
 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 

Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 

Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

COD SMIS 120422 
 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ SERVICII DE LEASING 

OPERAȚIONAL 
 

Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar 

pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici, sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având 

menţiunea de „sau echivalent”. 

 

Întocmit:  Utilizator: 
Manager proiect  Lider de proiect 
OTILIA EACHIMOV   Asociația Valori Dobrogene 
Data: 14.08.2018   
   
   
CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE 

a) Informații despre Utilizator 

Utilizator: ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE 

Sediu social: Municipiul Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, județ Tulcea 

Punct de lucru proiect: Municipiul Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, scara C, județ 

Tulcea 

Telefon: 0240 506300; Fax: 0240 506301 

E-mail: contact@asvd.ro;  

Persoană de contact: Manager proiect Eachimov Otilia 

 

b) Date referitoare la contract: 

Obiectul contractului: servicii de leasing operațional autovehicul; 

Tip servicii: leasing operațional 

Valoarea estimată a contractului cu TVA inclus este de: 38.080,00 lei 

Durata contractului: 16 luni. 

  

c) Documentele care însoțesc oferta: 

Certificat de înregistrare a operatorului juridic, în copie conform cu originalul. 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

mailto:contact@asvd.ro
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apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora – Formularul 3.  În acest context precizăm componența actuală a echipei de proiect și 

membrilor organizației pentru evaluarea corectă a încadrării: Otilia Eachimov, Creița Constantin, 

Tamara Sirotencu, Liviu Sirotencu, Enachioiu Florin-Adrian. 

Împuternicirea pentru persoana care semnează oferta, dacă aceasta este alta decât asociatul sau 

administratorul ofertantului, așa cum reiese din certificatul constatator. 

 

d) Formularele aferente ofertei: 

Formular 1 - Propunere tehnică și financiară. Se poate înainta și un formular propriu candidatului cu 

condiția de a regăsi elementele tehnice și de preț solicitate. 

Formular 3 - Declarație 

 

e) Prezentarea ofertei: 

Oferta se va transmite într-un dintre următoarele modalități: 

 Prin email, la adresa contact@asvd.ro; 

 În plic închis, într-un singur exemplar, prin curier cu confirmare de primire la adresa: 

Municipiul Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, scara C, județ Tulcea; 

 Personal, la adresa Municipiul Tulcea, strada Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, scara C, județ 

Tulcea; 

Ofertele transmise prin email, în situația în care sunt selectate pentru a fi contractate, vor fi depuse 

în original anterior semnării contractului.  

Formularele ofertei se vor completa prin tehnoredactare în limba română. 

Formularul cu oferta tehnică se va completa în coloana din dreapta, menționând datele ofertate. Nu 

se vor face mențiuni de genul „DA”, „Oferim” ci se vor descrie clar marca, modelul și caracteristicile 

tehnice ale produselor ofertate.  

Ofertele care nu îndeplinesc caracteristicile tehnice minime vor fi considerate neconforme. 

Toate documentele vor fi semnate de aceeași persoană. 

Oferta va fi transmisă până la data de  30.08.2018, ora 16.00.  

Ofertele transmise care nu ajung la Utilizator până la termenul limită de depunere vor fi descalificate 

și vor fi returnate nedeschise. 

Costurile pentru întocmirea și depunerea ofertei sunt suportate de ofertant. Oferta se poate 

modifica sau retrage până la data limită de depunere a ofertelor prin transmiterea unui plic, cu 

respectarea cerințelor privind transmiterea ofertelor, cu oferta modificată sau adresa de retragere a 

ofertei.  
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f) Procedura aplicabilă: 

Achiziție directă conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitanților/Utilizatorilor privați pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 

 

g) Metoda de evaluare: 

În vederea respectării principiilor economicității, eficienței și eficacității (aşa cum sunt definite în 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016), Utilizatorul va alege oferta cu cele mai 

multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului.  

 

h) Alte informații relevante: 

În cazul în care intervin solicitări de clarificări care pot duce la modificări/ ajustări ale specificațiilor 

tehnice, Utilizatorul poate să prelungească termenul de depunere al ofertelor 

Ofertele transmise vor fi valabile cel puțin 60 de zile calendaristice de la data depunerii. 

Toate documentele vor fi în limba română.  

