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CAIET DE SARCINI 
pentru contractul de servicii tipografie pentru proiectul  

„Bucovina: Regenerare rurala prin implicarea comunității”,  
cod SIPOCA 1057/cod SMIS 151477 

 
 

1 Contextul realizării achiziţiei 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R. 
implementează proiectul „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 
prioritară -  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Componenta 1 - CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea 
capacitații ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si 
promovarea dezvoltării la nivel local, Operațiunea - Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate 
către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, iar valoarea totală este de 
407.526,15 lei. 

Proiectul se concentrează pe optimizarea proceselor orientate către beneficiarii 
dezvoltării durabile a spațiului rural, prin adaptarea structurii și mandatului 
administrației la nevoile de protejare și valorizare a patrimoniului local. Patrimoniul 
local, deși bogat și cu potențial de susținere a dezvoltării locale, poate fi susținut 
doar prin protejarea resurselor patrimoniale valoroase și dezvoltarea unui turism 
sustenabil. 

Proiectul are în vedere: 

• Creșterea capacitații ONG-urilor și autorității publice locale de a formula 
măsuri în domeniul dezvoltării durabile a spațiului rural, cu implicarea 
comunității și partenerilor sociali, prin organizarea unei dezbateri, dezvoltarea 
și propunerea unor metodologii de cercetare și inventariere/interpretare a 



 

 
 

resurselor valoroase ale patrimoniului construit și patrimoniului natural, a unei 
platforme de comunicare online cu caracter permanent pentru actorii principali 
din domeniul patrimoniului, crearea de minim 12 parteneriate între ONG-
uri/parteneri sociali și autorități locale și constituirea unui consiliu consultativ 
PACT. 

• Îmbunătățirea capacitații a 60 de participanți din cadrul ONG-urilor, 
partenerilor sociali, actorilor sociali, aleși locali, personal din autoritățile și 
instituțiile publice locale, de a activa ca facilitatori comunitari și de a coordona 
dezvoltarea de proiecte de dezvoltare strategică pentru regenerarea rurală, 
prin organizarea de programe de formare în domeniile: managementul 
proiectelor comunitare cu abordare participativă, formare și organizare 
comunitară și managementul destinațiilor din mediul rural. 

• Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății civile privind 
implicarea comunității în viața publică și participarea la procesele decizionale, 
prin diseminarea la nivel extins a practicilor identificate și a instrumentelor 
realizate în program. 

2 Produse și servicii solicitate 

Contractul de servicii tipografice va cuprinde: pregătirea grafică, machetarea, 
tipărirea de către furnizor a următoarelor materiale publicitare pentru promovarea și 
asigurarea vizibilității proiectului după cum urmează: 

 

Specificații tehnice 

Nr. 
crt. Tip materiale Specificații tehnice Cant. 

(buc./set) 

1.  Pliante 

⮚ Format finit: A4  
⮚ policromie față/verso,  
⮚ Suport : carton dublu cretat mat 

130g/mp,  
⮚ Finisare: pliere în 2 
⮚ Concepție grafică și machetare 

incluse. 

500 

2.  Afișe A3 
Suport: carton dublu cretat lucios 130 
g/mp 
⮚ Tipar policromie 1 față 

100 



 

 
 

⮚ concepție grafică și machetare 
incluse 

3.  Roll-up/Banner 

⮚ roll-up-ul va conține setul obligatoriu 
de însemne grafice (sigla UE, sigla 
Guvernului României, sigla POCA 
și cea a Instrumentelor Structurale) 
și numele proiectului. 

⮚  se va adăuga la loc vizibil textul 
„Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European, prin Programul 
Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020”, codul 
MySMIS/codul proiectului.  

⮚ Format finit: 200*85 cm,  
⮚ Suport: polipropilena 
⮚ Tipar digital color 
⮚ concepţie grafică, și machetare 

incluse 

2 

4.  Panouri de informare 

⮚ 100/80 cm 
⮚ Baza din komatex, rezistent la 

intemperii, decorat cu autocolant 
policromie 

24 

5.  
Kit personalizat de 
promovare (pixuri si sacose 
refolosibile eco-friendly) 

Sacoșă din material textil (bumbac) culoare 
neagra imprimata 
Imprimare: Dimensiune produs: 370 x 410 
mm 
Material produs: Bumbac 100% 
Metoda de personalizare: transfer termic 
sau serigrafie. Dimensiune 
personalizare:200x200 mm. 
Pix de bambus cu inserții cromate. 
Personalizare prin tampografie (50x6mm). 
Dimensiuni 11x138 mm. 

100 

6.  Broșură ghid / metodologii 
 

Tipar  policromie față-verso,  
Format finit: A4 
Interior: hârtie cretată mată 90 g,  
Copertă: carton cretat 300 g, foliat mat 
Finisare: capsare sau  broșare;  
concepție grafică și machetare incluse  

500 



 

 
 

Bun de tipar pe un volum tipărit.  

