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SECŢIUNEA I – INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI 
 
SECȚIUNEA I: Autoritățile Contractante 
 
Denumire: Asocierea formata din CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU 
U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU – liderul asocierii si Sectorul 4 al Municipiului București – 
membru de asociere. 
 
SECȚIUNEA II - Obiectul acordului-cadru  
 
Denumirea acordului-cadru:  
„Spatiu de emisie pentru promovarea Sectorului 4 al Municipiului București” 
 
Cod CPV 
64228100-1 – Transmisie de programe de televiziune 
 
Valoarea totală estimată a acordului-cadru: 700.000,00 lei fara TVA  
 
Durata de implementare a acordului cadru este de 12 de luni. 
Durata de implementare și data de începere a prestării serviciilor pentru contractele subsecvente vor fi 
stabilite în fiecare contract subsecvent în parte. 
 
Se estimeaza a se atribui un numar de 12 de contracte subsecvente, prin reluarea competiei, după verificarea 
conformității propunerilor tehnice cu specificațiile tehnice transmise de Autoritatea contractantă în vederea 
încheierii contractului subsecvent si dupa stabilirea castigatorului; 
 
Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative. 
 
SECȚIUNEA III – Legislația aplicată 
Procedura este exceptata de la alicarea legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice in conformitate cu 
prevederile art. 29 alin. (1) lit. b) din lege.  

SECȚIUNEA IV - Criterii de calificare:  
 

- Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 
 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în motivele de excludere  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  
se vor completa Formularele 1 și 2 puse la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul documentației de 
atribuire 
 Ofertantul nu are voie să aiba drept membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de 
conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv, să nu se afle în relații comerciale cu persoanele ce dețin funcții de 
decizie în cadrul autorității contractante.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Declarația pe proprie răspundere privind inexistența conflictului de interese, se va completata în 
conformitate cu Formularul 3 de către toți ofertanții/terții susținători, subcontractanții. 
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Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET 
PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU care aprobă/semnează documente emise în legătură cu 
prezenta procedura de atribuire sunt: 

Nr. crt Numele și Prenumele 
1.  Alexandru – Adrian Alexandrescu 
2.  Cristina Vlăsceanu 
3.  Elena – Gabriela Dăscălescu 
4.  Silviu – Ionuț Stănică 
5.  Cristina Meda Stroie 

 
NOTĂ:  
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declarația 
privind conflictul de interese.  
În cazul în care vor exista subcontractanți/terți susținători, declarația privind conflictul de interese va fi 
prezentată de fiecare subcontractant/terț susținător în parte.  
Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă 
își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente. 

 Operatorii economici vor depune certificate care atestă plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
către bugetul general consolidat. Acestea trebuie să certifice inexistența datoriilor la momentul 
prezentarii certificatelor fiscale (cerința este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți) 

 

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
 Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile 
legii din țara de rezidență, precum și faptul ca sunt legal constituiți, că nu se afla în niciuna dintre 
situațiile de anulare a constituirii și au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac 
obiectul contractului/acordului cadru.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: certificatul constatator emis de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de 
activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul Constatator trebuie să 
conţină informaţii reale/actuale la data prezentării documentului. În cazul unei oferte depuse de către 
o asociere, codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC prezentat de fiecare membru al asocierii 
trebuie să aibă corespondent pentru partea de acord-cadru pe care o va realiza. Din documentul de 
înregistrare trebuie să reiasă că ofertanții dețin cod CAEN aferent activității procedurii de atribuire. Codurile 
CAEN ale tuturor membrilor asocierii trebuie să acopere întreg obiectul contractului/acordului-cadru. 
- În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente care să ateste că 
persoana semnatară este autorizată: Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă). 
- Persoane juridice/fizice străine: Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, 
operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa 
din punct de vedere profesional, conforme legii țării de rezidență a operatorului economic. 
În cazul în care oferta este depusă de o asociere ( formular 6- model acord asociere), fiecare asociat (inclusiv 
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract/acord-cadru pe care o va realiza. 
 
