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Nr./lnitiale/Dată : 

Structură: Serviciul Management Proiecte 

Aprobat, 
Primar 

judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi" 

1. Informaţii generale 
Localizare: 

România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani 

Autoritatea Contractantă 

UAT Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1 este autoritate responsabilă de desfăşurarea tuturor 
activităţilor specifice pentru implementarea proiectului. 

Prezentare proiect 
UAT Municipiul Botoşani este beneficiar al proiectului „Diversitatea multiculturală - pilon de 

dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", conform contractului de 
finanţare nr. PA 17/R013 - LP 30/22.12.2014, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi 
gestionat la nivel de program de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. 

Obiectivul general al proiectului este promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale 
şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani, 
Bistriţa - Năsăud şi laşi. 

Obiectivele specifice, ce vor fi urmărite pe parcursul celor 14 luni de implementare, sunt: 
• OS1. Creşterea capacităţii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul 

regiunilor Nord Est şi Nord-Vest prin organizarea a 3 festivaluri în oraşele Botoşani, laşi şi 
Bistriţa, şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice; 

• OS2. Consolidarea dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a 
posibilităţilor de derulare a unor activităţi variate în domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi 
interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiştii din cultură şi artă din cele regiunile 
Nord Est si Nord Vest. 

• OS3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi 
determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale inclusiv a culturii minorităţilor prin 
realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi laşi şi 
organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în 
ţară şi ţările SEE. Bugetul proiectului, în forma aprobată de către finanţator, prevede la linia 3.3. 
cheltuieli rezultate direct din proiect: 
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2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului il constitue achiziţionarea de mobilier, ce va fi utilizat de către beneficiar pentru 
ducerea la îndeplinire a proiectului Diversitatea muiticulturală - pilon de dezvoltare comunitară 
în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", conform contractului de finanţare nr. PA 17/R013 -
LP 30/22.12.2014. 

3. Specificaţii tehnice 

Se recomanda ca produsele de mobilier să fie din pal melaminat de cea mai buna calitate, culoare 
inchisa, respectând specificaţiile dimensionale, conform tabelului, nr.1. Corpurile de mobilier trebuie 
sa prezinte stabilitate si vor fi ancorate de pereţi iar rafturile vor fi asigurate, pentru a se evita 
rasturnarea dulapului sau a conţinutului. Fixarea mobilierului se va realiza cu piese metalice si 
prinderi ascunse. Mobilierul va asigura uşurinţa la utilizare si va fi uşor reglabil pentru mediul de 
operare permiţând posibilitate de reaşezare. 

Tabel nr. 1: 

Nr 
crt Mobilier Cantitate Caracteristici orientative minime 

Preţ 
unitar 
(lei) 

Valoare 
(lei fara 

TVA) 

1 
Rafturi dosare 

(fagure) 2 

Min. 6 poliţe interioare cu protectie 
care împiedica extragerea accidentala 
a poliţei, cu capacitate de incarcare 
cca. 25 kg; 
Material rezistent la umezeala, la 
compuşi chimici, anticoroziv rafturile 
vor fi astfel confecţionate încât sa 
asigure o rezistenta sporita in timp iar 
finisarea sau protecţia anticorozivă sa 
nu producă in timp degajări chimice 
care pot duce la deteriorarea 
materialului depozitat; 
se va avea in vedere asigurarea 
stabilităţii rafturilor, in funcţie de gradul 
de încărcare al acestora 

366,94 733,88 

2 Birou 5 

Blat de lucru din pal melaminat aprox. 
18 mm cu cant ABS, adancime cca. 
600 mm. Lungime 1200 mm. 
Dulap mobil min.500 x 520 x 900 mm. 
4 sertare a min. 450 mm adancime cu 
dispositiv centalizat închidere cu 
cheie, (minim 2 chei) 
Poliţa glisanta pentru tastatura. 

