
 
 

SIPOCA 1147/SMIS 152231 

Nr.                  din 11.03.2022 

                                  Aprob, 

                                  Primar, 

                   ing. Dorin Alexandrescu 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

 

 

 Obiectul contractului: 

Cheltuieli de publicitate, materiale publicitare în cadrul proiectului ”CREȘTEREA 

TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL MUNICIPIUL DOROHOI”, 

cod SMIS 152231 

  Valoarea estimata a contractului de furnizare (conform Cererii de finantare): 16.107,34 lei  

  Cod CPV 22462000-6 - Materiale publicitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cadru General 

Municipiul Dorohoi a semnat contractul de finanțare cu MDLPA pentru proiectul cu titlul: 

”Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiul Dorohoi” finanțat prin intermediul 

Programului Operational Capacitate Administrativă, Apel: POCA/924/2/2/Creşterea transparenței, 

eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Componenta 1 CP15/2021 pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul 

autorităţilor şi instituţiilor publice locale, Axa Prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar 

accesibile şi transparente, cod SIPOCA 1147, cod SMIS 152231.   

 

Localitatea beneficiară: Municipiul Dorohoi 

Cod Inregistrare Fiscală: 4112945 

Adresa Poștală: Str. Grigore Ghica, nr. 34, Dorohoi, Județul Botosani, CP 715200 

Tel/Fax: 0231610133/0231611310 

E-mail: primariadorohoi@ primariadorohoi.ro  

Reprezentant legal: Primar - ALEXANDRESCU DORIN 

Persoana de contact: Responsabil proiect – GAVRILIU Carmen 

E-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro  

Obiectivul general al proiectului – Dezvoltarea unui sistem inovator si complex de prevenire 

si combatere a coruptiei la nivelul administratiei publice locale a Municipiul Dorohoi pe principiul 

„stop-coruptie”. Sistemul, conceput in acest scop, presupune implementarea masurilor referitoare la 

prevenirea coruptiei, evaluarea nivelului acesteia, constientizarea fenomenului coruptiei atat in randul 

cetatenilor cat si al personalului din cadrul U.A.T. Municipiul Dorohoi, imbunatatirea cunostintelor si 

a competentelor personalului din cadrul UAT din Dorohoi in domeniul prevenirii coruptiei, a 

transparentei, eticii si integritatii in vederea generarii unui impact pozitiv pe termen lung cu beneficii 

durabile pentru grupul tinta, care sa contribuie la o mai buna functionare a administratiei publice 

locale a Municipiul Dorohoi, astfel incat sa se alinieze la nivelul standardelor europene in termeni de 

transparenta, etica si integritate. 

Obiectivele specific ale proiectului: 

OS1. Cresterea gradului de informare si constientizare a cetatenilor si a personalului 

administratiei publice locale din Mun. Dorohoi cu privire la impactul fenomenului coruptiei prin 4 

campanii pentru 200 de astfel de participanti, Indeplinirea/atingerea OS1 este rezultanta implementarii 

Subactivitatii A.4.1 Campanii de informare, constientizare si educatie publica in domeniul prevenirii si 

combaterii coruptiei si va contribui la indicatorul de realizare 5S65 Sondaje privind perceptia in randul 

cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei publice, precum si campanii de constientizare a 

publicului cu privire la coruptie OS1 este corelat cu Rezultat program(R-POCA) R5: Grad crescut de 

constientizare a coruptiei atat in randul cetatenilor cat si al personalului din administratia publica atins 

prin R2: Rezultat Campanii de informare, constientizare si educatie publica: 200 de persoane 

informate, educate in domeniul anticoruptiei; 

OS2. Imbunatatirea cunostintelor si competentelor profesionale pentru 120 de reprezentanti 

dintre alesi locali si personal din conducere si executie din cadrul UAT Municipiul Dorohoi privind 

etica si integritatea. Indeplinirea/atingerea OS2 este rezultanta implementarii Subactivitatii A.3.1 – 

Organizarea sesiunilor de formare profesionala si va contribui la indicatorul de realizare 5S66 

Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei, 

transparentei, eticii si integritatii si la indicatorul de rezultat 5S26 Personal din autoritatile si 

institutiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor in domeniul prevenirii coruptiei, 

transparentei, eticii si integritatii OS2 corespunde Rezultatului de program(R-POCA) R6: 

Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in 



 
 

ceea ce priveste prevenirea coruptiei atins prin Rezultat proiect R1: Rezultat formare profesionala: 120 

participanti certificati „Prevenire si combatere a coruptiei”; 

OS3. Cresterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei prin 

implementarea 1 platforme anticoruptie „e-stop-coruptie-Dorohoi”, introducerea si certificarea 

standardului ISO 37001 si introducerea a 2 noi proceduri operationale privind masurile preventive 

anticoruptie. Indeplinirea/atingerea OS3 este rezultanta implementarii Subactivitatilor A5.1.1 Creare 

platforma anticoruptie , A 5.1.2 Certificarea ISO 37001 - SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-

