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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară nr. 6:  Promovarea incluziunii sociale    
Domeniul de intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor  vulnerabile  pe  piaţa  muncii  
Titlul proiectului :  „PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  rândul 

                              grupurilor  vulnerabile 

Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556 
Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  
Resurselor Umane 2007-2013, 

Investeşte în Oameni! 

 

 
SC DBC SRL 

STR. LIBERTATII, NR. 5, DRAGASANI, JUD. VALCEA               APROB,                                                                             

Cod fiscal  5189904         REREZENTANT LEGAL  
                       

Nr.  62/6.2/23.06.2014 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

 

 

 

 

 

Ref: contract furnizare produse: Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier 

confectii si atelier tamplarie (lot II) 

 

Cod CPV: 30213100-6 lot I Cod CPV: 427140000-4; 42715000-1lot II 

Denumirea proiectului: „PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  

profesională  în  rândul grupurilor  vulnerabile 

Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556 

Denumirea contractului – Contract de furnizare de produse Echipamente  IT si dotari 

birouri (lot I) si Contract de furnizare de produse Utilaje atelier confectii si atelier 

tamplarie (lot II) 

 

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE FURNIZARE DE 

PRODUSE: Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si atelier 

tamplarie (lot II), având ca obiect  furnizare de produse  echipamente IT si dotari birouri (lot I) 

si Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie (lot II) pentru proiectul „PROROM” – Promovarea 

accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  rândul grupurilor  vulnerabile, Contract 

nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556,  prin PROCEDURA SIMPLIFICATA – necesare pentru buna 

desfasurare a activitatilor proiectului. 



 

 

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ  

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:  

OBIECT –furnizare de produse: Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier 

confectii si atelier tamplarie (lot II) 

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. 

Valcea 

Tipul şi durata contractului:  contract de furnizare de produse , durata cca - 6 luni 

Valoarea estimată: 

- Lot I  134.354,84 lei fara TVA;  

- Lot II  110.080,65 lei fara TV;  

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

Data şi ora-limită de depunere a ofertei:  10.07.2014– ora 16:00 

Data şi ora deschiderii ofertelor: 11.07.2014 – ora 13,00 

Adresa la care se transmit ofertele: punt de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI, STR.  

REGELE CAROL. BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA, COD 245700 

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:  punct de lucru SC DBC SRL, 

DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA 

 

DOCUMENTE SOLICITATE: 

- Conform documentatie atribuire; 

CERINTE MINIME: 

- Conform documentatiei de atribuire; 

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul  

  

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE 

CAROL, BL. A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322 

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului:   

Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: SC DBC SRL,  DRAGASANI, STR. 

LIBERTATII NR. 5, Titlul proiectului :  „PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii 

prin formare  profesională  în  rândul grupurilor  vulnerabile, Contract nr.: 

POSDRU/165/6.2/S/142556, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară nr. 6:  Promovarea incluziunii sociale   , Domeniul de intervenţie 6.2: 

Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor  vulnerabile  pe  piaţa  muncii  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 60/6.2/23.06.2014 

 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA FURNIZARE 

DE PRODUSE 

                      

Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si atelier 

tamplarie (lot II) 

 

 

„PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  

rândul 

grupurilor  vulnerabile 

Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556 

Cod SMIS 49733 

  

  

SSeeccţţiiuunneeaa    II                                                              FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII  

SSeeccţţiiuunneeaa    IIII                                                            CCAAIIEETTUULL  DDEE  SSAARRCCIINNII  

Sectiunea  III            SPECIFICATII TEHNICE 

SSeeccţţiiuunneeaa    IIVV                                          FFOORRMMUULLAARREE  

SSeeccttiiuunneeaa    VV                                                                            MMOODDEELL  DDEE  CCOONNTTRRAACCTT  

Aprobat, 

Paun Doina 

   Intocmit, 

  Expert achizitii, 

  Mariana Elisavescu 

Vizat juridic,  

Vultur Petre Nicolae 

 

 



 

 

Sectiunea I – FFIIŞŞAA  DDEE  DDAATTEE  AA  AACCHHIIZZIIŢŢIIEEII  

 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

Denumire oficială: S.C.   D.B.C.  S.R.L. 

Adresă/ Punct de contact:  STR.  LIBERTATII  NR. 5 

Localitate: DRAGASANI Cod poştal: 

245700 

Ţara: Romania 

Persoana de contact:  

PAUN DOINA 

Telefon: 0250810322 

 

                   

E-mail: doina_vl@yahoo.com Fax: 0250810322 

 

Adresa de internet : www.ocupromfpa.dbc93.ro 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior 

Caietul de sarcini, documentația de atribuire pot fi obţinute la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Ofertele/ solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

[x] Punctul de contact menţionat anterior  

Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile :  3 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 

(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 

 

 

□ Altele (precizaţi): SOCIETATE COMERCIALA 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

X Altele (precizaţi):  

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                            



 

 

da □ nu x 

 

II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta 

Furnizare de produse Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si 

atelier tamplarie (lot II) 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor  

a) Lucrari                                   

□ 

B) Produse                                    

[X] 

c) Servicii          

□                              

Executare                                     

□ 

Proiectare si executare               

□ 

Executarea, prin orice                

□ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare     

[X]                                  
Leasing                                          

□ 

Inchiriere                                       

□ 

Inchiriere cu optiune de                

□ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor:    

- 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

1.DRAGASANI, STR. 

REGELE CAROL, BL. A 2, 

SC. A, AP. 2 – lot I 

2.Comuna Sutesti/Creteni, 

jud. Valcea – lot II 

Locul principal de prestare 

......................................... 

II.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice                                                                 [x] 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                   □ 

Încheierea unui acord-cadru                                                                 □ 

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru : nu este cazul   

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 



 

 

   

            In baza contractului de furnizare de produse  ce se doreste a fi atribuit se vor achizitiona „ 

Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie (lot II) necesare 

pentru implementarea proiectului „PROROM” – Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  

profesională  în  rândulgrupurilor  vulnerabile Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556 Cod SMIS 

49733, cu respectarea cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si specificatiilor tehnice . 

