
                                                                               

                                       

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru 
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de 

învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 

Obiectiv Specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor 

identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 

Cod apel: POCU/464/3/12/ 

Cod proiect: 127851 

Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA 

DUNARII! 
Numele solicitantului: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea 

Nr. înreg. 05 din 23.10.2019 

         

I N V I T A Ț I E 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE - EUROFED este interesata sa achizitioneze servicii de leasing operațional fără 

achiziție în vederea implementării proiectului cu titlul ,,FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI 

DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!” finanțat din 

POCU 2014-2020, nr. de identificare contract POCU/464/3/12/127851 si va invitam sa depuneti oferta 

tehnica si financiara, avand in vedere urmatoarele: 

1. Denumirea autoritatii contractante: ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI 

DEZVOLTARE - EUROFED 

Cod de identificare fiscala: 30299010 

Adresa sediului social: Comuna Vidra, Str. Salcâmilor, nr. 42, Județul Ilfov 

Adresa de implementare a proiectului: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, et. 1, cam. 4, 

sector 3 

2. Denumire invitatie “servicii de leasing operațional fără achiziție pentru 1 autoturism 

necesar pentru deplasarea membrilor din echipa de implementare a Partenerului 2 in 

cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851” 

3. Modalitatea de desfasurare: achiziție directă, conform art. 4.1 din Ordinul nr. 1284/2016 

4. Pentru depunerea ofertei se vor completa formularele atasate 

5. Impartierea pe lot-uri: Nu 

6. Valoarea estimate totala a achizitiei este de 63.529,38 lei fara TVA 

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

8. Cod CPV: 70220000 – 9 Servicii de închiriere sau leasing de proprietății nerezidențiale 

proprii. 

9. Tip contract: prestare servicii 

10. Obiectul contractului „servicii de leasing operațional fără achiziție pentru 1 autoturism 

necesar pentru deplasarea membrilor din echipa de implementare a Partenerului 2 in 

cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851” 

11. Durat de desfasurare a contractului: 18 luni de la data semnarii contractului de prestari servicii 

12. Specificatii tehnice servicii de leasing operational 1 (un) autoturism: 

Contractul va consta in prestarea serviciului de leasing operațional un autoturism, prin 

care se va asigura leasing operațional fără achiziție pentru un autoturism necesar 

pentru deplasarea membrilor din echipa de implementare a Partenerului 2 in cadrul 

proiectului POCU/464/3/12/127851. 



                                                                               

                                       

În vederea îndeplinirii acțiunilor menite să conducă la atingerea obiectivelor asumate prin 

proiect, este necesară achiziţia serviciilor specializate de leasing operațional pentru un 

autoturism.  

Locul de desfășurare a activităților din cadrul proiectului – cele 28 localitati din 

Teritoriul ITI DELTA DUNARII, respectiv: MUNICIPIUL TULCEA, ORAS BABADAG, 

ORAS  ISACCEA, ORAS  MACIN, ORAS  SULINA, C.A. ROSETTI, CEATALCHIOI, 

CHILIA VECHE, CRISAN, MALIUC, PARDINA, SFANTU GHEORGHE, BAIA, 

BESTEPE, CEAMURLIA DE JOS, FRECATEI, GRECI, GRINDU, I.C. BRATIANU, 

JIJILA, JURILOVCA, LUNCAVITA, MAHMUDIA, MIHAI BRAVU, MIHAIL 

KOGALNICEANU, MURIGHIOL, NICULITEL, NUFARU, SARICHIOI, SLAVA 

CERCHEZA, SMARDAN, SOMOVA, VALEA NUCARILOR, VACARENI, MIHAI 

VITEAZU, ISTRIA, SACELE, CORBU. 

Specificații tehnice minimale – servicii de leasing operațional pentru 1 (un) autoturism: 

Date tehnice: 

Transmisie                     – cutie de viteze manuala/automata  

Cilindree                        – min. 1.461 cmc, maxim 2000 cmc 

Putere                             – min. 80 /109 (kW/CP) 

Combustibil                   – Diesel  

Norma de poluare         – EURO 6  

Nr. locuri                       – 5 (cinci) 

Nr. usi                            – 5 (cinci) 

Consum mixt                 – max. 7.5 L/100 km   

Dotări minime: 

- 5 tetiere reglabile pe inaltime (2 fata si 3 spate)  

- Sistem de sonorizare 

- Airbag frontal sofer  

- Airbag frontal pasager  

- Airbag-uri laterale fata  

- Optiune dezactivare airbag pasager 

- Centuri de siguranta cu sistem de prindere in 3 puncte 

- Functie ABS 

- Functie ASR - ESP 

- Jante aliaj min 16" 

