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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 materiale consumabile cursuri 

in cadrul proiectului 

„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 materialele consumabile ce se doresc a fi achizitionate, pentru participantii la cursuri 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 produselor achiziţionate 
 
Ofertantul devenit Contractor va furniza materiale consumabile cursuri pentru participantii la cursuri: 

39162000-5 – materiale de instruire 
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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 materiale consumabile cursuri pentru participantii la acestea, 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. 

 

1.6 Necesitatea achiziţionării materialelor care fac obiectul acestui contract  
 
        Scopul acestui contract este furnizarea de materiale consumabile pentru participantii la cursurile de 

formare, in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activitatilor de instruire.  
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           Materialele consumabile (fiecare participant la cursul de antreprenoriat va primi un set format din: 

mapa, caiet A4, creion mecanic si pix) puse la dispozitie sunt necesare pentru participantii la cursurile de 

formare organizate in cadrul proiectului in licalitatile: Focsani, Buzau, Galati, Braila, Tulcea si Constanta.  

          Cursantilor li se va pune la dispozitie seturile cu materiale pentru a li se putea crea conditiile 

necesare minime de participare si  de desfasurare a cursurilor de formare. 

 

2. Descrierea produselor 
 

2.1 Obiectul contractului 

       Furnizarea de materiale consumabile pentru participantii la cursuri, (39162000-5 – materiale de 

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

      Ofertantul devenit Contractor va furniza 300 seturi de materiale pentru 300 de participanti la 

cursurile de formare organizate in localitatile Focsani, Buzau, Galati, Braila, Tulcea si Constanta in functie 

de solicitarile Achizitorului. 

 

2.2  Cerințe cu privire la produsele solicitate 

 

La elaborarea propunerii tehnice cat si la furnizarea produselor, operatorii economici ofertanti trebuie să 

ţină seama de specificaţiile de mai jos: 

- 1 set de materiale consumabile/persoana este format din: 

                 - 1 servieta din plastic; 

                 - 1 caiet format A4 cu spira metalica; 

                 - 1 creion mecanic; 

   - 1 pix. 

Ofertantul devenit contractor va livra un numar de 300 seturi de materiale consumabile pe durata 

executarii contractului cu urmatoarele specificatii tehnice: 

 
SERVIETA 

- Servieta plastic A4 expandabila,  

- burduf 115 mm,  

- 2 compartimente culoare neagra, 

- sistem de inchidere cu clapa,   
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- inscriptionata conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele 

Structurale 2014-2020 IN ROMANIA, versiunea revizuita in ianuarie 2018. 
-  

CAIET 
- Caiet A4  

- cu spira metalica alba , 

- 80 file  

- matematica,  

- coperta policromie 160gr 

 

CREION: 

- Creion mecanic Tikky 0.7/09mm Rotring  

- corp din plastic prevazut cu accesorii cromate radiera incorporata,  

- varf retractabil si grip.  

- Dimensiune : 14.3 x 1,1cm 

 
PIX: 

- Pix plastic cu mecanism,  

- corp alb cu grip si mina tip parker  
- insciptionat, culoare scriere albastra - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală 

pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 IN ROMANIA, versiunea revizuita in ianuarie 2018. 

 
 

2.3 Receptia si plata serviciilor in cadrul contractului 

 

Furnizorul va emite factură pentru materialele consumabile pentru participantii la cursuri, în funcţie de 

cantitatile livrate si acceptate de achizitor in baza procesului-verbal de recepție calitativa si cantitativa.  

Plăţile se vor realiza numai în baza facturii acceptate de către achizitor pentru produsele livrate de 

furnizor ca urmare a solicitării primite din partea achizitorului si numai pe baza preturilor stabilite în 

contractul încheiat între părți. 
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Plata produselor se va efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului document necesar 

efectuării plăţii şi aprobarea procesului-verbal de receptie. 

 

3. Cerinte  cu privire la prezentarea propunerii tehnice 

 

Operatorii economici vor elabora propunerea tehnică in conformitate cu  cerinţele prevăzute în 

prezentul Caiet de sarcini. 

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. 

Propunerea Tehnica trebuie sa se refere la întreg obiectul contractului, adică la furnizarea cantitatii de 

produse solicitate. Nu se accepta propuneri tehnice care se refera numai la o parte din obiectul  

contractului. 

 

4. Elaborarea ofertei 

 
Oferta va fi elaborata conform instrucțiunilor din Secțiunea I – Fisa de date a achiziției. 

 

Responsabil achizitii, 

. 
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