 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca  in utlimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor 
au prestat servicii similare celor care fac obiectul procedurii de atribuire, respectiv ca au presat 
servicii avand ca obiect servicii de transmisie de programe de televiziune . 
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Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, ofertantii vor prezenta Lista principalelor prestari de servicii 
derulate din care sa rezulte obiectul contractului, beneficiarul si perioada de prestare.  
 
SECȚIUNEA V: DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE:  
 
1. Scrisoare de înaintare; 
2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul 
în procedura pentru atribuirea contractului/acordului-cadru de achiziție publică – în original însoțită de o 
copie a actului de identitate al persoanei împuternicite - certificată pentru conformitatea cu originalul (dacă 
este cazul).  
 
SECȚIUNEA VI: Modul de prezentare a ofertei   
 
Limba de redactare a ofertei: limba română. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor  
 
Ofertele vor fi transmite pe adresa de e-mail ccnb4@yahoo.com avand in vedere situatia epidemiologica 
existenta.  
 
Oferta financiară se va prezenta conform Formularului 4 împreună cu detalierea prețurilor conform 
anexei la formular. 
 
Oferta tehnică pentru atribuirea acordului cadru se va elabora și prezenta în așa fel încât, în procesul de 
evaluare, informațiile din cuprinsul acesteia să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele 
tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât aceasta să corespundă în 
totalitate cerințelor din Caietul de sarcini. Astfel propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu 
articol, al specificațiilor conținute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența 
propunerii tehnice cu cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici.  
Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va 
duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.  
Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei 
documentații.  
Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba româna vor fi însoțite de traducerea autorizată.  
 
Nota: Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare 
care guvernează această achiziţie, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. 
Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform 
tuturor instrucţiunilor şi specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţie. Niciun cost suportat de 
operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri 
vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 
 
Data limită pentru depunerea ofertei 19.08.2020 ora 12:00 
 
Criteriul de atribuire acord cadru: pretul cel mai scazut 
Oferta financiara se va elabora prin ofertarea preturilor unitare conform anexa formular 4 pentru cantitatile 
maxime estimate a fi achizitionate pe durata acordului cadru. 
Acordul cadru se va încheia cu maxim 5 operatori economici care au depus oferta admisibilă, clasați 
pe primele locuri după aplicarea criteriului de atribuire. 
Daca se constata egalitate de preturi autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti operatorii cu 
oferte admisibile clasate pe primele 5 locuri ale clasamentului. 

mailto:ccnb4@yahoo.com
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Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competitiei.  
Criteriul de atribuire contract subsecvent: cel mai bun raport calitate - pret în ceea ce privește: 

1. Prețul ofertei 
2. Calitatea propunerii tehnice 

 
Nota: Informatii detaliate referitoare la factorii de evaluare se regasesc in sectiunea Atribuirea contractului 
subsecvent din Caietul de sarcini 
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Secțiunea II - CAIETUL  DE  SARCINI 

„Spatiu de emisie  
pentru promovarea Sectorului 4 al Municipiului București” 

 
 
Asocierea formata din CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  
”NICOLAE BALCESCU – liderul asocierii si Sectorul 4 al Municipiului București – membru de asociere 
dorește incheierea unui acord cadru cu furnizori de servicii media, avand ca obiect servicii pentru spatiu de 
emisie sau furnizarea de programe. 

Notiunea de furnizor de serviciu media are intelesul prevazut la art. 1 alin. (1)  pct 12 din Legea 
audiovizualului nr.504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Noţiunea program cuprinde 
atât programele având înţelesul prevăzut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune. 

Scopul contractelor subsecvente atribuite in cadrul acordului cadru este de a asigura:  

• Informarea corectă, obiectivă și în timp oportun a societății civile despre activitatea Sectorul 4 al 
Municipiului București și a direcțiilor aflate în subordine. 

• Construirea, promovarea și menținerea unei imagini instituționale pozitive prin comunicarea către 
un număr cât mai mare de cetățeni și către societatea civilă a unor informații obiective, echidistante 
în timp util. 

