
 
În atenția operatorilor economici interesați, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu 
sediul în Mun. București, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, solicită oferta dvs. 
pentru furnizarea publicațiilor din Anexa 1 – ziare și reviste (cod CPV: 22200000-2) constând in 
livrarea de publicații cotidiene, săptămânale, lunare sau periodice. 

Punct de contact:  Departamentul Achiziții / Serviciul Achiziții Operaționale, Tel.  0372 845.489,  
Fax:  0372845402, în atenția: Magda DINU, email: magda.dinu@ancom.org.ro. 
 

1. Tip anunț: Cumpărare directă 

2. Tip contract: Furnizare 
 

3. Denumirea achiziției: 
 

Achiziția are ca obiect furnizarea de publicații – ziare și reviste. 
 

4. CPV: 22200000-2 

Descrierea contractului: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit îl constituie 
achiziționarea de publicații – ziare și reviste, conform Anexei nr. 1, precum și livrarea acestora la 
sediul central al ANCOM din Mun. București, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, începând cu data de 
01.04.2018 (sau prima zi lucratoare dupa semnarea contractului de furnizare dacă semnarea 
contractului este ulterioară 01.04.2019) si pana la 31 decembrie 2019. Valoarea maximă a 
contractului aferentă fiecărei luni calendaristice se va stabili ulterior, în funcție de numărul de 
apariții/tipul de publicație ce urmează a se publica în luna respectivă. Valoarea care va fi efectiv 
plătită se va determina în funcție de numărul de publicații efectiv livrate în luna respectivă, pe baza 
dispozițiilor de livrare întocmite cu ocazia fiecărei livrări de produse.  
 

5. Valoarea estimată fără TVA/an:  44.996,10 Lei. Valoarea maximă a contractului, 
aferentă fiecarei luni calendaristice se va stabili ulterior, în funcție de numărul de apariții/tipul de 
publicație ce urmează a se publica în luna respectivă.  

 

6. Condiții contract: 

 

Condiții de livrare: Ofertantul trebuie să asigure furnizarea publicațiilor în ziua apariției 
acestora, până la maxim ora 06:30. Publicațiile vor fi furnizate la sediul ANCOM din Strada Delea 
Noua, Nr. 2, Sector 3, București și vor fi însoțite de o dispoziție de livrare care va conține denumirea  

 
 



și cantitatea publicațiilor livrate. In situația în care o publicație se tipărește cu întârziere, aceasta va 
fi distribuită în ziua imediat următoare. Pentru publicațiile care apar în zile libere sau în zilele de 
sărbători legale, ofertantul le va furniza în prima zi lucrătoare imediat următoare. 

Pe baza dispozițiilor de livrare, în primele 5 (cinci) zile ale fiecărei luni se va întocmi un proces-
verbal de recepție  care va cuprinde toate publicațiile livrate în luna anterioară, denumit proces-
verbal de recepție lunară. Practic procesul-verbal de recepție lunară va cuprinde toate publicațiile 
care au fost livrate conform condițiilor solicitate în cursul lunii anterioare iar pe baza acestuia se va 
stabili prețul care va fi efectiv plătit pentru luna respectivă. 

 

Penalitați: Pentru nelivrarea din culpa prestatorului, într-o luna a mai mult de 10 (zece) 
apariții în condițiile solicitate, indiferent de publicație, ofertantul va datora o penalitate de 10% din 
valoarea  contractului aferentă lunii respective, fără TVA, penalitate ce va fi pretinsă și/sau dedusă 
și reținută de către ANCOM din obligațiile de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de 
punere în întârziere.  

Penalitatea care nu poate fi dedusă din preț va fi achitată de către furnizor în termen de 10 
(zece) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a ANCOM.  

In cazul în care penalitățile de întârziere nu pot fi deduse din preț, furnizorul are obligația de 
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

Pentru nelivrarea din culpa prestatorului a mai mult de 30 (treizeci) de apariții în cursul unei 
luni contractul se reziliază de plin drept, la simpla notificare prealabilă și fără vreo alta 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. 

In cazul în care o publicație nu se mai editează în perioada derulării contractului, ofertantul 
are obligația de înștiința ANCOM, în scris, în cel mai scurt timp de la data luării la cunoștință. 

Propunerea financiara: Oferta financiară va conține prețul exprimat în Lei, cu și fără 
TVA, pentru fiecare tip de publicație în parte, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 la 
prezenta solicitare de oferte. Prețurile din ofertă trebuie să fie ferme și nu pot fi modificate pe toată 
perioada cuprinsă între 01.04.2019 și 31.12.2019 și vor include toate costurile furnizorului, directe 
și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.  