MITA, A 5.1.3 Adoptarea de proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si 

indicatorii de evaluare aferenti in administratia publica locala din Municipiul Dorohoi si va contribui 

la indicatorul de realizare 5S64 Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri 

operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti OS3 este in stransa 

corelatie cu Rezultat program(R-POCA) R4: Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la 

prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice atins prin 

Rezultatele de proiect R3: 1 Platforma anticoruptie „e-stop-coruptie-Dorohoi”; R4: 1 Certificat ISO 

37001 pentru U.A.T. Mun. Dorohoi; si R5: 2 noi proceduri operationale privind masurile preventive 

anticoruptie.  

PREZENTARE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ: 

Prezentul caiet de sarcini este necesar pentru identificarea specificațiilor tehnice pe care 

materialele publicitare  trebuie să le prezinte astfel încât să satisfacă nevoile partenerului în cadrul 

contractului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiul Dorohoi” în cadrul 

Programului Operational Capacitate Administrativă, Apel: POCA/924/2/2/Creşterea transparenței, 

eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Cod SMIS 152231 

Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu se accepta niciun fel 

de deviere de la specificatiile tehnice, în sensul oferirii unor specificații sub cele menționate în 

prezentul caiet de sarcini. 

OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Achiziţie publică, furnizare – materiale publicitare pentru participanții la curs (conform art. 3 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu toate completările şi modificările în vigoare).  

DESCRIERE SUCCINTĂ A CONTRACTULUI SAU A ACHIZIŢIEI: 

          În cadrul  programului POCA/924/2/2/152231, UAT DOROHOI va implementa proiectul 

”Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiul Dorohoi”, Cod SMIS 152231. 

         Necesitatea achizitionarii acestor materiale publicitare este dată de specificul activităților 

desfășurate de echipa de implementare, activitati ce se vor  desfasura in cadrul proiectului pe parcursul 

celor 8 de luni, pentru desfășurarea in condiții optime a cursurilor de formare profesională in domeniul 

prevenirii si combaterii coruptiei. 

Valoarea estimată a contractului de prestari servicii, conform bugetului aprobat al proiectului 

este de: 19.167,73 lei cu TVA - Mape, Brosuri, Bloc Notes, Pixuri, Memory stick-uri  Roll-up, Afise, 

Panou informativ exterior, Panou permanent, Comunicate de presa. 

Participanţi/eveniment: număr aproximativ de 370 persoane  

Durata evenimentului: aproximativ 8 luni 

Preturile unitare din oferta financiară vor include toate costurile aferente prestării integrale a 

materilelor publicitare (materie prima, transport, costuri cu personalul, consumabile). 

Operatorul economic prestator va furniza materialele publicitare conform detaliilor de mai jos: 

• Mape: 370 bucati, 

• Brosuri: 370 bucati, 

• Bloc Notes: 370 bucati,  

• Pixuri: 370 bucati,  

• Memory stick-uri: 120 bucati,  



 
 

• Roll-up: 2 bucati,  

• Afise: 5 bucati,  

• Panou informativ exterior: 1 bucata,  

• Panou permanent: 1 bucata,  

• Comunicate de presa: 2 comunicate de presa 

         

PREZENTAREA OFERTEI 

      Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele 

prevăzute in prezentul caiet de sarcini.  

      Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a posta in catalogul electronic disponibil pe SEAP 

oferta de preţ şi principalele caracteristici tehnice în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.  

      Oferta completă (formulare solicitate, propunere financiară şi propunere tehnică) şi notificare cu 

datele de identificare ale acestora (denumire ofertant aşa cum apare în SEAP, CUI, cod poziţie catalog 

produse, adresa de mail şi persoana de contact) va fi depusă in plic închis la sediul autorităţii 

contractante din Str. Grigore Ghica, Nr. 34, Dorohoi, județul Botoșani, până cel târziu la data de 

17.03.2022, ora 12:00, cu menţiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.03.2020, 

ora 14:00“. 

      In data de 17.03.2022, ora 14:00 se vor deschide ofertele transmise, in prezenţa membrilor 

comisiei de evaluare. 

     După evaluarea ofertelor autoritatea contractantă iniţiază procedura de achiziţie in catalogul 

electronic disponibil pe SEAP cu ofertantul economic a cărui oferta a fost declarată conformă şi 

câştigătoare. Ofertele care nu sunt postate în catalogul SEAP în termenul limită nu vor fi evaluate. 

     Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 zile. 

 

 

 

Întocmit, 

 

 Manager de proiect,                Responsabil achizitii publice,                   Responsabil financiar, 

 Carmen GAVRILIU                       Petru GHERASIM                                 Anca BUTINCU 

 


