
 

 
 
 
 
 
 
În 

atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, solicită oferta dvs. 
pentru furnizarea publicaţiilor din Anexa 1 – ziare şi reviste (cod CPV: 22210000-5) constând în 
livrarea de publicaţii cotidiene, săptămânale, lunare sau periodice. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii / Serviciul Achiziţii Operaţionale, Tel.  0372 845377, 
0742034863, Fax:  0372845402, în atenţia: Cristiana Mihaela STOIAN, email: 
cristiana.stoian@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunt: Cumpărare directă 

2. Tip contract: Furnizare 
 

3. Denumira achiziţiei: 
 

Contract având ca obiect achiziţia de publicaţii – ziare şi reviste, conform Anexei 1, precum şi 
livrarea acestora la sediul central al ANCOM, începând cu prima zi lucrătoare după semnarea 
contractului de furnizare şi până la 31 decembrie 2016. 

 

4. CPV: 22210000-5 

5. Descrierea contractului: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit îl constituie 
achiziţionarea de publicaţii – ziare şi reviste, conform Anexei 1, precum şi livrarea acestora la 
sediul central al ANCOM din Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, începând cu prima zi 
lucrătoare după semnarea contractului de furnizare şi până la 31 decembrie 2016. 
 

6. Valoarea estimată fără TVA:  22.250,00 Lei 

 

7. Condiţii contract: 

Condiţii de livrare: Ofertantul trebuie să asigure furnizarea publicaţiilor în ziua apariţiei 
acestora, până la maxim ora 06:30. Publicaţiile vor fi furnizate la sediul ANCOM din Strada Delea 
Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti şi vor fi însoţite de o dispoziţie de livrare care va conţine 
denumirea şi cantitatea publicaţiilor livrate. În situaţia în care o publicaţie se tipăreşte cu 
întârziere, aceasta va fi distribuită în ziua imediat următoare. Pentru publicaţiile care apar în zile 
libere sau în zilele de sărbători legale, ofertantul la va furniza în prima zi lucrătoare imediat 
următoare. 

Pe baza dispoziţiilor de livrare, în primele 5 (cinci) zile ale fiecărei luni se va întocmi un 
proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă care va cuprinde toate publicaţiile livrate în luna 
anterioară. Practic procesul-verbal de recepţie lunară va cuprinde toate publicaţiile cuprinse în 
Tabelul nr. 1 la care se vor adăuga publicaţiile din Tabelul nr. 2 care au fost livrate conform 
condiţiilor solicitate în cursul lunii anterioare. 

 

Penalităţi: Pentru nelivrarea într-o lună a mai mult de 10 (zece) apariţii în condiţiile 
solicitate, indiferent de publicaţie, ofertantul va datora o penalitate de 10% din valoarea totală a 
contractului, fără TVA, penalitate ce va fi pretinsă şi/sau dedusă şi reţinută de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.  



 

 
Penalitatea care nu poate fi dedusă din preţ va fi achitată de către furnizor în termen de 10 

(zece) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM.  
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de 

a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 
Pentru nelivrarea a mai mult de 30 (treizeci) de apariţii în decurs de 3 (trei) luni consecutive, 

indiferent de publicaţie, contractul se reziliază de plin drept, la simpla notificare prealabilă şi fără 
vreo altă formalitate de punere în întârziere din partea ANCOM, cu plata de către ofertant de daune 
interese compensatorii în cuantum de 30% din valoarea totală a contractului, fără TVA. 

În cazul în care o publicaţie nu se mai editează în perioada derulării contractului, ofertantul 
are obligaţia de înştiinţa ANCOM, în scris, în cel mai scurt timp de la data luării la cunoştinţă. 

Propunerea financiară: Oferta va fi întocmită în conformitate cu modelul prezentat în  
Anexa nr. 2, astfel: 

Tabelul nr. 1 – vor fi evidenţiate publicaţiile care vor fi furnizate zilnic, săptămânal, bilunar, 
lunar; 

Tabelul nr. 2 – vor fi evidenţiate celelalte publicaţii, respectiv cele care vor fi furnizate 
trimestrial, bianual sau anual (a căror apariţie este la mai mult de o lună) şi care nu au fost 
menţionate în Tabelul nr. 1. 