- Volan reglabil pe inaltime 

- Compartiment de depozitare in usile fata si in usile din  spate  

- Compartiment depozitare in partea superioara bordului 

- Directie asistata 

- Computer de bord 

- Sistem de avertizare usi deschise 

- Sistem de avertizare prindere centura de siguranta sofer si pasager 

- Afisaj temperatura exterioara 



                                                                               

                                       

- Sistem Sart&Stop 

- Proiectoare de ceata 

- Faruri de zi 

- Luneta degrivanta  

- Stergator luneta 

- Oglinzi retrovizoare exterioare electrice si degrivante 

- Inchidere centralizata cu telecomanda 

- Geamuri electrice fata si spate 

- Aer conditionat  

- Radio CD 

- Lumini fata pentru citit 

- Lumini plafoniera centrala spate 

- Pachet legislativ trusa medicala, 2 triunghiuri reflectorizante, extinctor. 

 

Obligații minime asumate de prestator: 

- sa puna la dispozitia achizitorului autoturism de schimb, pe toata durata contractului in 

cazul in care din motive independente de el nu poate folosi la intreaga capacitate 

autoturismul pus la dispozitie 

- autoturism omologat RAR 

- autoturismul sa fie asigurat cu poliță de asigurare RCA + CASCO (conditii) 

- viza la zi cu inspecția tehnica periodica 

- autoturism inmatriculat in Romania in conformitate cu prevederile legale 

- program de intretinere in conformitate cu planul de service specific autoturismului 

- întreținerea interioara si exterioara a autoturismului, schimbul de piese si a tuturor 

consumabilelor necesare bunei funcționari a autoturismului si asigurării integrității 

corporale a ocupanților 

- servicii de montare a anvelopelor de iarna-vara in funcție de anotimp   

- asistenta rutiera in caz de defecțiune tehnica 

- servicii de preluare si livrare la sediu a autoturismului pentru mentenanta 

- asigurarea pe perioada nelimitata unui autoturism la schimb din aceeași clasa in 

termen de maxim 48 ore, pentru utilizare, in cazul in care autoturismul este 

nefunctional sau se afla in reparație  

 
Durata contractului: 18 de luni.  

Prestatorul trebuie sa transfere dreptul de utilizare a unui autoturismului (care respecta 

specificatiile si configuratia din prezenta invitatie), pentru o perioada de 18 luni, prin intermediul 

unui contract de servicii leasing operational.  

 

Achizitorul va achita o rata lunara care acopera toate costurile de functionare ale 

autoturismului, cat si serviciile suplimentare (Asigurari, Dobanzi, Taxe-Impozite, Costuri 

administrative etc.).  

 

CERINTE PRIVIND PRODUSELE ȘI SERVICIILE SOLICITATE 

Cerințe generale: 

Prin "Servicii de leasing operațional" se dorește: 



                                                                               

                                       

- asigurarea dreptului de utilizare a unui autoturism, ce va fi pus la dispozitia Autoritatii 

Contractante cu dotările solicitate; ofertantul va garanta ca autoturismul este realizat astfel incat 

sa functioneze in conditii de protectia a mediului inconjurator. 

-  perioada contractuala de 18 luni  

- perioada în care autoturismul ce face obiectul achiziției va fi pus la dispoziția 

achizitorului nu va depăși 5 zile calendaristice de la data la care acesta este 

desemnat castigor in cadrul prezentei proceduri de achizitie;  

- rata de leasing va fi calculată începând cu data procesului verbal de recepție al 

autoturismului; 

-  autoturism pus la dispoziție va fi însoțit de următoarele documente, în limba română: 

• Certificatul de înmatriculare în original; 

• Carnetul de întreținere și de garanție al autoturismului; 

• Manualul de utilizare și întreținere al autoturismului; 

• Conditiile de asigurare facultativa auto tip CASCO fara inflationare; 

• Polița de răspundere civilă RCA în original, fara inflationare; 

• Cartea verde în original; 

• Cardul sau carton inscripționat cu numerele de telefon pentru situații de urgenta si 

asistenta rutiera 24 h din 24 h, respectiv call center de mentenanța 

• Un ghid al serviciilor detaliind procedura de lucru care sa faciliteze 

conducătorului autoturismului pași de urmat in obținerea acestora 

• Taxa de drum (rovinieta) fara inflationare. 

 

Prin "Servicii de mentenanță" se dorește: 

Prestatorul va asigura oricare dintre serviciile de mentenanță solicitate direct de către 

Achizitor prin reprezentanții săi, prin intermediul unui serviciu *call-center* pus la dispoziție de 

către Prestator.  

