
RAPORT INTERMEDIAR 2 

Perioada 17 septembrie 2020 –30 noiembrie 2020 

 

 Activitate: A1. Activități de Cercetare Industriala:   17 septembrie  2020 - 16 iunie 2021 

A1.5 Achiziția de  materiale consumabile si alte produse similare necesare desfășurării 

activităților de CI din proiect; 

Partener ICPE CA – grup cercetare IPCUP 

Activitatea desfășurată în această perioadă de raportare a constat în:  

1. Întocmire listă de consumabile necesare echipei de cercetare pentru desfășurarea activității; 

2. Selectarea materialelor consumabile care vor fi achiziționate, cu respectarea încadrării în suma 

estimată în devizul organizației de cercetare- pct 3.2 din Anexa la Acordul de parteneriat. 

Consumabilele prevăzute a fi achiziționate sunt următoarele : Cartuș toner SHARP cod AR-5012      

(4 buc), Cartuș imprimantă Laser Jet Pro M252dw cod CF 403A magenta (1 buc), Cartuș 

imprimantă Laser Jet Pro M252dw cod CF 400A negru (1 buc). S-a estimat pentru acestea 

valoarea de 1200 lei, TVA inclus; 

3. Inițierea procedurii de achiziție a consumabilelor conform Procedurii Sistemului de Control 

Managerial privind Achizițiile Directe cod PO-29 valabilă în cadrul organizației de cercetare. 

A fost realizată o activitate de documentare pentru identificarea unor furnizori care să asigure 

livrarea consumabilelor cu caracteristicile tehnice solicitate.  

Au fost întocmite documentele necesare pentru achiziție, conform Procedurii interne privind achiziția 

directă, astfel: 

- Referat de suplimentare poziție în PAAP (Programul Anual al Achizițiilor Publice) 

pentru produse noi – Anexa 2- PO 29; 

- Referat de necesitate pentru achiziția de produse/servicii/lucrări – Anexa 4 - PO 29; 

- Proces Verbal privind achiziția și selecția ofertelor pentru achiziționarea directă – 

Anexa 6-PO 29; 

Toate ofertele identificate au fost evaluate din punct de vedere al cerințelor minime, 

prescripțiilor, caracteristicilor tehnice stabilite. Întrucât toate ofertele au îndeplinit cerințele impuse, 

s-a aplicat criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut și s-a ales oferta câștigătoare.  

Ca urmare a stabilirii prețului final de achiziție, a fost întocmit Referatul către Serviciul 

Aprovizionare al organizației de cercetare în vederea finalizării achiziției. – Anexa 3 – PO29. 

Menționăm că aceste achiziții se vor finaliza în următoarea perioada de raportare. 

 


