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S€rvlcilde pobll.ilrt0ri informrre rferente pr0i€ctului " Rerbilit.r., m0d.rniare ti dotrr. GrIdinif, ct| progrrn pr.lungat
nr.6". Cod SMIS 126424

r. CADRUL GENERAL

l.l. Informalii genersle relev&trte

Municipiul Piatra Neamt a depus la Ministerul Dezvolttrrii Regionale qi Administragiei Publice

Voiecfil ,, Rcobilitare, oderniz e g dotare Gfidinilo cu ptogtam prclungit /.t. 6", Cod SMIS
126424, in cadrul Programului Operalional Regiondl 2014-2020, Axa P o tard 4: Sprijinireu
denohdrii urbane durabile, Prioritqte de inveslilii 1.4 - Inveslilii Ie in educasie. in fotmarc, ihclusiv
in .formare profcsionald pentlu dobAndirea de competehle $i iavdlare pe tot parcuts|l fielii Jrtik
dezro|areq ihfrasltuclurilor de educalie $i fo narc.

['roicc(ul a fo\t xprobxt la Firanlarc si s-a inchcirt rontrnclul dc finan(are nr. 5930/29.04.2020.

Conlbrm contractului de finantare, valoarea totala a Proicctului cstc de 2.302.945,54, din care valoarea
total, eligibild cste dlr 2.302,945,54 lei.

1.2. l,ocalitstea beneliciari: Municipiul Piatra Neaml

toraltr totala
eligibila

totala
contribule

publicl

Valoarea eligibila
nerambursabil,

din F.EDR

ValoarB eligibila
nerambursabila din

FEDR

(lci) (lei) (lei) (lci) (%) (lei) lY,') (lei)
I l 1 6 1 I

Municipiul

2.J02.9.ts.s,r 2.J02.9.15.54 2.302.9,15.5{ 1.957.503.72 85,00 299.382-89 13,00 .16.058.9.]

cofinanlarii eligibil.
a Beneficiarului

(%)

2.00

1.3, Autoritatea Contractanti: Municipiul Piatra Neaml, str. $tefan cel Mare nr. 6-8
Cod dc inregistrare fi scall; 2612'190
Adresa poptall: Str. $tefan cel Mare nr.6-8, municipiul Piatra Neaml, judelul Neaml
Adresa posla eleclrooici: infopn@primarinpn.ro

R.EPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI
Nume, prenume: Andrei CARABELEA
Funclie: Primar
Numar de telefon:0233 218991
Numar de frt 0233 2153'14
Adrcsa Dosta electronica: infopn@primariapn.ro

PERSOANA Df, CONTACT
Nume, prenume: Cristina IORGA
Functie: MANAGERPROIECT
Numar de telcfon: 0233 218991
Numar de faxr 0233 218918
Adresa posta clcctronica: cristina.iorsa@primariapn.ro
Banc{ / Trezoreria:
Banca/ Sucursala: Trezoreria Municipiului Piatla Neamt
Adresa: Bd. Traian. nr. l9 bis
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Serviciide publicilate si informrre aferente proi€ctului " Reabililar€, modernizrre ri dolare Cr,dini1, cu progrrm prdungit
n.. 6". (lod SiUlS l2Gl2,l

1,4. Situalia actuali in domeniul de activitate relevant
Proiectul este finantat prin intermediul Progiamului Opeia{ional Regional 2014-2020. Axa PrioritarJ.4:
Sprijinirea dezvoltdrii urbanc durabjlc. Prioritatea de investilii 4.4 - lnvestilii Ie in educalie, in formare,
inclusiv in fomrare profesionali pentru dobandirea de competenle qi invdtare pe tot parcursul vie,tii
prin dezvoltarea inl'lastructurilor dc cducalie qi formare.
Scopul demaririi prezentei proceduri este atribuirea Contractului de senicii pentru achizilia publici de
prestare: Senicii de publicitate gi informare aferente proiectului " Reabilitare. modemizare ;i dotare
cradinila cu progran prelungit ru. 6", Cod SMIS 126424.
Achizilia este cuprinsi in programul de achizilii pe anul 2019 al Primdrici lvlunicipiului Piatra Ncamt.
hezenta docurnentalie s-a imocmit in conlbrmilale cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziliiie
publicc Ai ale HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd qi a acordului cadru din Legea 98/2016.
Nerespectarea de cefe ofertzmli a prevederilor prezenlului Caiet de Sarcini conduce la considerarea
ofeftei ca l1econforma.

