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Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr.3 „Locuri de muncă pentru toți” 
Domeniul major de intervenţie 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urbană 
Titlul proiectului: „Afacerea mea!” 
Beneficiar:  „FUNDATIA ZI DESCHISA” Partener 1: SORSTE S.A. 

Partener 2: Asociatia de Dezvoltare „EQ” 
Numărul de identificare al contractului:  
POCU/82/3.7/105847 
Cod proiect: 105847 

 

 
 

 

 

 

 

SECTIUNEA CAIET DE SARCINI 
 

Achizitie servicii inchiriere autovehicul  

 pentru proiectul 

„Afacerea mea!”
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1. Informatii generale 
 

1.1 Introducere 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea contractului şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici îşi vor elabora 

oferta.  

Achizitorul considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind serviciile ce se doresc 

a fi achizitionate, respectiv servicii de inchiriere autovehicul in cadrul proiectului POCU/82/3.7/105847 

„Afacerea mea!” cofinantat din Fondul Social European, in cadrul POCU 2014 -2020. 

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime. În acest sens 

orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare 

numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 

minime din Caietul de sarcini. 

 

1.2 Date generale 
 
Autoritatea contractantă: FUNDATIA ”ZI DESCHISA” 

Titlul proiectului: „Afacerea mea!” 

Numărul de identificare al contractului: POCU/82/3.7/105847, 

Sursa de finanţare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Domeniul major de intervenţie 3.7 

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

Durata contractului de servicii: 34 luni 

 

1.3 Denumirea serviciilor achiziţionate 
 
Ofertantul devenit Contractor va indeplini urmatoarele tipuri de servicii: 

- servicii de inchiriere autovehicul 
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1.4 Date privind procedura aplicată  
 
Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare: POCU/82/3.7/105847,  încheiat în 

cadrul POCU 2014-2020,  şi dispoziţiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi de valoarea estimată a contractului de servicii inchiriere 

autovehicul, procedura de atribuire a acestui contract de servicii este achizitia directa. 

 

1.5 Informatii despre proiect 
 
FUNDATIA ”ZI DESCHISA”, în parteneriat cu SORSTE S.A. si Asociatia de Dezvoltare ”EQ” implementeaza 

proiectul „Afacerea mea!”. Acest proiect este finanţat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 

2020, Axa prioritară nr. 3 „Locuri de muncă pentru toți”,Domeniul major de intervenţie 3.7 Creșterea 

ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

Proiectul  „Afacerea mea!” are ca obiective specifice:  

 

Obiectiv general: Dezvoltarea antreprenoriatului si ocuparii pe cont propriu in regiunea Sud-Est, 

prin implementarea unor instrumente de sprijin pentru înfiintarea si dezvoltarea a minimum 37 de 

întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana, in scopul crearii de locuri de munca durabile;  

 

OBS1. Cresterea nivelului de competente antreprenoriale a minimum 300 de persoane din 

regiunea Sud –Est (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinþeaza o 

afacere) prin participarea acestora la programe de formare in antreprenoriat si mentorat, in 

vederea dezvoltarii unei afaceri nonagricole în zona urbana. 

OBS2. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale in vederea implementarii a minimum 37 planuri 

de afaceri selectate pentru infiintarea de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana a 

regiunii Sud-Est, prin desfasurarea sesiunilor de consultanta si consiliere antreprenoriala pentru 

persoanele din grupul tinta. 

OBS3. Infiintarea si dezvoltarea a minimum 37 de start-up -uri in zona urbana din regiunea Sud –

Est, prin acordarea de subventii si sprijin specializat, in scopul crearii si mentinerii a minimum 74 

locuri de munca. 
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1.6 Necesitatea achiziţionării serviciilor care fac obiectul acestui contract  
 
Având în vedere obiectivele proiectului şi activităţile prevăzute în cadrul acestuia, este necesara achizitia 

de servicii de inchiriere autovehicul.  

Serviciile de inchiriere autovehicul sunt necesare pentru a asigura deplasarea echipei de implementare a 

proiectului in judetele Vrancea, Buzau, Braila, Galati, Tulcea, Constanta. 

 

2. Descrierea serviciilor 
 

2.1 Obiectul contractului 

Achizitie servicii inchiriere autovehicul pentru proiectul „Afacerea mea!” finanţat prin contractul 

POCU/82/3.7/105847. 

Ofertantul devenit Contractor va indeplini urmatoarele tipuri de servicii: 

• Inchiriere autovehicul pentru transport persoane in judetele Vrancea, Braila, Buzau, Galati, 

Tulcea si Constanta. 

2.2 Specificații tehnice  
 
Specificaţii tehnice generale:    

a) An fabricație – 2018; 

b) Capacitate cilindrică: 1200 - 1700 cmc,       

c) Tip de combustibil: benzina/motorina,  

d) Consum mixt - 6 - 8 litri;   

e) Număr de locuri: 5 – 7 locuri;    

f) Număr de uşi: 4 – 5 usi ;   

g) Cutie de viteze: cutie de viteze manuala;   

h) Dispozitiv antidemaraj electric, ABS,  geamuri electrice,   inchidere centralizată,   servodirecţie,   
airbag-uri faţă şi lateral, aer Condiționat,   filtru de particule.  

i) Autovehiculul inchiriat trebuie să deţină asigurare RCA validă şi asigurare CASCO, pe toată 
perioada contractului. 

j) Alte sarcini ale Prestatorului referitoare la autovehiculul inchiriat: mentenanta, anvelope, 
asistenta rutiera, taxe (rovineta, impozit auto), toate acestea vor fi incluse. 
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k) Termen estimativ de livrare de la semnarea contractului: 10 zile. 

l) Autovehiculul se pune la dispoziţie împreună cu certificatul de înmatriculare, cartea tehnica şi 
toate celelalte dotări corespunzatoare (trusă medicală, stingător incendiu, cric, etc. această 
enumerare neavând caracter limitativ ci doar exemplificativ). Autovehiculul trebuie să 
întrunească toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare şi 
neavând defecţiuni şi lipsuri. 

m) Perioada de închiriere : 34 luni  de la semnarea contractului. 

2.3 Receptia si plata serviciilor in cadrul contractului 

Ofertantul devenit contractor va emite lunar factura de chirie a autovehicului si o va inainta 

Achizitorului. 

La factura emisa se va anexa procesul-verbal de receptie a serviciilor de inchiriere intocmit de catre 

Achizitor si semnat de ambele parti fara obiectiuni. 

Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către Achizitor pentru serviciile prestate de către 

Prestator numai pe baza tarifelor stabilite în contractul încheiat între părti. 

Plata serviciilor se va efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului document necesar 

efectuării plăţii şi semnarii procesului-verbal de receptie. 

Pe parcursul derulării contractului de prestari servicii, ofertantul devenit contractor nu este îndreptăţit să 

pretindă Achizitorului efectuarea de plăţi decât aferente serviciilor prestate în cadrul contractului.  

 

3. Cerinte  cu privire la prezentarea propunerii tehnice 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică in conformitate cu  cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de 

sarcini si va prezenta orice alte informatii dupa cum este indicat in formularul de propunere tehnica. 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu 

specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Caietul de sarcini. 

 

Responsabil achizitii, 
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