
CAIET DE SARCINI 
având ca obiect „Furnizarea de produse pentru premierea câştigătoribr in cadrul 

Concursului Mesajul Meu Antidrog ediţia a XVII" 

I. Informaţii generale: 

Fenomenul droguri1or; care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate sferele -
sănătate publică, siguranţa cetăţeanului - reclamă un răspuns instituţional multidisciplinar, 
pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, resurselor, posibilităţilor de acţiune 
şi obiectivelor. 

Conform Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 aprobată prin Hotărârea nr.191/2014 de 
către Consiliul Judeţean şi a Planuluj de Acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene 
Âlltidrog. Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Ouj, dar şi autorităţilor publice 
locale , 1e revin o serie ele atribuţii în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la 
capitolulA.1 Prevenirea fnşcoală: 

I. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în 
vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programe1or şcolare, extraşcolare şi de 
petrecere a timpului liber; 

2. Implementarea de proiecte 1a nivel loca], de inteIVenţie timpurie în mediul preşcolar, 
prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scărerea influenţei factorilor de risc. 

3. Implementarea de proiecte naţionale şi/sau 1ocale orientate pe activităţi de petrecere a 
timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, 
alcooi droguri şi noi substanţe psihoactive, adresate eJeviJor din învăţământul preuniversitar şi 
universitar. 

4. Creşterea nivelului de informare, sensibili7.a.re şi conştientizare a populaţiei şcolare în 
vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în 
cadrul programebr şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

Aceste obiective pot fi realizate prin implementarea unor proiecte de prevenire a 
consumului de droguri în unităţile re învăţământ din judeţul Sălaj, proiecte care necesită 
realizarea unor materiale specifice adresate elevilor şi cadrelor didactice. 

Proiectele propuse sunt următoarele: 
• "Mesajul Meu Antidrog", proiect re rezvoltrre a unor atitudini şi practici de viaţă 

sănătoasă pentru elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implicarea în activităţi 
culturale, artistice, sportive etc., ca alternativă la consumul de tutun, alcool şi droguri, Ja nivel 
naţional, în anul şcolar 2019-2020 

II. Descrierea &enerală a seryjciihr solicitate prin prezentul caiet de sarcini: 

1. Denumirea servidibr: .,Furnizarea de produse pentru premierea câştigătoribr în 
cadrul Concursului Mesajul Meu Antidrog ediţia a XVII" 
2. Cantitatea necesară: 30 de premii defalca.te astfel: 

• 4 premii I elevi gimnaziu 

• 4 premii li elevi gimnaziu 

• 4 premii III elevi gimnaziu 

• 6 premii I elevi liceu 

• 6 premii II elevi liceu 

• 6 premii III elevi liceu 



3. Caracteristici tehnice: 

a. 4 premii I elevi gimnaziu - 4 biciclete 
INFORMAŢII TEHNICE 

• SCHIMBĂTOR 18 VITEZE 
Bicicletă cu 2 mânere rotative, pentru a facilita trecerea de Ja o viteză 1a alta (18 viteze). 
Pe stânga (discuri): facilitează urcarea/coborârea. 
Pe dreapta (viteze): adaptarea nivelului de efort. 

• FRÂNĂ 2 frâne cu saboţi de tip V-Brake. 
• CAUCIUCURILE ŞI ROŢILE DE MTB DE 24. 
• ECHIPAMENT BICICLETĂ 
• Bicicletă cbtată cu claxon, lumini, catadioptrii pe roţi (reflectorizante) şi protecţie 

schimbător viteze. 
• DIMENSIUNE ROŢI 
• Lungime: 160 cm 

Înălţime: 100 cm 
Lăţime: 56 cm. 

• GREUTATE 
• 14-15 kg 
• CADRU/ ŞASIU {ROLE) 
• 100.000/o Oţel 
• GARANŢIE Pe viaţă (cadru. ghi<bn. pipă, furcă rigidă). 

b. 4 premii li e~vi gimnaziu - 4 trotinete 

INFORMAŢII TEHNICE 
Adaptată pentru persoanele cu înălţimea între 1,25m - 1,75m. Greutatea maximă utilizator: 
100 kg. 