1.5 Obieclivele Proiectului. Indicrtorii Proiectului. Rezultrte aoticipate. Activitifile Proiectului.

Obiectivul general al acestui proiect este imbunat6irea calitalii iffrastmcturii educalionale din
Municipiul Piatra Neamt, ca factor determina[t pentru crefterea calitilii procesului educalional li
pentru asigurarea accesului sporit la educalia timpurie.
Educalia $colarA la standarde cat mai inalte reprezinte o preocupare centrald a administraliei
Municipiului Piaha Neamt. Calitatea inftastructurii de educalie influenleaza atat motivalia de
participare la procesul educafional cet $i procesul propriu-zis de invdlarc, avend in vedere cA aceste

concepte sunt definite prin conlormitatea cu standardele minime pentru infrastructuB li prin alinierea
modului de proiectare a facilit6lilor educafionale la principiile de inv[tare.
Prin implementarea proiectului "Reabilitare, modemizare ti dotare Gridinila cu program prelungit ru.
6" se va asigura imbudtifirea stArii bazei tehnico-matedale a unitSlii de invalamant antepre$colar 5i
crearea unui cadru educational modem, care faciliteaztr un proces educaliooal calitativ ti, prin urmare,

un context optim pentru atragerea $i mellincrea in sistemul educa{ional pe o perioada cat mai
indclungala a populaliei de virsta icolari.
Modul in care obiectir.ul general al proiectului contibuie la atingerea obiectivului specific 4.4 al A,xei
Prioritare 4 este evidenliat de impactul estimat al proiectului:
- facilitarea accesului copiilor din municipiul Piatra Neaml la un proces educalional calitativ li
modem, avand in vedere ca proiectul prevede crearca condifiilor tghnico-materiale optime peltru
studiu la nivelul Gridinilei cu prcgram prelurgit nl. 6;
- sporirea accesului la invdl6mantul prelcolar ca urmare a corelerii capacitefi institulionale a unitdtii
(dezvoltare li reabilitare infrastructuri educalionale antepte$colad, echiparea cu dotAri qi echipanente
didactice Ei de ordin administrativ) cu nevoile individuale ale copiilor qi pdrinlilor li cerinlele actuale
in domeniul educaliei;

- dimifluarea costurilor sociale ca unn.ue a asigu6rii unei infrastructtld qi logistici educa,tionale

anteprelcolare care se stimuleze $i sd faciliteze accesul copiilor spre treptele superioare ale

invAFmantului obligatoriu. cu implicalii indirecte in sensul diminuirii fenomenului de pirasire timpurie
a icolii $i cretterii nivelului de educalie a populaliei locale.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Obiectivul general

Obiectivul general al contractului de servicii il reprezintd prestarea de servicii de publicitate Si infomare
necesare promovArii ploiectllui " Reabilitarc, modemizare qi dotare Gridinila cu program prelungit
ru.6", Cod SMIS 126424, implementat de UAT Piatua Neamt, finanlat prin Programul Operafional
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Servjcii de publicilrle si informare afcr?ntc proiectului t' R€rbilit0r€, mod€rnizrre tidotr.e C.rdinil, cu program prdungii
rr.6", Cod SMIS 126424

Regional 2014-2020, Ara Prioritard 4: Sprijinirea dezvolttrrii urbane durabile Prio tate de investilii 4.4 -
Investitii le in educalie, in formare, inclusiv in formare profesionald pentru dobandirea de compctenle fi
invilare pe tot parcusul vielii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie li formare.
Mdsu le de publicitate care se vor realiza prin proiect sunt:

Afi9/panou (1 bucatn) intrucet contribulia public[ totala (i.e. FEDR + buget de stat), aferenta
prezentului proiect, nu depa$eqte 500.000 euro, pr€statorul va aplica Ia sediul de implementare al
proiectului un afiq/panou de dimensiunea A2 carc \a fi confec[ionat dintr-un matedal rezistent (ex.
carton plastifiat sau aluminiu). DacA se deterioreaze din cauza condiliilor meteo sau este vandalizat.
acesta se va inlocui in ma,xim 15 zile lucrdtoare. Acest afi$ se va instala intr-un loc uEor vizibil
publicului, respectiv Ia intarea p ncipald in clidire. Pe afilul respectiv vor fi incluse urmatoarele sigle
in partea de sus, dc la stAnga la dreapta:

a. iogo-ul Uniunii Europene gi cuvintele: "Uniunea Europeand", fbrd abrevieri, insotit de numele
Fondului European de Dezvoltare Regionale;
b. logo-ul Guvemului RomAniei;
c. logo-ul Programului Operalional Regional 2014-2020 li sloganul: "Caldtoria continue!";
d. logo-ul Insfumentelor Structurale i

urmate de:

e. numele proiectului;
i numele benefi ciarului;
g. valoarea contribu{iei europene;
h. textulr "lnvestim in viitorul t6u! Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltarc Regionald

prin Prognmul Opemtional Regional 2014-2020".