Materiale de informare și publicitate vor conține elementele de identitate vizuală 
impuse, precum emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla 
Instrumentelor Structurale în România și fraza ”Proiect cofinanțat din Fondul Social 
European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!” – în 
acord cu Manualul de Identitate Vizuală (ultima versiune la momentul emiterii bonului 
de tipar). Furnizorul trebuie să realizeze şi: varianta în format electronic (pentru 
avizare de către Beneficiar a inscripţionării); inscripţionarea conform formatului 
electronic agreat cu Beneficiarul. 

Conţinutul informativ va fi pus la dispoziţie de către Contractor/Beneficiar, iar 
prezentarea grafică, machetarea şi realizarea fizică vor fi făcute de către 
Contractant/Achizitor.  

Aceste materiale vor fi puse la dispoziţie şi în format electronic pdf, pentru a putea fi 
utilizate de Contractor/Beneficiar în scopul promovării prin e-mail şi pe pagina de 
website a Contractorului/Beneficiarului. 

 

3 Durata contractului: 

⮚ De la semnarea de către ultima parte până la data finalizării implementării 
proiectului, respectiv 25.10.2023. 

În situația prelungirii duratei contractului de finanțare, părțile vor încheia un act 
adițional pentru prelungirea corespunzătoare a duratei contractului a cărui atribuire 
se face în baza prezentului caiet de sarcini. Contractul este anexat prezentului 
document (ANEXA 2). 

 

4 Documentaţii ce trebuie furnizate în vederea încheierii unui contract 
a. Propunerea financiară 

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în moneda Lei. Oferta va fi 
definită numai în condiţiile însuşirii şi respectării tuturor condiţiilor din Caietul de 
sarcini. Oferta va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului 
pe toată durata de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de 
zile.  



 

 
 

Oferta financiară a operatorului economic va ține cont de cele menționate 
anterior și va fi aferentă pentru fiecare tip de serviciu prestat/material furnizat. Preţul 
prevăzut în oferta financiară are caracter ferm şi este nemodificabil şi neactualizabil. 

Plata va fi efectuată numai după recepţionarea serviciilor prestate. 

b. Propunerea tehnică 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele 

prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de 
către ofertant a tuturor/cerinţelor prevazute în Caietul de Sarcini. Ofertele care nu 
respectă cerinţele minime în Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. 

c. Certificat Constatator sau orice alt document emis de o instituție a 
statului român din care să rezulte autorizarea codului CAEN ce face obiectul 
procedurii de achiziție 

d. Declarație pe propria răspundere prin care declară că nu se află într-
o situație de conflict de interese cu persoanele implicate în procesul de 
analiză a ofertelor (ANEXA 1). 

Comisia de evaluare a ofertelor este formată din: 

➢ Carmen-Emilia CHAȘOVSCHI - președinte ADER 
➢ Carmen Năstase - membru fondator ADER 
➢ Răzvan Viorescu - membru fondator ADER. 

 

5 Recepţia produselor 
Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces-verbal semnat de Contractant 
şi Contractor.  
 

6 Modalităţi şi condiţii de plată 

Contractantul va emite o factura pentru produsele livrate. Factura va avea menţionat 
numărul contractului, titlul si codul SMIS/POCA al proiectului, datele de emitere şi de 
scadenţă ale facturii respective.  

Factura va fi emisă după semnarea de către Contractor a procesului verbal de 
recepţie.  

Plăţile se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la acceptarea facturii, 
după verificarea de către Autoritatea de Management si virarea banilor prin 



 

 
 

Mecanismul decontării cererilor de plată reglementat prin OUG 40/2015 și a 
normelor de aplicare HG nr. 93/2016. 

 

7 Condiții speciale 

⮚ Prestatorul este obligat să respecte legislaţia națională în vigoare. 

⮚ Prestatorul este obligat să prezinte toate informațiile/documentele solicitate de 
către persoanele autorizate și/sau organismele cu atribuții de monitorizare, 
verificare, control și audit. 

⮚ Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către 
contractant sau membrii asocierii, aferente materialelor livrate/serviciului 
prestat, se transfera către Contractor/Beneficiar. 

⮚ Toate materialele inscripționate realizate în cadrul contractului vor respecta 
prevederile incluse în Manualul de Identitate Vizuală. 

⮚ Machetele grafice ale materialelor vor fi realizate de către Prestator (inspirate 
de tematica proiectului) în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, 
fiecare componentă a pachetului va fi personalizată în concordanță cu regulile 
privind publicitatea proiectelor în acord cu Manualul de Identitate Vizuală. 

⮚ Pentru orice ilustraţii, fotografii, gravuri, elemente şi simboluri grafice şi orice 
alte opere supuse legislaţiei privind proprietatea intelectuală, create anterior 
prezentului contract şi folosite de prestator la realizarea obiectului contractului 
(machetele grafice ale materialelor, acolo unde este cazul), prestatorul se va 
asigura ca au fost îndeplinite toate condițiile legale privind utilizarea operelor 
respective.  

⮚ Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 
dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după 
caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără 
acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, 
decizia finală va aparţine achizitorului. 

⮚ Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea 
contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în 



 

 
 

orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor 
conform prezentului contract.  

⮚ Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de 
muncă şi protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu 
privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi 
negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea 
discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii 
copiilor.  

