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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 
promovarea adaptabilitatii” 
Titlul proiectului: ”Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului 
cultural national” 
Numar de identificare: POSDRU/81/3.2/S/53777 

 
 
 

Anunt publicitar 
ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICARE IN COTIDIENE CU ACOPERIRE NATIONALA A 

ANUNTURILOR PUBLICITARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE  
 

1. Preambul: Episcopia Severinului si Strehaiei achizitioneaza servicii de publicare in cotidiene cu acoperire 
nationala a anunturilor publicitare privind achizitiile publice organizate in cadrul Proiectului “Pregatirea 
resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”.  
Achizitia se realizeaza prin aplicarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei, in conformitate cu 
prevederile Anexei 1 din Instructiunea A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 
implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013. 
Sursele de finantare: achizitia este finantata in cadrul Proiectului mentionat din Fondul Social European 
(prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul national si 
bugetul propriu al achizitorului (contributie proprie). 
 

2. Datele de identificare ale achizitorului 
Denumire: Episcopia Severinului si Strehaiei. 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Telefon: 0252 333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro. 
Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro  
Persoana de contact: Boieru Lucian (consilier juridic) – telefon : 0769057204. 
3. Obiectul achizitiei  
Se vor achizitiona servicii de publicare in cotidiene cu acoperire nationala a urmatoarelor anunturi 
publicitare: 
a) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servicii de catering pentru workshop-uri; 
b) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de produse de papetarie, birotica si accesorii. 
Numarul de aparitii: 1 (unu). 
Continutul celor doua anunturi este prevazut in Anexele 1 – 2. 
Oferta prezentata va cuprinde indicarea cotidianului cu acoperire nationala si pretul / cuvant publicat (cu 
indicarea distincta a taxei pe valoarea adaugata). 
Documentatia pentru ofertanti este disponibila in Anexa 3. 
4. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.  
5. Alte informatii 
Data publicarii anuntului publicitar: 19.07.2012. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 25.07.2012 ora 10:00. 
Locul de depunere a ofertelor: Episcopia Severinului si Strehaiei, Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Dr. 
Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Limba de redactare a ofertelor: limba romana. 
 
 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze autoritatea contractanta pentru orice 
informatii suplimentare si/sau clarificari privind achizitia. 
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Anexa 1 

 
ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING PENTRU WORKSHOP-URI 

 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod poştal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039;  

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro . 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:  
În cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi 

promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopia Severinului şi Strehaiei achiziţionează servicii 

de catering pentru o serie de workshop-uri, după cum urmează: 

- Lotul 1 – Servicii de catering pentru workshop-urile organizate la centrele din cadrul Episcopiei 

Severinului şi Strehaiei. Aceste servicii se vor presta în perioada 27.08.2012 – 01.09.2012, pentru un 

număr total de 448 persoane care vor participa la 6 workshop-uri desfăşurate în următoarele localităţi 

din judeţul Mehedinţi: Drobeta Turnu Severin (3 workshop-uri), Baia de Aramă (1 workshop), Strehaia 

(1 workshop), Vînju Mare (1 workshop). Serviciile de catering se vor presta în cadrul evenimentelor 

menţionate, respectând meniul stabilit de achizitor, fiecare workshop având o dată diferită de 

desfăşurare. 

- Lotul 1 – Servicii de catering pentru workshop-urile organizate la centrele din cadrul Episcopiei 

Caransebeşului. Aceste servicii se vor presta în perioada 03.09.2012 – 07.09.2012, pentru un număr 

total de 500 persoane care vor participa la 6 workshop-uri desfăşurate în următoarele localităţi din 

judeţul Caraş-Severin: Caransebeş (2 workshop-uri), Reşiţa (1 workshop), Oraviţa (1 workshop), Băile 

Herculane (1 workshop). Serviciile de catering se vor presta în cadrul evenimentelor menţionate, 

respectând meniul stabilit de achizitor, fiecare workshop având o dată diferită de desfăşurare. 

Cod CPV: 55520000-1. 

