
Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr.3 „Locuri de muncă pentru toți” 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forţei de muncă și 
sprijinirea mobilitatii forţei de muncă 
Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor la 
schimbare 
Obiectivul specific 3.8: Creșterea numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, 
metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiţii de lucru îmbunătăţite în 
vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Beneficiar:  SORSTE S.A.  

Numărul de identificare al 
contractului: POCU/227/3/8/117766 
 
Cod proiect: 117766 

 

 
 

 

 

 

 

SECTIUNEA CAIET DE SARCINI 
 

Furnizare echipamente IT  

pentru proiectul 

Primul Manager „PriMa”, cod SMIS 117766 



 

1. Informatii generale 
 

1.1 Introducere 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea contractului şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici îşi vor elabora 

oferta.  

Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind 

serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de organizare evenimente si materiale 

publicitare in cadrul proiectului POCU/227/3/8/117766 Primul Manager „PriMa”, cod SMIS 117766, 

cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman. 

Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime. În acest sens 

orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare 

numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 

minime din Caietul de sarcini. 

 

1.2 Date generale 
 
Autoritatea contractantă: SORSTE S.A. 

Titlul proiectului: Primul Manager „PriMa”, cod SMIS 117766 

Numărul de identificare al contractului: POCU/227/3/8/117766 
Sursa de finanţare: Proiect cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr.3 
„Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a 
forţei de muncă și sprijinirea mobilitatii forţei de muncă, Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea 
lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor la schimbare, Obiectivul specific 3.8: Creșterea numărului 
de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor 
umane și de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor 
economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă 
conform SNCDI 
Durata contractului: 12 luni 

 

1.3 Denumirea produselor achiziţionate 
 
Ofertantul devenit Contractor va furniza urmatoarele echipamente IT: 

- 1 server; 

- 5 laptop. 
 
Cod CPV 30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou 



 
1.4 Date privind procedura aplicată  

 
Ţinând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare: POCU/227/3/8/117766, precum şi de 

valoarea estimată a contractului de servicii de organizare evenimente si materiale publicitare, procedura 

de atribuire a acestui contract de furnizare este achizitie directa.  

Valoare estimata contract fara TVA: 35950,00 lei.  

 

 

 

1.5 Informatii despre proiect 
 
SORSTE S.A. implementeaza proiectul Primul Manager „PriMa” Cod SMIS 117766. Proiectul este 
cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr.3 „Locuri de muncă pentru toți”, 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forţei de muncă și sprijinirea 
mobilitatii forţei de muncă, Prioritatea de investitii 8.v: Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor și 
antreprenorilor la schimbare, Obiectivul specific 3.8: Creșterea numărului de angajaţi care beneficiază de 
noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiţii de lucru 
îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 

 

Obiectivul general al proiectului este:  
OG. Dezvoltarea competentelor manageriale a 520 persoane care asigura managementul strategic, 
angajati din domeniul resurselor umane si antreprenori din intreprinderile din regiunea Sud-Est, prin 
participarea acestora la programe de formare specifice, precum si sprijinirea a 60 de intreprinderi in 
dezvoltarea si implementarea strategiilor si instrumentelor de management in vederea adaptarii 
activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv sau domeniilor de specializare 
inteligenta. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
1. OBS1. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 320 de persoane care asigura 
managementul strategic din intreprinderile din regiunea Sud –Est prin participarea acestora la programe 
de formare in domeniul managementului strategic, in vederea implementarii strategiilor si  
instrumentelor de management care sa contribuie la adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin 
la dinamica sectoarelor cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare 
inteligenta conform SNCDI. 
2. OBS2. Cresterea nivelului de competente antreprenoriale a minimum 80 de antreprenori din regiunea 
Sud – Est, prin participarea acestora la programe de formare in antreprenoriat, in vederea dezvoltarii 
unei afaceri adaptata la dinamica sectoarelor cu potential competitiv sau la dinamica domeniilor de 
specializare inteligenta.3.  
3. OBS3. Promovarea ocuparii in randul somerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate cautarea unui 
loc de munca in scopul reducerii somajului din regiunea Sud -Est 