⮚ Prestatorul va respecta toate cerinţele privind materialele publicitare şi va 
presta serviciile conform celor specificate în Caietul de Sarcini. 

 
 

Carmen-Emilia CHAȘOVSCHI  
Președinte 

 
 

 
 



 

 
 

 
ANEXA 1 

 
Nr.inreg.: .... / ............. 

 
 

Declarație privind absența conflictului de interese  
în cadrul proiectului ”Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea 

comunității”, cod SIPOCA: 1057, cod SMIS: 151477, 
finanțat prin Programul Operațional  Capacitate Administrativă  2014-2020, Axa 

prioritară 2/ Obiectivului Specific 2.1 
 

Subsemnatul ............................., în calitate de reprezentant legal al SC 
............................... SRL, ofertant în cadrul procedurii de achiziție 
........................................., în cadrul proiectului “ Bucovina: Regenerare rurală prin 
implicarea comunității”, cod SIPOCA: 1057, cod SMIS: 151477, legitimat cu 
………… seria ………… numărul …………….., CNP ……………., declar pe proprie 
răspundere că nu mă aflu în nicio situație de conflict de interese, așa cum este 
definit de art.14 din Ordonanța de Guvern nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 
 
Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, conform Codului Penal, art. 326 cu privire la falsul în declarații. 
 
 
Data      Reprezentant legal SC ....................SRL, 

                                                                    
 
 



 

 
 

 
ANEXA 2 

 
 
 

Nr.inreg.: ..................................... 
 
 

CONTRACT DE SERVICII 
........................................................................ pentru proiectul ”Bucovina: 

Regenerare rurală prin implicarea comunității”, cod SIPOCA: 1057, cod SMIS: 
151477 

 
 
 
 

                                        
1. Părţile contractante 
În temeiul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea 
Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene 
 
Între: 
 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R, cu sediul 
în Municipiul Suceava, Str. Mărășești nr. 23, , cod postal 720125 jud. Suceava, 
telefon 0742.900.952, CF 29351131, reprezentată prin Carmen-Emilia 
CHAȘOVSCHI, în calitate de  achizitor,  pe de o parte 
Şi 
SC .................................. SRL, cu sediul în ....................................................., jud. 
……….............................,  telefon/.............................................., email 
........................................................., numar de înmatriculare Registrul Comerţului 
.............................................., cod fiscal: ........................................, reprezentată prin 
................................................................  în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 



 

 
 

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului/prestatorului de către achizitor, 
în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le 
furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de 
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în 
funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 
care revin furnizorului prin contract; 
f. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului 
oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 
de context. 
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. Contractul de servicii S…………………………………………………….. pentru 
proiectul ”Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, cod 
SIPOCA: 1057, cod SMIS: 151477 trebuie să cuprindă actiuni precum:  
-  
-  



 

 
 

- 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului de furnizare. 
4.3. - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul 
produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului/prestatorului 
de către achizitor conform graficului de îndeplinire a contractului şi la temenele 
stabilite prin contract, este ……………………….. lei cu TVA conform ofertei de preț, 
parte din prezentul contract. 
4.4.-Pretul contractului, defalcat pe tipuri de materiale/servicii, este dupa cum 
urmeaza:  

●  
●  

5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii contractului de către 
ultima parte pana la data finalizarii implementarii proiectului, respectiv 25.10.2023.  
5.2. –In situatia prelungirii contractului de finantare, partile vor incheia un act 
aditional pentru prelungirea corespunzatoare a duratei prezentului contract. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini; 
b) Oferta tehnico-financiară  

       
7. Obligaţiile principale ale furnizorului 
7.1 – Prestatorul este obligat să presteze serviciile care fac obiectul prezentului 
contract de servicii. 
7.2 – Furnizorul/prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva 
oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu 
produsele achiziţionate, şi 
ii)  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor. 
 
8. Obligaţiile principale ale achizitorului 



 

 
 

8.1-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească 
preţul convenit în prezentul contract. 
8.2 - Plăţile se vor efectua după primirea şi recepţia produselor/serviciilor, obiect al 
contractului de furnizare/servicii prezent.  
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate către prestator în 
termen de maxim 60 zile de la acceptarea facturii, dupa verificarea de catre 
Autoritatea de Management si virarea banilor prin Mecanismul decontarii cererilor de 
plata reglementat prin OUG 40/2015 si normelor de aplicare HG nr. 93/2016. 
 
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de 
drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.2 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă 
dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

Clauze specifice 
 

10. Amendamente 
10.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional. 
10.2 – Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. 
 
11. Forţa majoră 
11.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
11.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
11.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia. 



 

 
 

11.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
11.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
11.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
 
12. Soluţionarea litigiilor 
12.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între 
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
12.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  
 
13. Limba care guvernează contractul 
13.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
14. Comunicări 
14.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
14.2 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
15. Legea aplicabilă contractului 
15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înteles să încheie azi ……………………………………………….. prezentul 
contract în 2 (doua) exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru achizitor.  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 ACHIZITOR                 PRESTATOR 
 
Asociația de Dezvoltare Economică 
și Regională – ADER 
Carmen Chașovschi, președinte 
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