarea
contractului pentru realizarea seturilor de materiale informative şi de promovare
peresonalizate pentru evenimentele proiectului, aşa cum sunt ele menţionate la rubrica
specificatii tehnice si rubrica activitatile proiectului.
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Condiţii de plată:
Plata se va face pe bază de:
• factură fiscală emisă de contractor însoţită de procesul verbal de recepţie a serviciilor
întocmit conform Instrucţiunii 26 a AMPOSDRU. Plata se va face in termen de maxim
15 zile de la recepţia serviciilor, pe baza facturii fiscale emise de prestator.
• Prestatorul poate solicita maxim 2 tranşe intermediare şi o tranşă finală, astfel prima
tranşă intermediară de maxim 30%, iar tranşa finală de maxim 30%.
• Plata se face pe baza recepţiei serviciilor pe bază de raport de activitate elaborat de
prestator (Vezi Cap. 6 Raportări din instrucţiunile AMPOSDRU)
Propunerea Tehnica poate conţine orice alte elemente pe care ofertantul consideră
că este necesar să le menţioneze sau orice alte documente pe care consideră că este
necesar să le ataşeze. Toate materialele si activitatile de publicitate din cadrul proiectului
vor fi realizate in conformitate cu Manualul de identitate vizuala al POS DRU.

22

III. Formulare pentru ofertanţi
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Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

Formularul 1 - INFORMAŢII GENERALE
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

a) _______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

b) _______________________________________________________
c) _______________________________________________________
d) _______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :
10. Lista asociaţilor societăţii
11. Lista membrilor consiliului de administraţie (dacă este cazul)
Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
L.S.
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 2a – Formular de ofertă
FORMULAR DE OFERTĂ

Către CSN Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod postal: 010366, Sector 1,
Bucureşti, România.
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
................................................................................(denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
mentionată, să furnizăm Servicii de publicitatea cod cpv 79341000-6 pentru suma de
...................................................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
................................................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm
produsele din anexă în condiţiile de calitate şi cantitate, precum şi în graficul de timp
solicitat de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini, conform Formularului 2b.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 280 (două sute opt
zeci) zile respectiv până la data de 28 decembrie 2011 şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formular 2b - Centralizator de preţuri servicii

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Tipul
produsul
ui

Cantitate
a

Preţul
unitar

Lei

0

1

2

3

4

Eur
o

Preţul
total

Lei
(col 3x col 4)

5

6

Euro

Taxa pe
valoare
a
adăugat
ă
Lei

(col 3 x col
5)

7

1
2
....
TOTAL

TOTAL

Lei:

.... % ofertant
lei:_______
..... % subcontractanţi lei:_______
.....% ofertant
euro:_______
....% subcontractanti euro:_______

Euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S
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Operator Economic
..........................
(denumirea)
Formularul 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul,
.................................................................
reprezentant
împuternicit al ................................................................................. (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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 dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Formularul 4
DECLARAŢIE
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr 34/2006 aşa cum a fost aprobată
cu modificarile şi completările ulterioare pentru participarea la procedura de achiziţie
privind, Servicii de publicitatea cod cpv 79341000-6 la data de 21.03.2011, ora 10.00,
organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, declar pe propria răspundere
că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de
un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit
pana la data solicitată;
d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
grave prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
_____________
Reprezentant legal
Funcţia
Nume Prenume,
.................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 5 – Declaraţie privind
experienţa ofertantului

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERIENŢA SPECIFICA ANTERIOARĂ A OFERTANTULUI
Subsemnatul, ..........................................................reprezentant împuternicit al
.................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals prevăzute de art 292 Cod Penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că achizitorul CSN Meridian are dreptul de a solicita, în scopul verificării
şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Confederaţiei
Sindicale Naţionale Meridian str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1 Bucureşti cod postal:
010366, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Anexez lista contractelor care demonstrează experienţa noastră în domeniul
serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie şi lista scrisorilor de recomandare
a beneficiarilor menţionaţi în fişa de date privind experienţa anterioară.
Nr
.
crt
.

Obiect
contra
ct

Codu Denumirea/num
l
e beneficiar
CPV
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului
*)

Preţ
total
contract

1
2
...

Procent Perioadă
îndeplini derulare
t de
contract
prestato **)
r (%)

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Antet: (denumire ofertant)
Formularul 6 - INFORMAŢII PRIVIND
CAPACITATEA TEHNICĂ A OFERTANŢILOR

INFORMAŢII PRIVIND EXISTENŢA CONTRACTELOR CADRU PENTRU
REZERVAREA DE SPAŢII DE PUBLICITATE
PENTRU DEMONSTRAREA CAPACITĂŢII TEHNICE A OFERTANTULUI

Denumirea
contractului

1

Contract
încheiat(nr./lu
na/an)

Valoare
contract
Lei

2

Obiectul
Contractului

3

4

Structura
prestatoare a
serviciului (ex.
Spatii TV
rezervate, spaţii
publicitate radio,
etc.)
5

Durata de
execuţie
contractată
Luni

TOTAL
•

Prezentul formular va fi însoţit de o declaraţie de garantare a spaţiilor ofertate
emisă de ofertant.

