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ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficială: Ministerul Economiei si Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 
Adresă: Bd.  Mircea  Vodă, nr. 44, Intrarea C, Sector 3 
Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 030669 Ţară: România  
Punct(e) de contact: Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale 

Telefon: +40 21 302 52 34 

În atenţia: Oana Lefter   
E-mail: oana.lefter@mfinante.ro Fax: +40 21 302 52 64 
Adresă (adrese) Internet (după caz) 
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.mefromania.ro/ 
www.fonduri-ue.ro 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 
 
Alte informaţii pot fi obţinute la: 

√ Punctul de contact menţionat anterior 
 
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul 
competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: 

√ Punctul de contact menţionat anterior 
 
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la: 

√ Punctul de contact menţionat anterior 
 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

√ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 

√ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială □ Mediu 
□ Agenţie/birou regional sau local □ Afaceri economice şi financiare 
□ Organism de drept public □ Sănătate 
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Construcţii şi amenajări 

teritoriale 
□ Protecţie socială 

□ Altele (precizaţi): ————————— □ Recreere, cultură şi religie 
 □ Educaţie  
 □ Altele (precizaţi): ————— 
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu√ 
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
II.1) DESCRIERE 
 
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Elaborarea şi producerea de spoturi media pentru promovarea Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune 2007-2013 în România 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau 
de prestare a serviciilor 
 
a) Lucrări □ b) Produse □ c) Servicii √
Executare □ Cumpărare □ Categoria serviciilor: nr. 26 
Proiectare şi executare □ Leasing □

Închiriere □
Închiriere cu opţiune de 
cumpărare 

□
Executarea, prin orice 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă 

□ 

O combinaţie între 
acestea 

□

(Pentru categoriile de servicii 
1-27, consultaţi anexa II la 
Directiva 2004/18/CE) 

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare 
——————————— ——————————— 
——————————— ——————————— 

Bucureşti, România 
 

Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ 
II.1.3) Anunţul implică 
Un contract de achiziţii publice √ Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic 

(SAD) □ 
Încheierea unui acord-cadru □  
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 
Acord-cadru cu mai mulţi operatori 
economici□ 

Acord-cadru cu un singur operator 
economic □ 

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim 
□□□ de participanţi la acordul-cadru 
preconizat 

 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□ 
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 
————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————— 
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după 
caz; numai în cifre): 
Valoarea estimată fără TVA: _________________ Monedă: ————
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ———— 
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
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- Contract de prestări servicii 
Elaborarea şi producerea de spoturi media pentru promovarea Fondurilor Structurale şi de 
Coeziune 2007-2013 în România 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 
Obiect principal 92.11.12.00-4 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice  

da √ nu □
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi 
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

da □ nu √ 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 
un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □ 
II.1.9) Vor fi acceptate variante da □ nu √
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Elaborarea şi producerea a: 

• două spoturi TV de 30 secunde 

• două spoturi radio de 30 secunde 

• un banner internet 

 
Monedă: LEI După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre):  

 368 740
II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu √
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ————————————————————— 
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□ 
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, 
calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data 
atribuirii contractului) 
 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
 
Durata în luni: 4 luni de la data semnării contractului 
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI 
TEHNICE 
 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 
 
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

Garanţia de participare: 7375 Lei (echivalentul a 2060 euro) fără TVA 

Garanţia de bună execuţie: 36 874 Lei (echivalentul a 10 300 euro) fără TVA 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile 
relevante  
Finanţarea contractului este asigurată din Bugetul de Stat pe anul 2008 
Modalităţi de plată conform clauzelor contractuale 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 
atribuie contractul (după caz) 
Acord de asociere legalizat pentru oferta câştigătoare 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după 
caz)  

da □ nu√ 

 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 
Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 si la art.181 din OUG 
34/2006 cu mod. şi compl. ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de 
achiziţie publică. 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate 
1.Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului din 
care să rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;  
2.Adresa de la Curtea Districtuală/Instanţa Competentă/Agenţie Guvernamentală unde îsi are 
sediul compania/sucursala sau echivalent din care să rezule că operatorul economic nu este în 
insolvenţă/faliment/aranjament cu creditorii; 
3.Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii 
administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata 
obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data 
deschiderii ofertelor. 
4.Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.  
5.Certificat pentru plata CAS (pentru statele în care autorităţile fiscale colectează şi CAS) 
valabil la data deschiderii ofertelor. 
6.Cazier judiciar pentru administrator(i) aşa cum sunt mentionaţi în Certificatul Constatator 
precum şi pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declarţia referitoare la 
art.180 si art.181. 
7.Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil). 
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 
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2.2.1 Următoarele criterii de selecţie vor fi 
aplicate candidaţilor. În cazul ofertelor 
depuse de o Asociere (grup de operatori 
economici), aceste criterii de selecţie vor fi 
aplicate Asocierii ca întreg: 