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

Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului în conformitate cu Anexa nr. 3 din care să rezulte că oferta prezentată respectă 
toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă. 

Condiții de plată: plata prețului se va efectua numai după recepția lunară a tuturor 
publicațiilor. 

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

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

 In situația în care factura este primită dupa semnarea procesului-verbal de recepție lunară, 
ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

Vor fi achitate doar publicațiile transmise conform condițiilor solicitate, menționate în 
dispozițiile de livrare și în procesele verbale de recepție lunare. 

Factura emisă va fi transmisă la sediul central al ANCOM din București, Str. Delea Noua, Nr. 
2, Sector 3, Cod poștal: 030925.  

Nu se admite efectuarea de plăți în avans și/sau parțiale. 

Plata se consideră efectuată la data debitarii contului Beneficiarului. 

 



 

8. Criterii de adjudecare:  

 
Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP) care are preţul total cel mai scazut în Lei, fără TVA pentru perioada solicitată 
01.04.-31.12.2019. Prețul total, care va fi introdus în SEAP, se va determina pe baza prețurilor 
ofertate și a cantităților prevăzute în Anexa nr. 1 și se va calcula pentru perioada 01.04-31.12.2019. 

Ofertantului care a introdus în catalogul din SEAP oferta cu pretul total cel mai scăzut în Lei, fără 
TVA pentru perioada solicitată 01.04.-31.12.2019, i se va solicita transmiterea documentelor 
menționate în prezenta solicitare.  

 In situatia în care ofertantul în cauza îndeplinește condițiile din solicitarea de oferte, 
autoritatea contractantă va îndeplini formalitățile prevazute de art. 45-46 din Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică aprobate prin HG 
nr. 395/2016 și va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această 
ofertă care are prețul total cel mai scazut în Lei, fără TVA pentru perioada solicitată 01.04.-
31.12.2019.  

In situația în care, în urma verificării documentelor prezentate, se constată că ofertantul nu 
îndeplinește cerințele solicitate în prezenta, ANCOM va solicita Ofertantului care a introdus în 
Catalogul SEAP următorul preț total în Lei, fără TVA pentru perioada solicitată 01.04.-31.12.2019, 
transmiterea documentelor menționate, această acțiune urmând a se repeta până va fi selectată 
oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta. 

 
9. Informații suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic 
de Achizitii Publice (SEAP) sub denumirea de „Furnizare publicatii tiparite”, până la data de 
20.03.2019 (inclusiv).  

Ofertele care nu sunt introduse în catalogul din SEAP, precum și cele depuse în SEAP sub 
altă denumire decât cea de „Furnizare publicatii tiparite” sau după data de 20.03.2019 
(inclusiv) nu vor fi luate în considerare. 

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea 

acesteia prin e-mail la adresa: magda.dinu@ancom.org.ro. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de 30.04.2019. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:magda.dinu@ancom.org.ro


                                                                                                                          Anexa nr. 1 
 

 
 

Lista publicaţiilor care fac obiectul solicitării:                                                                          

 
     

    

     