Valoarea estimata a achiziţiei: 20.160 lei (fără TVA) pentru Lotul 1 şi 22.500 lei (fără TVA) pentru 

Lotul 2. 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitivă, conform 

Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare implementării 

proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANŢARE: achiziţia este finanţată în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/53777 din 

Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013, bugetul naţional şi bugetul propriu al achizitorului (contribuţie proprie). 
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CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE: preţul cel mai scăzut. 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI – Secretariat, 

Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

DATA ŞI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 11:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI – Centrul 

Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul 

Mehedinţi. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limită de depunere a 

ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba română. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă 

oferta, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt prevăzute în 

Documentaţia pentru ofertanţi.  

Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro şi 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. sau poate fi obţinută printr-o solicitare scrisă adresată  

achizitorului.  

Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru orice informaţii 
suplimentare sau clarificări legate de achiziţie. 
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Anexa 2 
 

ACHIZIŢIE PRODUSE DE PAPETĂRIE, BIROTICĂ ŞI ACCESORII 
 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod poştal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039;  

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro . 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:  

În cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregătirea resurselor umane pentru 

valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopia Severinului şi Strehaiei 

achiziţionează produse de papetărie, birotică şi accesorii, avand urmatoarele specificaţii si 

cantităţi estimate: hârtie copiator albă A4 – 1200 topuri a 500 coli; hârtie copiator albă A3 – 10 

topuri a 500 coli; plic C6 autoadeziv alb – 100 bucăţi; plic C5 autoadeziv alb – 80 bucăţi; plic 

C4 autoadeziv alb – 300 bucăţi; plic C5 antişoc – 20 bucăţi; plic C4 cu burduf 40mm – 100 

bucăţi; plic CD gumat – 50 bucăţi; notiţe autoadezive 76x76mm – 20 seturi a 100 file; hărtie 

pentru fax 210 mmx30m – 6 bucăţi; dosar din carton cu şină – 60 bucăţi; dosar din plastic cu 

şină şi perforaţii, format A4 - 700 seturi a 25 bucăţi; biblioraft A4 PP 5cm plastifiat – 400 

bucăţi; biblioraft A4 PP 8cm plastifiat – 400 bucăţi; folie protectoare, format A4, transparentă – 

30 seturi a 100 bucăţi; separator din carton cu index A4 - 20 de seturi a 100 bucăţi; cutie de 

arhivare 330x225x100mm – 100 bucăţi; suport dosare din carton 115x245x300mm – 20 

bucăţi; mapa din carton plastifiat A4 – 30 bucăţi; folie laminare A4 – 100 bucăţi; folie laminare 

A3 – 20 bucăţi; capse 24/6 – 50 cutii a 1000 bucăţi/cutie; capse 23/10 – 30 cutii a 1000 

bucăţi/cutie; agrafe de birou metalice 32 mm - 50 cutii a 100 bucăţi; agrafe de birou metalice 

50mm - 10 cutii a 50 bucăţi; lipici solid, recipient 15 g – 12 bucăţi; lipici lichid, recipient 50ml – 

12 bucăţi; adeziv tip aracet, recipient 750 g – 2 bucăţi; superadeziv, recipient 2ml – 20 bucăţi; 

tuş pentru tuşieră, culoare neagră, recipient 40ml – 6 bucăţi; tuş pentru tuşieră, culoare 

albastră, recipient 40ml – 6 bucăţi; hârtie copiativă A4 (indigo) – 2 seturi a 100 coli; bandă 

adezivă transparentă 19mmx25m – 12 bucăţi; bandă adezivă transparentă 48mmx25m – 50 

bucăţi; sfoară bumbac – 5 bucăţi a 100g; sfoară cânepă 2 mm – 3 bucăţi a 200g; hârtie pentru 

ambalare 70x100cm – 3 topuri a 100 coli; pix cu mecanism din plastic, rezervă albastră – 

2000 bucăţi; pix fără mecanism – 2000 bucăţi; pix cu gel, rezervă albastră/roşie – 30 bucăţi; 
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creion HB – 30 bucăţi; text-marker diferite culori, grosime vârf 1-5mm – 100 bucăţi; marker 

permanent – 40 bucăţi; radieră – 10 bucăţi; hârtie albă pentru flipchart 65x100cm – 5 topuri a 

50 coli; set fluid corector şi diluant, 2 recipiente a 20ml – 12 seturi; creion corector 10ml – 12 

bucăţi; bandă corectoare – 12 bucăţi; arcuri din plastic 6mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 

bucăţi; arcuri din plastic 10mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 

16mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 22mm pentru format A4 – 1 

cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 32mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din 

plastic 38mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 45mm pentru format 

