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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 
 

Furnizare echipamente FEDR – tehnica de calcul, 

aparatura, birotica 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.  

Beneficiarul, FUNDATIA ZI DESCHISA, considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate 

privind echipamentele ce se doresc a fi achizitionate, respectiv tehnica de calcul, aparatura si birotica 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: 6 luni 

 

1.3 Denumirea produselor achiziţionate 
 
Ofertantul devenit Contractor furniza urmatoarele echipamente: 

30190000-7 – Diverse masini, echipamente si accesorii de birou  
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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 Ordinului nr. 1284/2016, precum şi de valoarea estimată a 

contractului de furnizare echipamente FEDR, procedura de atribuire a acestui contract de furnizare 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 echipamentelor care fac obiectul acestui contract  
 
Având în vedere obiectivele proiectului şi echipamentelor de tip FEDR – tehnica de calcul, aparatura si 

birotica.  

Echipamentele de tip FEDR – tehnica de calcul, aparatura si birotica sunt necesare pentru a desfasurarea 

si sustinerea activitatilor in cadrul implentarii proiectului. 

 

2. Descrierea produselor 
 

2.1 Obiectul contractului 

Furnizarea de echipamente tip FEDR, (30190000-7 – Diverse masini, echipamente si accesorii de birou ) 

pentru proiectul „Afacerea mea!” finanţat prin contractul POCU/82/3.7/105847. 

Ofertantul devenit Contractor va furniza urmatoarele echipamente: 

• 1 imprimanta multifunctionala A3 

• 3 laptop 

• 2 videoproiectoare 

• 2 ecrane de proiectie 

 

2.2 Specificații tehnice  

2.2.1 Imprimanta multifunctionala A3: 
 

 Caracteristici minime:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tip  
Multifunctionala  
Format imagine  
A5-A3  
Tehnologie imprimare  
laser  
Mod tiparire  
color  
Duplex  
Automat  
ADF  
Automat  
Interfata  
Retea/USB 2.0  
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Multifunctionala 

Rezolutie imprimare  
Minim 1800x600 dpi  
Viteza scanare  
Minim 36 ipm  
Functii scanner  
Scan to email, scan to FTP, scan to USB  
Functii copiator  
Capitol, inserare pagina si coperta, copie de test  
Timp incalzire  
Maxim 25 sec  
Capacitate memorie  
Minim 2GB RAM  
Hard Disk  
Minim 250Gb  
Procesor  
Minim1 GHz Dual Core  
Accesorii incluse  
Toner, stand mobil, Document Feeder  

Compatibilitate  
Windows Vista(32/64), Windows 7(32/64), 
Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), 
Windows 10 (32/64), Windows Server 
2008/2008R2 (32/64), Windows Server 
2012/2012R2 (64), Machintosh OS X 10.x, Unix, 
Linux, Citrix 

 

Ecran comanda  
LCD color  
Altele  
Cablu de alimentare inclus  
Garantie  

 
3 ani, onsite, sistem next business day  

 
 

2.2.2 Laptop: 
 

 Caracteristici minime:  
 TIP  

Business/Ultrabook  
Procesor  
Minim Intel Core i5 sau echivalent gen. 7  
Frecventa procesor (GHz)  
Minim 3,0 GHz  
Tehnologie de fabricatie (nm)  
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14nm  
Memorie  
Minim 4GB, 2133MHz, DDR4  
Unitate stocare  
Minim 1 x 256GB SSD  
Unitate optica  
DVD-RW  
Placa video  
integrata  
Diagonala  
15.6 inch  
Tip display  
LCD LED  
Rezolutie  
Minim 1920x1080  
Porturi  
1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ45, 3xUSB, 1xaudio  
Audio  
Da, difuzoare incluse  
Camera web  
DA  
Comunicatii  
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth  
Retea  
10/100/100 Mbps  
Tastatura numarica  
Da  
Cititor carduri  
Da   
Baterie  
Li-Ion  
Sistem de operare  
Free DOS  
Greutate  
Maxim 2.5 kg  

 Alimentator  
 Da, 220V/50Hz  
 Culoare  
 negru sau gri/argintiu  
 Geanta/rucsac  
 Da  
 Garanţie  
 2 ani, onsite, sistem next business day  
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2.2.3 Videoproiector: 
 

 Caracteristici minime:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoproiector 
cu ecran de 

proiectie 

  
Tip  
Portabil  
Lampa  
Minim 3200 ANSI Lumeni  
Rezolutii suportate  
640x480 - 1600x1200 sau mai mare  
Contrast  
Minim 13.000:1  
Diagonala imagine  
2-7m  
Posibilitate redare 3D  
Da  
Conectori  
Audio in, Audio out, RS232C, S-Video In, VGA 
OUT, VGA IN, IR Receiver, Composite In, 
miniUSB (Type B) 

 

Audio  
Da   
Accesorii incluse  
Telecomanda, Cablu VGA, Cablu alimentare  

 
 
2.2.4 Ecran de proiectie: 

 
 

Ecran proiectie  
Minim 180x180cm, suprafata de proiectie din 
panza, suport fixare cu trepied 

 

Garantie  
3 ani, onsite  

 
 
 
 



 

Pagina 8 din 8 

2.3 Receptia si plata serviciilor in cadrul contractului 

 

Ofertantul devenit contractor are obligatia să furnizeze echipamentele si sa le puna in functiune 

intocmindu-se proces-verbal de punere in functiune, semnat de ambele parti. 

Dupa punerea in functiune a echipamentelor se va intocmi procesul-verbal de receptie a produselor, 

semnat de furnizor si de catre comisia de receptie a beneficiarului. 

Aceste documente vor fi anexate la factura emisa de catre furnizor o data cu livrarea echipamentelor. 

Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către beneficiar echipamentele contractate. 

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

efectuării plăţii.  

 

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 despre echipamentele descrise . 

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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