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Program Operaţional Infrastructură Mare 
Componenta 1: Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Axa Prioritară: Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 
Operaţiunea: Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

Nr. .................. 

 

 

Contract  

privind atribuirea contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect informarea și 

publicitatea în cadrul proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile 

din centrele sociale rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS  138730 finanțat prin 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a 

încheiat prezentul contract de servicii, între: 
 

    Autoritatea contractantă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 

cu sediul în Bacău, str. Condorilor, nr. 2, jud. Bacău, tel./fax 0234-585071, 0234-519042, cod fiscal 

8550000, cont nr. RO13TREZ06124600220X, reprezentată de Popa Ciprian, director general, și Știucă 

Rodica, director general adj. economic, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  

 

  Operatorul economic: ............., cu sediul în ..................., jud. ................., Strada ............., cod poștal 

.................., tel. ..................., e-mail: …………………..,  având codul fiscal 33945108, înregistrat la 

Registrul Comerțului sub nr. ................., cod bancar ……………., deschis la Trezoreria 

………………reprezentată prin ...................., administrator, 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.  produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le presteze achizitorului; 

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de predare 

produselor/serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 

tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin prestatorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 
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utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

prestatorului. 

g. destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a preda serviciile/produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

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 principal al contractului   
4.1 S.C. ................ S.R.L. se obligă să presteze servicii de  informare și publicitate în cadrul 

proiectului „COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale 

rezidențiale publice din județul Bacău”, cod MySMIS  138730 finanțat prin Programul Operațional 

Infrastructura Mare 2014-2020,  în conformitate cu oferta anexă la prezentul contract, începând cu 

data semnării contractului de către ambele părţi, până la data de .................   

4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract. 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de                 lei fără TVA, la care se 

adaugă                 lei TVA, valoarea totală cu TVA a contractului de servicii este de                    lei. 

5.2. Pretul este ferm și nu se actualizează. 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părţi respectiv, până la 

data de .................. 

7. Executarea contractului 
7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părţi, o dată cu 

transmiterea ordinului de începere, pe toată durata de implementare a proiectului, respectiv 

06.04.2023. Prestatorul va respecta planul de lucru pentru activitățile/serviciile solicitate, conform 

caietului de sarcini. 

Persoana de contact - transmiterea ordinului de începere: manager de proiect Iordanescu Dana 

Mihaela , telefon: 0742730348, e-mail: idanamihaela@yahoo.com 

 

8. Documentele contractului 

8.1 Documentele contractului sunt: 

 anexa 1 la contract - ofertă prestator 

mailto:idanamihaela@yahoo.com
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 anexa 2 la contract – invitația de participare 

 anexa 3 la contract- garantia de buna executie 

 anexa 4 la contract- caietul de sarcini 

9. Caracterul confidenţial al contractului 

9.1 Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori 

ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, achizitorul are obligaţia 

de a nu dezvălui informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind 

confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. 

9.2 Autoritatea contractantă poate impune operatorilor economici anumite cerinţe în vederea protejării 

caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta le pune la dispoziţie pe durata întregii 

proceduri de atribuire. 

9.3 Când o informaţie confidenţială este comunicată de către o parte anterior semnării contractului, 

cealaltă parte este ţinută să nu o divulge şi să nu o folosească în interes propriu, indiferent dacă se 

încheie sau nu contractul. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea părţii în culpă. 

9.4  Prestatorul se angajează ca pe întreaga durată a colaborării cu achizitorul, precum și timp de 5 ani 

de la data încetării colaborării să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite de la 

Beneficiar. 

Prin informație confidențială se întelege: 

- orice date, informații, documente, documentații tehnice sau orice alte documente realizate pe 

orice suport, care sunt furnizate de către Beneficiar și/sau reprezentanții acestuia, Prestatorului și/sau 

reprezentanților acestuia; 

- orice analize, compilații, documentații, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau orice alte 

documente, realizate pe orice suport, redactate de către Furnizor sau de către reprezentanții acestuia, 

care conțin sau se fundamentează, în totalitate sau parțial, pe informațiile furnizate de către Beneficiar 

si/sau de reprezentanții acestuia. 

Nu sunt considerate informații confidențiale: 

- informațiile deja cunoscute de către Prestator, dacă aceste informații nu au fost furnizate sub 

incidența unui angajament de confidențialitate sau care nu fac obiectul altor obligații de 

confidențialitate asumate de către Prestator față de Beneficiar sau față de terți; în orice situație, 

Prestatorului îi va reveni sarcina de a face dovada faptului că a intrat în posesia respectivelor 

informații anterior semnării prezentului angajament; 

- informațiile care au caracter public sau devin publice prin orice mijloace care exclud culpa sau 

neglijența Prestatorului și /sau a reprezentanților acestuia; 

- informațiile puse la dispoziția Prestatorului în mod legal și fără obligația de confidențialitate de 

către un terț, care la rândul său nu este ținut de o obligație de confidențialitate față de Beneficiar. 

