
                                                                                                                                    

 

 

CAIET DE SARCINI 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SERVICIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE 

 

 

 

I. Specificații generale: 

1. Obiectul contractului vizează prestarea servicii de tipărire broșuri, pliante, afișe și suporturi de 

curs pentru derularea proiectului Inițiativă pentru comunitatea mea!.   

 

Denumire dată contractului de contractant: 

Achizitie de servicii de tipărire broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs: 

 Broșura de prezentare a IDP Euro Qvorum și a proiectului  

 Pliant de prezentare a proiectului “ Inițiativă pentru comunitatea mea!” 

 Afișe proiect 

 Suporturi de curs program de formare 
 

Clasificare cod CPV: 

79823000-9 – servicii de tipărire și livrare (broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs) 

 

2. Etapele contractului: 

 

Contractul cu Prestatorul prespune parcurgerea următoarelor etape: 

1. Tipărirea broșurilor, pliantelor, afișelor și suporturilor de curs, conform specificațiilor 

tehnice;  

2. Livrarea broșurilor, pliantelor, afișelor și suporturilor de curs la sediul Beneficiarului. 

 

3. Detalii despre proiect: 

 

“Iniţiativă pentru comunitatea mea!” este un proiect al Institutului Qvorum, finanțat prin granturile 

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, prin care ne propunem să creștem gradul de 

implicare activă a tinerilor în viaţa publică a comunității locale din care provin.  

 



                                                                                                                                    

 

Inițiativa noastră se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani din Regiunea Sud-

Muntenia, care vor participa la un program de formare bazat atât pe componenta de training, cât și 

pe experiențe practice - vizite de lucru la instituțiile cu rol decizional de la nivel local și județean sau 

simulări ale ședințelor de consiliu local. 

 

Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum este o organizație non-guvernamentală, 

fondată de către un grup de tineri specialiști, care are ca obiectiv stimularea participării cetăţenilor şi 

a partenerilor sociali și economici în procesul decizional naţional şi european. În acest sens, Qvorum 

derulează proiecte ce urmăresc structurarea și profesionalizarea dialogului dintre societate și 

decidenții politici.  

 

Misiunea Institutului Qvorum este de a sprijini activitatea instituțiilor publice și private prin 

coagularea și diseminarea de expertiză sub forma programelor de formare avansate, seminarii, 

cercetare și consultanță aplicată.  

 

Echipa noastră este alcatuită din tineri profesioniști proveniţi din societatea civilă, mediul academic, 

mediul politic şi mass media. QVORUM se bucură de sprijinul unor personalităţi reputate din 

România şi din străinătate și îşi desfaşoară activitatea la Bruxelles, Bucureşti, Cluj Napoca şi alte orașe 

din țară. 

 

II. Etapele contractului: 

 

Etapa 1: Tipărirea broșurilor, pliantelor, afișelor și suporturilor de curs, conform specificațiilor 

tehnice: 

 

Broșura de prezentare a IDP EURO QVORUM și a proiectului: 

 format: A4 deschis (210X297)/A5 inchis (148X210);  

 culori: policromie faţă-verso; 

 coperta: lucioasa, gramaj 300g/mp, 

  interior: hârtie lucioasă, gramaj 200g/mp, finisaje la contur. 

 dimensiune: 12 pagini (coperți incluse), 

 tiraj: 400 bucăți. 
 

Pliant de prezentare a proiectului: 

 format: A4, trifold ;  

 culori: imprimare in policromie faţă-verso,  

 finisare : 2 biguri,  finisaje la contur, 

 interior : hârtie glossy, gramaj hârtie 150g/mp 

 tiraj: 400 
 
Afișe: 

 format: A4 ;  

 culori: policromie,  



                                                                                                                                    

 

 finisare :  finisaje la contur, 

 interior : hârtie glossy, gramaj hârtie 150g/mp 

 tiraj: 200 
 

Suporturi de curs program de formare: 

 format: A4 deschis (210X297)/A5 inchis (148X210);  

 culori: policromie faţă-verso; 

 coperta: lucioasa, gramaj 300g/mp, 

  interior: hârtie normală, gramaj 80g/mp, finisaje la contur. 

 dimensiune: 124 pagini (coperți incluse), 

 tiraj: 400 bucăți. 
 
 

Etapa 2: Livrarea broșurilor, pliantelor, afișelor și suporturilor de curs la sediul Beneficiarului, în 

termenul de livrare specificat în oferta tehnică. 

 

II. Informații logistice 

Grafica pentru materialele ce urmează a fi realizate va fi pusă la dispoziția furnizorului selecționat, 

în format electronic, de către Beneficiar. 

 