PROTECŢIE 

apărătoare noroi faţă şi spate, pentru a proteja pe timp de pbaie. 
COMPOZIŢIE 

STRUCTURĂ 100.00% Aluminiu 6061 
MÂNER 100.00% Cauciuc - Cauciuc termoplastic (TPR) 
GARANŢIE 2 ani, cu excepţia pieselor de uzură (roţi, frână, grip, mânere şi rulmenţi). 

c. 4 premii III elevi gimnaziu - 4 n,eedball 
INFORMATII TEHNICE 
STÂLP SPEEDBALL 22 mm. 
CAPACITATE BAZĂ 1 lL. 
COMPOZIŢIE 

STRUCTURĂ 100.00% Polietilenă de densitate înaltă (HDPE) 
BARĂ 12.00% Poliamidă, 88.00% Oţel inoxidabil 
BĂŢ91.00% Polipropilenă, 09.00% Butadien Stiren Etilenă (SEBS} 
DOSUL MÂINil 20.00% Polipropilenă, 80.00% Cauciuc Butadien 
GARANŢIE2 Ani 

d 6 premii I elevi liceu - 6 biciclete 
INFORMATII TEHNICE 
MĂRIMEA. BICICLETEI 
S: între 1,55 m şi 1,64 m. 
M: între 1,65 m şi 1,74 m. 



L: între 1, 75 m şi 1,84 m 
CADRU din aluminiu 100%. 
SUSPENSIE PE FAŢĂ 
SUSPENSIE SPATE: NICIUNA. 
SCHIMBĂTOR ŞI TRANSMISIE: SCHIMBAREA FOII ŞI A VITEZEI 
3 foi cu 7 pinioane, în total 21 devitezel 
2 schimbătoare rotative de viteze, pe ghidon. 
Pe stânga (foi): controlaţi uracrea / coborârea, 
Pe dreapta (pinioane): adaptlrea nivelului de efort. 
Detalii: 
-3 foi cu 22, 32 şi 42 dinţi+ protecţie angrenaj 
-Schimbător faţ.ă MICROSHIFT FD-M20 
-Schimbător spate MICROSHIFT RD-M25 
-Schimbătoare rotative MICROSHIFT MS25, cu indicatori de viteză 
-Casetă 7 pinioane de la 14 la 28 dinţi SHIMANO TZSOO 
-Lanţ mare şi rezistent KMC 251 
GHIDO~ PIPĂI MÂNERE: 
Pipă înălţată cu unghi de 10°, pentru o poziţie confortabilă şi accesibilă. 
Detalii: 
-Pipă din aluminiu, cu un unghi de 10°, pentru mai mult confort. 
-Ghidon din oţel 620 mm lăţime, pentru stabilitate şi control 
-Manşoane din material "soft touch", pentru aderenţă bună. 
FRÂNE V BRAKE CU SABOŢI: 
2 frâne cu saboţi de tip V-Brake. 
ROŢI DE 26" ŞI CAUCIUCURI PENTRU TEREN USCAT 
PEDALE PLATE 
ACCESORII protecţie angrenaj (pentru a feri de murdărie), claxon, sistem lumini, catadioptri 
roţi (refuctorizante) şi pedale. 
GARANŢIE Garanţie pe viaţă pentru cadru, pipă, ghicbn. Disponibilitate piese de schimb: 2 ani. 

e. 6 premii li elevi liceu - 6 trotinete 
INFORMATU TEHNICE 
SUSPENSII PENTRU MAI MULT CONFORT 2 suspensii: faţă şi spate„ 
FRÂNE ŞI APĂRĂTORI DE NOROI 1 frână pe ghid>n şi o a 2-a frână pe roata din spate. 
Apărătoarea de noroi, lungă şi care asigură o acoperire bună„ 
GREUTATE TROTINETĂ 5,6kg. 
COMPOZIŢIE 

CADRU/ŞASIU {ROLE) 100.00% Aluminiu 6061 
STRUCTURĂ 30.00% OţeL 70.00% Aluminiu 6061 
RULMENT 100.00% Oţel 
ROŢI PENTRU ROLE 40.00% Poliuretan, 60.00% Polipropilenă 
GRIP 100.00% Cauciuc - Cauciuc termoplastic (TPR) 
MÂNER 100.00% Cauciuc - Cauciuc termop1astic (TPR) 
AMBALAJ 100.00% Celuloză 
ŞURUB 100.00% Oţel 
GARANŢIE 2 ani, fără piese de uzură ( roţi, rulmenţi, grip, mânere şi frâne). 

f. 6 premii III eJevl liceu - 6 speedball 
INFORMAT/I TEHNICE 
STÂLP SPEEDBALL 
Diametru 3 2mm 
Înălţime stâlp montlt 154 cm. 



CAPACITATE BAZĂ 16L. 
COMPOZIŢIE 

BEfE 100.00% Oţel 
GARANŢIE 2 Ani 

4. Termenul de livrare -în termen de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului de 
servicii. Livrarea se va face 1a sediul Consiliului Judeţean Quj, Calea Dorobanţilor 106, Cluj
Napoca, Judeţul Cluj, unde se vor recepţiona cantitativ şi cali1ativ pe bază de proces verbal 

Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsuiile impuse de legislaţia în vigoare pentru 
respectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii în prestarea acestor servicii. 

întocmit 
Sebastian MARCU 