 

2.2.1.1 Media profitului net al ofertantului 
(operator economic sau membrii grupului de 
operatori economici împreună)  trebuie sa fie 
pozitivă pe ultimii trei ani financiari încheiaţi 
(2005, 2006, 2007). 

2.2.1.1 Să fie pozitivă 

2.2.1.2 Media cifrei de afaceri a ofertantului 
(operator economic sau membrii grupului de 
operatori economici împreună) pe ultimii trei 
ani financiari încheiaţi (2005, 2006, 2007) 

2.2.1.2 Să fie mai mare de 103 000 euro. 
Valorile vor fi exprimate în lei şi în euro, la 
cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, 
pentru anul respectiv  
 

2.2.2 Neîndeplinirea criteriilor de selecţie 
prevăzute la punctele 2.2.1.1 şi 2.2.1.2 va 
duce la excluderea candidatului.  

 

III.2.3) Capacitatea tehnică 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

2.3.1 Următoarele criterii de selecţie vor fi 
aplicate candidaţilor. În cazul ofertelor 
depuse de o Asociere (grup de operatori 
economici), aceste criterii de selecţie vor fi 
aplicate Asocierii ca întreg: 

 

2.3.1.1 Lista principalelor prestări de servicii 
în ultimii 3 ani 
 

2.3.1.1 Ofertantul (operator economic sau 
membrii asocierii împreună) a finalizat, în 
ultimii 3 ani împliniţi la data termenului 
limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 3 
proiecte de prestări servicii similare, la care 
participarea acestuia să fie în valoare de cel 
puţin 184 370 Lei (echivalentul în lei a 51 
500 euro). 

2.3.1.2 Resurse umane si structura 
managementului  

 

2.3.1.2. Ofertantul (operator economic sau 
membrii asocierii de operatori economici 
împreună) va demonstra accesul la minim 3 
specialişti (personal tehnic de specialitate) in 
domeniul creaţiei şi producţiei publicitare. 

2.3.1.3 Subcontractarea va fi permisă. 2.3.1.3. Lista cuprinzând asociaţii şi 
subcontractanţii. 

2.3.2 Neîndeplinirea criteriilor de selecţie 
prevăzute la punctele 2.3.1.1 şi 2.3.1.2 va 
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cauza excluderea candidatului. 
III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu √
Contractul este rezervat unor ateliere protejate □
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de 
ocuparea forţei de muncă protejate 

□

 
 
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
 
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu √
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 
————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————— 
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

da√  nu □

 
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII 
 
IV.1.1) Tipul procedurii 
Licitaţie deschisă √ 
Licitaţie restrânsă □ 
Licitaţie restrânsă 
accelerată 

□ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

 ———————————————————————— 
Negociere □ Au fost deja selectaţi candidaţi da □ nu □ 
 Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici 

selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare 
Negociere accelerată □ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 
 ———————————————————————— 
Dialog competitiv □ 
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să 
participe 
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv) 
Număr de operatori economici preconizat □□□ 
SAU Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□ 
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 
————————————————————————————————————— 
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al 
dialogului (negociere, dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a 
reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

da □ nu □
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care trebuie negociate 
 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 
Cel mai mic preţ □ 
Sau  
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce 
priveşte 

√ 

√ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună 
cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate 
realiza ponderarea din motive demonstrabile) 
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a 
participa la negociere sau în documentul descriptiv 

Criterii Pondere Criterii Pondere 
1. Propunere tehnică 40% 6. ——————————— ———— 
2. Propunere financiară 60% 7. ——————————— ———— 
3. ——————————— ———— 8. ——————————— ———— 
4. ——————————— ———— 9. ——————————— ———— 
5. ——————————— ———— 10. ——————————— ———— 
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu √ 
 
