
   
 
 
 
 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

CNFIS-FDI-2022-0004 

Caiet de sarcini aferent 
Servicii organizare cros TUIASI si spectacol - FDI-2022-0004 

 

Notă justificativă: 

Potrivit activităților asumate in proiectul „Prevenirea și reducerea abandonului școlar la TUIASI”, cod 
CNFIS-FDI-2022-0004, serviciul de organizare cros TUIASI si spectacolul este necesar pentru realizarea 
activităților asumate in cadrul contractului si pentru desfășurării activităților specifice structurii 
organizaționale în cadrul proiectului. 

 Obiectivul general: 

În data de 07.06.2022 se vor organiza în decursul întregii zile diverse activități pentru a crește nivelul de 
incluziune socială asupra studenților. Activitatea va fi realizată astfel încât sa cuprindă 300 de studenți. 

Ziua va începe prin realizarea unui cros și va continua prin realizare unui spectacol pentru a stimula 
incluziunea socială asupra studenților. 

Date generale: 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și 
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.  

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 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 toate caracteristicile 
din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din 
caietul de sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene 
de livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului. 

- Durata contractului este până la 15 iulie 2022; 

- Termen de prestare este data de 07.06.2022; 

- Termen de plata maxim 30 de zile de la primirea facturii după recepția cantitativă și calitativă; 

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor 
tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au 
întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului de 
sarcini. În caz contrar, ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă. 

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației există diferențe,  prevalează 
caracteristicile superioare. 

În cadrul ofertei se vă cuprinde următoarele elemente: 

Sonorizare start/finish cros  1 
Autocolant A5 color 300 
Diplomă A4 color 300 



 

 

Medalie cu șnur (+ autocolant interior medalie) 300 
Podium 1 
Mese start / finish 4 
Bandă semnalizare traseu 20 
Pahare unică folosință 0,4 l 6 
Apa plata 0,5 l 300 
Apa plata 2 l  50 
Baton Snickers 50g 300 
Fructe (banane + mere) 50 
Cupe câștigători 9 
Șampanie 3 
Fotograf cros 1 
Premiu foto 1 
Scenă cu acoperiș (8 x 5) + sunet + lumini 1 
Scaune 400 
Onorariu artiști 1 
Mesh background scenă 1 
Fotograf eveniment 1 
Afișe A3 200 
Flyer color A4/3 6000 
Sticker pătrat 5000 
(transport, manipulare, marjă comerciala) 1 

 

Coordonator  
Bogdan BUDEANU 

Responsabil achiziții proiect,  
                                                  Marius Stelian IMBREA 

 


