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CAIET DE SARCINI 

furnizare presă, publicații românești și străine  pentru structurile organizatorice din centrala

BNR precum și pentru unitățile teritoriale ale băncii 

I. Forma documentului:

[Marcați cu X, după caz, și adăugați numărul revizuirii, acolo unde este cazul]

Inițială X

Modificată

Numărul revizuirii

II.Denumirea contractului/ contractului aferent lotului

Contract de  Achiziţie  Publică  de  Produse privind  furnizare  presă  publicaţii  româneşti  și

străine

III. Informații generale

- Obiectul contractului: furnizare presă publicaţii româneşti (centrale şi/sau locale) și 

străine pentru structurile organizatorice din centrala BNR și pentru unitățile teritoriale 

ale băncii;
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Caietul  de sarcini  face parte  integrantă  din documentaţia  de atribuire  şi  constituie  ansamblul  cerinţelor  pe  baza cărora se  elaborează,  de către  fiecare  ofertant,
propunerea tehnică.
Cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini reprezintă cerinţe minime care trebuie îndeplinite de fiecare ofertă depusă, neîndeplinirea lor atrăgând respingerea
ofertei ca fiind neconformă.
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit de prin transpunerea informațiilor cuprinse de structura centralizatoare în referatul de necesitate aprobat precum și, după caz, în
documentele care îl însoțesc și reprezintă un document intern,   supus obligației păstrării confidențialității până la momentul inițierii procedurii de atribuire. Această notă,
numele și semnăturile  persoanelor din cadrul BNR care au fost incluse în fluxul  de întocmire-avizare-aprobare reprezintă informații ce nu sunt destinate  publicării,
urmând să fie eliminate la inițierea procedurii de atribuire.
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- Contextul care a determinat achiziționarea produselor: pentru bunul mers al activităților 

ce se desfășoară în cadrul Băncii Naţionale a României, pentru informarea și 

documentarea corespunzătoare și continuă a personalului angajat, furnizarea  

publicaţiilor românești și străine contribuie în mod operativ la susținerea, în condiţii 

optime, a operațiunilor din cadrul structurilor organizatorice din centrala BNR, precum 

și din unitățile teritoriale ale băncii.

- Tipul de contract - achiziție publică de produse

-  Atribuțiile  și  responsabilitățile  BNR în  implementarea  contractului,  inclusiv  preluarea

riscurilor ce cad în sfera de control a acesteia:

o Posturile/departamentele  din  cadrul  BNR  ce  vor  răspunde  de  managementul

contractului și de sarcinile specifice: Direcția secretariat 

o Modul de comunicare (prin email, scrisori oficiale, întâlniri de lucru etc.) 

o Mecanismul de monitorizare a activităților/bunurilor livrate de furnizor: Direcția

secretariat și structurile teritoriale

IV. Specificații tehnice

Furnizorul  va  livra  publicațiile  românești  și  străine  pentru  anul   2021,  astfel  cum sunt

cuprinse în anexele prezentului caiet de sarcini.

Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

1. Publicațiile  se  vor  livra   zilnic,  în  intervalul  orar  06.00  -  07.00,  cu excepţia  zilelor

nelucrătoare şi a sărbătorilor legale, la sediile BNR, astfel:

 Centrala B.N.R. Bucureşti Str. Doamnei nr. 8, sector 3, București;
 Sucursala Regională BNR București: Str. Lipscani nr. 16, sector 3, București;
 CPPAS Bucureşti: Str. Dr. Staicovici nr. 42-48, sector 5, București;
 S R BNR Cluj: Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 7;
 S R BNR Iași: Bd. Ștefan Cel Mare Și Sfânt nr. 17;
 S R BNR Timiș: Timișoara, Bd. I.C. Brătianu nr. 1;
 S R BNR Constanța: Constanța, Str. Revoluției din 22 decembrie 1989 nr. 1;
 Sucursala Regională BNR Dolj: Craiova, Str. Calea Unirii nr. 6; 
 Agenţia BNR Argeş: Piteşti, B-dul Republicii nr. 67; 
 Agenţia BNR Bacău: Bacău, Str. George Bacovia nr.6c; 
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 Agenţia BNR Bihor: Oradea, Str. Parcul Traian nr. 8;
 Agenţia BNR Brașov: Brașov, Piața Sfatului nr. 26;
 Agenția BNR Brăila: Brăila, Str. Călărașilor nr.2;
 Agenția BNR Buzău: Buzău, Strada Constantin Garoflid, nr. 3; 
 Agenţia BNR Galați: Galați, Str. Fraternității nr. 2;
 Agenţia BNR Gorj: Târgu Jiu, Str. Geneva nr. 4;
 Agenţia BNR Maramureș: Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr. 34;
 Agenţia BNR Mureș: Târgu Mureș, Str, Piața Trandafirilor nr. 50;
 Agenţia BNR Prahova: Ploiești, Piața Victoriei nr. 6;
 Agenţia BNR Sibiu: Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 16;
 Agenţia BNR Suceava: Suceava, Str. Ana Ipătescu nr. 2.