Furnizorul are obligatia de a instala si a pune in functiune Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie (lot 

II) 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal  

Obiect principal Cod CPV: 30213100-6 lot I  

 

 

Cod CPV: 427140000-4; 42715000-1lot 

II 

 

Echipamente  IT si dotari 

birouri (lot I) 

Utilaje atelier confectii si 

atelier tamplarie (lot II) 

Obiect(e) suplimentar(e) ........................................ ………………………. 

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA) :                

da □ nu [x]                                                      

II.1.8) Împărţire în loturi da [x] nu □ 

un singur lot                                  □ un singur lot            □                                  un singur lot                                  □ 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                                             

da □ nu [x] 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  
  Produsele, avand caracteristicile mentionate in Sectiunea III – Specificatii tehnice – sunt: 

Lot I- Echipamente  IT si dotari birouri: 

- Sistem de calcul P.C. - 4 buc; 

- Imprimanta laser A 4 – 4 buc; 

- Camera foto – 5 buc; 

- Laptopuri – 6 buc; 

- Scaner – 5 buc; 

- Multifunctional laser A 3 color ADF – 5 BUC; 

- Tabla inteligenta 1 buc; 



 

 

- Flip chart buc 5; 

- Birouri 5 buc; 

- Scaune ergonomice – 5 buc; 

- Fiset metallic arhivare – 2 buc; 

 

- Lot II – Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie: 

- Masina de tricotat – buc 2; 

- Masina de cusut – buc 10; 

- Strung universal pentru tamplarie – buc 1; 

- Drujba – buc 2; 

- Motoferastrau - buc 2; 

- Banc de lemn pentru tamplarie – 2 buc; 

- Polizor de banc – 2 buc; 

- Masina de gaurit manuala – buc 2 

  Furnizoriul are obligatia de a instala si a pune in functiune utilajele atelier confectii si atelier tamplarie 

 

Valoarea estimata a contractului este de: 

Valoare contract lot I – 134.354,84 lei  fara TVA, incluzand ambalarea şi transportul la sediul 

beneficiarului prezentei achizitii. 

Valoare contract lot II   110.080,65 lei fara TVA, incluzand ambalarea şi transportul la sediul 

beneficiarului prezentei achizitii. 
  

II.2.2) Opţiuni                                                                                                                                                           

da □ nu [x] 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI  SAU TERMENUL  PENTRU FINALIZARE 

   Durata contractului de achizitie publica este de  6 luni de la data semnarii contractului.   

  

   Data estimata de semnare a contractului este data de 20.07.2013. 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                    da □ nu [x] 

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada  contractului si este exprimat în lei.  

Nu se vor acorda avansuri de plata pentru produsele contractate. 



 

 

 

III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate  

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                            da □ nu[x] 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                       da □ nu [x] 

  

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

 Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul:  

             Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale                            da □        nu [x]     

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii; 

c) Prevederile ghidului solicitantului generale si specifice emis de AMPOSDRU ; 

d) Instructiuni, ordine, notificari emise de AMPOSDRU cu privire la modul de desfasurare a achizitiilor 

si implementarea proiectelor; 

e) OMFE 1120/15.10.2013 

 

 III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 

II.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

1. A)Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1,

 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificarile si completariele ulterioare 



 

 

B) declaratie privind neaflarea in niciuna din situatiile descrise OUG 66/2011 (art. 14 si 15 

– aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. 

ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011  

C) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG/34/2006 

       Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce 

priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat  

sunt următoarele:      

      Paun Doina- manager proiect; Popescu Ioana Liliana-responsabil financiar; Elisavescu Mariana –

expert achizitii, Vultur Petre Nicolae, consilier juridic, Nedelcu Daniela Georgeta- asociat, Nedelcu 

Bogdan- asociat; 

2. Certificat de atestare fiscală  privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor si taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat 

(formular-tip eliberat de DGFP ) in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform 

cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara 

celei in care se depun ofertele 

3.  Certificat constatator de la Registrul Comertului; 

4. Certificat de inregistrare la Registrul Comerţului, in copie;  

 

 

         In cazul unei oferte comune (asociere), documentele solicitate la Cap. III.2.1.a)  se vor prezenta de 

fiecare operator economic asociat in parte. 

 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

- Nu este cazul 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

- 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

- Nu este cazul 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da 

□ nu  [x] 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                         da □ nu  

Nu este cazul 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                           da □  nu 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 



 

 

serviciilor respective 

Nu este cazul 

 

IV: PROCEDURA  

 IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       

Offline  [x]    On line  □ 

IV.1.1.b) Tipul procedurii : procedura simplificata 

 

 IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criteriul de atribuire   

Cel mai mic preţ                                                                                                                                                       [x] 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă  

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                       

da □        nu [x] 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta 

 ES   BG   CS    DA    DE   ET     EL    EN    FR    IT   LV     LT    HU   MT    NL   PL    PT     RO     

SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     [x]      □     □     □     

□  

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

   Nesolicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in totalitate cerintele fisei de date a achizitiei si a 

caietului de sarcini. 

IV.4.2. Modul de prezentare a ofertei financiare 

     Propunerea financiara se va completa in lei. 

 



 

 

Nota: Oferta financiară va fi intocmita astfel incat furnizorul sa asigure pe toata perioada de 

implementare a proiectului produsele stipulate in cadrul caietului de sarcini si instructiunile 

AMPOSDRU, in concordanta cu preturile ofertate. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

      Adresa la care se depun  documentele pentru selecţie de oferte este:  SC D.B.C S.R.L., 

DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD VALCEA 

      Data limită pină la care se primeşte oferta insoţită de documentele pentru liciţatie este 10.07.2014, 

ora 16
00

. 

       Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.06.2014 ora13,00, si se va desfaşura la sediul SC 

DBC S.R.L. (mentionat mai sus). Participarea ofertanţilor la deschiderea ofertelor nu este obligatorie. 

      Oferta poate fi depusă numai la adresa prevazută mai sus sau prin poştă. Ofertantul îşi asumă 

riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. 

     Ofertantul trebuie să prezinte oferta  în original. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături 

sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de către ofertant sau 

persoana imputernicită a acestuia.    

