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Referitor proiect: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 
POCU/908/1/3/150503 
Titlul proiectului: "Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj” 
Denumire beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 

 

Nr. 987/04.01.2022 

 
Notă privind determinarea valorii estimate actualizate pentru  

achiziţia de materiale consumabile si protectie covid-19 reluata  

 

 

În scopul implementarii în bune condiţii a proiectului "Îmbunătățirea nivelului de competențe și 

creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj” de catre Centru European pentru Promovarea si 

Integrarea Romilor se are în vedere achiziţionarea de materiale consumabile si protectie covid-19 (masti 

de protectie, gel dezinfectant, manusi de unica folosinta,) necesare desfasurarii activitatilor proiectului - 

organizarea si derularea cursurilor de calificare profesionala a adultilor, a cursurilor de initiere/specializare 

in domeniul TIC si furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pentru stimularea ocuparii, care 

sunt bugetate in cadrul capitolului Cheltuieli materiale consumabile si protectie covid-19  la pretul de 

46128 lei fara TVA. 

 

Având în vedere ca valoarea estimata la momentul depunerii cererii de finantare cuprinsa in bugetul de 

finantare pentru materiale consumabile si protectie covid-19 este de 46128.00 lei fara TVA insa si faptul 

ca de la data depunerii cererii de finantare a trecut o perioada semnificativa de timp, cercetand in prezent 

piata preturilor existente pe piata de profil din Romania pentru materiale consumabile si protectie covid-19 

care face obiectul achizitiei necesare implementarii proiectului "Îmbunătățirea nivelului de competențe și 

creșterea ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj”, exemplificate in Anexa la prezenta nota (print-screen 

site web) si care fac parte integranta din dosarul achizitiei, se constata ca valoarea actualizata a achizitiei 

este de 46128 ,00 lei fara TVA, (masti de protectie, gel dezinfectant 75 ml, manusi de unica folosinta,  

 

Pentru cursurile de formare cursanti primesc pachet material covid individual constind in (50 de 

masti,1 gel dezinfectant,50 manusi) avind o valoare de 62 de lei fara tva  

 

Pentru activitatea de mediere si plasare cursantii primesc pachet individual 

 (15 masti, 1 gel antibacterian ,15 manusi) avind o valoare de 62 de lei fara TVA 

 

Beneficiar proiect: Centru European pentru Promovarea si Integrarea 

Romilor 

Titlul proiectului POCU 2014-2020: "Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea 

ocupării tinerilor NEETs din județul Dolj” 

Cod SMIS: 150503 

Denumirea contractului de achiziţie Contract de furnizare 

Obiectul contractului de achiziţie Furnizare de  materiale consumabile si protectie 

covid-19 

Beneficiar achizitie: Centru European pentru Promovarea si Integrarea 

Romilor 

Cod CPV: 44411000-4 (Articole sanitare) 

33140000-3 (Consumabile medicale) 

33141420-0 (Mănuşi chirurgicale) 
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2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor 

Cheltuieli materiale consumabile si protectie covid-19 
 

Nr. 

crt. 

CPV 

Denumire UM Cant. 

Pret 

unitar fara 

TVA 

Total fara 

TVA 
link oferta cu TVA 

1 

33140000-3 

(Consumabile 

medicale) 

Masca de protectie - 

Masti faciale medicale, de 

unica folosinta, tip II, 3 

straturi, Albastru, 50 

buc./) 

cutie 372 23,52 8749,44 

https://www.emag.ro/set-50-

bucati-masti-faciale-medicale-de-

unica-folosinta-tip-ii-3-straturi-

albastru-

6426228133902/pd/DM4BJMMB

M/?X-Search-

Id=2d373e0eee2c93b45379&X-

Product-Id=6509028&X-Search-

Page=1&X-Search-

Position=9&X-

Section=search&X-MB=0&X-

Search-Action=view 

2 

33140000-3 

(Consumabile 

medicale) 

Gel dezinfectant pentru 

maini 75 ml ,  
buc. 372 9.23 3433,56 

https://www.emag.ro/gel-

dezinfectant-pentru-maini-

sanytol-75-ml-

3309/pd/DS8HY7MBM/?X-

Search-

Id=b175c3cc57fcca953ecf&X-

Product-Id=64846810&X-

Search-Page=1&X-Search-

Position=2&X-

Section=search&X-MB=0&X-

Search-Action=view 

3 

33141420-0 

(Mănuşi 

chirurgicale) 