În perioada de evaluare a ofertelor, Utilizatorul își rezervă dreptul de a solicita prin email/fax/curier, 

după caz, clarificări și documente doveditoare suplimentare de la ofertanți, cu privire la oferta 

depusă.  Termenul de răspuns la clarificări este de 48 de ore, în caz contrar oferta poate fi declarată 

respinsă. 

Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul de a oferi asistență Utilizatorului pentru 

finalizarea în bune condiții a proiectului în cadrul căruia se face achiziția. 

Prin transmiterea ofertei, ofertantul câștigător își dă acordul ca în contractul de furnizare să se 

includă o prevedere prin care își asumă obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și 

documentelor referitoare la proiect (produsele furnizate în acest proiect și a documentelor aferente) 

cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI POR sau de alte structuri cu competențe în 

controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale 

aferente acestora. 

  

CAPITOLUL 2: SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME 

a) Caracteristici minime: 

 Motor 

o Carburant: Benzina 

o Cilindree (cc): 1197 

o Număr cilindri: 4 

o Cuplu maxim (Nm): 205 
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o Tip transmisie: Transmisie față 

o Puterea în CP: 120 CP 

o Puterea în Kilowatts: 97 

 Dimensiuni 

o Înălțime: 1566 

o Lungime: 4122 

o Lățime totală (cu / fără retrovizoare): 1778 

 Greutate 

o Sarcină utilă: 457 

 Caroserie 

o Număr de uși: 5 

o Tip caroserie: Monovolum 

 Motorizare 

o Număr supape: 16 

o Putere maximă (kW): 88 kW 

o Tip injecție: Turbo / Injecție multipunct secvențială 

o Filtru de particule 

 Dimensiuni (mm) 

o Ampatament: 2606 

o Garda la sol: 170 

 Norma de poluare 

o Norma de poluare: EURO 6 

 Frâne 

o Frâne spate: NC 

o Frâne față: DV-280 

 Jante și pneuri 

o Dimensiune pneuri față/spate: 205/55 R 17 

 Specificații 

o Climatizare automata 

o Controlul traiectoriei E.S.C. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) 

o Navigație: Sistem multimedia de navigație 

o Cutie de viteze: Manuală 6+1 trepte 

o Tempomat limitator de viteză 

o Tempomat regulator de viteză (Cruise Control) și limitator de viteză 

o Roți: Jante de aliaj de 17'' diamantate de culoare negră 

 Capacitate 

o Capacitate rezervor (l) 45 
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 Specificații echipamente 

o Carcase oglinzi exterioare și mânere portiere de culoarea caroseriei  

o Faruri de zi LED cu semnătură "C-Shape" 

o Volan îmbrăcat în piele 

 Siguranță 

o Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante, cu sondă de temperatură, 

rabatabile electric  

o Roată de rezervă pentru uz temporar 

o A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică de frânare) 

o Asistare la frânarea de urgență  

o Airbag-uri frontale și laterale (cap și torace - sistem cortină) pentru șofer și pasager 

față  

o E.S.C. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului)  

o Sistem de monitorizare presiune pneuri 

o Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate și scaun pasager 

o Faruri FULL LED și semnalizatoare LED integrat 

 Post conducere 

o Funcție ECO MODE 

o Funcție Stop & Start  

 Confort 

o Scaun șofer cu reglaj pe înălțime  

o Card de acces și demaraj cu funcția "Măini Libere" 

o Cotieră față 

o Climatizare automată 

o Senzori de parcare spate și cameră video pentru marșarier 

o Senzor de ploaie și lumină 

o Geamuri electrice spate   

o Geamuri față și spate electrice cu impuls pentru geamul șoferului   

o Proiectoare de ceață  LED 

 Echipamente individuale 

o Dotări suplimentare auto (omologate  RAR): - Triunghi de avertizare 2 buc.; - 

Stingător de incendiu, tip auto;  - Trusă medicală  de prim ajutor; - Cric;  - Cheie roţi.  

