
                                                                                                             

                                                                                 
 
 

ASOCIATIA „VALEA MOSTISTEI” 
Lehliu-Gara, Bd. Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura, Cam.1, jud. Calarasi 

www.valeamostistei.ro  
 
 
 

PROIECT 
„Functionarea grupului de actiune locala, dobandirea de competente si animarea  
teritoriului” 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei, Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de 
Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, Calarasi , 
anunta efectuarea procedurii de achizitie pentru: Servicii de publicitate-ziar 
Cod CPV: 79341000-6  
 
Data publicarii: 11.03.2013 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei este beneficiara a contractului de  
finantare C431201103277014/15.02.2012 pentru proiectul « Funcţionarea Grupului  de 
Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului » 
Procedura selectata: „cumparare directa” 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; Cel mai bun 
raport pret/calitate; 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 18.03.2013, ora 12:00 
Informatii suplimentare, precum si detalii in vederea obtinerii ocumentatiei se pot obtine la 
adresa: Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura – camera 1, LehliuGara, judetul Calarasi 
 
Persoana de contact: Dinescu Georgeta –Responsabil achizitii GAL Valea Mostistei 
Tel./Fax: 0724.270.854 
Email: gal.valeamostistei@valeamostistei.ro 
 
 
 
 

http://www.valeamostistei.ro/
mailto:gal.valeamostistei@valeamostistei.ro


                                                                                                             

                                                                                 
 

Denumirea contractului : Contract privind achizitia „Servicii  de publicitate-ziar” 
Obiectul contractului : Achizitia  servicii  publicitate - ziar 
Cod CPV : 79341000-6 
                                      Caiet de sarcini 

Nr. Crt Denumire Caracteristici 

1. Servicii de 
publicitate –ziar 

-Se doreste achizitionarea acestui serviciu,care sa asigure 
tiparirea unui ziar  cu aparitie lunara; 
-ziarul trebuie sa aiba un format inchis de 29.5 cm/50cm si 
sa contina minim 4 pagini,din care doua pagini policrome; 
- conceptul si tehnoredactarea  materialelor informative si 
publicitare constituie  responsabilitatea furnizorului de 
servicii; 
-tirajul minim lunar va fi  minim 200 bucati; 
 
 

 
Achizitia se va face tinandu-se cont de actele normative cu relevante in achizitii publice . 
 Legislaţie naţională aplicabilă:  
 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 
modificată prin Legea nr.128/2007, Ordonanţele de  Urgenţă ale Guvernului nr.94/2007, 
143/2008, 228/2008, 19/2009, 72/2009 şi prin Legea 84/2009;  
• Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006;  
• Hotărârea Guvernului României nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
completată şi modificată prin Hotărârile Guvernului nr.1056/2006,  1337/2006 şi 834/2009; 
• Hotărârea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace 
electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, modificată şi completată prin 
Hotărârile Guvernului nr.198/2008 şi 370/2009; 
• Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la 
contractul de publicitate media;  
• Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările;  
• Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind 
aprobarea manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii 
contractelor de achiziţie publică, a  contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii;  
• Hotărârea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 



                                                                                                             

                                                                                 
 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, completată şi 
modificată prin Hotărârea Guvernului  nr.1083/2007;  
• Hotărârea Guvernului României nr.1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a  Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului.  
 
 Legislaţie europeană aplicabilă: 
 
• Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 
privind  Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003;  
• Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor 
standard pentrupublicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului 
European şi Consiliului;  
• Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice Regulamentele instituţiilor europene se aplică în 
Statele Membre în mod direct, fără transpunere prealabilă în legislaţia naţională. 
 
                               Responsabil achizitii, 
                                     Dinescu Georgeta 
 
 
 
 
 
 


