
 

 
 
 
 
 
 

 
 
In atentia operatorilor economici interesati, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu 
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925, solicita oferta dvs. 
pentru furnizarea publicatiilor din Anexa 1 – ziare si reviste (cod CPV: 22210000-5) constand in 
livrarea de publicatii cotidiene, saptamanale, lunare sau periodice. 

Punct de contact:  Departamentul Achizitii / Serviciul Achizitii Operationale, Tel.  0372 845612,  
Fax:  0372845402, in atentia: Codruța Georgeta MERAN, email:codruta.meran@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunt: Cumparare directa 

2. Tip contract: Furnizare 
 

3. Denumirea achizitiei: 
 

Achizitia are ca obiect furnizarea de publicatii – ziare si reviste, conform Anexei nr. 1, precum si 
livrarea acestora la sediul central al ANCOM, incepand cu data de 01.02.2018 (sau prima zi 
lucratoare dupa semnarea contractului de furnizare dacă semnarea contractului este ulterioară 
01.02.2018) si pana la 31 decembrie 2018. 

Valoarea maxima a contractului aferenta fiecarei luni calendaristice se va stabili ulterior, in 
functie de numarul de aparitii/tipul de publicatie ce urmeaza a se publica in luna respectiva. 
Valoarea care va fi efectiv platita se va determina in functie de numarul de publicatii efectiv livrate 
in luna respectiva, pe baza dispozitiilor de livrare intocmite cu ocazia fiecarei livrari de produse.  

 
4. CPV: 22210000-5 

5. Descrierea contractului: Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit il constituie 
achizitionarea de publicatii – ziare si reviste, conform Anexei nr. 1, precum si livrarea acestora la 
sediul central al ANCOM din Mun. Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, incepand cu data de 
01.02.2018 (sau prima zi lucratoare dupa semnarea contractului de furnizare dacă semnarea 
contractului este ulterioară 01.02.2018) si pana la 31 decembrie 2018.  
 

6. Valoarea estimata fara TVA/an:  35.857,00 Lei. Valoarea maxima a contractului, 
aferenta fiecarei luni calendaristice se va stabili ulterior, in functie de numarul de aparitii/tipul de 
publicatie ce urmeaza a se publica in luna respectiva.  

 
7. Conditii contract: 

 
Conditii de livrare: Ofertantul trebuie sa asigure furnizarea publicatiilor in ziua aparitiei 

acestora, pana la maxim ora 06:30. Publicatiile vor fi furnizate la sediul ANCOM din Strada Delea 
Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti si vor fi insotite de o dispozitie de livrare care va contine 
denumirea si cantitatea publicatiilor livrate. In situatia in care o publicatie se tipareste cu 
intarziere, aceasta va fi distribuita in ziua imediat urmatoare. Pentru publicatiile care apar in zile 
libere sau in zilele de sarbatori legale, ofertantul la va furniza in prima zi lucratoare imediat 
urmatoare. 



 

Pe baza dispozitiilor de livrare, in primele 5 (cinci) zile ale fiecarei luni se va intocmi un 
proces-verbal de receptie  care va cuprinde toate publicatiile livrate in luna anterioara, denumit 
proces-verbal de receptie lunară. Practic procesul-verbal de receptie lunara va cuprinde toate 
publicatiile care au fost livrate conform conditiilor solicitate in cursul lunii anterioare iar pe baza 
acestuia se va stabili prețul care va fi efectiv plătit pentru luna respectivă. 

 

Penalitati: Pentru nelivrarea din culpa prestatorului, intr-o luna a mai mult de 10 (zece) 
aparitii in conditiile solicitate, indiferent de publicatie, ofertantul va datora o penalitate de 10% din 
valoarea  contractului aferentă lunii respective, fara TVA, penalitate ce va fi pretinsa si/sau dedusa 
si retinuta de catre ANCOM din obligatiile de plata a pretului, fara nicio formalitate prealabila de 
punere in intarziere.  

Penalitatea care nu poate fi dedusa din pret va fi achitata de catre furnizor in termen de 10 
(zece) zile lucratoare de la solicitarea scrisa a ANCOM.  

In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din pret, furnizorul are obligatia de 
a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

Pentru nelivrarea din culpa prestatorului a mai mult de 30 (treizeci) de aparitii in cursul unei 
luni contractul se reziliaza de plin drept, la simpla notificare prealabila si fara vreo alta formalitate de 
punere in intarziere din partea ANCOM, cu plata de catre ofertant de daune interese compensatorii 
in cuantum de 30% din valoarea totala a contractului, fara TVA. 

In cazul in care o publicatie nu se mai editeaza in perioada derularii contractului, ofertantul 
are obligatia de instiinta ANCOM, in scris, in cel mai scurt timp de la data luarii la cunostinta. 