     Candidatul trebuie să sigileze plicul cu exemplarul ofertei. 

 

V: INFORMATII SUPLIMENTARE 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC                                                                                                             

da □  nu [x] 

V.2) Contractul se înscrie într-un program finanţat din fonduri comunitare                                                                

da [x] nu □ 

       Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

 

 

 

VI. EVALUAREA OFERTELOR 

VI.1. Evaluarea ofertelor tehnice 

Numai ofertele care au îndeplinit cerințele minime de calificare vor fi examinate. În urma 

evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc specificațiile 

tehnice obligatorii precizate în specificatiile tehnice.  

VI.2. Evaluarea ofertelor financiare 

Ofertele care depăşesc bugetul pentru prezentul contract vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor 

fi corectate conform legislaţiei în vigoare. 

VI.3. Criteriul de atribuire: 

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este prețul cel mai scăzut. 

Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a 

preţului total fără TVA ofertat. Preţurile ofertelor declarate ca fiind admisibile se compară în 

scopul întocmirii clasamentului. Compararea se va face pentru preţurile ofertate, exclusiv TVA. 



 

 

VI.4. Desemnarea ofertei câștigătoare 

Oferta care este declarată câştigătoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie sa 

îndeplinească toate cerinţele minime obligatorii. 

VI.5. Informarea cu privire la rezultatul procedurii 

Autoritatea Contractantă va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire a contractului. Ofertanții a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informați 

asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. 

VII. ATRIBUIREA ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI 

VII.1. Atribuirea contractului 

Autoritatea Contractantă îsi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă și/sau să 

anuleze întreaga procedură de atribuire. În cazul în care procedura se anulează, ofertanții vor fi 

notificați de către Autoritatea Contractantă. Anularea procedurii poate fi decisă când:                                        

a) niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de 

atribuire;   

b) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;               

c) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului sau este imposibilă încheierea 

contractului. 

(1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:     

   a) a fost depusă după data si ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în 

invitația de participare;                  

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineste cerințele minime de calificare;                                                                                                           

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini;                

d)pretul fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin 

anuntul/invitatia de participare;                                  

   (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situații:                

   a) nu satisface cerințele caietului de sarcini si specificatiile tehnice;    

   b) conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru autoritatea contractantă. În niciun caz Autoritatea Contractantă nu va fi 

responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca 



 

 

Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Transmiterea invitației de 

participare nu constituie o obligatie a Autoritatii Contractante de a semna contractul de 

închiriere. 

VII.2. Semnarea contractului 

Autoritatea Contractantă va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat în 

documentația de atribuire, cu toate anexele specificate. În cazul în care la procedura de închiriere 

au participat mai mulți operatori economici, Autoritatea Contractantă va încheia contractul de 

achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 3 zile de la data 

comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului, pentru a acorda 

un termen de 2 zile pentru formularea eventualelor contestatii. În situaţia în care ofertantul 

declarat câştigător nu semnează contractul, fie vor fi invitați pe rând, în vederea contractării, 

ofertanții declarați admiși în ordinea clasamentului stabilit de comisia de evaluare în raportul 

procedurii, fie se repetă procedura de atribuire a contractului. 

VIII. CĂI  DE ATAC 

(1) Notificările/Cererile formulate de ofertanţii nemulţumiți de procedura de selecție de oferte 

sunt transmise ACHIZITORULUI în termen de 2 zile de la comunicarea rezultatului.  

        

VIII.1. Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: TRIBUNALUL VALCEA,  Adresă: str. Scuarul Revolutie nr. 1 Localitate: 

Rm. Valcea,  Ţară: România                

Aprobat, 

Paun Doina 

Intocmit, 

Mariana ELISAVESCU       Vizat juridic, 

          Vulture Petre 

Nicolae 

 

 

 



 

 

 

Sectiunea II 

CAIET  DE  SARCINI 

 

1. Informaţii generale relevante 

- S.C.  D.B.C S.R.L., cu sediul in Municipiului Drăgăşani, strada Libertatii, nr. 5, jud. 

Vâlcea, telefon/fax  0250-810322, cod unic de înregistrare RO 5189904, număr de 

înmatriculare în Registrul Comerţului  J38/1272/1993,  achiziţionează prin procedura 

simplificata reglementata prin Ordinul 1120 din 2013, Lot I- Echipamente  IT si dotari 

birouri si Lot II – Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie: 

 

2. Rezultate aşteptate 

Rezultatele ce trebuie realizate: Achizitionarea produselor, avand caracteristicile mentionate in 

Sectiunea III – Specificatii tehnice: 

Lot I- Echipamente  IT si dotari birouri: 

- Sistem de calcul P.C. - 4 buc; 

- Imprimanta laser A 4 – 4 buc; 

- Camera foto – 5 buc; 

- Laptopuri – 6 buc; 

- Scaner – 5 buc; 

- Multifunctional laser A 3 color ADF – 5 BUC; 

- Tabla inteligenta 1 buc; 

- Flip chart buc 5; 

- Birouri 5 buc; 

- Scaune ergonomice – 5 buc; 

- Fiset metallic arhivare – 2 buc; 

 

- Lot II – Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie: 

- Masina de tricotat – buc 2; 

- Masina de cusut – buc 10; 



 

 

- Strung universal pentru tamplarie – buc 1; 

- Drujba – buc 2; 

- Motoferastrau - buc 2; 

- Banc de lemn pentru tamplarie – 2 buc; 

- Polizor de banc – 2 buc; 

- Masina de gaurit manuala – buc 2 

-  

3. SUPOZIŢII  ŞI  RISCURI 

3.1 Supoziţii care stau la baza contractului 

 îndeplinirea angajamentelor asumate prin contractul de finanţare POSDRU; 

 Implementarea corespunzătoare a activităţilor proiectului POSDRU. 

 

3.2 Riscuri 

Riscurile care vor fi luate în considerare pe parcursul derulării contractului, sunt: 

- întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza contestaţiilor şi aprobărilor 

necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a contractului. 

- întârzierea plăţilor din cauza nerambursării la timp a cheltuielilor de către 

AMPOSDRU/OIPOSDRU. 