9.5 Prestatorul se angajează să respecte Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

10.  Obligaţiile prestatorului 

10.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de informare si publicitate în cadrul proiectului 

„COVID 19-LIMIT – Sprijin pentru persoanele vulnerabile din centrele sociale rezidențiale publice 

din județul Bacău”, cod MySMIS  138730 finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 

2014-2020. Serviciile constau în: 

 

 

1.  Comunicat de presă Creare și difuzare comunicat presă lansare proiect, postat 
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online începere proiect într-o publicație generalistă online de interes național, 

format A5. 

2.  Comunicat de presă 

online finalizare proiect 

Creare și difuzare comunicat presă finalizare proiect, 

postat într-o publicație generalistă online de interes 

național, format A5. 

3.  Afișe A3 Realizare, tipărire, personalizare conform Manual de 

Identitate Vizuală pentru Instrumente structurale 2014-

2020 în România; tipar policromie, suport hârtie cdc 115 

gr. 

4.  Roll-up  Realizare, tipărire 

dimensiuni: 0,80 m x 2m 

5.  Autocolante Realizare, tipărire, material PVC și lăcuire UV, 

policromie, dimensiuni 100 x 100 mm. 

6.  Placă permanentă Realizată dintr-un material rezistent la intemperii, 

dimensiuni: înălțime 0,5 m și lățime de 0,8 m.  

7.  Producție spot video Concept, scenariu, realizare. 

Rezoluție 1080 x 1920, 16:9 

Durata: minim 20 secunde  

8.  Difuzare spot video  Difuzare spot video pe un post național, timp de 7 zile, 2 

difuzări/zi, în perioada de prime time (2 difuzări/zi x 7 zile 

= 14 difuzări).  

 

10.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

ofertă. Materialele elaborate, evenimentele organizate precum și spotul radio vor respecta indicațiile 

menționate în Manualul de identitate vizuală pentru instrumente structurale 2014-2020 disponibil 

accesând link-ul  http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/ în România. 

10.3 - Prestatorul se obligă să presteze servicile în funcţie de planul de lucru, respectând variantele 

convenite prin „bun de tipar”.  

10.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate. 

11.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1  - Achizitorul se obligă să achiziţioneze şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

11.2  - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 

11.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data înregistrării facturii emise de către prestator la sediul Autorităţii Contractante şi, prin excepţie, în 

termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, în conformitate cu 

prevederile art. 7, alin.(1) din Legea nr. 72/2013, actualizată. 

11.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci prestatorul are dreptul de a 

sista livrarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei 

de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor 

în cel mai scurt timp posibil. 

12. Garanții solicitate 

http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/
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12.1 Garanţia de bună execuţie se va constitui prin orice modalitate prevăzută de art. 39 și 40 din H.G. 

nr. 395/2016. Garanţia de bună execuţie este in cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului 

și se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Autoritatea contractantă va 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016. 

13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce 0,1% din preţul rămas de executat al contractului, 

ca penalitate pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

13.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără a mai fi 

necesară punerea în întarziere şi orice altă formalitate prealabilă şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

13.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia, în condiţiile 

Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia 

că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator. 

13.4 - Achizitorul are dreptul de a înceta contractul, fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 

judecată, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, dacă: 

- prestatorul nu respectă graficul de livrare şi nu obţine acordul scris al achizitorului pentru 

modificarea datei/perioadei de prestare sau nu își îndeplinește obligațiile, acesta fiind notificat de 

achizitor de mai mult de 3 ori. 

În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 

contract îndeplinită pâna la data încetării contractului. 

13.5 - În cazul în care prestatorul nu-şi va îndeplini obligaţiile contractuale, acestuia i se va emite un 

Document constatator nefavorabil și nu va mai fi acceptat de către D.G.A.S.P.C. Bacău la niciuna din 

procedurile de licitaţie organizate timp de 3 ani. 

14. Recepţie, inspecţii şi teste 

14.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele livrate ca 

urmare a prestării serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa la contract. 

14.2 - Achizitorul va notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. De asemenea, prestatorul pentru fiecare prestare are 

obligaţia de a notifica în scris identitatea delegatului său care va participa la efectuarea recepţiei şi 

prelevarea probelor prin sondaj pentru analizele fizico-chimice şi bacteriologice de laborator, acolo 

unde este cazul. 

14.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 

sediul D.G.A.S.P.C. Bacău.  

14.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 

dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

- de a înlocui produsele refuzate, sau 

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.   

14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de prestator, cu sau fără participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 

14.6 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4. nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor 

sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
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15. Ambalare şi marcare 

15.1 - Prestatorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 

precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 

ajungă în bună stare la destinaţia finală. 

15.2 - Ambalarea şi marcarea produselor contractate se va face în conformitate cu prevederile 

normativelor specifice.  

15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după 

recepţie, prin semnarea de primire de către comisia de recepție, pe documentele emise de prestator 

pentru predare. 

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 

clauzelor recepţia produselor.  