Propunerea financiara: Oferta financiara va contine pretul exprimat in Lei, cu si fara 
TVA, pentru fiecare tip de publicatie in parte, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 la 
prezenta solicitare de oferte. Preturile din oferta trebuie sa fie ferme si nu pot fi modificate pe 
toata perioada cuprinsa intre 01.02.2018 si 31.12.2018 si vor include toate costurile furnizorului, 
directe si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului.  

Cheltuielile aferente transportului si furnizarii publicatiilor (ziare si reviste) la locul de livrare 
cad in sarcina furnizorului. 

Oferta trebuie sa contina şi declaraţia reprezentantului legal/imputernicit al 
ofertantului in conformitate cu Anexa nr. 3 din care sa rezulte ca oferta prezentata respecta 
toate cerintele/conditiile precizate in prezenta solicitare de oferta. 

Conditii de plata: plata pretului se va efectua numai dupa receptia lunara a tuturor 
publicatiilor. 

Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita si acceptata de ANCOM, 
in contul de trezorerie al furnizorului.  

 In situatia in care factura este primita anterior sau la data semnării procesului-verbal de 
recepție lunară, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-
verbal de recepție lunară.  

 In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie 
lunara, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii. 

Vor fi achitate doar publicatiile transmise conform conditiilor solicitate, mentionate in 
dispozitiile de livrare si in procesele verbale de receptie lunare. 

Factura emisa va fi transmisa la sediul central al ANCOM din Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 
2, Sector 3, Cod postal: 030925.  

Nu se admite efectuarea de plati in avans si/sau partiale. 

Plata se considera efectuata la data debitarii contului Beneficiarului. 

 

8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are 

pretul total cel mai scazut in Lei, fara TVA. In scopul departajarii ofertelor, pretul total pe baza 
caruia va fi selectata oferta castigatoare se va determina pe baza preturilor ofertate si a cantitatilor 
prevazute in Anexa nr. 1 si se va calcula pentru toata perioada cuprinsa intre 1 februarie 2018 si 
31 decembrie 2018. 



 

 
9. Informatii suplimentare: 

 Oferta se va transmite pana la data de 29 ianuarie 2018 (inclusiv), ora 16:00, prin 
una dintre urmatoarele modalitati: 

 depunere direct sau prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. Bucuresti, Cod 
postal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2,  

 fax: 0372 845 402 
 email: codruta.meran@ancom.org.ro. 

 
In cazul depunerii directe sau prin posta, Operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in 

plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, 
pe plicul se va mentiona „In atentia Departamentului Achizitii ANCOM/Serviciul Achizitii 
Operationale”. Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu isi asuma 
nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

 
Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 28 februarie 2018. 
 

 Oferta se poate retrage si modifica inainte de data limita de depunere a ofertei, respectiv, 
29 ianuarie 2018 (inclusiv), ora 16:00. 
  

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa sau dupa data de 29 ianuarie 2018 (inclusiv), 
ora 16:00 nu va fi luata in considerare. 

 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista publicaţiilor care fac obiectul solicitării:                                                                         Anexa nr. 1 
 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Nr. 
ctg. 
 

 
Publicația 

 

 
Bucăți 
solicita

te 
 

Periodicitate 
 

 
 
 
 

Livrabile  
febr.-dec. 

2018/ 
publicaţie 

Perioada abonare 
 

1. 1043 
Adevărul (L-J) + Weekend 
Adevărul 

2 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

2. 1006 Bursa (luni - vineri) 2 cotidian 238 februarie-decembrie 2018 
3. 2126 Business Review 2 10 ap./an 10 februarie-decembrie 2018 
4. 2110 Biz  1 10 ap./an 10 februarie-decembrie 2018 
5. 2125 Business Magazin  2 săptămânal 45 februarie-decembrie 2018 
6. 1037 Click - (luni - duminică) 1 cotidian 330 februarie-decembrie 2018 
7.  Cațavencii 1 săptămânal 48 februarie-decembrie 2018 
8.  Capital 4 săptămânal 48 februarie-decembrie 2018 
9.  Cariere 14 10 ap./an 10 februarie-decembrie 2018 
10.  Chip 5 lunar 11 februarie-decembrie 2018 
11.  Cotidianul 2 cotidian 238 februarie-decembrie 2018 
12. 6074 Club IT & C  4 10 ap./an 9 februarie-decembrie 2018 
13.  CONNECT  6 lunar 11 februarie-decembrie 2018 

14. 1010 
Curierul Național (luni - 
vineri) 

2 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

15. 3304 Curierul Judiciar  1 lunar 11 februarie-decembrie 2018 
16.  Curierul Fiscal 1 lunar 11 februarie-decembrie 2018 
17. 3305 Dreptul - tipărit 1 lunar 11 februarie-decembrie 2018 
18. 1011 Economistul 1 lunar 11 februarie-decembrie 2018 