 

4. Obligatii furnizor: 

Livrarea urmatoarelor produse: 

 

Lot I- Echipamente  IT si dotari birouri: 

- Sistem de calcul P.C. - 4 buc; 

- Imprimanta laser A 4 – 4 buc; 

- Camera foto – 5 buc; 

- Laptopuri – 6 buc; 

- Scaner – 5 buc; 

- Multifunctional laser A 3 color ADF – 5 BUC; 

- Tabla inteligenta 1 buc; 

- Flip chart buc 5; 

- Birouri 5 buc; 

- Scaune ergonomice – 5 buc; 

- Fiset metallic arhivare – 2 buc; 

 

- Lot II – Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie: 

- Masina de tricotat – buc 2; 

- Masina de cusut – buc 10; 

- Strung universal pentru tamplarie – buc 1; 

- Drujba – buc 2; 

- Motoferastrau - buc 2; 

- Banc de lemn pentru tamplarie – 2 buc; 



 

 

- Polizor de banc – 2 buc; 

- Masina de gaurit manuala – buc 2 

5. Entităţile responsabile pentru managementul contractului 

  SC DBC SRL va îndeplini rolul de BENEFICIAR si va depune toate diligentele necesare astfel 

incat serviciile contractate sa poata fi prestate la un standard ridicat.   Furnizorul va furniza 

produsele descrise în prezentul caiet de sarcini, conform specificatiilor tehnice  si va fi 

responsabil pentru toate aspectele procedurale legate de executarea prezentului contract. 

 

6. Condiţii de plata 

     Plata se va face lunar in baza facturii fiscale, dupa incheierea procesului verbal de receptive, 

in termen de 60 zile de la data receptiei produselor. 

     Nu se acceptă plata în avans conform HG 264/2003 modificată şi completată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sectiunea III – Formulare         

Ofertant 

................................. 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... (denumirea 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 

acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se 

menţionează procedura), având ca obiect ........................ (denumirea produsului, serviciului sau 

lucrării şi codul cpv), la data de ....... (zi/lună/an), organizată de ........................................... 

(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:  

 în nume propriu;  

 ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;  

 ca subcontractant al ..................................................................;  

(se bifează opţiunea corespunzătoare)  

2. Subsemnatul declar că:  

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  

 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în 

anexă.  

(se bifează opţiunea corespunzătoare)  

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 

derulării contractului de achiziţie publică.  

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.  

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................... (denumirea şi adresa 

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 

noastră. 

Data completării: ......................... 

Ofertant,  

___________________  

(semnătură autorizata)



 

 

                   

   Operator economic                     

 _________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

    Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, 

serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de 

............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;  

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 

stabilit pana la data solicitată; 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs 

grave prejudicii beneficiarilor; 

d)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională. 

e) nu am prezentat informatii false in scopul demonstrarii indeplinirii criterilor de 

calificare si selectie. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 

pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării 

Operator economic, 

........................ 

(semnatura autorizata) 

 



 

 

 

Data completarii: 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

1.Subsemnatul/a…………………………………………………………..………, în calitate de 

…………………………………….………..….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ 

tert sustinator), la procedura de ..............(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea 

contractului  de achizitie publica avand ca obiect  ................... (denumirea 

produsului/serviciului/lucrarii), cod CPV ........................., la data de  ............... (zi/luna/an), 

organizata de ............................... (denumirea autoritatii contractante) …………………………, 

în temeiul art.69
1
 din 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, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare 

şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la gradul al patrulea 

incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul SC DBC SRL nu sunt implicat în relaţii comerciale, 

astfel cum sunt prevăzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul SC DBC SRL. 

 

2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat beneficiarul dacă 

vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că beneficiarul  are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

.........................................……………………………………... cu privire la orice aspect tehnic şi  

         (denumirea şi adresa autorităţii contractante)  

financiar în cu activitatea legătură noastră. 

 

Operator economic 

 …………………………. 

(nume si functie persoana autorizata )   

                         



 

 

         ………………………………………. 

                                                     (semnatura persoană autorizata si stampila) 

 

 

 

Data completarii: 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                   

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

 

Declaratie pe propria raspundere, 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul ………………………………….. , reprezentant legal al 

……………………………………………………………………., declar pe propria raspundere 

ca NU MA AFLU in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu 

modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din 

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – precizand urmatoarele: 

- Nu ne aflam in situatia existentei unui conflict de interese; 

- Nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi compania noastra; 

- Nu exista legaturi între membrii comisiei de evaluare şi compania noastra; 

- Nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acest tip 

de achiziţie; 

 

Aceasta este declaratia mea, pe care o sustin si o semnez. 

 

 



 

 

Administrator/Repr. legal, 

    

           Data completarii: 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: 

 ……………………… 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

(denumirea/numele ofertantului) vă transmite alăturat următoarele: 

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând documentele şi informaţiile solicitate. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

Data completării:  

Ofertant, 

(semnătura şi ştampila autorizată) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC  

__________________  

 (denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

PRODUSE 

    

Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii 

contractante si adresa completa)  

  

Domnilor,  

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate  

(denumirea/numele ofertantului)  

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa  

inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara 

optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) 

________________________________________, (denumirea produselor) pentru suma de 

_________________________ (moneda ofertei). (suma in litere si in cifre) platibila dupa 

receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se 

adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.  

 (suma in litere si in cifre)  

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam  

produsele conform prevederilor contractuale.  

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

_____________________________zile, respectiv pana la data de 



 

 

___________________________, si  (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul) ea va ramane 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi.  

5. Precizam ca:  

 

 |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa";  

 

 |_| nu depunem oferta alternativa.  

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)  

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta  

oferta pe care o puteti primi.  

  

Data _____/_____/_____  

  

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez  

 (semnatura)  

oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumirea/numele 

operatorului economic) 

 

 

 

Data completării:  

OPERATORUL ECONOMIC  

__________________  

 (denumirea/numele)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru produse 

Anexă la ofertă 

Nr. 

crt 

Denumirea 

produsului 

Cantitatea 

(U.M.)  