403,23 2016,14 
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3 Scaun ergonomie 5 

scaun ergonomie cu spatar inalt; 
mecanism multibloc cu blocare in 5 
puncte; 
braţe si baza lemn lăcuit; 
greutatea maxima sustinuta 
cca.120kg; 
Adâncime şezut min.45,5 si max60cm 
înălţime tot. min. 120 - max. 129 cm 
înălţime şezut cca. 50.5 - 59.5 cm; 
Latime şezut - min. 55 cm 
Latime totala - min. 63 cm 
Diametru baza min. 65 - max. 70 cm 

267,74 1338,70 

4 
Dulap depozitare 

4 uşi 2 

Dulap de forma inalta min. 600 mm x 
1920 mm x 520 mm cu 1 usă 
balamalele pe dreapta, cu închidere si 
3 etajere; 
4 uşi dintre care 2 uşi joase din PAL şi 
2 uşi în partea superioară din PAL sau 
Sticlă şi ramă; 
uşile medii se pot realiza din sticlă cu 
sau fără ramă aluminiu, este realizat 
din PAL cu grosimea de min. 20 mm -
max. 25 mm; 
Dulapul este prevăzut cu picioare 
reglabile si plinta rezistenta la 
umiditate 
Va fi echipat cu poliţe reglabile pe 
inaltimea dulapului si rezistente la o 
greutate de min. 30 kg/raft. 
3 Rafturi uniform distribuite, ajustabile, 
rafturi cu protectie care împiedica 
extragerea accidentala a poliţei. 
4 poliţe 

725,8 1451,60 

Total 5540,32 

Durata contractului 
Durata contractului va fi de 15 zile de la data semnării contractului. 
Garanţia produselor 
Garanţia produselor de mobilier, va fi de cel puţin de 12 luni incepand de la data livrării acestora. 
Livrarea produselor 
Livrare, recepţia, transportul si montajul produselor se va face la sediul proiectului, UAT Municipiul 
Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1. Cheltuielile legate de transportul si montarea mobilierul intra in 
responsabilitatea ofertantului, fiind icluse in pret. 
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Termen de livrare 
Maxim 15 zile de la semnarea contractului de furnizare. 
Recepţia şi plata 

Prestatorul va putea emite factura odată cu furnizarea mobilierului. Achizitorul are obligaţia de a 
efectua plata către furnizor în termen de cel mult 30 zile de la primirea facturii emisă de către acesta, în 
baza Procesului verbal de predare - primire şi a procesului verbal recepţie calitativă şi cantitativa. 
Factura va conţine obligatoriu denumirea proiectului şi numărul contractului de finanţare. 

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, Prestatorul nu este îndeptăţit să pretindă 
Autorităţii Contractante efectuarea altor plăţi decât delor aferente bunurilor furnizate în cadrul 
contractului. Plata se poate realiza numai în baza facturii acceptate de către Autoritatea Contractantă 
pentru bunurile furnizate, însoţită de Procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă semnat de 
ambele părţi şi numai pe baza tarifelor stabilite în contractul încheiat între părţi. Plata se va efectua în 
termenul stabilit în contract, după primirea ultimului document necesar efectuării plăţii. 
Cerinţe cu privire la prezentarea ofertei 
Propunerea tehnică 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini. 
Propunerea financiară 

Oferta financiară va cuprinde valoarea aferentă furnizării mobilierului în cadrul proiectului „Diversitatea 
multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", pe fiecare 
mobilier in parte. 

Raluca Bălăşcău Mi reia 
Gheorghiţă 

Geanina 
Bulmagă 

Mihaela 
Roman 

Consilier Serviciul 
Management 

Proiecte 

Şef Serviciu Şef Serviciu Consilier Serviciul 
Consilier Serviciul 

Management 
Proiecte Contabilitate Buget Finanţe Management Proiecte 

Manager proiect Expert 
financiar 

Expert 
monitorizare 

Asistenţjnanager 

contabil 
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