A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 52mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; 

husă cu fermoar pentru 24 CD/DVD – 4 bucăţi; husă cu fermoar pentru 64 CD/DVD – 4 

bucăţi; dispoziţie de plată către casierie, format A6, imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 

file; ordin de deplasare, format A5, imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 file; condică de 

prezenţă, format A4, imprimat faţă-verso – 4 carnete a 100 file; foaie de parcurs, format A4, 

imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 file; toner pentru copiator Konica Minolta 223, negru, 

TN 217 – 10 bucăţi; toner pentru copiator Konica Minolta C220, cyan, TN-216C – 5 bucati; 

toner pentru copiator Konica Minolta C220, magenta, TN-216M – 5 bucati; toner pentru 

copiator Konica Minolta C220, yellow, TN-216Y – 5 bucati; toner pentru copiator Konica 

Minolta C220, black, TN-216K – 5 bucati; cartus imprimanta HP LaserJet HP 85A – 4 bucăţi; 

cartuş imprimantă Samsung SCX 4623F-MLT-D1052L – 4 bucăţi; cartuş imprimantă Brother 

HL2170W TN2120 – 4 bucăţi; cartuş imprimantă Xerox Phaser 3140 108R908 – 4 bucăţi; 

capsator birou 24/6, capacitate 40 coli – 10 bucăţi; perforator cu 2 găuri, capacitate 40 coli – 

12 bucăţi; perforator cu 4 găuri, capacitate 30 coli – 2 bucăţi; calculator de birou – 2 bucăţi; 

cititor de carduri – 5 bucăţi; acumulatori min. 2700 mAh – 7 bucăţi; stick USB memorie 16 GB 

– 5 bucăţi; stick USB memorie 32 GB – 5 bucăţi; CD-R/RW – 8 seturi a 100 bucăţi; DVD-

R/RW – 8 seturi a 100 bucăţi; suport CD-uri – 8 bucăţi; şerveţele curăţat tehnica de calcul – 

12 seturi a 100 bucăţi; set curăţat tehnica de calcul (recipient 50ml soluţie + periuţă + lavetă) – 

12 bucăţi; clasor pentru cărţi de vizită, 400 poziţii – 3 bucăţi; cutter cu protecţie 18x155 mm – 

12 bucăţi; foarfecă oţel 25 cm – 12 bucăţi; buretieră – 5 bucăţi; suport de birou cu accesorii, 8 

compartimente – 4 bucăţi; decapsator – 12 bucăţi; ascuţitoare cu container – 12 bucăţi; aparat 

îndosariat cu inele din plastic – 1 bucată; aparat laminat A3 – 1 bucată; distrugător documente 

şi CD-uri cross cut – 3 bucăţi; ghilotină cu pârghie 380 mm, capacitate tăiere 15 file – 1 

bucată; HDD extern, 2 TB, buffer 16 MB, 7200 rpm, USB 3.0, software inclus – 3 bucăţi; HDD 
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Extern, 1 TB, buffer 8 MB, 5400 rpm, USB 3.0, software inclus – 3 bucăţi; încărcator 

acumulatori – 2 bucăţi. 

Cod CPV: 30000000-9. 

Valoarea estimata a achiziţiei: 49.213,68 lei (fără TVA). 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitivă, 

conform Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare 

implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANŢARE: achiziţia este finanţată în cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, bugetul naţional şi bugetul propriu al 

achizitorului (contribuţie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE: preţul cel mai 

scăzut. 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI – 

Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

DATA ŞI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 13:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI – 

Centrul Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba română. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le 

cuprindă oferta, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt 

prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi.  

Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro şi 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. sau poate fi obţinută printr-o solicitare scrisă adresată  

achizitorului.  

Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru orice 
informaţii suplimentare sau clarificări legate de achiziţie. 
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Anexa 3 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI  
PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII PUBLICARE IN COTIDIENE CU ACOPERIRE NATIONALA A 

ANUNTURILOR PUBLICITARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

Achizitor EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Titlul proiectului POSDRU Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si 

promovarea patrimoniului cultural national 

Nr. contractului de finantare POSDRU/81/3.2/S/53777 

Calitatea achizitorului in  
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Achizitor: 

Denumire: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Persoana de contact: 

Boieru Lucian – consilier juridic  

Telefon: 0252 333048 

                769 057204 

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro  Fax:        0252 333039 

Adresa de internet: www.episcopiaseverinului.ro  

Website dedicat proiectului POSDRU: www.patrimoniepiscopiaseverinului.ro  

 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 25.07.2012 ora 10:00. 

       b) Adresa unde se primesc ofertele: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI, 

Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, 

aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului, nedeschisa. 

c) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: cercetare a pietei – 

studiu de piata, conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor 

necesare implementarii proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie / denumirea serviciilor achizitionate 

Servicii de publicare in cotidiene cu acoperire nationala a anunturilor publicitare privind achizitiile 

publice 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate 

Se vor achizitiona servicii de publicare in cotidiene cu acoperire nationala, in conformitate cu 

prevederile pct. 5.1. Publicitatea din Procedura prevazuta Anexa nr. 1 a Instructiunii 

A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor 

finanţate prin POSDRU 2007-2013, a urmatoarelor anunturi publicitare : 

a) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servicii de catering pentru workshop-uri; 

b) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia produse de papetarie, birotica si accesorii.  

Numarul de aparitii: 1 (unu). 

Continutul celor trei anunturi este prevazut la pct. 5. Descrierea obiectului contractului. 

Oferta prezentata va cuprinde indicarea cotidianului cu acoperire nationala si pretul / cuvant 

publicat (cu indicarea distincta a taxei pe valoarea adaugata). 

2.1.3. Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor 

a) LUCRARI                          □  b) Produse                          □  c) Servicii        

Executare                              □ 

Proiectare si executare         □ 

Executarea, prin orice 

mijloace, a unei lucrari, 

conform  cerintelor specificate 

de achizitor                           □                        

Cumparare                          □ 

Leasing                               □ 

Inchiriere                             □ 

Inchiriere cu optiune de      □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea □     

Categoria serviciului :  

Anexa 2A 

 

Principala locatie a lucrarii 

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de livrare  

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de prestare: 

Anunturile vor fi publicate intr-

un cotidian cu acoperire 

nationala 

 

2.1.4. Durata contractului de achizitie 

Durata in zile: 1 zi (anunturile vor aparea intr-un cotidian cu acoperire nationala o singura data). 
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3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE  

PRETUL CEL MAI SCAZUT                                                                                                   

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                                   □ 

 
Nota: Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preturilor prevazute 

in propunerile financiare ale ofertantilor se realizeaza la valoarea fara TVA. 

 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romana 

4.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

LEI (RON) 

4.3. Perioada minima de 
valabilitate a ofertei 

Pana la data de 27.07.2012 

4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (tehnic si financiar) 

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu 

prevederile din Documentatia pentru ofertanti. Oferta are 

caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe 

toata perioada de valabilitate. 

Oferta trebuie sa cuprinda indicarea cotidianului cu acoperire 

nationala si pretul (tariful ofertat) / cuvant publicat exprimat in 

lei, cu indicarea distincta a taxei pe valoarea adaugata. 

Termen de plata: 10 zile de la data emiterii facturii. 

Data limita si ora pentru depunerea ofertelor: 25.07.2012 
ora 10:00. 

Locul depunerii ofertelor: Episcopia Severinului si 

Strehaiei, Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Localitatea: 

Drobeta Turnu Severin, Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Operatorul economic va lua toate masurile astfel incat oferta 

sa fie primita si inregistrata de catre achizitor pana la data si 

ora limita de depunere a ofertelor.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei  

Ofertantii isi pot retrage sau modifica ofertele printr-o 

notificare scrisa adresata achizitorului, inainte de termenul 
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limita de depunere a ofertelor. Orice astfel de notificare de 

modificare sau retragere trebuie sa fie elaborata si depusa in 

conformitate cu cerintele din prezenta documentatie. In plus, 

pe plicul exterior trebuie sa se inscrie in mod clar 

„Modificare” sau „Retragere”, dupa caz.  

Ofertantul are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta, 

prin solicitare scrisa semnata si stampilata de reprezentantul 

sau legal si adresata achizitorului pana la data si ora 

depunerii ofertelor.  

Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate 

modifica sau retrage nicio oferta depusa, sub santiunea 

excluderii de la procedura de atribuire a contractului de 

achizitie. 