Preţul 

fara TVA 

 Valoare fara 

TVA 

 TVA 

   Lei Lei 

 

Lei 

0 1 2 3 

 

4 

 

5 

1      

2      

3.      

4.      



 

 

…      

…      

…      

…      

...      

…      

 TOTAL   …………… …………. 

Reprezentant legal: 

Semnatura: 

Stampila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA IV 

Nr. 61/6.2/23.06.2014 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

PROCEDURA: PROSPECTAREA PIETEI – STUDIU DE PIATA 

ACHIZITIA  

Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie (lot II) 

 

I. Introducere 

 

Prin prezenta solicitare de oferta, SC BDC S.R.L., cu sediul in Dragasai, str. Libertatii nr. 5, 

cod unic de înregistrare RO 5189904, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului  

J38/1272/1993 in calitate de beneficiar in cadrul proiectului:  „PROROM” – Promovarea 

accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  rândul  grupurilor  vulnerabile Contract 

nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556, Cod SMIS   49733  invita operatorii economici interesati sa 



 

 

depuna oferta pentru achizitia de  Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier 

confectii si atelier tamplarie (lot II), in conformitate cu cerintele incluse in acest document. 

Descrierea specificatiilor tehnice contine informatii privind regulile de baza care trebuie 

respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propuneri tehnice corespunzator cu 

necesitatile achizitorului. 

 

II. Descriere proiect 

 

 

Obiectivul general al proiectului: Promovarea educatiei continue in randul persoanelor 

apartinand unor grupuri vulnerabile si sprijinirea acestora sa patrunda pe piata muncii, prin 

valorificarea cunostintelor asimilate in urma participarii la cursuri de formare profesionala. In 

cadrul proiectului, sunt sprijinite si intensificate masurile active de ocupare pentru grupuri 

vulnerabile cum ar fi: campanii de constientizare, furnizarea de servicii de informare si consiliere 

profesională, formare profesionala, medierea muncii, in vederea plasarii pe locuri de munca. 

Persoanele din grupul tinta sunt cuprinse in functie de cunostintele si abilitatile fiecaruia, la una 

dintre formele de pregatire in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii. Efectele 

pozitive pe termen lung derivate din implementarea proiectului constau in: -contributie la 

scaderea ratei somajului in randul grupurilor vulnerabile, datorata asistentei sporite acordata 

persoanelor din grupul tinta in vederea ocuparii si mentinerii locului de munca dobandit 

(participare la servicii integrate, mai mult de o masura activa pentru fiecare persoana); -scaderea 

cheltuielilor comunitatilor locale cu ajutorul social acordat persoanelor din grupurile vulnerabile; 

-cresterea calitatii serviciilor oferite de solicitant, datorata individualizarii asistentei oferite 

persoanelor din grupul tinta. 

 

Obiectivele specifice/operationale ale proiectului: Promovarea educatiei continue de-a 

lungul vietii in randul grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, 

prin sustinerea dezvoltarii capacitatii de auto-evaluare, deschidere catre nou si descoperirea de 

experiente ce pot fi adaptate nevoilor proprii; • Imbunatatirea ofertei de formare profesionala 

personalizata in functie de pregatirea initiala, experienta anterioara si necesitatile pietei muncii 

sicuprinderea la cursuri de calificare a unui numar de 770 persoane apartinand unor grupuri 

vulnerabile ; • Sprijinul efectiv acordat pentru integrare pe piata muncii prin informare si 

consiliere si asistenta in cautarea unui loc de munca. • Imbunatatirea ansamblului de instrumente 

aflate la dispozitia furnizorilor relevanti de servicii in domeniul dezvoltarii resurselor umane 

pentru sprijinirea implementarii efective a politicilor de dezvoltare regionala – prin realizarea 

studiului complex si real asupra nevoilor si ofertei de formare profesionala si instruire 

antreprenoriala in cele doua regiuni si crearea unei bazei de date a carei gazduire in cadrul 

platformei Internet permite actualizarea dinamica, precum si accesibilitatea catre publicul larg. 

Beneficiul principal pentru persoanele din grupul tinta consta in dobandirea de cunostinte si 

deprinderi noi si cresterea sanselor de ocupare a unui loc de munca prin cuprinderea la una sau 

mai multe activitati din proiect. Contributia la atingerea obiectivelor operationale ale DMI 6.2 -

„Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” prin cuprinderea 

acestora la mai multe actiuni (in special cosiliere si orientare si formare profesionala) panificate 

intr-o anumita logica pentru a atinge obiectivul final de integrare a persoanelor din grupurile 

expuse riscului marginalizarii sociale. Prin activitatile sale, proiectul asigura „oportunităti sporite 

pentru participarea viitoare pe o piată a muncii modernă”, dat fiind competentele dobandite de 



 

 

persoanele din grupul tinta ceea ce inseamna o contributie semnificativa la obiectivul general al 

POSDRU. 

III. Surse de finantare: 

 

Proiectul beneficiaza de o finantare acordata de Fondul Social European. 

 

IV. Descrierea achizitiei: Echipamente  IT si dotari birouri (lot I) si Utilaje atelier 

confectii si atelier tamplarie (lot II) in cadrul proiectului:  „PROROM” – 

Promovarea accesului pe piaţa muncii prin formare  profesională  în  rândul  

grupurilor  vulnerabile Contract nr.: POSDRU/165/6.2/S/142556, Cod SMIS   49733 

V. Obiectul contractului il reprezinta achizitia de produse Echipamente  IT si dotari 

birouri (lot I) si Utilaje atelier confectii si atelier tamplarie (lot II)  

 

Produse LOT I. 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE UM CANTITATE 

1. Sistem de calcul PC buc 4 

2. Imprimanta laser A 

4 

buc 4 

3. Laptopuri buc 6 

4. Camera foto  buc 5 

5. Scaner buc 5 

6.  Multifunctional 

laser A 3 color 

ADF 

buc 5 

7. Table inteligenta buc 1 

8. Flipchart buc 5 

9. Birouri  buc 5 

10. Scaune ergonomice buc 5 

11. Fiset metallic 

arhivare 

buc 2 

 

 

 