2. Ambalajul folosit pentru livrare trebuie să permită manipularea şi transportul coletelor în bune

condiţii, astfel încât publicaţiile să ajungă în stare foarte bună, nedeteriorate; 

3. Furnizorul  va  livra  publicațiile  zilnic,  în  intervalul  orar  06.00-07.00,  cu  excepţia  zilelor

nelucrătoare şi a sărbătorilor legale, la sediile BNR; 

4. La  livrare,  coletele  cu  publicaţii  vor  fi  livrate  sub  formă  de  pachet  sigilat.  În  vederea

identificării și repartizării cu ușurință, pe fiecare pachet se va aplica eticheta cu denumirea

structurii  organizatorice beneficiare din cadrul Băncii  Naționale a României,  precum și un

OPIS cu publicațiile respective;

5. Cheltuielile legate de ambalarea şi transportul publicaţiilor vor fi suportate de furnizor. 

6. Livrarea  se  va  face  cu  autovehicule  care  să  aibă  toate  autorizațiile  și  licențele  necesare

transportului pentru locațiile din centrele vechi ale orașelor unde BNR iși are sediile.

7. Informații privind modul de prezentare al propunerii tehnice si financiare:

8. La întocmirea documentaţiei se vor preciza intervalele de timp la care apar publicațiile (zilnic,

săptămânal,  bilunar,  lunar,  bitrimestrial,  trimestrial,  semestrial,  anual)  şi  numărul  de

apariţii/an. 

9. Documentaţia va fi însoţită de catalogul de publicaţii al societăţii ofertante;

10. Propunerea financiară se va face în lei, fără TVA. Se va completa o anexă la contract  în care

se vor preciza:

- preţul unitar lunar fără TVA;  

-TVA la preţ unitar lunar; 
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- preţ unitar lunar cu TVA, defalcat pe cote de T.V.A.;

-  valoare  totală  pentru  perioada  specificată  în  documentație  fără  TVA  (pentru  fiecare

publicaţie);

-  TVA  la  valoare  totală  pentru  perioada  specificată  în  documentație  (pentru  fiecare

publicaţie);

-  valoarea  totală  pentru  perioada  specificată  în  documentație  cu  TVA  (pentru  fiecare

publicaţie);

 - Prețurile vor fi stabilite cu două zecimale.

– Prețurile unitare de achiziție pentru produsele prevăzute în ofertă au caracter ferm şi nu se

modifică pe durata valabilității contractului.

V. Aspecte calitative, cantitative și organizatorice privind obiectul contractului

Abonamente publicații românești și străine pentru loturile 1-34, 40  sunt enumerate în  anexele 
prezentului caiet de sarcini pentru fiecare lot în parte.

Anexe Nr. lot Lot Cod CPV

1A 1 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) - Centrala BNR 22200000-2

2A 2 PUBLICAȚII STRĂINE- Centrala BNR 22200000-2

3A 3 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Cluj 22200000-2 

3B 4 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Cluj 22200000-2 

4A 5 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI ( Centrale ) Constanța 22200000-2 

4B 6 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Constanța 22200000-2 

5A 7 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Dolj 22200000-2 

5B 8 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Dolj 22200000-2 

6A 9 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Iași 22200000-2 

6B 10 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Iași 22200000-2 

7A 11 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI ( Centrale ) Timiș 22200000-2 

7B 12 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Timiș 22200000-2 

7C 13 PUBLICAȚII STRĂINE Timiș 22200000-2 

8A 14 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Argeș 22200000-2 

8B 15 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Argeș 22200000-2 

9A 16 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Bacău 22200000-2 
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9B 17 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Bacău 22200000-2 

10A 18 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Brașov 22200000-2 

10B 19 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Brașov 22200000-2 

11A 20 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Brăila 22200000-2 

11B 21 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Brăila 22200000-2 

12A 22 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Buzău 22200000-2 

13A 23 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Galați 22200000-2 

13B 24 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Galați 22200000-2 

14A 25 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Gorj 22200000-2 

14B 26 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Gorj 22200000-2 

15A 27 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Maramureș 22200000-2 

16A 28 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Mureș 22200000-2 

16B 29 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Mureș 22200000-2 

17A 30 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Prahova 22200000-2 

17B 31 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Prahova 22200000-2 

18A 32 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Sibiu 22200000-2 

19A 33 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Centrale) Suceava 22200000-2 

19B 34 PUBLICAȚII ROMÂNEȘTI (Locale) Suceava 22200000-2 

40
SET PUBLICAȚII  DIRECȚIA COMUNICARE PENTRU
ANUL 2021

22200000-2 

VI.  Plata 

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate.  Fiecare factură va avea menționat numărul

contractului,  datele  de emitere  și  de scadență  ale  facturii  respective.  Facturile  vor  fi  trimise  în

original. 

Plățile în favoarea furnizorului se vor face prin ordin de plată, în contul acestuia, în termen de 30 de

zile de la data înregistrarii facturii la Registratura BNR. Factura va fi emisă la începutul fiecărei luni

pentru  luna  anterioară,  după  semnarea  de  către  Beneficiar  a  procesului  verbal  de  recepție

cantitativă, acceptat, după livrare. 