Manusi de unica folosinta 

- Manusi nitril negre 

rezistente fara pudra, 100 

buc./cutie,  

cutie 186 58,5 10881 

https://www.emag.ro/manusi-

nitril-negre-rezistente-fara-pudra-

black-soft-dr-mayer-marimea-m-

manusi-de-unica-folosinta-

drm1141/pd/D82XXGBBM/?X-

MB=0&X-Product-

Id=62364528&X-Search-

Action=view&X-Search-

Id=1eeced64f97de02a8cda&X-

Search-Page=1&X-Search-

Position=13&X-Section=search 

TOTAL fata TVA 23064   
 

 

4. Furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pentru stimularea ocuparii 

Cheltuieli materiale consumabile si protectie covid-19 

 

Nr. 

crt. 

CPV 

Denumire UM Cant. 

Pret 

unitar fara 

TVA 

Total fara 

TVA 
link oferta cu TVA 
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1 

33140000-3 

(Consumabile 

medicale) 

Masca de protectie - 

Masti faciale medicale, de 

unica folosinta, tip II, 3 

straturi, Albastru, 50 

buc./) 

cutie 112 23,52 2634,24 

https://www.emag.ro/set-50-

bucati-masti-faciale-medicale-de-

unica-folosinta-tip-ii-3-straturi-

albastru-

6426228133902/pd/DM4BJMMB

M/?X-Search-

Id=2d373e0eee2c93b45379&X-

Product-Id=6509028&X-Search-

Page=1&X-Search-

Position=9&X-

Section=search&X-MB=0&X-

Search-Action=view 

3 

33141420-0 

(Mănuşi 

chirurgicale) 

Solutie dezinfectanta 

pentru maini efect 

antibacterian,  700 ml 

Buc 372  45,48 16922,28 

https://www.emag.ro/manusi-

nitril-negre-rezistente-fara-pudra-

black-soft-dr-mayer-marimea-m-

manusi-de-unica-folosinta-

drm1141/pd/D82XXGBBM/?X-

MB=0&X-Product-

Id=62364528&X-Search-

Action=view&X-Search-

Id=1eeced64f97de02a8cda&X-

Search-Page=1&X-Search-

Position=13&X-Section=search 

4 

33140000-3 

(Consumabile 

medicale) 

Manusi de unica folosinta 

- Manusi nitril negre 

rezistente fara pudra 

Black 100 buc./cutie,  

 

 

Cutie. 60 58,5 3510 

https://www.emag.ro/solutie-

dezinfectanta-pentru-maini-

hygienium-efect-antibacterian-

1000-ml-

5949067516091/pd/DZQM3YM

BM/?X-Search-

Id=3b4c62870a949e497f7a&X-

Product-Id=58467244&X-

Search-Page=1&X-Search-

Position=18&X-

Section=search&X-MB=0&X-

Search-Action=view 

TOTAL fata TVA 23064   
 

Avand in vedere aceasta valoare estimata, cu respectarea Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 

privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, respectiv cu respectarea pragului menționat la art. 4 subclauza 4.1 

din Anexa la Ordinul mai sus mentionat (pentru achizitia de bunuri si servicii valoarea estimata sa fie mai mica decat 132519 lei 

fără TVA) pentru achizitionarea materialelor consumabile si protectie covid-19 mai sus mentionate se propune achiziţionarea 

directă, cu semnarea în prealabil a unui contract de achizitie, de la orice agent economic din Romania, cu respectarea 

urmatoarelor conditii: 

- Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a furnia produsele fără a modifica preţul contractului. 

Astfel ofertantul va asigura transportul produselor  achizitionate; 

- Plata materialelor se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii si comunicarea facturii. 

- Penalizarile pentru intarzierile la livrare sau plata sunt de 0,1% pe zi din valoarea bunurilor nelivrate sau din suma de plata 

ramasa neachitata. 

 

Vicepresedinte, 

 

Mirela Sandu 
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