 

 

 

SPECIFICATII TEHNICE PRODUSE LOT I: 

 

1. Sistem de calcul PC 

 

Specificatii tehnice: 

 Procesor 

Model Procesor: Intel® Core™ i5-4430 

Frecventa procesor (MHz): 3000 

FSB (MHz): 1333 1600 

Turbo Boost pana la: 3200 MHz 

Dimensiune Cache procesor (KB): 6144 

 Tehnologii procesor: 

 Intel® Virtualization (VT-x) 

 Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) 

 Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) 

 Intel® 64 

 Intel® My WiFi 

 Idle States 

 Enhanced Intel SpeedStep® 

 Thermal Monitoring Technologies 

 Intel® Identity Protection 

 AES New Instructions 

 Secure Key 

 Execute Disable Bit 

 Anti-Theft Technology 

 

 Placa de baza:  

 

-Retea integrata: Da 

 

-Sunet integrat: Da 

 

-Wireless: 802.11 b/g/n 

 

 Memorie 

- Capacitate (MB): 4096 

- Tip RAM: DDR3 

 

 Unitati de stocare/optice 

- Capacitate HDD (GB): 1 TB 

- Unitate optica: DVD-W 

 

 Video 

Chipset video: nVidia 



 

 

Capacitate memorie video (MB): 2048 

Tip memorie video: Dedicata 

Model placa video: nVidia GeForce 705M 

 

 Software 

Sistem de operare: Free Dos 

 

 Periferice 

Monitor: 23 inch multi-touch screen 

Mouse: Mouse wireless 

Tastatura: Tastatura wireless 

 

 Altele 

Tip sistem: All in One PC 

Caracteristici speciale: Card Reader 6 in 1 

Porturi: 

- 2 x USB 3.0 

- 4 x USB 2.0 

- 1 x HDMI out 

-  x RJ-45 

- 1 x Microfon 

- 1 x Headphone 

Dimensiuni (mm): 574 x 453 x 57 

Greutate (Kg): 8 

 

2. Imprimanta laser A 4 

 

Specificații tehnice: 

 

Format: A4 

Functii disponibile: 

Imprimare 

Copiere 

Scanare 

Fax 

All in one 

Tehnologie: LED 

Mod tiparire:  Monocrom 

Duplex:  Manual 

Interfata:  USB 

Retea  Wireless 

Medii printare 

Formate medii de printare: 

148 × 210 mm 

76 × 127 mm 



 

 

A4 

216 x 356 mm 

Greutate mediu printare:   60 - 163 g/mp 

Copiator 

Viteza de copiere alb/negru:   24 cpm 

Rezolutie:   600 x 600 dpi 

Functii copiator:  Copierea primei pagini: 24 de secunde 

N-up 

Copiere carti 

Stergere automata fond 

Mod foto 

Control culori inchise 

Colationare 

Stergere margine 

Copiere card ID 

Imprimanta 

Viteza de printare alb/negru:  24 ppm 

Limbaj imprimanta:  GDI 

Rezolutie printare:  1200 x 1200 

Scanner 

Rezolutie scanner:  1200 x 1200 dpi (optic) 

Tip scanner: Flatbed 

Caracteristici scanner:  8 biti nuante de gri 

Functii scanner: Scan to USB 

Scanare E-mail 

Scanare catre FTP 

Scanare pe SMB 

Fax 

Viteza transmisie fax: 33.6 Kbps,  3 sec/pag 

Functii fax: 

Reapelare automata 

Agenda adrese 

Apelare rapida 

Apelare rapida: 6 numere 

Consumabile 

Tip consumabil:   Negru 

Consumabile compatibile: 

106R02180 Cartus toner capacitate standard 1000 pagini 

106R02182 Cartus toner capacitate mare 2300 pagini 

Alimentare hartie:   175 coli 

Tava output:   100 coli 

Altele 

Capacitate memorie:    128 MB 

Prima pagina:   8 s 

Sistem de operare: 



 

 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows XP 

Mac OS X 

Microsoft Windows Vista 

Microsoft Windows Server 2008 

Continut pachet: 

Cablu USB 2.0 de 1.8m 

 

3. Camera foto:  

Tip: Body 

FORMAT SENZOR Crop (1.3x - 2x) 

-  Rezolutie efectiva: 20,1 Mpx 

- Senzor: APS –C HD CMOS EXMOR 

- Rezolutie inregistrata: 20,1 Mpx 

- FORMAT FISIERE: JPEG, RAW, AVCHD 2.0, MP4 

- INREGISTRARE AUDIO: Stereo Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC 

 

Control expunere: 

- SENSIBILITATE: 100 – 16000 

- TIP OBTURATOR: Electronic controlat, Traversa Verticala, Obturator pe plan focal 

 - VITEZE OBTURATOR: B - 30s - 1/4000s 

              - MASURAREA EXPUNERII: Masurare estimativa 1200 zone +/- 3.0 EV (trepte de 

1/3 EV) 

- MODURI EXPUNERE: Multi Segment Central Spot 

- MODURI BALANS DE ALB: Auto, Zi, Umbra, innorat, Incandescent, Fluorescent, 

Blit, Custom Kelvin 

 

BLIT: 

- BLIT INTEGRAT: Blit automat, Blit de umplere, Sincronizare lenta, Sincronizare blit 

spate, Reducere efect de „ochi rosii” 

- RAZA EFECTIVA BLIT: 10m (ISO 100) 

- PATINA BLIT EXTERN: DA 

- CONTROL BLIT EXTERN: DA 

- VITEZA MAXIMA DE SINCRONIZARE: 1/160s 

 

PERFORMANTE: 

 

- CARDURI MEMORIE COMPATIBILE: Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick 

PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, carduri de memorie SD, SDHC, 

SDXC 

- ALIMENTARE: Acumulator NP-FM500H 

- ALIMENTATOR: Incarcator baterie 

 

DISPLAY 

 



 

 

- VIZOR OPTIC: Nu, Electronic  SVGA 1.2cm (0.46") Xtra Fine (1.440.000 

puncte)Acoperire 100% 

- DISPLAY LCD: 2.7" cu 460800 puncte 

 

