Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5. „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”
Titlul proiectului: Programe doctorale şi postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiinţelor exacte
Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/ 137750
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Procedură pentru achiziţia de cărţi, tonere, birotică, reactivi si materiale in cadrul proiectului POSDRU
159/1.5/S/137750

Persoane responsabile Serviciul de Achizitii Publice:
‐
‐
‐
‐

Marius Jechel – Carti
Marius Jechel – Tonere
Gabriela Cretu – Birotica
Ramona Creanga – Reactivi si material

•

referatul se completeaza conform modelului de mai jos:
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Nr. înregistrare D.F.C. _______din_________
Facultatea __de Matematica____________
SE APROBĂ
(depart., serv., birou etc.)
Birou Senat/Rector
Solicitant _Resp. comunicare Elena Constantin
(nume, calitatea, nr. tel. 0745582395)
__________________
Contract POSDRU/159/1.5/S/137750____________
(codul şi data contractului)
Termen de finalizare _9 mai 2014_______________
(data până la care achiziţia este oportună)
Gestionar primitor ___Gestionar facultate___________________
(nume, nr. tel.)
REFERAT
Nr. înregistrare emitent________din________
DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

Nr.
crt.
0
1
2

R.N.O. IV
(POSDRU 2007-2013)
AVIZAT
din sursa de finanţare

Comment [U1]: Se va completa
facultatea de care apartine solicitanul
Comment [U2]: Nume, prenume, date
de contact doctorand/postdoctorand

Director financiar contabil,

Vă rugăm să aprobaţi achiziţionarea/repararea/decontarea din sursa de finanţare _contract POSDRU/159/1.5/S/137750__ a următoarelor:
Termen minim estimat de
Articolul
Valoarea
Denumirea obiectului achiziţiei
Codul C.P.V. **
Procedura de achiziţie
U/
Cantiajungere a obiectului
bugetar *
totală
(caracteristici tehnico-funcţionale, operaţionale
cf.P.A.A.P. **
M
tatea
achiziţiei la solicitant **
(cu TVA)
etc.)
1
2
3
4
5
6
7
8
buc

Comment [U3]: Se completeaza in
functie de specificul si valoarea achizitiei
Comment [U4]: Nume, prenume date
de contact gestionar primitor
Comment [U5]: Se completeaza de la
facultate

buc

Notă: * datele se înscriu de Serviciul Financiar
** datele se înscriu de Departamentul Achiziţii Publice. Dacă termenul din col.8 este mai mare decât termenul de finalizare înscris de solicitant, achiziţia nu se
iniţiază.
Scopul achiziţiei _ Derulare proiect_____________________________________________________________________________________
(se vor face referiri la necesitatea şi oportunitatea achiziţiei)
AVIZE ŞI CERTIFICĂRI
Serv. Gestiunea
Depart. Achiziţii
Serviciul Financiar/Responsabil financiar
Manager proiect/similari
Solicitant
Patrimoniului ***
Publice
POSDRU/159/1.5/137750__________
Avizez cheltuiala
Certific realitatea,
Certific necesitatea şi
Certific îndeplinirea
Certific identificarea
Certific disponibilitatea sumelor pentru
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Comment [U6]: Se va completa titlul
proiectului de cercetare aferent
proiectului (ex. titlu teza doctorat)
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legalitatea şi regularitatea
oportunitatea
condiţiilor de amplasare
obiectului achiziţiei
achiziţie
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Semnătura
Semnătura
semnătura
semnătura
Semnătura
prof. univ. dr. Gheorghe Aniculaesei
Ec. Stirbu Rusu Oana Daniela
Ec. Elena Constantin
Notă: *** Avizul de la Serviciul Gestiunea Patrimoniului este obligatoriuîn cazul achiziţiilor de aparate, echipamente sau instalaţii ce necesită racordare la utilităţi
sau presupun condiţii speciale de amplasare şi se obţine înaintea tuturor celorlalte avize.

•
•

referatul completat este vizat intai la responsabilul financiar al proiectului, d-na Stirbu Rusu Oana Daniela, corp J, parter;
referatele se vor depune separat pentru fiecare domeniu in parte si nu se vor amesteca cartile cu tonere, birotica sau reactivi si
materiale;

•

formatul electronic al referatelor pentru carti ( completate in excel, conform modelului afisat pe site-ul proiectului) se transmite
pe adresa marius.jechel@uaic.ro;

•

dupa viza responsabilului financiar, se va depune la Secretar General Proiect Isabela Stegariu, Departamentul de Cercetare si
Management proiecte, corp A, rectorat, etaj 1;

Ex. Daca Popescu Ion doreste sa achizitioneze carti, tonere, birotica si reactivi va trebui sa intocmeasca 4 referate
•

pentru buna desfasurare, monitorizare si rambursare a achizitiilor in perioada august-decembrie 2014, termenul de depunere a

referatelor este 15.08.2014;
•

referatele primite dupa aceasta data se vor procesa incepand cu data de 15.10.2014;
3

Comment [U7]: Nume, prenume si
semnatura doctorand/postdoctorand si
viza expertului pe domeniu
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•

dupa depunerea referatelor, acestea vor fi avizate, procesate si executate de departamentele de specialitate;

Observatii:
•

procedura aplicata pentru Reactivi si materiale este Cererea de oferte;

•

cererea de oferta este procedura de achizitie mai complexa ce are termene mai lungi de executie si livrare. Reactivi din import au
ca data estimata de livrare de 30 de zile;

•

modul de derulare al prezentei proceduri ramane valabil si pentru anul 2 de implementare al proiectului, cu anuntarea ulterioara a
termenelor de depunere a referatelor.

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Gheorghe Aniculăesei
Întocmit,
Asistent manager
Ec. Alexandra Adumitroaiei
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