VII. Alte cerinţe/ informații
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 Beneficiarul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  renunţa  la  contract,  printr-o  nfotificare  scrisă  adresată

Furnizorului,  fără  nicio  compensaţie,  dacă  acesta  din  urmă dă  faliment,  cu  condiţia  ca  această

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În

acest caz, Furniorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului;

– Abonamentul ZF Corporate va include toate cele 11 domenii şi ediţiile print ale Ziarului Financiar

şi Business Magazin; 

–  În cazul  publicaţiilor  străine solicitate,  a  căror  livrare în  România  în  format  original  nu este

posibilă,  acestea  vor  fi  furnizate  în  format  A3 pe  hârtie  de imprimantă,  printată  faţă/verso,  cu

acceptul prealabil al beneficiarului, cel tarziu a doua zi de la data apariţiei;  

– Publicaţiile care nu vor mai fi tipărite (din motive neprevăzute) pe parcursul derulării contractului

vor  fi  livrate  în  format  electronic  sau  se  va  sista  livrarea  acestora,  cu  reducerea  valorică

corespunzătoare, în funcţie de situaţia în cauză

–  Abonamentul  print  pentru  publicaţia  Le  Monde  va  fi  furnizat  în  format  A3  pe  hârtie  de

imprimantă, printată faţă/verso cel  tarziu a doua zi de la data aparitiei;

– În cazul lipsei capacităţii de furnizare a tuturor publicaţiilor şi nu doar a celor care nu se mai

tipăresc,  contractantul  va notifica beneficiarul  imediat,  cel  din urmă având dreptul de a solicita

rezilierea contractului cu daune-interese. 

– Preţurile unitare şi implicit preţul contractului, pot fi modificate prin actualizare, atunci când au

loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca

obiect  instituirea,  modificarea  sau renunţarea  la  anumite  taxe/impozite  locale,  al  căror  efect  se

reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preţurile unitare. 

În  scopul  asigurării  autorităţii  contractante  de  îndeplinirea  cantitativă,  calitativă  şi  în  perioada

convenită  a  contractului,  s-a  stabilit  obligația  constituirii  unei  garanții  de  bună  execuție  a

contractului,  cel  mai  târziu în  termen de 5 zile  lucrătoare de la data  semnării  contractului,  sub

sancțiunea rezilierii acestuia.

Cuantumul garantiei de bună execuție este de 7,5 % din valoarea totală a contractului, în lei fără

TVA.
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Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare

emis în condițiile legii, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la

contract, prevederile art. 39 alin. (5) din Hotărârea nr. 395/2016 aplicându-se corespunzător.

B.N.R are  dreptul  de a  emite  pretenții  asupra garanției  de bună execuție,  oricând pe parcursul

îndeplinirii  contractului,  în  limita  prejudiciului  creat,  în  cazul  în  care  contractantul  nu  își

îndeplineste obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de

bună execuție  B.N.R va  notifica  pretenția  contractantului,  precizând  obligațiile  care  nu au fost

respectate.

Riscul  neîndeplinirii  obligațiilor  contractuale  de  către  părți  este  de  asemenea  reglementat  prin

contract.

Riscurile  ce decurg din erorile nedetectate  la  momentul  semnării  contractului,  incluse în oferta,

furnizorului sunt în sarcina furnizorului (exonerează răspunderea Băncii Naționale a României).

În cazul în care,  din vina sa exclusivă,  furnizorul  nu-și îndeplinește  sau îndeplinește  parțial  ori

necorespunzător,  la  scadență,  obligațiile  asumate,  atunci  beneficiarul  are  dreptul  de  a  deduce

penalități  mai  întâi  din  garanția  de  bună execuție  și  apoi  să  calculeze  în  continuare  penalități.

Penalitățile constau într-o sumă echivalentă cu 0.10% din prețul contractului pentru fiecare zi de

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Durata contractului 12 luni,  01.01.2021 – 31.12.2021.

Avizat – Petre Duțu, Direcția achiziții
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Avizat – Dan Durleci, Șef serviciu, Serviciul realizare achiziții prin contracte

Întocmit – Victoria Ștefan, Referent de specialitate, Serviciul realizare achiziții prin contracte
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Caietul  de sarcini  face parte  integrantă  din documentaţia  de atribuire  şi  constituie  ansamblul  cerinţelor  pe  baza cărora se  elaborează,  de către  fiecare  ofertant,
propunerea tehnică.
Cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini reprezintă cerinţe minime care trebuie îndeplinite de fiecare ofertă depusă, neîndeplinirea lor atrăgând respingerea
ofertei ca fiind neconformă.
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit de prin transpunerea informațiilor cuprinse de structura centralizatoare în referatul de necesitate aprobat precum și, după caz, în
documentele care îl însoțesc și reprezintă un document intern,   supus obligației păstrării confidențialității până la momentul inițierii procedurii de atribuire. Această notă,
numele și semnăturile  persoanelor din cadrul BNR care au fost incluse în fluxul  de întocmire-avizare-aprobare reprezintă informații ce nu sunt destinate  publicării,
urmând să fie eliminate la inițierea procedurii de atribuire.
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