
***
* * 

* * 
* * 

*** 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Instrumente Struc:turale 

2014-2020 

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară Educaţie şi 
competenţe Prioritatea de investiţie 10.iv: Tmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea 
trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme 
pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor de Tnvăţământ şi crearea şi dezvoltarea de sisteme de învăţare bazate pe 
muncă, inclusiv sisteme de Tnvt1ţare duale şi de ucenicie, Obiectivul specific 6.14 Creşterea participării la programe de învăţare la 
locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 
potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Proiect: " Sprijinirea tranziţiei elevilor către piaţa muncii prin stagii de practică inovatoare (STEP-PRACTINOV)", Contract nr.: 
PO CU/633/6/14/131611 

Nr. � J / 2-�, /O, ·'ZcQo-----

Aprobat, 
Administrator 
Dragos-Viorel 
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CAIET DE SARCINI 
Achizitie „Rechizite grup tinta" 

În cadrul Proiectului „Sprijinirea tranzitiei elevilor catre piota muncii prin stagii de practica inovatoare 
(STEP-PRACTINOV)", POCU/633/6/14/131611, 

DATE GENERALE: 
Denumirea proiectului: ,,Sprijinirea tranziţiei elevilor către piaţa mundi prin stagii de practică inovatoare 
(STEP-PRACTINOV}", POCU/633/6/14/131611 

Beneficiar: CENTRUL DE CALCUL SA, in partenariat cu Inspectoratul Scalar Judetean Gorj 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr.17, Targu-Jiu, judet Gorj 
Contact: telefon: 0253-214.767, fax: 0253-213.409, E-mail: sediu@centruldecalcul.ro 

Obiectul contractului ii reprezinta achizitie „Rechizite grup tinta" În cadrul Proiectului „Sprijinirea 
tranzitiei elevilor catre piata muncii prin stagii de practica inovatoare (STEP-PRACTINOV}", 
POCU/633/6/14/1 31611, proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman -Axa Prioritara 61 Axa 

prioritară Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.14 Creşterea participării la programe de învăţare la locul 

de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele 

economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI 

Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici 
inferioare celor prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca 
necorespunzatoare. 

Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând 
clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti. 
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