Serviciile de mentenanță incluse în rata lunară de leasing cuprind: 

a)  Revizii obligatorii conform manualului de întreținere al producătorului - reviziile 

tehnice se vor efectua exclusiv în rețelele autorizate ale producatorului și vor fi programate 

astfel încât efectuarea reviziei să nu depășească 8 ore. 

b) Orice reparatii și înlocuiri de piese pe toată durata contractului de leasing 

operațional, datorate uzurii normale a autoturismului sau recomandată în urma ITP, 

conform specificațiilor producatorului din carnetul de intretinere și garanție al vehiculului. 

În cazul oricăror tipuri de reparații, responsabilitatea privind demonstrarea uzurii excesive 

revine exclusiv Prestatorului. Termenul pentru programarea la service este de maxium 1 zi 

lucrătoare de la momentul solicitarii 

c) Inspecții tehnice Periodice (ITP) și dotarea pe toată perioada contractului cu 

pachet de siguranță conform codului rutier în vigoare (stingător, trusă medicală, 

triunghi reflectorizant-2 buc.), inclusiv înlocuirea acestora după expirarea 

termenului de valabilitate. 

Prestatorul va urmări data expirării ITP-ului și va programa împreună cu utilizatorul 

mașina pentru inspecție. În situația apariției unor probleme pe durata inspecției care ar 



                                                                               

                                       

putea întârzia realizarea acesteia riscând să perturbe activitatea curentă a achizitorului, 

Prestatorul va interveni și va face toate demersurile necesare pentru remedierea situației. 

Nu vor exista decontări suplimentare privind transportul autoturismului către sau de la 

unități de service. 

d) Serviciul Anvelope: achiziționarea și echiparea corespunzătoare a autoturismului cu 

anvelope de iarnă/vară până cel mai târziu la datele de 01.11/31.03 ale fiecărui an 

(aditional se asigura 1 set de anvelope  de vară și 1 set de anvelope de iarnă pe durata 

contractului), montare/demontare, echilibrare, depozitare, service anvelope. 

Calitatea anvelopelor sa fie  premium.  

Dimensiunile și caracteristicile anvelopelor pot varia în concordanță cu specificațiile 

tehnice ale producătorului auto conform cărții de identitate. 

e) Asistența rutieră: constă în asistență non stop (24h/7zile) la numărul de telefon de la 

call center. 

Timpul de reacție, în funcție de locația autoturismului, este de 30-120 minute. 

În funcție de situația descrisă, dispecerul poate oferi, la alegerea clientului, următoarele 

soluții: 

• tractare pe teritoriul României către cel mai apropiat service autorizat 

• diagnoza la fața locului si remediere defecțiune la fața locului - dacă este posibil. 

f) Autoturism de înlocuire: Prestatorul oferă serviciul de înlocuire a autoturismului pe 

întreaga durată de imobilizare a autoturismului, când autoturismul este neutilizabil în caz 

de: 

• intreținere obligatorie - mai mult de 48h în service; 

• reparații - mai mult de 48h în service; 

• dauna/defectiune care impune tractarea autoturismului; 

• accident; 

• incendiu; 

• furt; 

• vandalism; 

• cataclisme naturale; 

• alte evenimente de natură să imobilizeze autoturismul; 

• Autoturismele de înlocuire oferite vor fi puse la dispoziție la sediul achizitorului și vor 

fi din categorie similara autotrismului imobilizat. Acestea vor fi puse la dispoziție în 

stare perfectă de funcționare, cu rovignete și taxe plătite la zi. 

 

Cerințe referitoare la polița CASCO: 

Riscuri obligatorii acoperite de polița de asigurare tip CASCO: ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, 

căderi, căderi de corpuri pe autoturism, răsturnări, derapări, incendiu, trăsnet, explozie, 

calamități naturale la care se adaugă riscul de furt - total. 

Franșize practicate in polița de asigurare: 

- franșiză deductibilă/eveniment (avariere parțială sau furt parțial), maxim 150 

Euro/eveniment; 

- franșiză în caz de daună totală din avariere, zero; 

- franșiză în caz de furt total, zero. 



                                                                               

                                       

Condiții privind-livrarea 

✓ autoturismul trebuie să fie predat către achizitor la sediul achizitorului. 

✓ livrarea nu se va face mai târziu de 5 zile calendaristice de la data la care ofertantul a fost 

desemnat castigor in cadrul prezentei proceduri de achizitie. 

✓ înainte de livrarea autoturismului Prestatorul va trebui: 

• să constate că autoturismului este conform; 

• să controleze că este dotat cu documentația de bord; 

• să verifice ca autoturismul să fie dotat cu două rânduri de chei, documentație care 

conține eventualele coduri pentru pornirea manuală în caz de urgență, dublură la 

telecomanda antifurt (daca este prevăzut); 

• să verifice existența pachetului legislativ și a dispozitivelor de urgență (trusa 

medicală, 2 triunghuri reflectorizante, extinctor) și accesoriile prevăzute (covorașe 

interioare de cauciuc (iarna) si material textil (vara); 

• să verifice ca autoturismul să nu prezinte daune. 