Prestatorul va asigua realizarea machetei, transmiterea acesteia citre beneficiar pentu avizare, execulia
afisului/panoului, montajul Si mentenanta acestuia.
Garanlia afisului/panoului va fi asigurati de prestator, de la receplia acestuia pfud la data montarii plAcii
permanente. ln timpul perioadei de garanlie, ofertantul va repara, c6nd este necesar, afisul/panoul, in
termen de maxim 10 zile de la anunlarea defecfiunii, pe cheltuiala sa.

Anun( incepere proiect (l bucattr) ce trebuie publicat intr-o publicalie geneElistd onljne, cu trimitere
din homepage intr-o altA pagina. Portalul selectat trebuje si aibe un confinut de gtiri generaliste $/sau
economice, de interes pentru comunitate. Comunicatul/anuntul de pres6 va ramene postat minimum 3 -
zilc- Acest porlal va avea minimum 3.000 de vizitatori unici pe lurld (se va lua in calcul luna dinaintea
publicerii anunlului/ comunicatului ce are in vedere promovarea proiectului). Numarul de vizitatori
u ici poate fi identificat pdntr-una dintre modalitdtile urmatoare:

a) o declaralie a reprezentantului legal al publicaiiei online cu p vire la numarul de vizitatori unici; b)
situalia care se genereaze prin activarea butonului TRAFIC R A.NKINC (trafic.ro) din care reicse
numdrul de vizitatori unici;
c) situalii elaborate de institulii specializate (SATI etc.) din carc reiese numerul de vizitato unici.
Informaliile Ei clementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anunlul de presi sunt: sigla Uniunii
Europone, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regionali, sigla Guvemului RomAniei, sigla
Programului Operalional Regional 2014-2020 qi slogaaul ,,Cdldtoria continua,, , sigla Instrumenrelor
Structurale in Romdnia, numele proiectr-,lui, numele beneficiarului. obiectivele proiectului (pe scurt),
valoarea totala a proiectului, inclusiv finanlarea flerambursabila, data inceperii gi finalizbrii pioiectului
qi codul MySMIS al acestui4 iar in partea dejos: pagina de intemet a programului - www.inforegio.ro,
pagina de Facebook a programului (facebook.com,/inforegio.ro), disclaimer-ul: ,,Conlinutul acestui
material nu reprezintd in mod obligatoriu pozitia oficialA a Uniunii Europene sau a Guvcmului
Romaniei" li textul ,,Investim in viitorul tAul Proiect colinanfat din Fondul Euopean de Dezvoltare
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S.rvi.ii de publicii!te si informrre lferente proieclului " Re!bilit!re, modernizare ti dotere GrIdiniF co progr.m prelungil
nr.6". Co.l SNIIS l26,12l

Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020". in plus, ill partea de sus, se vor trece data
qi titlul comunicatuluvanunlului de presA, iar in partea de jos, datele de contact.
Comunicatul/ anunful de prestr dar publicitilii la finalizarea proiectului va confine obligatoriu cel pufin
umtrtoarele informalii: numele proiectului/investiliei, beneficiarul, obiectivele li rezultatele
proiectului, valoarea proiectului, cu evid€nlierea contibu;iei din FEDR, precum qi codul MySMIS al
proiectului. De asemenea, acest material distdbuit io mass media va conline qi inlormalii despre
impactul investiliei la nivelul localitdlii/regiunii (ex. crearea de locwi de munca, prcteclia
consumatonilui, cregterea calitelii serviciilor publice etc).- 1 anunt finalizare proiect.
Prestatorul va face dovada apariliei anunturilor/ comunicatelor livrate cdtre mass media online pe care
le-au selectal coDform cerinlelor de la paragraful anterioi, prill printscreeh la pagi[a web a publicaliei
online unde s-a publicat, astfel incat sd fie vizibil textul girii/ anunlului, numele
publicaliei/publicafiilor onlire ti dala apariliei.
Aceste printscreen-uri vor fi ataFte proceselor verbale de predare-primire.

