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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
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Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
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Titlul proiectului: “ Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare." 
Contract nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77946 

 
Partener: 

 

 
 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA  

 
 

 

 
ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE PRODUSE  

 
ACCESORII PENTRU COMPUTERE 

 
pentru proiectul: 

 
“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.” 

Contract nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77946 
 

- Data: 20.01.2011 - 
 

 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava a demarat în data de 2.12.2010 proiectul cu titlul: 
“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.”, Cod proiect (ID): 77946, cofinanţat din 
Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.5 - “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiectul 
va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.  
 
Surse de finanţare 
 
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).  
 
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului, 
lansează procedura de achiziţie de produse-accesorii pentru computere, respectiv 
procedura de achiziţie directă. 
 
Obiectul contractului 
 
Obiectul contractului îl constituie / reprezintă achiziţia de accesorii pentru computere 
pentru proiectul cu titlul“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.”, Cod proiect (ID): 
77946. 
 
Cod CPV:  
30237200-1 - Accesorii pentru computere 
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Cerinţe minimale  

 
Condiţii de livrare: livrarea se face într-o singură tranşă, în maxim 2 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii sau de la emiterea comenzii ferme. 
 
Recepţie: plata se va efectua după emiterea facturii şi întocmirea documentelor de 
recepţie. 
 
Preţul: preţul este ferm şi nu se actualizează. 

 
Specificaţii tehnice ale produselor 

 

nr. 
crt. 

Denumirea produsului si 
caracteristicile de identificare si 

utilizare 
U/M Cantitatea 

solicitata 

1 
Suporturi de memorie-HDD 
EXTERN, capacitate minim 500 GB, 
USB 3.0 Buc. 3 

2 
Compact discuri-CD 52 X, cu plic Buc. 300 

3 

Tastaturi pentru computer, Comfort 
Curve 2000, USB, neagra, cu fir, 
rezistenta la apa, asezare curbata a 
tastelor 
 Buc. 4 

4 Mouse optic pentru computer, 3 
butoane, 1 scroll, USB, cu fir Buc. 10 

 
 
Criteriul aplicat 
 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.  
 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.01.2011, ora 10:00 (ora locală). Orice ofertă 
primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi, sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de 
achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului.  
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Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită 
pentru depunerea ofertelor.  
 
 
Date de contact ale Achizitorului 
 
Ofertele vor fi trimise în atenţia:  
Numele si Prenumele:  jr. Eugenia MUNTEANU 
Telefon:0330/103 703 
Fax: 0330/103 703 
Email: gina@usv.ro 
Web: www.seap.usv.ro  
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, str.Universităţii, nr. 13, Birou Achiziţii Publice  
 
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 
09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.  
 