Aşa cum rezultă din Anexa nr. 2, preţul va fi exprimat pe apariţie, indiferent de publicaţie, 
în Lei, la care se adaugă TVA. Preţul ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată 
perioada derulării contractului. 

Preţul total rezultat din Tabelul nr. 1 reprezintă valoarea abonamentului lunar pentru toate 
publicaţiile care vor fi furnizate zilnic, săptămânal, bilunar, lunar, iar preţul total rezultat din 
Tabelul nr. 2 reprezintă valoarea celorlalte publicaţii, respectiv cele care vor fi furnizate trimestrial, 
bianual sau anual (a căror apariţie este la mai mult de o lună) pentru perioada ianuarie – 
decembrie 2016. 

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale include toate costurile 
furnizorului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului. 

Cheltuielile aferente transportului şi furnizării publicaţiilor (ziare şi reviste) la locul de livrare 
cad în sarcina furnizorului. 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 
în prezenta solicitare de ofertă. 

Condiţii de plată: plata preţului se va efectua numai după recepţia lunară a tuturor 
publicaţiilor. 

Plata se va efectua în baza facturii transmise de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM, 
în contul de trezorerie al furnizorului.  

 În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei lunare a tuturor 
publicaţiilor, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei tuturor 
publicaţiilor.  

 În situaţia în care factura este primită după recepţia lunară a tuturor publicaţiilor, ANCOM 
are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

Vor fi achitate doar publicaţiile transmise conform condiţiilor solicitate, menţionate în 
dispoziţiile de livrare şi în procesele verbale de recepţie lunare. 

În situaţia în care contractul intră în vigoare după data de 1 a lunii calendaristice, valoarea 
abonamentului lunar pentru prima lună calendaristică de derulare a contractului va fi recalculată în 
funcţie de valoarea publicaţiilor furnizate în luna respectivă. 

Factura emisă va fi transmisă la sediul central al ANCOM din Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 
2, Sector 3, Cod poştal: 030925.  

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans şi/sau parţiale. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului. 

8. Condiţii de participare:  

Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului: 



 

 în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

9. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA, calculat astfel: 

12 luni x Total tabel 1 + Total tabel 2 
 

10. Informaţii suplimentare: 

 Oferta se va transmite până la data de 12 ianuarie 2016 (inclusiv), ora 16:00, prin 
una dintre următoarele modalităţi: 

 depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod 
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2,  

 fax: 0372 845 402 
 email: cristiana.stoian@ancom.org.ro. 

 
În cazul depunerii directe sau prin poştă, Operatorul economic trebuie să prezinte oferta în 

plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, 
pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/Serviciul Achiziţii 
Operaţionale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă 
nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

 
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 11 februarie 2016. 
 

 Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv, 
12 ianuarie 2016 (inclusiv), ora 16:00. 
  

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 12 ianuarie 2016, ora 16:00 
nu va fi luată în considerare. 

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

www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
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Anexa nr. 1 
 
 
 
 

Lista publicaţiilor care fac obiectul solicitării de oferte: 
 

   
Nr. Nr. Publicația Buc. Periodicitate  Perioada 
Crt. Ctg.     abonare 

      

1 1043 Adevărul (L-J) + Weekend Adevărul 3 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

2 1005 Azi (luni - vineri) 1 cotidian 

ianuarie - 
decembrie 2016 

3   
 
Anuarul statistic al României 1 anual 

ianuarie - 
decembrie 2016 

4 4002 Academia Cațavencu  1 bilunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

5 1006 Bursa (luni - vineri) 3 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

6 2126 Business Review 2 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

7 2110 Biz  1 bilunar 

ianuarie - 
decembrie 2016 

8 2125 Business Magazin  3 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

9 1037 Click - (luni - duminică) 1 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

10  Cațavencii 1 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

11  Capital 4 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

12 
 

Cariere 3 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

13  
Calitatea - acces la succes - revista lunară, 
editată de SRAC 1 6ap/an 

ianuarie - 
decembrie 2016 

14 6074 Club IT & C 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

15 1010 Curierul Național (luni - vineri) 2 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

16 3304 Curierul Judiciar  1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