Orice oferta depusa la o alta adresa sau dupa data si ora 

limita indicate mai sus sunt declarate intarziate si, prin 

urmare, respinse. 

Nu se accepta oferte alternative. 

4.6. Informatii referitoare la 
termenele pentru prestarea 

serviciilor 

Serviciile se vor presta in termen de cel mult 3 zile de la 

primirea comenzii din partea achizitorului. 

4.7. Modalitati de contestare a 
deciziei achizitorului de 

atribuire a contractului de 
achizitie si de solutionare a 
contestatiei 

Eventualele contestatii se vor depune, in scris, la sediul 

achizitorului: Episcopia Severinului si Strehaiei, Str. I.G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220103, 

judetul Mehedinti, sau se pot transmite prin fax ori e-mail, cu 

confirmare de primire. 

Achizitorul este singurul competent sa se pronunte in 

legatura cu contestatia formulata. Solutionarea contestatiei 

se va face prin pronuntarea unei decizii definitive de catre o 

comisie desemnata de catre achizitor. Din comisia de 

solutionare nu vor face parte membrii comisiei de evaluare a 

ofertelor.  

Termenul de depunere a contestatiilor: 5 zile calendaristice 

de la comunicarea actului contestat. Depasirea acestui 
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termen antrezeaza respingerea contestatiei ca tardiva. 

4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv conditiile 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Pretul ofertat este ferm, nu se actualizeaza. 

4.9. Conflict de interese In conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, nu este 

permisa existenta unei situatii de conflict de interese.  

Conflictul de interese reprezinta situatia in care exista 

legaturi intre structurile beneficiarului si ofertanti (sau 

subcontractanti), intre membrii comisiei de evaluare si 

ofertanti sau in cazul in care ofertantul castigator detine 

pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante 

pentru acelasi tip de achizitie. 

La depunerea ofertei, ofertantul / subcontractantul este 

obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla intr-

o situatie de conflict de interese.  

Daca o situatie de conflict de interese apare pe perioada 

derularii procedurii de achizitie, ofertantul / sucontractantul 

are obligatia sa notifice in scris, de indata, achizitorul si sa ia 

masuri pentru inlaturarea situatiei respective. 

Pentru evitarea conflictului de interese, se vor respecta 

prevederile art. 14 – 16 din O.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora,  art. 66-70 din 

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, art. 52 din 

Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul 
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financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene 

si cap. 4 – Principii si reguli (Evitarea conflictului de interese) 

din Anexa 1 la Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 

privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii 

proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013. 

 

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE)                                                                                                           

Vor fi publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala, o singura data (1 singur numar) 

urmatoarele anunturi publicitare privind achizitiile publice efectuate in cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 - “Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea 

patrimoniului cultural national” 

 
Anunt nr. 1 
 

ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING PENTRU WORKSHOP-URI 
 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod poştal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039;  

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro . 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:  

În cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregătirea resurselor umane pentru 

valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopia Severinului şi Strehaiei 

achiziţionează servicii de catering pentru o serie de workshop-uri, după cum urmează: 

- Lotul 1 – Servicii de catering pentru workshop-urile organizate la centrele din cadrul 

Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Aceste servicii se vor presta în perioada 27.08.2012 – 

01.09.2012, pentru un număr total de 448 persoane care vor participa la 6 workshop-uri 

desfăşurate în următoarele localităţi din judeţul Mehedinţi: Drobeta Turnu Severin (3 

workshop-uri), Baia de Aramă (1 workshop), Strehaia (1 workshop), Vînju Mare (1 workshop). 

Serviciile de catering se vor presta în cadrul evenimentelor menţionate, respectând meniul 

stabilit de achizitor, fiecare workshop având o dată diferită de desfăşurare. 
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- Lotul 1 – Servicii de catering pentru workshop-urile organizate la centrele din cadrul 

Episcopiei Caransebeşului. Aceste servicii se vor presta în perioada 03.09.2012 – 

07.09.2012, pentru un număr total de 500 persoane care vor participa la 6 workshop-uri 

desfăşurate în următoarele localităţi din judeţul Caraş-Severin: Caransebeş (2 workshop-uri), 

Reşiţa (1 workshop), Oraviţa (1 workshop), Băile Herculane (1 workshop). Serviciile de 

catering se vor presta în cadrul evenimentelor menţionate, respectând meniul stabilit de 

achizitor, fiecare workshop având o dată diferită de desfăşurare. 