4. Laptopuri:  

 

Specificatii tehnice:  

 

Intel® Core™ i5-4200M Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz),  

15.6'' HD(1366x768, 16:9) non-reflective Hight Brightness display,  

4GB DDR 3 1600MHz(1 DIMM, 1 DIMM liber)(max 16GB),  

HDD 750GB / 5400rpm,   

 Intel HD Graphics(max 1739MB memorie partajata la configuratiile cu 4GB RAM),  

Slim DVD Super Multi Drive(Double layer), 

Interfete (1 monitor extern, RJ-45, mic, casti, 2 USB2.0, card reader, HDMI, 1 USB3.0),  

webcam 0.9MP(1280x720), Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0+LE, Gigabit Ethernet,  

difuzoare stereo incorporate,  

baterie lithium-ion(autonomie maxima 4 ore),  

culoare neagra,  dimensiuni: W x L x H : 380.0 x 242.0 x 30.8 (front) / 33.35 (rear) mm, 

2.3kg, No OSMidnight Black, 15.6"  

 

 

5. Scaner:  

 

 

Specificații tehnice: 

 

Tip scanner: Sheetfed 

Format: A4 

Utilizare:  Birou 

Viteza scanare (s/pagina): 4 

Adancime culoare (biti):  24 

Interfata USB: USB 

Adaptor transparenta:Nu 

Dimensiuni (W x D x H mm): 297 x 119 x 122 

Alimentator documente automat: 20 coli 

Altele: 500 pagini/zi 

Dimensiune maxima ADF: 216 x 356 mm 

Dimensiune minima ADF: 89 x 56 mm 

 

6. Multifunctionala laser A 3 color ADF 

 

Specificatii tehnice:  

 

Alimentator documente RADF, Hy PAS 20ppm, Print/Scan/Copy, Duplex, Network, 

caseta 500 coli 



 

 

Sistem alimentare hartie:  

- standard o caseta 500 coli, greutate specifica hartie 60 -256 g/mp  

- bypass universal capacitate 100 coli, greutate specifica hartie 60-256g/mp 

- capacitate totala maxima: 1.600 coli (cu a doua casete optionale hartie de 500 coli 

fiecare) 

Tava de iesire: capacitate 250 coli 

Functia de copiere: 

Dimensiune maxima original: A3 

Nr. maxim de copii in mod copiere continua: 999 

Zoom: 25-400% in pasi de 1% 

Functii digitale: Selectare automata a culorii, comutare automata a casetei, selectie 

automata a raportului de marire/micsorare,intrerupere copiere, copiere multipla cu o 

singura scanare,sortare electronica, separare copii, 4in1 

Functia de imprimare:  

Procesor PowerPC 664/800 MHZ 

Emulari: PCL6/PCL 5e incl. PJL, Postscript 3 compatibil, PDF Direct Printing, XPS 

Direct Print 

Functii speciale: PDF direct print, IPP (internet printing protocol), e-mail printing,  

Interfata:Hi-Speed USB2.0, retea (Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX), USB Host 

Functia de scanare color:  

Moduri de lucru: Scan-to-FTP, Scan-to-email,TWAIN, Scan to PC, Scan to USB 

host, WSD Scan 

Viteza scanare: 40 pag/min (300 dpi/A4, color/b-w) 

20 pag/min in mod color (300 dpi/A4) 

Rezolutie scanare: 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi 

Interfata: Retea, 10/100/1000Base-TX 

Network protocol: TCP/IP 

Viteza 20/12 A4/A3 pagini color si alb-negru pe minut  

Timpul până la prima copie: 15.6 secunde sau mai puţin 

Copiere color de înaltă rezoluţie si imprimare de calitate 

Capacitate hartie pana  la 1.600 coli 

Componente de lunga durata de viaţă asigură o eficienţă fără precedent şi fiabilitate 

Interfata    USB 3.0 

Viteza scriere maxima  22 MB/s 

Viteza citire maxima  85 MB/s 

Facilitati securitate  Waterproof and dustproof 

 

 

7. Tabla inteligenta 

 

            Specificatii tehnice: 

Tehnologie: electromagnetic 

Dimensiuni:1770x1290 

Diagonala: 77/195 inch/cm 

Rezolutie: 9600x9600 

Tip proiectie: Fata 



 

 

            Format: 4:3 

            Conectica: USB 

            Grosime: 3.94 cm 

  Modalitate montaj: Perete (accesorii incluse) 

            Acuratete: 0.005 mm 

Transmitere semnal: 5 m/s 

Presiune senzitiva: 1024 nivele 

Suprafata panou: Melamina 

Modalitate de scriere: Creion electronic 

Sisteme de operare: Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, Windows XP 

Functii Speciale: Acumulator cu incarcare USB 

Integrare cu aplicatii Windows: Compatibil Microsoft Office, Compatibil Windows 7, 

Compatibil Powerpoint 

Accesorii incluse: Cablu usb (5m); Pen inclus 

 

8. Flipchart: 

 

Specificatii tehnice: 

 

- mobil, suprafata alba, magnetica 

- dimensiuni suprafata de scriere: 740 x 950 mm 

- inaltime reglabila pana la max. 2.000 mm 

 

9. Birouri:  

 

Birou clasic L = 1300 mm, A = 600mm, H = 750 mm, realizat din pal melaminat de cel 

putin 18 mm grosime 

 

10. Scaune ergonomice: 

 

 - trebuie să permită reglarea pe verticală a şezutului; 

- trebuie să fie prevăzut cu braţe laterale; 

- trebuie să permită reglarea pe orizontală a spătarului (faţă-spate); 

- tapiţerie din stofă/tip mesh ori combinat; 

- culoarea tapiţeriei: negru/ grena/ gri/ albastru; 

- picior metalic; 

- scaunul trebuie să susţină o greutate de minim 130 kg.  

  

11.  Fiset metalic arhivare:  

 

Minim 100/45/200 cu 4 polite, usi  batante si cheie 

 

Produse LOT II. 

 

Nr. DENUMIRE UM CANTITATE 



 

 

Crt. 