 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 
————————————————————————————————————— 
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi 
contract 

da □ nu √ 

Dacă da, 
Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul 

cumpărătorului 
□

Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicări anterioare (după caz) □ 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare (cu 
excepţia unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv) 
 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente 
 
Data: 03.10.2008 (zz/ll/aaaa) 

Ora: 12:00

 
Documente de plată  

da □ nu √

Dacă da, preţul (numai în cifre): ————————————— Monedă: ——
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———□
Condiţii şi modalitate de plată: Documentele pot fi descărcate de la adresa www.fonduri-
ue.ro, secţiunea Informative – Anunţuri şi de pe site-ul www.e-licitatie.ro.  
IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
Data: 06.10.2008 (zz/ll/aaaa) Ora: 10:00
 
IV.3.5) Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare 
candidaţilor selectaţi (dacă se cunoaşte) 
(în cazul unei licitaţii restrânse sau al unei negocieri sau dialog competitiv) 
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
 
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
 
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL P

L 
PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Altele: Română 
 
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în 
cazul unei licitaţii deschise) 
Până la: 60 de zile de la data limită de depunere  a ofertelor 
 
IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor 
Data: 06.10.2008 (zz/ll/aaaa) Ora: 11:00
Locul (după caz): Ministerul Economiei si Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, Bd.  Mircea  Vodă, nr. 44, Intrarea C, Sector 3. 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (după caz) da √ nu □
Comisia de evaluare şi persoanele împuternicite să asiste la desfacerea ofertelor 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu √
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ———————
— 
VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM 
FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE 

da √ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e): 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională 
VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz) 
————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————— 
VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
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Adresă: Str. Stavropoleos, Nr.6, sector 3 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţară: România 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310.46.41 
Adresă Internet (URL): 
http://www.cnsc.ro/ 

Fax: (+4) 021 310.46.42 

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: Curtea de Apel Bucureşti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 050091 Ţară: România 
E-mail: Telefon: 021/319.51.76 
Adresă Internet (URL): 
http://portal.just.ro/InstantaOrganizare

Fax: 

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: 
Conform art. 272 alin. 2 şi art. 280 alin. 5 din O.U.G. 34/2006 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Serviciul Implementare 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, România 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030664 Ţară: România 
E-mail: dorin.dorian@mfinante.ro Telefon: (+4) 021 302 53 32 
Adresă Internet (URL): 
www.mefromania.ro/ www.fonduri-
ue.ro  

Fax: (+4) 021 302 52 64 

VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: 05.09.2008 (zz/ll/aaaa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA A LA  ANUNŢUL DE PARTICIPARE 
 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT 
 
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Denumire oficială: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, România 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030664 Ţară: România 
Punct(e) de contact:  
Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 

Telefon: (+4) 021 302 52 34 

În atenţia: Oana Lefter  
E-mail: 
oana.lefter@mfinante.ro 

Fax: (+4) 021 302 52 64 

Adresă Internet (URL): www.mefromania.ro / www.fonduri-ue.ro 
 
II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL 
DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE 
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE 
DINAMIC) 
 
Denumire oficială: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, România 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030664 Ţară: România 
Punct(e) de contact: 
Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 

Telefon: (+4) 021 302 52 88 

În atenţia: -  
E-mail:- Fax: (+4) 021 302 52 64 
Adresă Internet (URL): www.fonduri-ue.ro, www.e-licitaţie.ro  
 
III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 
 
Denumire oficială: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale 
Adresă: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, România 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030664 Ţară: România 
Punct(e) de contact: 
Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 

Telefon: (+4) 021 302 52 34 

În atenţia: Oana Lefter  
E-mail: 
oana.lefter@mfinante.ro  

Fax: (+4) 021 302 52 64 
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Adresă Internet (URL): www.fonduri-ue.ro, www.e-licitaţie.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA B LA  ANUNŢUL DE PARTICIPARE 
 

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE 
 
LOT nr. □□□ DENUMIRE ————————————————————————— 
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1) DESCRIERE SUCCINTĂ 
————————————————————————————————————— 
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE 
PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 
Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
 □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 
3) CANTITATE SAU DOMENIU 
————————————————————————————————————— 
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 
_____________ 

Monedă: ————

sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ 
DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) 
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (începând de la data atribuirii contractului) 
sau Începând din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

până la □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE 
—————————————————————————————————————— 
(Utilizaţi prezenta anexă separat pentru fiecare lot)....................................... 