Livrarea și punere în funcțiune vor fi asigurate de Prestator la sediul Utilizatorului din Municipiul 

Tulcea, însoțită de următoarele: 

 Manual de operare = instrucțiuni de utilizare, întreținere și service pentru achizitor în limba 

română; 
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 Carte tehnică; 

 Talon; 

 Cartea de identitate; 

 Asigurarea CASCO; 

 Asiguarea RCA; 

 Rovinieta; 

 Asitență rutieră 24/24; 

 Declarație/certificate de calitate și conformitate; 

 Certificat de garanție; 

 Factura; 

Chiria lunară va acoperi in cazul fiecarui autovehicul in parte cel puţin următoarele: 

 Număr de km anuali incluşi în oferta de leasing – maximum 40.000 km/an/autovehicul; 

 Taxa de drum; 

 Taxe inmatriculare; 

 RCA; 

 CASCO (fara fransiza); 

 ITP valabil; 

 Anvelope de vara/iarna; 

 Asistenta rutierea si suport 24 de ore din 24. 

 
Chiria lunară nu va acoperi următoarele (limitativ): 

 Combustibil; 
 Vulcanizare; 

 Lichid de parbriz, alte cosmetice auto; 

 Încălcări ale regulamentelor privind parcarea şi traficul 

 

b) Locatorul trebuie:  

 să agreeze completarea contractului de servicii de către Utilizator cu prevederi specifice 

proiectului. Elementele minime obligatorii ce vor fi incluse în contract sunt:  

o PREAMBUL: Încheiat în temeiul Ordinului ministrului fondurilor europene 

nr.1248/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/Utilizatorilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 

sau lucrări finanțate din fonduri europene, în scopul implementării proiectului cu titlul 

- „ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST”, COD SMIS 120422. 

o Clauze :  

 Locatorul se obliga sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor 
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referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de M/OI sau 

de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente 

fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, 

dupa caz. 

Moneda folosită la întocmirea ofertei financiare este RON.  

Ofertele primite în euro vor fi calculate în ron la cursul BNR din ziua elaborării ofertei înaintate. 

Ofertantul trebuie să prezinte orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt 

necesare pentru evaluarea ofertei.  

 

CAPITOL 3: FORMULARE 
Formular 1 – Oferta financiară. 

Formular 3 – Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 
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Formularul 1 

Operator economic:……………….. 

Sediu social:……………………………. 

FORMULAR OFERTĂ TEHNICĂ 

 

ECHIPAMENTE IT Denumire produs ofertat: 

Cerințe minime obligatorii: Descriere tehnică ofertă Locator: 

 Motor 

o Carburant: Benzina 

o Cilindree (cc): 1197 

o Număr cilindri: 4 

o Cuplu maxim (Nm): 205 

o Tip transmisie: Transmisie 

față 

o Puterea în CP: 120 CP 

o Puterea în Kilowatts: 97 

 Dimensiuni 

o Înălțime: 1566 

o Lungime: 4122 

o Lățime totală (cu / fără 

retrovizoare): 1778 

 Greutate 

o Sarcină utilă: 457 

 Caroserie 

o Număr de uși: 5 

o Tip caroserie: Monovolum 

 Motorizare 

o Număr supape: 16 

o Putere maximă (kW): 88 kW 

o Tip injecție: Turbo / Injecție 

multipunct secvențială 

o Filtru de particule 

 Dimensiuni (mm) 

o Ampatament: 2606 

o Garda la sol: 170 

 Norma de poluare 

o Norma de poluare: EURO 6 
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 Frâne 

o Frâne spate: NC 

o Frâne față: DV-280 

 Jante și pneuri 

o Dimensiune pneuri 

față/spate: 205/55 R 17 

 Specificații 

o Climatizare automata 

o Controlul traiectoriei E.S.C. 

(sistem de stabilitate 

electronică a autovehiculului) 

o Navigație: Sistem multimedia 

de navigație 

o Cutie de viteze: Manuală 6+1 

trepte 

o Tempomat limitator de viteză 

o Tempomat regulator de viteză 

(Cruise Control) și limitator de 

viteză 

o Roți: Jante de aliaj de 17'' 

diamantate de culoare negră 

 Capacitate 

o Capacitate rezervor (l) 45 

 Specificații echipamente 

o Carcase oglinzi exterioare și 

mânere portiere de culoarea 

caroseriei  

o Faruri de zi LED cu semnătură 

"C-Shape" 

o Volan îmbrăcat în piele 

 Siguranță 

o Oglinzi retrovizoare reglabile 

electric și degivrante, cu 

sondă de temperatură, 

rabatabile electric  

o Roată de rezervă pentru uz 

temporar 
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o A.B.S. + E.B.D. (repartiție 

electronică de frânare) 