Plactr permanenti (l bucatl) - va fi confecfionat dintr-un material rezistent, va avea dimensiuni
minime de 80 cm x 50 cm ti va fi instalattr la localia proiectului sau la sediul beneficiarului, intr-un loc
vizibil, respectiv i[karea principala in cladire.
Prestatorul va include obligatoriu pe placa permanente informaliile urmdtoare:
(a) logo-ul Uniunii Europene qi cuvintele: "Uniunea European6", IErd abrevieri, iosotit de textul
Fondul European de Dezvoltarc Regionah;
(b) logo-ul Guvemului Romaniei!
(c) logo-ul Programului Operalional Regional 2014-2020 $i sloganul ,,Cdlatoria continui";
(d) logo-ullnsaumentelorStructwale;
(e) numeleproiectului;
(D obiectiwl proiectului (dacl obiectirul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat
al acestuia care sd aibd circa 80-100 de caractere);
(g) numelebeneficiarului;
(h) logo-ulbeneficiarului;
(D textul "lnvestim in viitorul teu! Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare
Regionali prin Programul Operalional Regional 2014-2020".
Denumirea proiectului, obiectirul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE impreuni cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regionali trebuie sa ocupe cel pulin 25oZ din panoul respectiv.
Placa permanentd va rAman€ iNtalatd la locul implementadi proiectului pe o perioadd de 5 ani de la
data inchiderii oficiale a Programului Operalional Regional 2014 - 2020.

Prestatorul va asigura realizarea machetei, transmiterea acesteia ctrtre beneficiar pentru avizare,
execuda pldcii permanente, mo[tajul si mentenanla. Termenul de garanlie a pldcii permanente este de

5 ani de la rcceplia acesteia. in timpul perioadei de garanlie, ofertantul va repara, cAnd este necesar,

produsele, in termen de marim 10 zile de la anuntarea defecliunii, pe cheltuiala sa.

Atrunt firalizare proiect (1 bucattr) ce tebuie publicat intr-o publicatie generalisti online, cu

trimitere din homepage intr-o alti pagina. Portalul selectat trebuie sa aibi un conlinut de $tiri
generaliste fi/sau economice, de interes p€ntru comunitate.
Comunicatuvanutrlul de presa va r6mane postat minimum 3 zile. Acest portal va avea minimum 3.000

de vizitatori unici pe luni (se va lua in calcul luna dinaintea publicdrii anungului/ comunicatului ce are

in vedere promovarea proiectului). Numarul de vizitatori poate fi unici poate fi identificat p ntr-una
dintre modalitilile urmdtoare:
a) o declaralie a reprezentantului legal al publicaliei online cu privirc la numarul de vizitatori unici; b)
situalia care se genereazi prin activarea butonului TRAFIC RANKING (bafic.ro) din c.ue reiese

nrrmirul de vizitatori unici:
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Seryiciide p ubliciirle si in forma re afer€nte proiectului" Rerbilit r€, noderrizre Sidotare crldinilr.u progrrn p.elungit
nr.6!!, Cod SMIS r26424

c) situalii elaborate de institulii specializate (SATI etc.) din care reiese numirul de vizitatori unici.
Inlormatiile si elementele gafice obligato i pentru comunicatul/ anunful de presa sunt: sigla Uniunii
Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regionali, sigla Guvemului Rom6niei, sigla
Programului Opemtional Regional 2014-2020 $i sloganul ,,CelAtoria continutr", sigla Instrumentelor
Structurale in Romania, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe scurt).
valoarea totali a proiectului, inclusiv finanlarea nerambursabil5, data incepe i $i finalizerii proiectului
Si codul MySMIS al acestuia, iar in partea dejos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro,
pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: ,,Conlinutul acestui
material nu reprezinta io mod obligatoriu pozilia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvemului
Romdniei" li textul ,,Investim in viitorul tdul Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare
Regionald prin Programul Operalional Regional 2014-2020". in plus, in partea de sus, se vor trece data
qi titlul comunicatului/anunfului de presd, iar in partea dejos, datele de contact.
Comunicatul/ anr.mful de presa dat publicitAlii la finalizarea proiectului va conline obligatoriu cel pulin
urm[toarele informalii: numele proiectului/investiliei, beneficiarul, obiectivele !i rczultatele
proiectului, valoarea proiectului, cu evidenlierea contribuliei din FEDR, precum;i codul MySMIS al
proiectului. De asemenea, acest material distribuit in mass media va conline gi informalii despre
impacturl investiliei la nivelul localitAlii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncd, proteclia
consumatorului, cre$terea caliti{ii serviciilot publice etc).- I anunt finalizare prciect.
Prestatorul va face dovada apariliei anunlurilor/ comunicatelor lilaate cehe mass m€dia online pe care
ie-au selectat conform cerintelor de Ia paragraful anterior, prin printscreen Ia pagina web a publicaliei
online turde s-a publicat, astfel incat sA fie vizibil textul fti T anunlului, numele
publicaticilpubJicatiilor online ti dara apari!iei.
Aceste printscreen-ui vor fi ata;ate proceselor verbale de predate-primire.