1. Masina de tricotat buc 2 

2. Masina de cusut buc 10 

3.  Strung universal 

pentru tamplarie 

buc 1 

4. Drujba  buc 2 

5. Motoferastrau buc 2 

6. Banc de lemn 

pentru tamplarie 

buc 2 

7. Polizor de banc buc 2 

8. Masina de gaurit 

manuala 

buc 2 

 

1. Masina de tricotat: 

 

Fontura: singulara ( o singura fontura) 

Numar de ace: 150; 

Distant intre ace: 6,5 mm (3,9 gg) 

Numar de fire: lucreaza cu un singur fir din doua; 

Selectarea acelor in lucru: manuala; 

Tricoturi: posibilitate ptr. 5 tipuri de tricot; 

 

2. Masina de cusut 

- sistem automat de taiere a atei 

- infirare automata 

- ecran LCD - ecranul afiseaza cele mai importante informatii (tipul cusaturii, lungimea 

pasului si latimea zig-zag-ului si piciorusul corespunzatur fiecarei cusaturi). 

- functia de memorare a setarilor alese pentru o anumita cusatura 

- buton pentru ridicare suplimentara a piciorusului presor, daca coaseti pe  un material 

mai gros 

- functia de brat liber, pentru maneci, genti si alte cusaturi circulare 

- functia de intarire automata a cusaturii 



 

 

- transportor in 7 puncte - aceasta functie asigura o calitate superioara cusaturii si un 

transport foarte bun materialului 

- functia de bobinare rapida 

- functia de pozitionare a acului sus/jos atunci cand masina este oprita 

- tripla luminare cu LED 

- zona mare de coasere 

- ajustarea vitezei de coasere - puteti regla viteza de coasere de la lent la rapid 

- buton pentru pornit/oprit 

 

3. Strung universal pentru tamplarie: 

 

- Distanta maxima intre centre: 1000 mm; 

- Viteza motor: 2800 rot/min; 

- Putere motor: 1,5 CP; 

- Greutate totala: 52 kg; 

- Lungime max de copiere: 1100 mm; 

- Diametru max. de strunjire: 340 mm; 

- Piatra de rectificare: 150 mm; 

 

4. Drujba 

 

Specificaţii motor 

Cilindree 40.9 cm  

Putere 1.8 kW / 2.4 CP 

Turaţie ralanti 2900 rpm 

Turaţie maximă 9000 rpm 

Cursă piston 31 mm 

Bujie  

Volum rezervor de carburant 0.37 lit 

Volum rezervor ulei 0.25 lit 

Debit pompă de ulei 13-13 ml/min 

Echipamente de tăiere 

Pasul lanţului .325" 

Dimensiune recomandată a şinei de ghidaj, min-max 33-45 cm / 13"-18" 

Viteza lanţului la turaţie maximă 14.69 m/s 

Date privind emisiile de noxe, vibrațiile și nivelurile de zgomot 
Emisii de zgomot la urechea operatorului max 102 dB(A) 

Emisii zgomot max  114 dB(A) 

 

5. Motoferastrau  

Posibilitatea de a verifica vizual nivelul carburantuluicare sa permita controlarea timpului 

de lucru si organizarea sarcinilor in functie de cantitatea de carburant. 

 Motor a carui constructie si functionare sa se bazeze pe evacuarea cu ajutorul unui jet de 

aer a gazelor nearse 



 

 

 Capacul rezervorului de carburant prevazut cu maner rabatabil; 

Intrerupatorul combinat stop-soc; 

Sistem pentru amortizarea vibratiilor; 

Sistemul de precuratare a aerului aspirat prin miscare centrifugala• 

 Frana de lant activata inertial; 

Sistem pentru tensionarea lantului care nu necesita unelte, amplasat pe carcasa, in partea 

lateral; 

Marcaje pentru semnalizarea directiei de doborare. 

 Maner cu design ergonomic, confectionat din material cu o foarte buna aderenta, care sa  

asigure o pozitie confortabila a mainii pe perioada operarii acestui echipament si o priza mai 

buna. 

Filtrul de aer usor de scos, eventual de inlocuit, prinderea acestuia fiind simpla, dar 

sigura. 

Puterea de 2000W 

 

6. Banc de lemn pentru tamplarie: 

 

- Dimensiuni masa: 1260/610/840 mm; 

- Cu ambalaj: 1320/530/230 mm 

- Greutate neta max 56 kg 

 

7. Polizor de banc  

 

Putere nominala: min 600 W 

Diametru disc de slefuit: 200 mm 

Turaţie nominală: 2900 rot/min 

Diametru ax: 22 mm 

Granulatie piatra: 24/60 

 

8.  Masina de  gaurit manuala 

 

- Moment de torsiune maxim (inşurubare dură) 34 Nm 

- Turaţie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a 0 400 1.300 min-1 

- Tensiunea acumulatorului 14.4 V 

- Capacitate acumulator 1.5 Ah 

- Trepte ale momentului de torsiune 20+2 

- Diam. de găurire in lemn, maxim 30 mm 

 

 

 

 Receptia produselor se va face in termen de 5 zile de la livrare: 

In cazul in care produsele nu corespund calitativ conform cerintelor din specificatiile 

tehnice, se va intocmi un act de refuz ce va fi comunicat furnizorului.  

In acest caz furnizorul se obliga sa inlocuiasca produsele neconforme si sa livreze 

produse conforme in termen de 15 zile de la constatarea deficientelor. 



 

 

In cazul in care furnizorul nu va inlocui produsele neconforme in termenul stabilit, 

Achizitorul va putea aplica prevederile contractual privind rezilierea contractului. 

Ofertantul trebuie sa furnizeze produse care sa aiba o perioada de garantie de minim   12 

luni de la data livrarii acestora. 

Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o oferta care sa 

indeplineasca specificatiile tehnice cerute si care ofera cel mai mic pret. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este “pretul cel mai scazut”. 

Neprezentarea propunerii tehnice sau financiare va duce la descalificarea ofertei ca fiind 

neconforma. 

 

Operatorii economici interesati pot obtine mai multe informatii de luni pana vineri intre orele 

10,00-16,00. 

Contact: Paun Doina 

Tel/fax:0250810322 

 


