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Caiet de sarcini 

pentru achiziționarea de materiale promoţionale personalizate ce vor fi 

distribuite cu ocazia unor evenimente specifice de diseminare organizate de 

către Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor, în calitate de Operator de 

Program,  pe parcursul implementării Mecanismului Financiar  SEE 2009 - 

2014. 
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I. PRECIZĂRI GENERALE: 

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire a ofertei şi constituie ansamblul 

cerinţelor minime obligatorii, pe baza cărora se întocmeşte propunerea tehnică şi propunerea 

financiară de către un operator economic. 

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de materiale promoţionale şi personalizate ce 

vor fi distribuite cu ocazia unor evenimente specifice de diseminare organizate de către Ministerul 

Mediului Apelor si Pădurilor în calitate de Operator de Program, pe parcursul implementării 

Mecanismului Financiar  SEE 2009 – 2014, produsele urmând să îndeplinească condiţiile de calitate 

minime conform specificatiilor tehnice care fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI:  

Obiectul contractului  este de a asigura necesarul de materiale promoţionale personalizate ce vor fi 

distribuite cu ocazia unor evenimente specifice de diseminare organizate de către Ministerul Mediului 

Apelor si Pădurilor, în calitate de Operator de Program, pe parcursul implementării Mecanismului 

Financiar  SEE 2009 - 2014. 

 

III. SCOPUL PRESTAȚIILOR  - DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

Operatorul economic declarat câștigător are obligația de a se aproviziona cu materiale de cea mai 

bună calitate, de a aplica (inscripționa) logo-ul EEA Grants conform prevederilor  Anexei nr. 4  

(www.eeagrants.org,) Information and Publicity Requirements)  la Regulamentul de implementare a 

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și la Regulamentul de implementare a Mecanismului 

Norvegian 2009-2014. 

În vederea asigurării unor produse de calitate, operatorul economic declarat câștigător  (contractantul) 

va avea reuniuni, ori de câte ori este necesar, cu beneficiarul (MMAP), la sediul acestuia, pentru 

stabilirea de comun acord a tuturor detaliilor tehnice, în aşa fel încât să se atingă obiectivele propuse. 

 

Produsele și caracteristicile tehnice ale produselor ce fac obiectul contractului de furnizare sunt 

următoarele: 

 1. HDD   

       HDD extern, capacitate minimum 3TB, format 3.5", USB 3.0 și USB 2.0 

       garanție minimum 36 de luni 

 Nr. Bucăți : 20. 

       

 2. Acumulator extern, 

 Capacitate minimum 10400 mAh, Li-Ion 

 Conector: 2 x USB 

 Indicator LED pentru starea bateriei 

 Putere: 2.1A + 1A 

 Compatibilitate: Universală 

 Nr. Bucăți : 20.      

 

3. Căști audio, tip on-ear cu sistem dinamic închis, pliabile cu cutie de transport inclusă  

Tehnologie: Cu fir 

Frecventa de raspuns (Hz): 15 - 27000 

Conectare: Jack 3.5 mm 

Inpendenta:       32 Ohm 

Microfon:          Nu 

Lungime cablu (m):  1.2 

Culoare:    Negru 

Nr. Bucăți : 20.             
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          4. Set căciuli, fular, mănuși 

           Caciulă - material acril, banda fleece pe interior 

           fular de lână sau cașmir 

            mănuși - material: 100% poliester microflece 

  Nr. Bucăți : 50 

 

5.Thermos 

Inox 

pereti dubli, vacuum sealed, capac flip flop cu sigiliu de silicon  

capacitate minim 600 ml 

 Nr. Bucăți : 50 

 

6.Pad mouse rosu 

  Baza antiderapanta 

  Suprafata matasoasa 

  Compatibil cu mouse optic 

  Cu suprafata tratata special pentru frecare redusa 

  Foarte flexibil pentru a fi rulat 

  Dimensiuni 3,3x 430x 270 mm 

  Nr. Bucăți : 20 

 

  7.Gentuță neopren termoizolantă pentru prânz cu două compartimente izolate: 

un compartiment pentru sticlă  

compartiment pentru sandiviș 

fermoar, se poate desface ca un pled pentru pranz 

maner, culoare roșie 

Nr. Bucăți : 50 

 

                 8.Insigne metalice personalizate cu logoul EEA Grants 

                 Dimeniunile insignei: 27.1 x 38.7 x 1.7 mm.  

