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Vizat,

Manager de proiect,

Raport de sintez8
privind modul de derulare al activitatii de achizijii bunuri ~iservicii necesare R
cadrul proiectului POSDRU - Refea de colaborare universitard online in
scopul dezvoltdrii capacitdfii de a furniza competenfe superioare
in domeniul geodeziei

Echipa de lucru este alc8tuit8 din:
conf. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA - manager proiect
prof. univ. dr. ing. Dumitru ONOSE - coordonator pentru asigurarea calitiitii

9. 1. univ. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA - coordonator logistic8
9. I. univ. dr. ing. Marin PLOPEANU - coordonator IT
dir, gen. administrativ UTCB ec. Mihaela COSTANDACHE - responsabil achizitii
jurist Georgeta GHIAUq - consilier juridic
prep. univ. drd. ing. Tudorel Silviu CLlNCl - asistent logistic2
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Locafia desfiquririi activit2ifilor:
Sediul UTCB.
Durata desfiguriirii activitiifilor:
In perioada: 1 octombrie 2010 - 28 februarie 2011.
i n conformitate cu Graficul activitifilor, aferent proiectului POSDRU -,, Refea de
colaborare universitard online fn copul dezvoltdrii capacitdfii de a furniza competenfe
superioare in domeniul geodeziei" au fost programate urmitoarele activitdfi:

l n t ~ ~ n icu
r e Managementul proiectului;
Achizifie servicii de organizare a unui workshop pentru lansarea interni a
proiectului;
lnchirierea unei sili de conferinii pentru lansarea externd a proiectului;
Achizifia de servicii de publicitate pentru mediatizarea proiectului;
Achizifia de servicii de auditare financiari;
Tin8nd cont de aceste angajamente s-au demarat $ifinalizat urmitoarele acfiuni
specifice:
intocmirea documentafiei necesare pentru achizitia de
evenimente;

servicii

pentru

fncheierea contractului de servicii de organizare a unui workshop pentru lansarea
interni a proiectului;
Recepfia serviciilor de organizare a unui workshop pentru lansarea interni a
proiectului;
Formularea ~i expedierea cererilor de oferti pentru 'inchirierea unei sili de
conferinfi pentru lansarea externi a proiectului;
htocmirea referatului de aprobare pentru inchirierea unei sili de mnferinfi
pentru lansarea externi a proiectului;
lncheierea contractului pentru hchiriere sale de conferinfi pentru lansarea
externd a proiectului;
Organizarea licitafiei pentru achizifia serviciilor de publicitate;
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Tntocmirea documentafiei pentru elaborarea gi prezentarea ofertei in vederea
atribuirii contractului de achizifie publici pentru servicii de publicitate;
Formularea de raspunsuri la solicitirile de clarificari privind condifiile de
participare la licitafie;
Organizarea ~edinfeide deschidere a ofertelor;
incheierea contractului de servicii de publicitate;
intocmirea caietului de sarcini pentru servicii de auditare financiara;
fntocmirea qi expedierea cererilor de oferta pentru servicii de auditare financiari;
incheierea contractului de prestare servicii de auditare financiara.
Tntocmirea documentafiei draft pentru elaborarea qi prezentarea ofertei Tn
vederea atribuirii contractului de achizifie publici pentru echipamente hardware
qi software (de tip FEDR);
Tntocmirea documentafiei finale pentru elaborarea qi prezentarea ofertei h
vederea atribuirii contractului de achizifie publica pentru echipamente hardware
gi software (de tip FEDR);

ContextlPremise:
Alocarea resurselor s-a realizat conform principiului cost-eficienfei aplicat de
solicitant in toate activitafile sale. Solicitantul define o parte din infrastructura necesari
asiguririi managementului proiectului, qi se urmiretjte implicarea in proiect aproximativ a
aceluiaqi nivel de dotare gi pentru ceilalti parteneri din proiect.
Obiectiv:

i n vederea desfa~uririiIn condifii optime a activitqilor de implementare qi o bun3
desfiqurare a proiectului vor fi achizifionate o serie de bunuri $iservicii necesare. in cadrul
acestei activitafi se urmaregte organizarea de licitafii publice, Tntocmirea documentafiei
specifice acestei activitafi qi Tncheierea contractelor pentru serviciile necesare.
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Rezultate

1. Cereri de oferts pentru servicii de organizare workshop;
2. Referate de necesitate;

3. lnvitafii pentru participare licitatii;
4. Referate pentru aprobare achizitii;
5. Fisa de date a achizitiei;

6. Caiete de sarcini draft;
7. Caiete de sarcini - varianta finals;
8. Formulare specifice;

9. Documentatia cu clauze contractuale obligatorii;
10.

Elaborare soft pentru automatizare licitatie echipamente FEDR;

11. Raspunsuri la solicitsrile de clarificare ale firmelor potential participante la licitafie;
12. Proces verbal de recepfie a serviciilor pentru organizare workshop;
13. Referat de oportunuiate privind achizifia publics a serviciilor de publicitate media;
14. Referate de aprobare pentru organizarea licitatiei pentru audit extern;
15. Not3 justificativs privind selectarea procedurii de achizifie audit financiar.

Coordonator activitate:

manager proiect - conf. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

fntocmit,
prep. ing. Tudorel Silviu CLlNCl
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