Data completării: ______________

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

Formularul 7 – Declaraţie subcontractanţi

LISTĂ
CU SUBCONTRACTANŢII
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul .................................................... reprezentant împuternicit al
........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals prevăzute de art 292
Cod penal, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire
/nume
subcontractant

Datele de recunoaştere
ale subcontractanţilor

Specializar
e

Partea/părţile din
contract ce
urmează a fi
subcontractate

Valoarea
(făra TVA)

Operator economic
...............................................
(semnătură autorizată)

____________________

1 Valoarea totală a serviciilor subconstractate nu poate depăşii 30% din valoarea ofertei
2 În cazul subcontractorilor se vor depune aceleaşi documente de calificare ca şi pentru applicant.
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Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
Formularul 8
DECLARAŢIE
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr 34/2006 aşa cum a fost aprobată
cu modificarile şi completările ulterioare pentru participarea la procedura de achiziţie
privind, Servicii de publicitatea cod cpv 79341000-6 la data de 21.04.2011, ora 16.30,
organizată de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, declar pe propria răspundere
că:
A.Societatea
noastră
nu
a
fost
condamnată
în
instanţele
civile/comerciale/administrative pentru încălcarea normelor privind respectarea
drepturilor de autor sau pentru alte fapte de încălcare a Legii 8/1996 privind
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, cu modificările şi completările
ulterioare.
B.Societatea noastră garantează pe achizitor de respectarea legislaţiei în materia
protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală în derularea contractului pentru
care depune prezenta ofertă, în cazul în care ea este declarată câştigătoare.
C.Societatea noastră este de acord să despăgubească pe achizitor prin plata
daunelor materiale, daunelor interese şi a daunelor moratorii în cazul în care
achizitorul va fi obligat să sisteze campania pentru nerespectarea legislaţiei
privind protecţia drepturilor de autor, precum şi a legislaţiei de reglementare în
domeniul audiovizualului.

Operator economic
...............................................
(semnătură autorizată)
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ANTET ..............................................
(denumirea/numele ofertant)

Formularul 9 – Model
SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - str. Mendeleev, nr. 36-38, cod
poştal: 010366, Sector 1, Bucureşti, România
Referitor la procedura de achiziţie publică prinprocedura de prospectare a pieţei cu
alegerea ofertei câştigătoare cu preţul cel mai mic organizată pentru atribuirea contractului
de achiziţie pentru produse informative şi de promovare, respectiv achiziţionarea serviciilor
de: Servicii de publicitatea cod cpv 79341000-6, vă adresăm următoarea solicitare de
clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
L.S.
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Formularul 10 – Graficul de livrare
GRAFICUL DE LIVRARE

Nr.
crt

Activitatea/subactivitatea

Termen de
inceput

Termen de
finalizare

2

3

(exemplu)
0

1

1

Activitatea 1

1.1

Subactivitatea 1.1

....
2.

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.
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OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. ______ din ______________,
privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru
atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea
contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin
documentaţia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un
număr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )
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IV MODEL
CONTRACT DE ACHIZIŢIE pentru
SERVICII DE PUBLICITATE
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
Urmare a procedurii competitive realizata conform Intructiunii 26/2010 a Autoritatii
de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
CSN Meridian adresa str. Mendeleev, nr. 36-38, telefon/fax ..............................................,
număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont
trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată
prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
…….............................................……………......................denumirea
operatorului
economic adresă .........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont (trezorerie, bancă)....................................................reprezentată
prin
.....................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi 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 obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia 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 şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea
serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro,
din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .... luni, adică de la....................până la ...............
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) graficul de activitati;
e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a
contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de activitati
prezentat în propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 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.
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
8.2 – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. (se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz,
graficul de plată)

8.4 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - 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 din preţul contractului,
respectiv 0,02% pe zi dar nu mai mult de contravaloarea contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,02% pe zi dar nu mai
mult de contravaloarea facturii restante.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte
de semnarea contractului, în cuantum de 10% din valoarea ofertei câştigătoare, pentru
perioada 280 zile calendaristice şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.
(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
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11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (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.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de activitati convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - 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.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3 – Receptia serviciilor prestate se va realiza in conformitate cu Anexa “Proces verbal
de receptie a serviciilor”, conform prevederilor Instructţiunii 26 a AMPOSDRU şi a anexelor
la HG927/2006.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odata cu semnarea de
catre ambele parti a contractului de achizitie.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de activitati, trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, 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 circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
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vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 - Pretul contractului este ferm si nu se opereaza ajustari.
16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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 să poată pretindă celeilalte daune-interese.
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18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - 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.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie
de către instanţele judecătoreşti din România unde isi are sediul achizitorul .
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CSN Meridian
Preşedinte,

Prestator/furnizor
Reprezentant legal

________________
(semnătură autorizată)
LS

________________
(semnătură autorizată)
LS
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