• în momentul predării, concomitent, responsabilul numit de achizitor și responsabilul 

Prestatorului, vor trebui să efectueze verificările de mai sus și să întocmească un 

Proces verbal de Predare-primire care reprezintă documentul prin care achizitorul 

preia autoturismul pe toată durata Contractului. Procesul verbal de predare-primire 

va trebui să conțină minim următoarele informații, cu posibilitatea de a adăuga 

eventuale informații ulterioare utile care pot să fie evaluate de Achizitor: 

• Descriere autoturism, autorizatie provizorie de circulatie, nr. șasiu, culoare, accesorii,  

• Km și ora livrării; 

• Data semnarii a procesului verbal de Predare-Primire; 

• Eventuale reclamații. 

✓ procesul-verbal trebuie să fie redactat în trei exemplare, de reprezentatul Prestatorului 

împreună cu personalul Achizitorului și va trebui să fie semnat de ambii. Două 

exemplare ale procesului verbal rămân la Achizitor, din care unul la bordul vehiculului, 

iar un exemplar la Prestator; 

✓ toate cheltuielile de livrare cad în sarcina Prestatorului; 

✓ orice viciu, defect de funcționare sau defecțiune la autoturism care face ca acesta să nu 

poată fi folosit sau să reprezinte un pericol în funcțiune, va fi anunțat de achizitor, 

Prestatorului, imediat folosindu-se de un Call Center sau adresându-se punctului de 

asistență stabilit cu Prestatorul. 

✓ în cazul în care între persoana numită de achizitor și reprezentantul Prestatorului, ca 

urmare a verificărilor de mai sus, rezultă divergențe față de cele convenite și ceea ce a 

fost de fapt livrat, se va evidenția in Procesul verbal de predare-primire al 

autoturismului, fiind în sarcina Prestatorului remedierea pe cheltuiala lui a deficiențelor 

constatate. 

✓ în toate cazurile descrise, Prestatorul va trebui sa garanteze ca autoturismul predat este 

alimentat cu un plin de carburant. 

 

Garantia tehnica 

Perioada de garantie a autoturismului pus la dispozitie in cadrul contractului de leasing 

operational va fi de minim 18 de luni. Perioada de garantie se acorda pana la atingerea 

termenului sau a rulajului. Se considera ca autoturismul a fost livrat in momentul in care a fost 

incheiata receptia acestuia, materializata prin semnarea de catre reprezentantii autorizati ai 

Prestatorului si achizitorului a procesului verbal de receptie.  



                                                                               

                                       

Se previzioneaza efectuarea unui numar de maxim de 30.000 km/ an.  

 

Ofertele elaborate vor respecta in totalitate cerintele minimale ale prezentei invitatii 

(caracteristici tehnice, termene de livrare, etc), orice nerespectare a prevederilor prezentei 

invitatii va conduce la declararea acelei oferte ca fiind neconforma. 
 

13. Data limita de depunere a ofertelor: 28.10.2019, ora 17.00.  

14. Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, et. 1, cam. 4, sector 3 

si/sau pe e-mail la adresa office@eurofed.ro. 

15. Limba de redacatare a ofertei: romana. 

16. Tip de finantare si modalitate de plata: Plata se face lunar in termen de maxim 45 zile de la 

facturarea serviciilor de catre prestator, in contul furnizorului deschis la o banca comerciala 

din Romania, din bugetul proiectului FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE 

CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! – 

POCU/464/3/12/127851, POCU 2014-2020 Axa prioritară 3: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Apelul de proiecte: POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate 

conform SNC si SNCDI ale angajaților, Contract: POCU/464/3/12/127851. 

17. Monda in care se transmite oferta de pret: Lei. 

18. Modul de obtinere a documentatiei: atasat invitatiei si/sau descarcare de pe http://forminov.ro/. 

19. Persoana de contact: Harpa Elena-Lucia, e-mail: office@eurofed.ro. 

20. In eventualitatea in care oferta dumneavoastra corespunde din punct de vedere al solicitarilor 

din prezenta invitatie, se incadreaza in valoarea estimata precizata in invitatie si este clasata pe 

primul loc, achizita se va finaliza prin cumparare directa. 

21. Va rugam sa confirmati primirea prezentei invitatii pe adresa de e-mail: office@eurofed.ro. 

 

Coordonator Partener 2 – Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare - EUROFED 

Drumasu Ciprian, 

 

 

Întocmit Responsabil achiziții publice 

Numele și prenumele Harpa Elena-Lucia 

Data 23/10/2019 

Semnatura  

 