19. 1012 
Evenimentul Zilei (luni - 
vineri) 

1 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

20.  Forbes România 2 lunar 11 februarie-decembrie 2018 

21. 1042 
Jurnalul Național   [luni-
vineri]  

1 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

22.  Kamikaze 1 săptămânal 48 februarie-decembrie 2018 
23.  L'Express (Franța) 2 săptămânal  februarie-decembrie 2018 

24. 1019 
Libertatea (luni - 
duminică) 

1 cotidian 
330 

februarie-decembrie 2018 

25.  
Media express – revista 
lunară 

3 lunar 
11 

februarie-decembrie 2018 

26.  Newsweek tipărit (SUA) 2 săptămânal 48 februarie-decembrie 2018 
27. 1021 Nine o'clock (luni - vineri) 1 cotidian 217 februarie-decembrie 2018 
28.   Național (luni - vineri) 1 cotidian 238 februarie-decembrie 2018 
29.  New Money 1 bilunar 25 februarie-decembrie 2018 

30. 1026 
România Liberă (luni - 
vineri) 

2 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

31.  
Revista de Finanțe Publice 
si Contabilitate 

2 6 ap./an 
6 

februarie-decembrie 2018 

32.   
Revista Română de Drept 
al Afacerilor 

1 bimestrial 
4 

februarie-decembrie 2018 

33. 3315 
Revista Română de 
Dreptul Muncii 

1 6 ap./an 
6 

februarie-decembrie 2018 

34.  
Revista Română de Drept 
Privat 

1 bimestrial 
4 

februarie-decembrie 2018 

35. 
 

 
Știință și tehnică 5 10 ap./an 

10 
februarie-decembrie 2018 

36.  Scientific american (SUA) 4 lunar 12 februarie-decembrie 2018 
37.  Science & Vie (FRA) 3 lunar 12 februarie-decembrie 2018 



 

38. 16015 
THE ECONOMIST (UK) 
tipărit 

1 săptămânal 
48 

februarie-decembrie 2018 

39. 16060 
TIME MAGAZINE (SUA) 
tipărit 

1 
2 

săptămânal 
48 

februarie-decembrie 2018 

40.   Tribuna Economică 1 săptămânal 48 februarie-decembrie 2018 

41. 1032 
Ziarul Financiar (luni - 
vineri) 

4 cotidian 
238 

februarie-decembrie 2018 

42.   WIRED (SUA) tipărit 1 lunar 11 februarie-decembrie 2018 

43.   
Anuarul statistic al 
României 2018 

1 anual 
1 

februarie-decembrie 2018 

44.  
Calitatea - acces la succes 
- revista lunară, editată de 
SRAC 

1 6ap/an 
6 

februarie-decembrie 2018 

45.  HR Manager 1  6 ap/an 6 februarie-decembrie 2018 
46. 2164 PIAȚA FINANCIARĂ  1 11 ap/an 11 februarie-decembrie 2018 
47.  Revista de drept public 1 4ap/an 4 februarie-decembrie 2018 

48. 3314 
Revista română de drept 
european 

1 4ap/an 
4 

februarie-decembrie 2018 

49.  
Revista română de 
executare silită 

1 4ap/an 
4 

februarie-decembrie 2018 

50.   
Revista română de 
jurisprudență 

1 6ap/an 
6 

februarie-decembrie 2018 

51.   The Diplomat Bucharest  1 6 ap/ an 6 februarie-decembrie 2018 
52.   The PR Journal 1 trimestrial 4 februarie-decembrie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 2 



 

           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 

                                                      PROPUNERE FINANCIARA 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. 
ctg. 

Publicatie  Buc. Periodicitate Livrabile 
febr. – 
dec. 
2018 / 
publicaţie 

Pret in Lei, la 
care se 
adauga TVA/ 
aparitie 

Pret total in 
Lei, la care 
se adauga 
TVA  

a b c d e f g h (d x f x g) 

  1 1043 
Adevarul (L-J) + 
Weekend Adevarul 2  cotidian 238 

  

2 1006 Bursa (luni – vineri) 2 cotidian 238   
……        
  8  Capital  4 săptămânal 48   
…..         
18 1011 Economistul 1 lunar 11   
…… 
…..     

   

TOTAL pentru perioada 01.02.2018 – 31.12.2018  
 
 
 
  Data completarii: _______________. 
 

          OFERTANT, 
         __________________________ 

               (semnatura autorizata)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                              Anexa nr. 3 
 
 
          OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile 

precizate în solicitarea de ofertă 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție de publicatii – 
ziare si reviste, conform Anexei nr. 1, precum si livrarea acestora la sediul central al ANCOM, (cod 
CPV: 22210000-5), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta 
achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului în declaratii, că oferta prezentată respectă toate 
cerintele/conditiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 
 
 

 