• Informarea succintă cu privire la proiectele de succes derulate de Sectorul 4 al Municipiului 
București, prin evidenţierea impactului acestor proiecte asupra cetăţenilor. 

• Promovarea obiectivelor Sectorul 4 al Municipiului București 
 Serviciile ce urmaza a fi prestate in cadrul acordului cadru vizeaza : 

1. Asigurarea spatiilor de emisie pentru difuzarea materialelor informative;  
2. Asigurarea realizarii si a spatiului de emisie pentru materiale tip reportaj;  

 
1. Asigurarea spatiilor de emisie pentru difuzarea materialelor informative  
Materialele informative vor fi puse la dispozitia promitentilor prestatori de care autoritatea contractanta, 
intr-un format care sa permita difuzarea acestora in spatii de emisie TV. 
Materialele informative ce vor fi difuzate vor face referire la activitatea Sectorului 4 al Municipiului 
București și la direcțiile din subordine, la dispozițiile de convocare a ședințelor ordinare și extraordinare, la 
hotărâri de interes general adoptate, la anunțuri destinate informării publicului cu privire la programele de 
finanțare și proiectele finanțate din fondurile europene și naționale, la comunicate, știri de presă, anunțuri 
ale posturilor scoase la concurs, la promovarea unor activități sportive, cultural artistice, educative 
organizate de instituție, la alte articole de inters public pentru la asigurarea transparenței activitații istituției. 
Durata unui material va fi de minimum 30 secunde maximum 2minute și va conține imagini și sincron din 
partea unui reprezentant al instituției, fundal muzical (dupa caz). 
Fiecare material montat va contine: imagini filmate insotite de sincron din partea unui reprezentant al 
beneficiarului, voice-over, fundal muzical acolo unde este cazul, alte elemente grafice specifice de 
televiziune. 
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Conditii de difuzare:  
Materialele informative vor fi difuzate in minimum 2 pachete /lună;  
Fiecare pachet va contine cel putin 4 aparitii/material;  
Materialele vor fi difuzate în emisiunile informative ale stației. 
Nota: Mai multe detalii legate de emisiunile in cadrul carora sa fie difuzate materialele informative, precum 
si alte aspecte ce tin de ofertarea concreta, vor fi date la nivelul invitatiei la reofertare atunci cand se atribuire 
contractul subsecvent. 
 
2. Asigurarea realizarii si a spatiului de emisie pentru materiale tip reportaj 
In functie de necesitatile identificate pentru incheierea contractelor subsecvente, in cazul materialelor 
„reportaj” filmarea se va realiza cu cel putin o camera video HD si se va asigura prezenta unui reporter al 
statiei. 
Pentru atribuirea contractelor subsecvente prestatorul va propune cel putin doua variante pentru realizarea 
si difuzarea reportajelor pentru atingerea obiectivelor specifice ale contractelor subsecvente. 
Materiale tip reportaj vor avea o durata medie de 5 minute si vor fi difuzate pe posturi TV, cu acoperire 
națională. 
 
Nota: Mai multe detalii legate de ofertarea concreta, vor fi date la nivelul invitatiei la reofertare, atunci cand 
se atribuire contractul subsecvent. In derularea acordului cadru, autoritatea poate solicita inclusiv durata mai 
mare de 5 minute de difuzare pe un post TV, cu acoperire națională. 
GRUP ȚINTĂ : Publicul general, 18+, din mediile urban şi rural. 
 
IMPLEMENTAREA ACORDULUI CADRU 
După încheierea acordului cadru, se vor încheia, în funcție de necesitățile Beneficiarului - contracte 
subsecvente.  
 