Cod CPV: 55520000-1. 

Valoarea estimata a achiziţiei: 20.160 lei (fără TVA) pentru Lotul 1 şi 22.500 lei (fără TVA) 

pentru Lotul 2. 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitivă, 

conform Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare 

implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANŢARE: achiziţia este finanţată în cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, bugetul naţional şi bugetul propriu al 

achizitorului (contribuţie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE: preţul cel mai 

scăzut. 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI – 

Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

DATA ŞI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 11:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI – 

Centrul Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba română. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le 

cuprindă oferta, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt 

prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi.  
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Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro şi 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. sau poate fi obţinută printr-o solicitare scrisă adresată  

achizitorului.  

Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru orice 
informaţii suplimentare sau clarificări legate de achiziţie. 
 
Anunt nr. 2  

ACHIZIŢIE PRODUSE DE PAPETĂRIE, BIROTICĂ ŞI ACCESORII 
 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod poştal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039;  

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro . 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:  

În cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregătirea resurselor umane pentru 

valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopia Severinului şi Strehaiei 

achiziţionează produse de papetărie, birotică şi accesorii, avand urmatoarele specificaţii si 

cantităţi estimate: hârtie copiator albă A4 – 1200 topuri a 500 coli; hârtie copiator albă A3 – 10 

topuri a 500 coli; plic C6 autoadeziv alb – 100 bucăţi; plic C5 autoadeziv alb – 80 bucăţi; plic 

C4 autoadeziv alb – 300 bucăţi; plic C5 antişoc – 20 bucăţi; plic C4 cu burduf 40mm – 100 

bucăţi; plic CD gumat – 50 bucăţi; notiţe autoadezive 76x76mm – 20 seturi a 100 file; hărtie 

pentru fax 210 mmx30m – 6 bucăţi; dosar din carton cu şină – 60 bucăţi; dosar din plastic cu 

şină şi perforaţii, format A4 - 700 seturi a 25 bucăţi; biblioraft A4 PP 5cm plastifiat – 400 

bucăţi; biblioraft A4 PP 8cm plastifiat – 400 bucăţi; folie protectoare, format A4, transparentă – 

30 seturi a 100 bucăţi; separator din carton cu index A4 - 20 de seturi a 100 bucăţi; cutie de 

arhivare 330x225x100mm – 100 bucăţi; suport dosare din carton 115x245x300mm – 20 

bucăţi; mapa din carton plastifiat A4 – 30 bucăţi; folie laminare A4 – 100 bucăţi; folie laminare 

A3 – 20 bucăţi; capse 24/6 – 50 cutii a 1000 bucăţi/cutie; capse 23/10 – 30 cutii a 1000 

bucăţi/cutie; agrafe de birou metalice 32 mm - 50 cutii a 100 bucăţi; agrafe de birou metalice 

50mm - 10 cutii a 50 bucăţi; lipici solid, recipient 15 g – 12 bucăţi; lipici lichid, recipient 50ml – 

12 bucăţi; adeziv tip aracet, recipient 750 g – 2 bucăţi; superadeziv, recipient 2ml – 20 bucăţi; 
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tuş pentru tuşieră, culoare neagră, recipient 40ml – 6 bucăţi; tuş pentru tuşieră, culoare 

albastră, recipient 40ml – 6 bucăţi; hârtie copiativă A4 (indigo) – 2 seturi a 100 coli; bandă 

adezivă transparentă 19mmx25m – 12 bucăţi; bandă adezivă transparentă 48mmx25m – 50 

bucăţi; sfoară bumbac – 5 bucăţi a 100g; sfoară cânepă 2 mm – 3 bucăţi a 200g; hârtie pentru 

ambalare 70x100cm – 3 topuri a 100 coli; pix cu mecanism din plastic, rezervă albastră – 

2000 bucăţi; pix fără mecanism – 2000 bucăţi; pix cu gel, rezervă albastră/roşie – 30 bucăţi; 

creion HB – 30 bucăţi; text-marker diferite culori, grosime vârf 1-5mm – 100 bucăţi; marker 

permanent – 40 bucăţi; radieră – 10 bucăţi; hârtie albă pentru flipchart 65x100cm – 5 topuri a 