o Asistare la frânarea de 

urgență  

o Airbag-uri frontale și laterale 

(cap și torace - sistem cortină) 

pentru șofer și pasager față  

o E.S.C. (sistem de stabilitate 

electronică a autovehiculului)  

o Sistem de monitorizare 

presiune pneuri 

o Sistem de prindere ISOFIX 

pentru locurile laterale spate 

și scaun pasager 

o Faruri FULL LED și 

semnalizatoare LED integrate 

 Post conducere 

o Funcție ECO MODE 

o Funcție Stop & Start  

 Confort 

o Scaun șofer cu reglaj pe 

înălțime  

o Card de acces și demaraj cu 

funcția "Măini Libere" 

o Cotieră față 

o Climatizare automată 

o Senzori de parcare spate și 

cameră video pentru 

marșarier 

o Senzor de ploaie și lumină 

o Geamuri electrice spate   

o Geamuri față și spate 

electrice cu impuls pentru 

geamul șoferului   

o Proiectoare de ceață  LED 

 Echipamente individuale 

o Dotări suplimentare auto 
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(omologate  RAR): - Triunghi 

de avertizare 2 buc.; - 

Stingător de incendiu, tip 

auto;  - Trusă medicală  de 

prim ajutor; - Cric;  - Cheie 

roţi.  

Livrarea și punere în funcțiune vor fi asigurate 

de Prestator la sediul Utilizatorului din 

Municipiul Tulcea, punct proiect strada 

Babadag, nr.139, Parter, bloc 21, scara C, 

însoțită de următoarele: 

 Manual de operare = instrucțiuni de 

utilizare, întreținere și service pentru 

achizitor în limba română; 

 Carte tehnică; 

 Talon; 

 Cartea de identitate; 

 Asigurarea CASCO; 

 Asiguarea RCA; 

 Rovinieta; 

 Asitență rutieră 24/24; 

 Declarație/certificate de calitate și 

conformitate; 

 Certificat de garanție; 

 Factura; 

 

Chiria lunară va acoperi in cazul fiecarui 

autovehicul in parte cel puţin următoarele: 

 Număr de km anuali incluşi în oferta 

de leasing – maximum 40.000 

km/an/autovehicul; 

 Taxa de drum; 

 Taxe inmatriculare; 

 RCA; 

 CASCO (fara fransiza); 

 ITP valabil; 
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 Anvelope de vara/iarna; 

 Asistenta rutierea si suport 24 de ore 

din 24. 

Beneficii suplimentare 

 

NU 

 

DA 

a) Locatorul trebuie:  

 să agreeze completarea contractului 
de servicii de către Utilizator cu 
prevederi specifice proiectului 
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Formular 2 

Operator economic ofertant:……………….. 

Sediu social:……………………………. 

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

 

Către: ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE 

 

Stimată dna. Manager proiect, 

 

Subscrisa SC………………….., cu sediul social în ……., având Cod Unic de Înregistrare .... şi Număr de 

Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ...., ne obligăm, în cazul în care oferta noastră 

va fi declarată câștigătoare, să furnizăm produsele detaliate în oferta tehnică, pentru suma totală de 

………..(detaliată în cifre și litere) euro/lei, plus TVA, prețul fiind detaliat astfel:  

Nr.  Denumire  

 

UM Cant. Preț unitar 

Ron/euro, 

fără TVA 

Total valoare 

Ron/euro, 

fără TVA 

Valoare TVA 

Ron/euro 

1  16 luni    

2       

3       

 

 

Data completării:  

Ofertant, 

Denumire 

Prin Reprezentant legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 3: LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 

Obiectiv specific: Compozit 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

Titlul proiectului: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST 

Contract POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. 

COD SMIS 120422 
 

 

Formular 3 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 Subsemnatul/a …………., în calitate de ………….. a SC ……, cu sediul în ….., cod de identificare fiscală 

……, Cod Unic de Înregistrare nr. …………., referitor la procedura de achiziție directă derulată de 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE conform Ordinului MFE 1284/2016, declar pe propria răspundere, 

sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise 

la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 

fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

142/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Subsemnatul/a ………….. declar că voi informa imediat ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE dacă vor 

interveni modificări în prezenta declarație. 

 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării 

declarației, orice informații suplimentare. 

 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Data completării: ... 

 

……………… 

(nume și funcție persoană autorizată/împuternicit) 

………………… 

(semnătură) 