4. OBS3. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 120 de angajati din departamentele 
de resurse umane din intreprinderile din regiunea Sud –Est, prin participarea acestora la programe de 
formare in domeniul managementului resurselor umane, in vederea implementarii practicilor si 
instrumentelor de management care sa contribuie la imbunatirea conditiilor de munca cat si la 
adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin la dinamica sectoarelor cu potential competitiv 
conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI. 
5.OBS4. Sprijinirea a minimum 60 de intreprinderi din care 54 IMM –uri din regiunea Sud?Est, in 
implementarea strategiilor si instrumentelor de management strategic si al resurselor umane, in vederea 
cresterii numarului de angajati care beneficiaza de instrumente moderne, inovatoare de management in 
activitatea desfasurata. 
6.OBS5. Promovarea si constientizarea angajatorilor din regiunea Sud-Est cu privire la necesitatea 
dezvoltarii competentelor angajatilor in vederea implementarii strategiilor si instrumentelor de 
management strategic si management al resurselor umane pentru adaptarea activitatii intreprinderii la 
dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de 
specializare inteligenta conform SNCDI. 

 

1.6 Necesitatea achiziţionării serviciilor care fac obiectul acestui contract  
 
Având în vedere obiectivele proiectului şi activităţile prevăzute în cadrul acestuia, respectiv: 
A1. Asigurarea managementului si publicitatii proiectului 
A1.1. Planificarea, coordonarea si administrarea proiectului 
A1.3. Realizarea promovarii si publicitatii proiectului 

 

2. Descrierea serviciilor 
 

2.1 Obiectul contractului 
Furnizare echipamente IT  pentru proiectul Primul Manager „PriMa”, cod SMIS 117766,  finanţat prin 
contractul POCU/227/3/8/117766. 
 

Ofertantul devenit Contractor va furniza urmatoarele echipamente IT: 

- 1 server 

- 5 laptop 

 

2.2 Specificații tehnice  

 Caracteristici minime:  

 
Laptop 
 

PROCESOR 
Producator procesor Intel 
Tip procesor Minim I5 
Numar nuclee Minim 2 



Display 
Diagonala display minim 15.6 inch 
Format display Full HD 
Tehnologie display LED 

MEMORIE 
Capacitate memorie minim 4 GB 
Tip memorie DDR4 

HARD DISK 
Tip stocare HDD sau SSD 

PLACA VIDEO 
Tip placa video Integrata 

MULTIMEDIA 
Unitate optica Da 
Camera WEB HD 
Audio Microfon 

CONECTIVITATE & PORTURI 
Porturi HDMI/VGA/USB 3.0 1/2.0 /RJ-45 
Cititor de carduri DA 
Retea 10/100/1000 
Wireless 802.11 ac 
Bluetooth Da 

CARACTERISTICI GENERALE 
Tastatura numerica Da 
 
Server 
 
Componente Specificatii 
Procesor Intel Xeon minim 8 cores 2 GHz 
Memorie Minim 16 GB RAM 
Disk drive bays Minim 8 Bays 
RAID 
Controller 

Da 

Unitate optica da 
Interfata 
optica 

Da Minim Gigabit 

Sloturi PCI 
Expansion 

Da 

Porturi DB-15/USB 3.0 1/2.0 /RJ-45 
Racire Da 
Sursa de 
putere 

Minim 2 surse de putere 



Compnente 
Hot Swap 

Hard drives, power supplies, and fans 

Video Da 

 

2.3 Receptia si plata serviciilor in cadrul contractului 

 

Ofertantul devenit contractor are obligatia să furnizeze echipamentele si sa le puna in functiune 

intocmindu-se proces-verbal de punere in functiune, semnat de ambele parti. 

Dupa punerea in functiune a echipamentelor se va intocmi procesul-verbal de receptie a 

produselor, semnat de furnizor si de catre comisia de receptie a beneficiarului. 

Aceste documente vor fi anexate la factura emisa de catre furnizor o data cu livrarea 

echipamentelor. 

Plăţile se pot realiza numai în baza facturii acceptate de către beneficiar echipamentele 

contractate. 

Plata serviciilor se va efectua în termenul stabilit in contract, după primirea ultimului document 

necesar efectuării plăţii.  

 

3. Cerinte  cu privire la prezentarea propunerii tehnice 

 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică in conformitate cu  cerinţele prevăzute în prezentul 

Caiet de sarcini si va prezenta orice alte informatii despre echipamentele descrise . 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a 

corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Caietul de sarcini. 

 

Responsabil achizitii, 
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