50 coli; set fluid corector şi diluant, 2 recipiente a 20ml – 12 seturi; creion corector 10ml – 12 

bucăţi; bandă corectoare – 12 bucăţi; arcuri din plastic 6mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 

bucăţi; arcuri din plastic 10mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 

16mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 22mm pentru format A4 – 1 

cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 32mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din 

plastic 38mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 45mm pentru format 

A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; arcuri din plastic 52mm pentru format A4 – 1 cutie a 100 bucăţi; 

husă cu fermoar pentru 24 CD/DVD – 4 bucăţi; husă cu fermoar pentru 64 CD/DVD – 4 

bucăţi; dispoziţie de plată către casierie, format A6, imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 

file; ordin de deplasare, format A5, imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 file; condică de 

prezenţă, format A4, imprimat faţă-verso – 4 carnete a 100 file; foaie de parcurs, format A4, 

imprimat faţă-verso – 40 carnete a 100 file; toner pentru copiator Konica Minolta 223, negru, 

TN 217 – 10 bucăţi; toner pentru copiator Konica Minolta C220, cyan, TN-216C – 5 bucati; 

toner pentru copiator Konica Minolta C220, magenta, TN-216M – 5 bucati; toner pentru 

copiator Konica Minolta C220, yellow, TN-216Y – 5 bucati; toner pentru copiator Konica 

Minolta C220, black, TN-216K – 5 bucati; cartus imprimanta HP LaserJet HP 85A – 4 bucăţi; 

cartuş imprimantă Samsung SCX 4623F-MLT-D1052L – 4 bucăţi; cartuş imprimantă Brother 

HL2170W TN2120 – 4 bucăţi; cartuş imprimantă Xerox Phaser 3140 108R908 – 4 bucăţi; 

capsator birou 24/6, capacitate 40 coli – 10 bucăţi; perforator cu 2 găuri, capacitate 40 coli – 

12 bucăţi; perforator cu 4 găuri, capacitate 30 coli – 2 bucăţi; calculator de birou – 2 bucăţi; 

cititor de carduri – 5 bucăţi; acumulatori min. 2700 mAh – 7 bucăţi; stick USB memorie 16 GB 

– 5 bucăţi; stick USB memorie 32 GB – 5 bucăţi; CD-R/RW – 8 seturi a 100 bucăţi; DVD-

R/RW – 8 seturi a 100 bucăţi; suport CD-uri – 8 bucăţi; şerveţele curăţat tehnica de calcul – 

12 seturi a 100 bucăţi; set curăţat tehnica de calcul (recipient 50ml soluţie + periuţă + lavetă) – 

12 bucăţi; clasor pentru cărţi de vizită, 400 poziţii – 3 bucăţi; cutter cu protecţie 18x155 mm – 
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12 bucăţi; foarfecă oţel 25 cm – 12 bucăţi; buretieră – 5 bucăţi; suport de birou cu accesorii, 8 

compartimente – 4 bucăţi; decapsator – 12 bucăţi; ascuţitoare cu container – 12 bucăţi; aparat 

îndosariat cu inele din plastic – 1 bucată; aparat laminat A3 – 1 bucată; distrugător documente 

şi CD-uri cross cut – 3 bucăţi; ghilotină cu pârghie 380 mm, capacitate tăiere 15 file – 1 

bucată; HDD extern, 2 TB, buffer 16 MB, 7200 rpm, USB 3.0, software inclus – 3 bucăţi; HDD 

Extern, 1 TB, buffer 8 MB, 5400 rpm, USB 3.0, software inclus – 3 bucăţi; încărcator 

acumulatori – 2 bucăţi. 

Cod CPV: 30000000-9. 

Valoarea estimata a achiziţiei: 49.213,68 lei (fără TVA). 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitivă, 

conform Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare 

implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANŢARE: achiziţia este finanţată în cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, bugetul naţional şi bugetul propriu al 

achizitorului (contribuţie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE: preţul cel mai 

scăzut. 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI – 

Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
DATA ŞI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 06.08.2012 ora 13:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI – 

Centrul Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba română. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le 

cuprindă oferta, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt 

prevăzute în Documentaţia pentru ofertanţi.  
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Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro şi 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. sau poate fi obţinută printr-o solicitare scrisă adresată  

achizitorului.  

Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru orice 
informaţii suplimentare sau clarificări legate de achiziţie. 

 