Ori de câte ori Beneficiarul va decide achiziţionarea serviciilor care fac obiectul prezentului acord-cadru, va 
demara procedura pentru atribuirea contractului subsecvent. 
Beneficiarul va transmite specificațiile tehnice care conțin toate cerințele care vor face obiectul contractului 
subsecvent, către operatorii economici cu care s-a încheiat acordul-cadru. 
Promitentii Prestatori – semnatari ai Acordului Cadru au obligaţia de a răspunde fiecărei solicitări transmise, 
în termenul precizat de Beneficiar.  
În cazul în care un promitent prestator nu are capacitatea de a realiza contractul subsecvent, are obligatia să 
ofere o justificare scrisă până la termenul limită precizat de autoritatea contractanta.  
În cazul în care sunt necesare clarificări referitare la specificațiile transmise, operatorul economic semnatar 
al acordului-cadru poate solicita Beneficiarului clarificări, prin e-mail. Beneficiarul va răspunde solicitării 
de clarificări în cel mai scurt timp posibil.  
Promitentul prestator este responsabil de analizarea specificațiilor tehnice și elaborarea unei oferte în 
conformitate cu specificațiile transmise şi prevederile acordului cadru. Promitentul presator este responsabil 
pentru acurateţea informaţiei conţinute în documentele prezentate.  
 
Autoritatea contractanta va transmite promitentilor prestatori (semnatari ai acordului cadru) 
cerintele tehnice pentru indeplinirea obiectivelor specifice fiecarui contract subsecvent.  
În specificațiile tehnice corespunzătoare fiecărui contract subsecvent, se va preciza tipul serviciilor ce 
vor fi solicitate.  
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Poate face obiectul unui contract subsecvent unul sau ambele serviciile prevăzute în acordul cadru.  
 
Pentru atribuirea fiecarui contract subsecvent prestatorii vor prezenta un Plan media pe baza căruia se va 
realiza difuzarea materialelor informative TV. 
TV 
Ofertantul va prezenta planul media aferent difuzării materialelor informative, astfel încât să se asigure un 
optim de vizibilitate relativ la publicul țintă, cu o proporția de minim 50% în prime-time interval de maximă 
audiență pe fiecare post. Se consideră prime-time intervalul cuprins între orele 19:00-23:00. 
Autoritatea contractanta va solicita promitentilor prestatori pentru planul de difuzare media ofertat pentru 
atribuirea contractelor subsecvente prezentarea oricaror documente, de tipul acord de principiu/ convenţie 
etc., semnat între ofertant şi fiecare post TV propus de acesta care prevede disponibilitatea postului de a 
difuza materialele informative in perioada ofertata. 
 
Raportari  
Pentru fiecare contract subsecvent prestatorul va intocmi Rapoarte narative complete de monitorizare 
contract, cu situaţia difuzărilor pe TV, inclusiv audiența, contrasemnat de societățile de televiziune. Se vor 
prezenta și rapoartele corespunzătoare de audiență ale instituției abilitate să certifice acest indicator.  
- fiecare raport trebuie să includă planul media corespunzător perioadei și monitorizarea difuzărilor 
spoturilor (obligatoriu: ziua şi ora difuzării, respectiv redifuzării, cifrele de audiență la momentul difuzării 
obstacole întâmpinate și, obțional, soluţiile adoptate, recomandări etc.). Situația zilelor şi orelor difuzării 
vor fi certificate de societatea/postul de televiziune unde au fost difuzate spoturile, iar cifrele de audiență se 
vor regăsi în datele de audiență ale Asociaţiei Române de Monitorizare a Audienţelor sau ale instituţiei 
abilitată să organizeze Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV. 
- în cazul apariţiei unor discrepanţe (de ex. imposibilitatea difuzării din cauza unor „breaking news” sau 
transmisiuni în direct), acestea vor fi menţionate în raport împreună cu soluţiile adoptate (de ex. 
reprogramarea difuzării într-un interval orar echivalent celui planificat). 
 
ATRIBUIREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE 
Atribuirea contractelor subsecvente se va face prin reluarea competitiei  
1. Prețul ofertei 
2. Calitatea propunerii tehnice 
1)Prețul ofertei – 50 puncte 
La transmiterea ofertelor pentru atribuirea contractelor subsecvente, promitentii prestatori, semnatari ai 
acordului cadru, fie pot mentine preturile unitare ofertate pentru atribuirea acordului cadru, fie pot diminua 
preturile unitare, nefiind posibila cresterea acestora. 
a)Pentru cel mai scăzut preț dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare 
P1 = 50 puncte; 
b)Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) punctajul se va calcula astfel: 
Pn=(pret minim/Pc) x 50, unde Pn este punctajul factorului de evaluare al ofertei financiare curente, Pminim 
este pretul cel mai scazut ofertat , Pc = pretul ofertei curente. 
Punctaj maxim 50 puncte. 
2)Calitatea propunerii tehnice-– 50 puncte 
 
Pentru acest factor de evaluare punctajul se va acorda in functie de tipul serviciului solicitat dupa cum 
urmeaza:  
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2.1 In cazul in care obiectul contractului subsecvent il fac serviciile de asigurare a spatiilor de emisie 
pentru difuzarea materialelor informative  
Comisia de evaluare va aprecia propunerile tehnice prezentate prin raportare la planul media pe baza 
căruia se va realiza difuzarea materialelor informative TV,  vizibilitatea asigurata, numarul de difuzari in 
prime –time, numarul de difuzari mai mare ( bonus) decat cel solicitat de catre Autoritatea Contractanta. 
Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda note de la 1 la 10, urmand a se realiza media aritmetică 
a acestora pentru fiecare mix de difuzare propus.  
Ponderea factorului de evaluare va aplica după următorul algoritm: 
Pentru cea mai mare notă medie (N max) acordata locatiei ofertate se acordă 50 puncte.  
Pentru altă notă medie (Nn) decât cea mai mare notă medie se acordă punctaj astfel:  
PCn = (Nn/Nmax) × 50 pct. 
 
2.2 In cazul in care obiectul contractului subsecvent il fac serviciile de asigurarea realizarii si a spatiului 
de emisie pentru materiale tip reportaj  
 
Comisia de evaluare va aprecia propunerile tehnice prezentate prin raportare la, vizibilitatea asigurata, 
intervalul orar propus. 
Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda note de la 1 la 10, urmand a se realiza media aritmetică 
a acestora. 
In acordarea punctajului ofertei pentru acest factor de evaluare se va lua in considerare varianta cu cel mai 
mai mare punctaj dintre cele doua variante propuse  pentru realizarea si difuzarea reportajelor pentru 
atingerea obiectivelor specifice ale contractelor subsecvente. 
Ponderea factorului de evaluare va aplica după următorul algoritm: 
Pentru cea mai mare notă medie (N max) acordata locatiei ofertate se acordă 50 puncte.  
Pentru altă notă medie (Nn) decât cea mai mare notă medie se acordă punctaj astfel:  
PCn = (Nn/Nmax) × 50 pct. 
 
2.3  In cazul in care obiectul contractului subsecvent il fac ambele tipurii de servicii- asigurare a spatiilor 
de emisie pentru difuzarea materialelor informative si asigurarea realizarii si a spatiului de emisie pentru 
materiale tip reportaj se vor utiliza pentru  calitatea propunerii tehnice ambii factori de evaluare prevazuti 
la punctele 2.1 si 2.2 cu o pondere de 25% fiecare - total 50 puncte. 
 
Pentru componenta -asigurare a spatiilor de emisie pentru difuzarea materialelor informative  
 
Comisia de evaluare va aprecia propunerile tehnice prezentate prin raportare Planul media pe baza căruia 
se va realiza difuzarea materialelor informative TV,  vizibilitatea asigurata, numarul de difuzari in prime –
time, numarul de difuzari mai mare (bonus) decat cel solicitat de catre Autoritatea Contractanta. 
Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda note de la 1 la 10, urmand a se realiza media aritmetică 
a acestora. 
Ponderea factorului de evaluare va aplica după următorul algoritm: 
Pentru cea mai mare notă medie (N max) acordata locatiei ofertate se acordă 25 puncte.  
Pentru altă notă medie (Nn) decât cea mai mare notă medie se acordă punctaj astfel:  
PCn = (Nn/Nmax) × 25 pct. 
 