NR. CRT PUBLICATIE EX AP PERIOADA 

1.   Adevărul (L-J) + Weekend 
Adevărul 

1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

2.   Academia Cațavencu - NU MAI 
APARE 

1 bilunar  aprilie-decembrie 2019 

3.   Bursa (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

4.   Business Review 2 10 ap./an aprilie-decembrie 2019 

5.   Biz  1 10 ap./an aprilie-decembrie 2019 

6.   Business Magazin  1 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

7.   Click - (luni - duminică) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

8.   Cațavencii 2 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

9.   Capital 1 lunar aprilie-decembrie 2019 

10.   Cariere 1 10 ap./an aprilie-decembrie 2019 

11.   Chip 7 lunar aprilie-decembrie 2019 

12.   Cotidianul - NU MAI APARE 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

13.   Club IT & C  5 10 ap./an aprilie-decembrie 2019 

14.   CONNECT  10 lunar aprilie-decembrie 2019 

15.   Curierul Național (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

16.   Curierul Judiciar  1 lunar aprilie-decembrie 2019 

17.   Curierul Fiscal 2 lunar aprilie-decembrie 2019 

18.   Dreptul - tipărit 1 lunar aprilie-decembrie 2019 

19.   Economistul 1 lunar aprilie-decembrie 2019 

20.   Evenimentul Zilei (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

21.   Forbes România 1 lunar aprilie-decembrie 2019 

22.   Jurnalul Național   [luni-vineri]  1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

23.   Kamikaze 2 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

24.   L'Express (Franța) 3 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

25.   Libertatea (luni - duminică) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

26.   Media express – revista lunară 1 lunar aprilie-decembrie 2019 

27.   Newsweek tipărit (SUA) 2 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

28.   Nine o'clock (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

29.   Național (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

30.   New Money 1 bilunar aprilie-decembrie 2019 

31.   România Liberă (luni - vineri) 1 cotidian aprilie-decembrie 2019 

32.   Revista de Finanțe Publice si 

Contabilitate 

2 6 ap./an aprilie-decembrie 2019 

33.   Revista Română de Drept al 

Afacerilor 

1 6 ap./an aprilie-decembrie 2019 

34.   Revista Română de Dreptul 

Muncii 

1 6 ap./an aprilie-decembrie 2019 



35.   Revista Română de Drept Privat 1 4 ap./an aprilie-decembrie 2019 

36.   Știință și tehnică 9 10 ap./an aprilie-decembrie 2019 

37.   Scientific american (SUA) 5 lunar aprilie-decembrie 2019 

38.   Science & Vie (FRA) 4 lunar aprilie-decembrie 2019 

39.   THE ECONOMIST (UK) tipărit 4 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

40.   TIME MAGAZINE (SUA) tipărit 5 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

41.   Tribuna Economică 1 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

42.   Ziarul Financiar (luni - vineri) 6 cotidian aprilie-decembrie 2019 

43.   WIRED (SUA) tipărit 3 lunar aprilie-decembrie 2019 

44.   Anuarul statistic al României 2018 1 anual aprilie-decembrie 2019 

45.   Calitatea - acces la succes, 
editată de SRAC 

1 6ap/an aprilie-decembrie 2019 

46.   HR Manager 1  6 ap/an aprilie-decembrie 2019 

47.   PIAȚA FINANCIARĂ  1 11 ap/an aprilie-decembrie 2019 

48.   Revista de drept public 1 4ap/an aprilie-decembrie 2019 

49.   Revista română de drept 

european 

1 4ap/an aprilie-decembrie 2019 

50.   Revista română de executare 

silită 

1 4ap/an aprilie-decembrie 2019 

51.   Revista română de jurisprudență 1 4ap/an aprilie-decembrie 2019 

52.   The Diplomat Bucharest  1 6 ap/ an aprilie-decembrie 2019 

53.   The PR Journal 2 trimestrial aprilie-decembrie 2019 

54.   Newsweek România 2 săptămânal aprilie-decembrie 2019 

55.   Revista de achiziții publice 2 4ap/an+8 ap 

online 

aprilie-decembrie 2019 

56.   Postal Technologies 1 4ap/an aprilie-decembrie 2019 

57.   Revista Foreign Affairs 1 6ap/an aprilie-decembrie 2019 

58.   ISO/IEC 27005 :2018 1  aprilie-decembrie 2019 

59.   ISO/IEC 27005 :2017 1  aprilie-decembrie 2019 

60.   ISO/IEC TS 27008 :2019 1  aprilie-decembrie 2019 

61.   ISO/IEC TS 29134 :2017 1  aprilie-decembrie 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
 

           OFERTANT, 
  _________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 
 

                                                      PROPUNERE FINANCIARA 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
ctg. 

Publicație  Buc. Periodicitate Livrabile 
aprilie – 
dec. 
2019 / 
publicaţie 

Preț în Lei, la 
care se 
adaugă TVA/ 
apariție 

Preț total în 
Lei, la care 
se adaugă 
TVA  

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

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

  

3 1006 Bursa (luni – vineri) 1 cotidian 
 

  

……        
  8  Cațavencii 2 săptămânal 

 
  

…..         

18  Dreptul tipărit 1 lunar 
 

  
…… 

…..     
   

TOTAL pentru perioada 01.04.2019 – 31.12.2019  

 
 
 
  Data completării: _______________. 
 

          OFERTANT, 
         __________________________ 

               (semnatura autorizată)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                          



 
                                   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 
și reviste, conform Anexei nr. 1, precum și livrarea acestora la sediul central al ANCOM, (cod CPV: 
22200000-2), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achizitie 
și a sanctiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile 
precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatu(a) declar că informatiile furnizate sunt complete și 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) 
 

 

 

 
 