Autocolantc (100 buciti) - Pentru infomarea publicului cu privire la faptul ca mjloacele fixc/ obiecte
de inventar au fost achizilionate in cadrLrl prezentului proiect cofinanlat de Uniunea Ewopeanal vor fi
folosite autocolante. Acestea se vor aplica pe bunurile achizilionate in cadrul proiectului.
Autocolantele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibili, pentru public, a mijloacelor fixe/ obiectelor de
inventar.
Autocolantele vor avea dimensiunea de 100 x 100 mm fi vor fi confectionate dintr-un material
rezistent, plastifiat. Elementele obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene
impreund cu textul Fondul European de Dezvoltare Regionala, sigla Guvemului Romaniei, sigla
Programului Operaqional Regioml 2014-2020 9i sloganul .,Cdldtoria continut,, sigla Inshumentelor
Structurale 2014-2020, textul ,,Investim in viitorul tau! Prciect cofinanlat din Fondul European de
Dezvoitarc Regionald prin Programul Operalional Regional 2014-2020,, pagina de intemet a
programului - www.inforegio.ro ;i pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Nlaterialclc publicitate vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Idcntitate Vizuala (NIIV)
pentru I'rogramul Operalional Regional 2014-2020, ce se giseft€ la adrcsa
httplhry.inforc gionordest.ro,/idcntitate-vizuala

Prestatorul serviciilor de promovare si publicitate a proiectului este obligat se parcuge urmatoarele
etape:

- Conceperea/realizarea design-ului materialelor;
- Tmnsmiterca machetei materialului cetre beneficiar cu 10 zile inainte de solicitarea avizului de

la Ol, astfel incat si fie respectate termenele de realizare a activitIlilor;- Realizarea efectivd a materialului publicitar dupe aprobarea design-ului de catre Organismul
lntermediar fi/sau Autorjtatea Contractanti;

- Montarea,/instalarea panoului temporar, a placii permanente, a autocolantelori- Asigurarea menlinerii panor_rlui temporar ti a pldcii permarente in bune shre de funclionare pe
toatd durata contractului( refacerea panourilor ori dc cate ori este necesar),
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Senicii d. publi.it{t. siiDform... rfer.nte proiectului" Re.bilit!re, noder.iz. r. I i dot! re Grldinitr cu progmm p.€lungit
nr.6'. Cod SMIS lU 642:l

Activitatea de publicitate $i informare se va desfdfua confom umltorului gralic estimativ

- 1 palou temporar - dupa semnarea contractului de lucrdri;
- I anunl incepere proiect - dupd semnarea contractului de lucrtrri;
- 100 buc etichete autocolante ultima luntr de implementare a contraclului de finanfare;
- I anunf finalizare proiecl - ultima luni de implementare a contmctului de firlanlare]
- I placa permanent6 - ultima luna de implernentarc a contractului de finanlare.

Materialele realizate se predau pe bazd de Proces verbal de predare-primire insolit de pdntscreen-ud
penuu alunlul de iocepere proiect respectiv anunlul de tjnalizare proiect 5i fotografii martor pentru
panoul temporar respecdv placa permanenttr, pe mdsura realizarii lor conform termenelor prevdzute
mai sus, ulmand a se recepliona de catre beneficiar.

3. DURATA CONTRACTULUI

D rata de val.tbilitdte a contractului va incepe odat6 cu somlarea co[tractului de cltre ambele p54i qi

se ra incheia odata cu finalizarea implementirii Proiectului de cetre Autoritatea CoDtractanta,
respectiv data de 31.10.2022.
Orice modificare survenitd in cadrul Contractului de Finanlare nr. 5350D9.04.2020 pnvind prelungirea
duratei de implementare a proiectului va atrage duptr sine prelulgirea duratei contractului care facc
obiectul prezentului Caiet de sarcioi, lErA a se genera costuri suplimentare in cadrul acestui contract.
de partea autoritafii contractante.
Prestatorul sen'iciului de informare 5i publicitate are obligalia ca pe durata valabilitalii contractului de

finanlare aferenl proiectului (5 ani de la finalizarea duratei de implementarc), sA fie la dispozilia
oriceror institulii/ organisme aflate in misiuni de verificare 9i contlol care se vor deslEgura in cadrul
Proiectului (Organismul lntermediar - ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de

Conturi, etc.) qi care poate solicita prezenla acestuia. in acest sens, Prestatorul serviciului care face

obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi rlotiticat irt teruen de o zi de la primirea comunicdrii, de

cetre UAT Municipiul Piatra Neaml.