17  Curierul fiscal 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

18 3305 Dreptul - tipărit 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

19 1011 Economistul 2 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

20 1012 Evenimentul Zilei (luni - sâmbătă) 1 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

21  Forbes România 1 bilunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

22  Foreign Policy  1 6ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

23  HR Manager 1 6ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

24 1042 Jurnalul Național   [luni-vineri]  2 cotidian 
ianuarie - 



 

decembrie 2016 

25  Kamikaze 1 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

26  L'Express (Franța) 1 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

27 1019 Libertatea (luni - duminică) 1 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

28 6032 Market Watch IT@C 1 10ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

29  Media express – revista lunară 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

30  Newsweek 1 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

31 1021 Nine o'clock (luni - vineri) 3 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

32   Național (luni - vineri) 1 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

33  Photo Magazine 1 lunar 

ianuarie - 
decembrie 2016 

34   Puterea (luni - vineri) 1 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

35 2164 PIAȚA FINANCIARĂ  2 11 ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

36 1026 România Liberă (luni - vineri) 3 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

37  Revista CONNECT  4 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

38  Revista de Achiziții publice - tipărit 2 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

39  Revista de drept public 2 4ap/an 

ianuarie - 
decembrie 2016 

40 2227 Raporturi de muncă  1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

41 3314 Revista română de drept european 1 4ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

42  Revista română de executare silită 1 4ap/an 

ianuarie - 
decembrie 2016 

43  Revista de Finanțe Publice si Contabilitate 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

44   Revista română de jurisprudență 1 6ap/an 

ianuarie - 
decembrie 2016 

45   Revista Română de Drept Privat 1 6ap/an 
ianuarie - 
decembrie 2016 

46   Revista Română de Drept al Afacerilor 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

47 3315 Revista Română de Dreptul Muncii 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 

48   The Diplomat Bucharest  1 6 ap/ an 

ianuarie - 
decembrie 2016 

49 16015 THE ECONOMIST (UK) 4 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

50 16060 TIME MAGAZINE (SUA)  2 săptămânal 
ianuarie - 
decembrie 2016 

51   Tribuna Economică 3 săptămânal 

ianuarie - 
decembrie 2016 



 

 
          

52   The PR Journal 1 trimestrial 
ianuarie - 
decembrie 2016 

53 1032 Ziarul Financiar (luni - vineri) 3 cotidian 
ianuarie - 
decembrie 2016 

54   WIRED 1 lunar 
ianuarie - 
decembrie 2016 



 

Anexa nr. 2 
           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 

                                                      PROPUNERE FINANCIARĂ 

 

Tabel nr. 1 – în care va fi prezentată oferta financiară pentru publicaţiile care au apariţii în fiecare 
lună (zilnic, săptămânal, bilunar, lunar) 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
ctg. 

Publicaţie  Buc. Periodicitate Nr. 
apariţii/ 
lună 

Preţ în Lei, la 
care se 
adaugă TVA/ 
apariţie 

Preţ total în 
Lei, la care 
se adaugă 
TVA / lună 

  1 1043 

Adevărul (L-J) + 

Weekend Adevărul 3 (luni-joi)+week-end  
  

2 1005 Azi (luni-vineri) 1 Zilnic (luni-vineri)    

……        
  8 2125 Business Magazin  3 Săptămânal     

…..         

16 3304 Curierul Judiciar  1 Lunar    
…… 
…..     

   

TOTAL TABEL NR. 1  

 
 
Tabel nr. 2 – în care va fi prezentată oferta financiară pentru celelalte publicaţii care nu au fost 
cuprinse în Tabelul nr. 1, respectiv care au apariţii la mai mult de o lună (trimestrial, bianual, anual 
etc.) 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
ctg. 

Publicaţie  Buc. Periodicitate Nr. apariţii 
în perioada 
ianuarie – 
decembrie 
2016 

Preţ în Lei, 
la care se 
adaugă TVA 
/ apariţie 

Preţ total în 
Lei, la care 
se adaugă 
TVA 

        

        

        
        

        

TOTAL TABEL NR. 2  

 
  Data completării: _______________. 
 

          OFERTANT, 
         __________________________ 

          (semnătura autorizată)  


