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1.1.ACHIZITORUL 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 
 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) 

 aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
 

Titlul proiectului: „COMUNITATEA SE DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” 
Nr. Contract de finanțare: POCU/140/4/2/114560 

Beneficiar: Asociația - Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă "FORMATEMP" 

 

 

 

 
Avizat, 

Manager Proiect, 
Valentin DIMON 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Pentru achizitia publica Furnizare servicii inchiriere autoturism pe termen lung (leasing operational) – in cadrul 

proiectului „COMUNITATEA SE DEZVOLTĂ - O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” POCU/140/4/2/114560  

 
 

 

 

Asociatia - Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca 
"FORMATEMP", in calitate de Solicitant, in conformitate cu art. 3, lit. b din anexa la Ordinul MFE 
nr. 6712 / 07.11.2017 – ANAP 890 / 14.11.2017. 

 

Adresa: Bucuresti, strada Academiei nr. 35-37, Sc. A, Et.4, Ap.11, Sector 1, telefon: 031100 68 25, 
e-mail office.formatemp@gmail.com, www.formatemp.ro , reprezentata de domnul Valentin 
DIMON in calitate de Presedinte / manager de proiect. 

 

 1.2.INFORMATII GENERALE RELEVANTE  
 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane 
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a 
com.Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de masuri integrate. 

 

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin 
reducea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala a unui grup de 560 de persoane 

dintr-o comunitate marginalizata si restul comunitatilor. Obiectivul General este 
concordant cu AP.4, care urmareste promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si 

1. INFORMATII GENERALE 

mailto:office.formatemp@gmail.com
http://www.formatemp.ro/


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020 

 

 

 

a oricarei forme de discriminare prin asigurarea oportunitatii de dezvoltare a intregului 
potential individual,indiferent de originea sociala sau etnica,  prin dezvoltarea abilitatilor,  
cunostintelor si experientei necesare. 

 
Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere 
inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU: 

 

- promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei 
de munca (prin crearea a 105 locuri de munca); 

- promovarea incluziunii sociale,  combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare 
(prin conferintele pe tematica nediscriminarii si tratamanetului egal, activitatile extra 
curriculare , a taberelelor si excursiilor pe aceeasi tematica cu elevii); 

- investitiile în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare 

pe tot parcursul vietii (prin cursurile de formare profesionala,  si prin sesiunile de 
orientare si consiliere). 

 

Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, deoarece vizeaza 
reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 
comunitatea marginalizata a comunei Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de 

masuri integrate. 
 
 

 1.3.SOLICITANT SI PARTENERI  
 

Parteneriatul pentru desfasurarea achizitiilor publice a fost constituit in baza art. 4, alin. 
1, lit. c din Legea nr. 98/2016. 

Solicitant: ASOCIAŢIA – CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE 
ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ „FORMATEMP” – S 

 

Parteneri: 
 

P1 - COMUNA PODGORIA 

P2 - SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA 
P3 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA ,,SANSE EGALE„ 
P4 - FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL 

P5 - BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL 
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Avizat, 
Intocmit: PICIORUS ALEXANDRU EDUARD 
Coordonator P4 – FORMAREPLUS Manager Proiect, 

Valentin DIMON 

3.1 FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL 

 
 

 
 

Scopul prezentei achizitii publice este de a achizitiona servicii inchiriere autoturism pe termen lung 
necesare activitatilor prevazute prin proiect. 

 
Coduri CPV: 
34110000-1 Autoturisme (Rev. 2) 

 

 2.2.REZULTATE ASTEPTATE ALE CONTRACTULUI  
 

Rezultatul asteptat este achizitionarea de servicii inchiriere pe termen lung autoturism cu 
urmatoarele specificatii: 

 
Rulaj lunar inclus: 7.000km 
Avans: 0% 
Servicii de inchiriere, in functie de necesitati si de situatia curenta in contextul pandemiei de 
SARV-COV2 – inchirierea se va realiza ca si cost lunar, sau ca si cost zilnic, in functie de gradul de 
utilizare a autoturismului. 

 

 3.    CANTITATI NECESARE  
 

Crt Denumire Bucati 
1 servicii inchiriere pe termen lung autoturism 1 autoturism 

 

 4.    SPECIFICATII TEHNICE SI MODALITATEA DE ATRIBUIRE  
 

Autoturism: cutie de viteze automata, aer conditionat, diesel, putere minim 120cp. 
Valoarea estimată a achiziției este de: 

 
2000 lei/luna (TVA inclus)  
Sau  
200 lei/zi (TVA inclus) * 

 
*sub rezerva aprobarii actului aditional  
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Modalitatea de atribuire: Selectie din catalogul SICAP. 
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