1. PLATA CONTRACTULUI

Plata serviciilor prestate conform contractului de Servicii de publicitate;i informare, va fi el'ectuata in
baza proceselor verbale de predare-primire intocmite dc prestalor li a proceselor verbale de receplie a

malerialelor intocmite de cAtre beneficiar.
Factura va fi insolita de procesele verbale de predare pdmire, respectiv receplie a materialelor realizate

conform prezentului Caict de sarcini, Plata facturii se va face confotm mecanismului de plata descris

de OUG nr.40/2015.

1

6 CONFLICTUL DE IN'I'[,RESE

5 OFERTA TINANCIAR.A

Oferta financiara va fi detaliaE pe activitati 9i durata de rcalizarc a acestora. Ofetantul va anexa la
formularul de oferta, un grafic ce va conline perioada estimatA in care se va desf6gura activitatea de

publicitate si informare Qi, respectiv valoalea estimati a activitalilor ce urmeazd a fi prestate.



Servhiidc publi.ilrt.si inform!r. rferente proi€ctului ,' R..bilitrrc, mod.rniz{r.Stdor.r. crtdilliti cu progrrm p.etu.gil
nr.6". Cod SMIS 126424

io inlelesul prezentului Caiet de sarcini, conflictul de interesc raprezirtti orice situalie care are sau
poate avea ca cfect compromiterea executtuii acestui conftact de cdtre pe4i, in mod obiectiv sau
impa4ial. Astfel de situalii pot aptrrea ca rczultat al intcrcselor economice, afinitdfilor politice sau
nalionale, legaturilor de familie sau emofionale, ar al altor legaturi sau interesc comune. prestatorul are
obligalia de a intepdnde toate diligenlele necesale pentu a evita arice conflict de interese fi sA
informeze UAT Municipiul Piatra Neamt in termcn de maxim 5 zile calendaEtice de la luarea la
cunoltinle, in legitui cu orice situalie care dA naltere sau este posibil sa dea na$tere unui conflict
astfel de conJlict. Orice conflict de intcrese care apare in derularea contractului care face obiectul
prezentului caiet de sarcini trebuie notificat flrl intarziere ctrtre UAT Municipiul piatra Neamt. UAT
Municipiul Piatra Neamt ili va rezerva dreptul de a verifica aceste situafii !i de a lua mdsurile
necesare, daca este caz ul.

7. NEREGULI

Constatarea neregulilor, stabilirea acestora li recuperarea surnelor plAtite necorespuDzebr se realizeaza
conform prevederilor legale ln domeniu. In situalia in care, in urma verifictrrilor realizate in perioada
de implementare 

'i/sau 
dulabilitate a proiectului, organele dc control abilitate, coNtate nereguli de la

aplicarea legislaliei in vigoare sanctionate corespurzitor, acestea genereazi raspunderea patrimorriald
contractualA a autolului.
in cazul in care se dovedelte sivar$rea neregulilor de catre prestator atuoci pentru stingerea creanfelor
rezultate din acesla va rtrspunde solidar cu achizitorul.

8. CESIUNEA

Contractul care face obiectul prezeltului caiet de sarcini, in integralitatea sa, precum si toate drepturile
si obligatiile decurgaud din indeplinirea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE

orice rezultate sau drepturi legate de acestea. inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte dreptud de
proprietatea intelectuala sVsau industiall, obtinute din executarea sau ca unnzue a executdrii
conhactului care face obicctul prezentului caiet de sarcini, cu exceptia cazurilor in care astfel de
drepturi sunt preexiste.te contmctului, vor fi in proprietatea tlAT Municipiul piatra Neamt.
Anexe Ia contract vor fi:

- Cererea de finantare
- Manualul de Identitate Vizuala (MIV - februarie 2018).

Director Ilxecutiv
Cristina Iorga

Asistent manager,
Liliana Ghcrasim
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