
 

 

 

Aprob, 

Președinte, 

dr. ing. Maricel POPA 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru „Pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte” în cadrul proiectului „O șansa 

egala pentru toți. Educație inclusiva in unitățile școlare”, cod SMIS 103821, finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire a contractului de achiziție 

publica „Pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte” prin procedura „Procedura simplificata” – 

Documentație de atribuire, organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.  

Cantitatea care face obiectul contractului:  

 Se dorește achiziționarea a 1000 de pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul 

rece, în cadrul proiectului „O șansa egala pentru toți. Educație inclusiva in unitățile școlare”, cod SMIS 

103821, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în vederea asigurării de pachete 

complete pentru facilitarea accesului la educație, precum si pentru prevenirea părăsirii timpurii a scolii 

si a abandonului școlar.  

 

Cerințe: - Termen de livrare: Maxim 30 zile de la primirea comenzii ferme; 

 - Condiții de livrare: la sediul autorității contractante; 

 - Termen de garanție: minim 30 zile de la recepție. 

          

SPECIFICATII TEHNICE 

Caracteristici tehnice minimale  
 

 Pachetele de îmbrăcăminte și încălțăminte vor conține produse de iarnă, pentru copii cu 

vârste cuprinse între 4 și 16 ani:  

- Geacă; 

- Căciulă; 

- Mănuși; 

- Fular; 

- Ghete. 

 Caracteristici:  

Geacă:  Din material impermeabil, țesături tip fâș, poliester 100%; 

 Glugă detașabilă, îmblănită; 

 Interior căptușit, cu vatelină sintetică; 



 

 

 Vatelina sintetică va avea 250g/m2;  

 Materialul va permite evacuarea transpirației; 

 Mânecile vor avea posibilitatea de a fi strânse pe încheietură; 

 Va avea etichetă pe interior pentru scrierea numelui copilului; 

 Închidere cu fermoar; 

 Modele pentru fete și modele pentru băieți; 

 Diverse culori; 

 Pentru iarnă. 

Căciulă: Din material dens și călduros; 

 Căptușite pe interior cu material polar sau echivalent, pentru confort termic; 

 Etichetă pe interior pentru scrierea numelui copilului; 

 Modele pentru fete și modele pentru băieți. 

Mănuși: Cu 5 degete; 

 Mânuși vătuite (150g/m²). Căptușeală : blană sintetică; 

 Din material impermeabil; 

 Respirante; 

 Palmă din piele sintetică cu întărituri pe partea interioară a arătătorului; 

 Deschidere largă a mânecilor, cu posibilitate de strângere; 

 Pentru iarnă; 

 Diverse culori; 

 Model fete și băieți. 

Fular:  Guler de schi; 

 Material călduros tip polar sau echivalent; 

 Diverse culori; 

 Modele fete și băieți; 

Ghete: Din material impermeabil*, care permite piciorului să respire pentru a menține pielea uscată; 

 Căptușeală călduroasă pe interior; 

 Talpă groasă, antiderapantă, fără toc. Crampoane 3mm pentru o aderență sporită;  

 Procedura de prindere a tălpii: cusut. 

 Cu șiret pentru copiii din clasele I-VIII; Cu scai/fermoar pentru preșcolari. 

  *Nu va fi acceptată încălțămintea realizată din cauciuc (exemplu: cizme)  

   

Toate cerinţele tehnice impuse prin prezenta documentaţie sunt minimale şi obligatorii pentru toţi 

ofertanţii; neîndeplinirea unei singure cerinţe din cele mai sus menţionate, poate atrage respingerea 

ofertei prin declararea ei ca neconforma in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a din HG 

395/2016.  

Produsele ofertate, obligatoriu vor fi noi si nefolosite.  

 

Manager Proiect, 

Alina POPA 

 

Responsabil Achiziții Publice, 

Anda HRIȚCU 