15.5. - În cazul în care prestatorul are mai multe contracte încheiate cu D.G.A.S.P.C. Bacău, facturarea 

se va face distinct pentru fiecare contract în parte, pe fiecare lot, cu menţionarea numărului de contract 

pe fiecare factură. 

16. Asigurări 
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a asigura complet produsele asumate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 

termenul comercial de livrare convenit – grafic de livrare stabilit.  

17. Modificarea contractului 

17.1 - Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantităţile stabilite şi de a modifica 

valoarea contractului prin act adiţional, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu condiţia existenţei resurselor financiare alocate cu această destinaţie. 

17.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

18. Subcontractanţi 

18.1 – Subcontractarea este permisă doar in conditiile art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, actualizata .  

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 

19.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestări servicii în perioada convenită, 

înscrisă în planul de lucru. 

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de livrare sau de 

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 

datei/perioadelor de predare  asumate în planul de lucru se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a 

serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

prestatorului. 

20. Cesiunea  

20.1 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract. 

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatarul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract.  

20.3 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în 

sarcina părţilor contractante. 
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21. Drepturile de proprietate intelectuală 

21.1 Toate datele, rapoartele, materialele achiziţionate, realizate sau pregătite de către prestator pe 

durata contractului vor fi confidenţiale şi proprietatea absolută a achizitorului. 

21.2 Începând cu data încheierii contractului, toate drepturile de autor asupra materialelor 

elaborate/transmise pe parcursul derulării contractul revin achizitorului. 

21.3 Toate materialele achiziţionate prin acest proiect și nedistribuite în cadrul evenimentelor aferente 

contractului vor rămâne în posesia achizitorului și, dacă este cazul, acestea vor fi distribuite ulterior 

categoriilor de public vizate de proiect. 

22. Încetarea contractului 

22.1 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de servicii în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

22.2 - Prezentul contract de servicii va înceta prin ajungerea la termen. 

23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 - 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. 

23.4 - 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. 

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 

24.2 - Dacă după 15 de 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 de 

către instanţele judecătoreşti competente.  

25. Limba care guvernează contractul 
25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

26. Comunicări 

26.1 - (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. 

26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

27. Legea aplicabilă contractului 
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27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi, ..........., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.     
 

Achizitor,           Prestator, 

D.G.A.S.P.C. BACĂU       `S.C. ____________________ S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL,                  Administrator, 

Popa Ciprian                                                                                                    _____________ 

   

 

 

Director Gen. Adj. Economic, 

Ştiucă Rodica 

 

 

Manager proiect, 

 Iordanescu Dana Mihaela 

 

Manager financiar, 

Motoc Maria 

 

Responsabil tehnic, 

Mihaila Geanina 

 

Consilier juridic, 

Radu Carmen Luiza 

 

 

Vizat, 

Control financiar preventiv 

 

 

Expert achizitii publice, 

Cojocaru Gina-Larisa      
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Anexa nr. 1 la contractul nr ________________ 

Centralizator de prețuri 

Nr. crt. Denumire activitate UM Cantit

ate 

Preț 

Unitar 

lei fara 

TVA 

Valoare lei 

fără TVA 

1.  Creare și difuzare comunicat presă lansare proiect, postat într-o 

publicație generalistă online de interes național, format A5. 
buc 

1   

2. Creare și difuzare comunicat presă finalizare proiect, postat într-

o publicație generalistă online de interes național, format A5. 

buc 1   

3.  Realizare, tipărire, personalizare conform Manual de Identitate 

Vizuală pentru Instrumente structurale 2014-2020 în România; 

tipar policromie, suport hârtie cdc 115 gr. 

buc 65   

4.  Realizare, tipărire 

dimensiuni: 0,80 m x 2m 

buc 2   

5.  Realizare, tipărire, material PVC și lăcuire UV, policromie, 

dimensiuni 100 x 100 mm. 

buc 80   

6. Realizată dintr-un material rezistent la intemperii, dimensiuni: 

înălțime 0,5 m și lățime de 0,8 m.  

buc 1   

7. Concept, scenariu, realizare. 

Rezoluție 1080 x 1920, 16:9 

Durata: minim 20 secunde  

buc 1   

8. Difuzare spot video pe un post național, timp de 7 zile, 2 

difuzări/zi, în perioada de prime time (2 difuzări/zi x 7 zile = 14 

difuzări).  

buc 14   

Total valoare lei (exclusiv TVA)    

TVA  

Valoare lei  cu TVA  

 

Achizitor,           Prestator, 

D.G.A.S.P.C. BACĂU       S.C. ____________________ S.R.L. 

DIRECTOR GENERAL,                  Administrator, 

Popa Ciprian                                                                                                                  _____________

    

Director Gen. Adj. Economic, 

Ştiucă Rodica 

 

Manager proiect,Iordanescu Dana Mihaela 

 

Manager financiar,Motoc Maria 

 

Responsabil tehnic,Mihaila Geanina 

 

Consilier juridic,Radu Carmen Luiza 

 

Vizat, 

Control financiar preventiv 

 

Expert achizitii publice,Cojocaru Gina-Larisa  


