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Granturile SEE 2014-2021 

Apel „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” - Runda a 2-a 

Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor” 

Proiect: IMPACT Ludesti - COD PN1079 

Promotor de proiect - Asociatia FDP – Protagonisti in Educatie 

 

Asociatia FDP – Protagonisti in Educatie                                          Nr. inregistrare: 108/03.10.2022 
 

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIE DE FURNIZARE DE APARATURA ELECTRONICA SI IT  

CODURI CPV:  30213100-6 -  COMPUTERE PORTABILE, 38652120-7 – VIDEOPROIECTOARE,  

38653400-1 ECRAN PROIECTIE, 48300000-1- LICENTE      

 

Asociația FDP – Protagoniști în educație, în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu Primăria 

Comunei Ludești, implementează proiectul ”IMPACT Ludești” Contract de finanțare nr. 
17/20.12.2021/SEE, cod proiect PN1071 în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 

Asociația FDP – Protagoniști în educație, în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu Primăria 

Comunei Ludești, implementează proiectul ”IMPACT Ludești” Contract de finanțare nr. 
17/20.12.2021/SEE, cod proiect PN1071 în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 
In cadrul acestui proiect, asociația organizeaza achiziția de furnizare de aparatura electronica si IT în 

cadrul  proiectului ”IMPACT LUDEȘTI”, Coduri CPV 30213100-6 -  Computere portabile, 38652120-7 – 

Videoproiectoare, 38653400-1 Ecran proiectie, 48300000-1- Licente.      

1. Durata contractului – de la data semnarii pana la data de 31.12.2022. 

2. Termen de furnizare:  in maximum 10 zile de la data semnarii contractului de achiziție de 

furnizare 

3. Termen de plata – maximum 30 de zile de la data comunicarii facturii de catre prestator 

catre Beneficiarul care va fi emisa cel mai devreme la data semnarii procesului verbal de 

receptie a serviciilor de proiectare a site-ului. 

4. Procedura aplicată - Procedura de achiziție directă, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și 

HG nr. 395/2016. 

5. Sursa de finanțare a contractului: Bugetul proiectului “IMPACT Ludesti” - COD PN1079 

finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

6. Criteriu de atribuire – prețul cel mai scăzut. 
7. Valoarea estimate a contractului: 16.800,00 lei fără TVA. 

8. Modalitate desfășurare: Formularul de propunere tehnico-fiananciară se transmite electronic 

la adresa de e- mail: mariana.mizgoi@hotmail.com. 

mailto:mariana.mizgoi@hotmail.com
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9. Termenul limită de primire a ofertelor: 06.10.2022, ora 16.00 pe adresa de e-mail: 

mariana.mizgoi@hotmail.com sau la sediul Asociatiei FDP – Protagonisti in educatie din 

Bucuresti, sector 2, str. Albesti nr. 14. 

10. Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la adresa de e-mail: 

mariana.mizgoi@hotmail.com. 

 

 

ACHIZITIE DE FURNIZARE DE APARATURA ELECTRONICA SI IT  

CODURI CPV:  30213100-6 -  COMPUTERE PORTABILE, 38652120-7 – VIDEOPROIECTOARE,  

38653400-1 ECRAN PROIECTIE, 48300000-1- LICENTE      

 
Asociația FDP – Protagoniști în educație, în calitate de Promotor de Proiect, împreună cu Primăria Comunei 

Ludești, implementează proiectul ”IMPACT Ludești” Contract de finanțare nr. 17/20.12.2021/SEE, cod 

proiect PN1071 în Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Datele Beneficiarului: 

Asociația ”FDP – Protagoniști în educație”  - Promotor de Proiect 

Sediu: Municipiul București, sector 2, str. Albești nr. 14 

Cod înregistrare fiscală nr. 9019287 

1.2 Organizatiile partenere in proiect: 

• Primaria Comunei Ludesti 

1.3. Obiectivele proiectului: 

1.3.1 Obiectiv general: 

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludesti, 

Dambovita prin servicii integrate de educatie, sanatate, ocupare, abilitare dar si sprijin pentru 

imbunatatirea conditiilor de locuire. 