                 Dimensiunile suprafeţei personalizate: 36 x 25 mm 

 Nr. Bucăți : 100 

 

Cerinţe speciale:  

Toate produsele se inscripţionează conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală pentru fondurile 

Spațiului Economic European în România (care poate fi descarcat de pe site-ul www.eeagrants.org și 

www.eeagrants.ro). 

 

http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications/Communication-

templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual 

 

Contractantul va propune un concept creativ cu caracter unitar pentru toate materialele promoţionale 

solicitate prin acest caiet de sarcini  în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, în vederea 

obținerii acordului beneficiarului (Bun de execuție) asupra conceptului creativ prezentat (grafică). La 

solicitarea Beneficiarului, acesta va prezenta cel puțin trei mostre pentru fiecare produs care urmează să 

fie livrat, pentru a facilita beneficiarului luarea deciziei privind conceptul grafic, culori.  

 

Beneficiarul va verifica conformitatea mostrelor prezentate cu produsele ofertate şi va emite un aviz de 

conformitate sau de neconformitate pentru bunurile respective. În cazul în care produsele nu sunt 

conforme cu caietul de sarcini şi cu oferta tehnică, Beneficiarul va indica motivele de respingere a 

produselor. În acest caz produsele se restituie Contractantului şi se va solicita acestuia livrarea unor 

produse conforme cu cerințele caietului de sarcini și cu oferta tehnică declarată câștigătoare. Înlocuirea 

produselor care nu corespund cu cerințele din caietul de sarcini/oferta tehnică depusă se va face pe 

cheltuiala contractantului, în maxim 5 zile lucrătoare de la data respingerii acestora. 

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.ro/
http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications/Communication-templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual
http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications/Communication-templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual
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Orice rezultate sau drepturi legate de materiale, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de 

proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce 

fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care le poate utiliza, publica 

sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură. 

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul dacă se constată că 

furnizorul de produse nu asigură produsele solicitate în termenii stabiliţi la încheierea acestuia. De 

asemenea, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, dacă se constată 

că furnizorul a ofertat preţuri mici şi este incapabil să asigure produsele pe care le-a ofertat. 

  

IV GARANȚIA ACORDATĂ PRODUSELOR: 

Contractantul garantează că bunurile livrate în cadrul contractului respectă prevederile specificațiilor 

din Caietul de sarcini şi corespund prevederilor din standardele în vigoare.  

Contractantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite și 

beneficiază de garanție. De asemenea, acesta are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin 

contract nu vor avea nici un defect asupra materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când 

materialul este cerut în mod expres de către beneficiar) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 

contractantului şi că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare. 

Contractantul va prezenta certificate de garanție a produselor, pentru acele produse pentru care 

producătorii emit astfel de certificate, conform prevederilor legale aplicabile. Perioada de garanție 

acordată produselor de către Contractant este cea declarată în propunerea tehnică, conform prevederilor 

legale în vigoare. Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea 

acestora la destinația finală. 

 

V. PRECIZĂRI  PENTRU OFERTANŢI 

La evaluarea ofertelor şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţurile                                                          

ofertate conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de 

calificare solicitate de autoritatea contractantă în Invitația de participare a achiziţiei şi cerintelor 

solicitate în Caietul de sarcini. 

        

VI. RECEPŢIA SERVICIILOR ȘI PLATA 

Recepţia produselor se va face de către Beneficiar pe bază de proces-verbal de recepţie cantitativă şi 

calitativă după constatarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. 

Factura pentru produsele furnizate va fi emisă de către Furnizor numai după aprobarea Procesului 

verbal de recepţie cantitativă şi calitativă de către Beneficiar (Autoritatea Contractantă). 

Plata se va face după recepţia cantitativă și calitativă a produselor furnizate prin ordin de plată, în 

contul de trezorerie indicat de către furnizor, în termen de 30 zile de la data primirii facturii la sediul 

achizitorului. 

 

VII. SURSA DE FINANŢARE: 

Plata va fi efectuată, din bugetul aferent Programului RO07 “Adaptarea la schimbări climatice”,  din cadrul 

Mecanismului Financiar SEE 2009 - 2014 şi este cuprinsă în Programul Anual de Achiziţii Publice aferent 

anului 2015. 

 

 