Pentru componenta asigurarea realizarii si a spatiului de emisie pentru materiale tip reportaj Comisia de 
evaluare va aprecia propunerile tehnice prezentate prin raportare la vizibilitatea asigurata, intervalul orar 
propus. 
Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda note de la 1 la 10, urmand a se realiza media aritmetică 
a acestora pentru fiecare mix de difuzare propus.  
In acordarea punctajului ofertei pentru acest factor de evaluare se va lua in considerare  
varianta cu cel mai mai mare punctaj dintre cele doua variante propuse  pentru realizarea si difuzarea 
reportajelor pentru atingerea obiectivelor specifice ale contractelor subsecvente. 
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Ponderea factorului de evaluare va aplica după următorul algoritm: 
Pentru cea mai mare notă medie (N max) acordata locatiei ofertate se acordă 25 puncte.  
Pentru altă notă medie (Nn) decât cea mai mare notă medie se acordă punctaj astfel:  PCn = (Nn/Nmax) × 
25 pct. 
 
Punctaj maxim 50 puncte 
Punctaj maxim total 100 puncte  

 
Oferta care îndeplinește cerințele caietului de sarcini și care obține cel mai mare punctaj va fi declarată 
câștigătoare a contractului subsecvent. Dacă două oferte întrunesc punctaj egal, va fi declarată câștigătoare 
oferta care prezintă prețul cel mai mic. 
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac 
obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi proprietatea Autorităţii Contractante, care le poate utiliza, publica 
sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 
CERINȚE MINIME OBLIGATORII DE CONFIDENȚIALITATE 
 
Prestatorul va avea în vedere că toate informațiile, datele și orice materiale pe care le va elabora sau edita 
în cadrul contractelor subsecvente încheiate în baza prezentului acord cadru sunt considerate confidențiale, 
dacă Beneficiarul nu dispune altfel. 
 
Rapoartele și orice materiale redactate de către Prestator reprezintă proprietatea exclusivă a Autorității 
contractante și nu pot fi date publicității decât cu acordul prealabil scris al acesteia. 
 
Pe întreaga durată a contractului, Prestatorul se va asigura că respectă aceste clauze minime obligatorii de 
confidențialitate, coroborate cu prevederile legale în vigoare. 
 
La finalizarea fiecărui contract subsecvent, Prestatorul va preda Beneficiarului toate materialele, 
documentele, datele și informațiile pe care le-a produs în cadrul și în scopul contractului și va asigura 
Beneficiarul că a îndeplinit această cerință obligatorie. 
 
 
 
 
 
                                                      DIRECTOR GENERAL, 

                                         Alexandru Adrian ALEXANDRESCU 
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Secțiunea III – Formulare 

 

Fiecare operator economic care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, 

completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

 

 

Lista formularelor: 
 
Formularul – 1. Declarație privind neîncadrarea în motive de excludere (condamnari); 
 
Formularul – 2. Declarație privind neîncadrarea în motive de excludere (coruptie); 
 
Formularul  – 3. Declarație privind conflictul de interese; 
 
Formularul  – 4. Formular de ofertă + anexa; 
 
Formularul  – 5. Informații privind asocierea (daca este cazul); 
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  FORMULARUL nr.1 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
DECLARATIE 
 

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de 
ofertant la achiziția ………………………., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 

  a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale aplicabile; 
  b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 
  c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale aplicabile; 
  d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile; 
  e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale aplicabile; 
  f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale aplicabile; 
  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

2. 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea 
noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

4. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal 
referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
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făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă.» 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 
reprezentantul sau legal. 
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FORMULARUL nr.2 
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARAȚIE  
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura pentru 
atribuirea contractului/acordului cadru având ca obiect ……………………., organizată de 
………………………., declar pe propria răspundere că: 
-nu mi-am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile; 
- nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
- nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea; 
- nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză; 
- nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză 
- nu distorsionez concurenţa; 
- nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 
iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile; 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal 
referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 
175 (din Noul Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă.» 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de 
reprezentantul sau legal. 
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FORMULARUL nr.3 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 
 
Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului 
economic),  in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura de achizitie 
având ca obiect “„Spatiu de emisie pentru promovarea Sectorului 4 al Municipiului București” organizată 
de Asocierea de Autoritati Contractante in care CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET 
PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU -lider de asociere, declar pe proprie răspundere, sub 
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere (conform anexei) al CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU 
U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU 
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până 
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 
sau de supervizare al Asocierii de Autoritati Contractante in care CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI 
DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU -lider de asociere; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE 
TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul CENTRUL 
EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU 
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă 
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice 
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE 
TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O.  ”NICOLAE BALCESCU cu privire la orice aspect tehnic şi financiar 
în legătură cu activitatea noastră. 
 
 Data completării ...................... 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Anexa a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese 
 
TABEL CU PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE DECIZIE  ÎN CADRUL INSTITUȚIEI 
 
 
Nr. crt Numele și Prenumele 

 

Funcție 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, 
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ 
 (denumire/nume operator economic) 
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FORMULARUL nr.4 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și  
  (denumirea/numele ofertantului)       cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm  
serviciile .............................  (obiectul achiziției ) pentru suma de ________________________ lei,  
                                                                                                                (suma în litere si în cifre)                     
  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei. 
                                                                                     (suma în litere si în cifre) 
    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câștigătoare, să începem prestarea serviciilor  
conform cerințelor caietului de sarcini.  
    3. Ne angajam să menținem aceasta oferta valabilă pentru o durata de  
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________ 
  (durata în litere si în cifre)                                                             (ziua/luna/anul) 
 
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 
    4. Până la încheierea și semnarea contractului/acordului-cadru de achiziție publică aceasta oferta, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilită câștigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm  
     _ 
    |_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|  nu depunem oferta alternativă. 
          (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigătoare, să 
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire (dacă este 
cazul). 
    7. Înțelegem ca nu sunteți obligați să acceptati oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta ofertă pe care o 
puteți primi. 
Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertant 
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Anexa la Formularul de oferta (FORMULARUL nr.4) 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

Propunerea financiară detaliata 
 

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertant 
 
Propunerea financiară pentru acordul cadru va conţine preturile unitare mai jos menţionate:  

Tip material   Pret unitar  
Lei fara TVA 
Difuzare TV /material  

Nr. maxim estimat 
de difuzari TV     

Total  

1 2 3 4=2X3 
Material informativ  

 
96  

Material reportaj   
 

12  

Total  
 
Material informativ 
La elaborara ofertei financiare pentru atribuirea acordului cadru se vor lua in considerare preturile unitare 
maximale pentru materiale informative cu o durata medie de 1 minut:  
-difuzarea fiecarui material informativ  -post cu acoperire națională, dintre cele auditate de ARMA – 
Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor. Se consideră prime-time intervalul cuprins între orele 
19:00-23:00.  
Material reportaj 
La elaborara ofertei financiare pentru atribuirea acordului cadru se vor lua in considerare preturile unitare 
maximale pentru materiale tip reportaj cu o durata medie de 5 minute pe un post cu acoperire națională. 
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FORMULARUL nr. 5 
 
Formular asociere– Model ACORD DE ASOCIERE 
 

ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire  
 

1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 

  (denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............  (denumire 
operator economic, sediu, telefon) 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) 

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.           

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului/acordului-cadru 
de achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 

2._______ % S.C. ___________________________ 
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3. Durata asocierii 

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului/acordului-cadru ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului/acordului-cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere 

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

6 Comunicări 

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

7 Litigii 

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 

8. Alte clauze:____________________________________________ 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociatiei: 

___________________ 

ASOCIAT 1,__________________ 

ASOCIAT 2,__________________ 

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului/contractelor.  
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