1.3.2. Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului „IMPACT Ludesti”sunt: 

• OS1: Prevenirea abandonului si a esecului scolar pentru un numar de 200 de copii din invatamantul 

primar si gimnazial, prin activitati de educatie remediala si nonformala, educatie parentala pentru 

parinti si instruirea cadrelor didactice; 

• OS2: Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a unui numar de 120 de tineri prin calificarea 

acestora in meserii relevante si solicitate de angajatorii din zona si prin servicii de consiliere pentru 

ocupare; 

• OS3: Cresterea accesului la drepturi si servicii de baza (educatie, sanatate, piata muncii, beneficii 

sociale) prin servicii de consiliere si asistenta sociala pentru un numar de 335 persoane. 

• OS4: Dezvoltarea educatiei pentru sanatate pentru 350 de copii si tineri prin sesiuni de informare 

si incurajarea comportamentelor sanatoase. 

• OS5: Cresterea capacitatii romilor din Ludesti de a se organiza si a actiona pentru interesul 

comunitatii lor prin instruirea a 25 de tineri si tinererome si a 15 experti romi. 

mailto:mariana.mizgoi@hotmail.com
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CAIET DE SARCINI 

ACHIZITIE DE FURNIZARE DE APARATURA ELECTRONICA SI IT 

CODURI CPV:  30213100-6 -  COMPUTERE PORTABILE, 38652120-7 – VIDEOPROIECTOARE,  

38653400-1 ECRAN PROIECTIE, 48300000-1- LICENTE      

 
1. DATE GENERALE 

Denumirea achizitiei: achizitia de furnizare de produse de papetărie și articole mărunte de birou pentru 

echipa de management pentru proiectul”Impact Ludești” 

Coduri CPV: 30213100-6 -  Computere portabile, 38652120-7 – Videoproiectoare, 38653400-1 - Ecran 

proiectie, 48300000-1- Licente.  

Tipul achizitiei : furnizare produse – achizitie directa 

Valoare estimata:  16.800,00 lei fără TVA. 

 
2. DOMENIUL DE APLICARE 

2.1 Caietul de sarcini contine specificaţiile tehnice minime de bază, care trebuie respectate astfel 

încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzator cu necesitătile beneficiarului. 

2.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanti. 

2.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile ofertantului de a respecta legislatia, 

normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data depunerii ofertei 

2.4 Conditiile tehnice si de calitate cuprinse in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 

prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare. 

2.5 Caracteristicile tehnice continute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii si eliminatorii. 

2.6 Este obligatoriu ca autovehiculul ofertat să fie disponibil comercial la data depunerii ofertei. Nu vor 

fi luate în considerare prognoze, estimări sau anunţuri ale ofertantului sau producătorului. 
 

3. SPECIFICAŢII TEHNICE CU PRIVIRE LA PRODUSELE CARE SE VOR FURNIZA: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire articol  Specificații tehnice  Cantitate 

1. Ecran de proiectie  Manual A+ Screen WS1-150, minim 150cm x 

150cm 

1 buc 

2.   Videoproiector  Minim XGA 1024*768, EB-E01, 3300 lumeni 1 buc 

3. Laptop  
 

CPU intel, minim 8GB RAM, minim 256GB SSD, 
W11PRO, cu system de operare 

3 buc  

4. Pachet licente -  

sistem de operare + 

antivirus 

Valabilitate – minimum 1 an  

Se vor instala pe cele 3 laptop-uri  

3 buc  



Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

4 

 

 

 

4. TERMEN DE FURNIZARE A PRODUSELOR - 10 zile de la semnarea contractului de furnizare produse 

Produsele se vor furniza la adresa din Str. Albesti nr. 14, sector 2 București. 
 

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE 

- In vederea depunerii ofertei tehnice și financiare, operatorii economici interesați vor 

complete 

formularele 1 și 2 atasate. 

- Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără tva. Preţul contractului va fi ferm şi nu va putea 

fi actualizat. 

 
Va transmitem atasat la prezenta cerere de oferta urmatoarele formulare: 

1. Declaratie de respectarea legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul 

achizitiilor publice - Anexa nr.1 

2. Oferta financiara și Centralizator de preturi - Anexa nr. 2 

 
 

Va mulţumim anticipat! 

ASOCIATIA FDP – PROTAGONISTI IN EDUCATIE 
 

 


