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Aprobat,  

Primar,  

PAVĂL IOAN 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

,,Furnizarea de articole de birotică și papetărie/rechizite de birou” 

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601 

 

 

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau de comerț, cu brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar 

pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi interpretate ca având 

mențiunea de ,,sau echivalent”.  

 

Caietul de sarcini constituite ansamblul cerințelor minimale, pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică, respectiv cea financiară. Propunerea tehnică va conține 

specificațiile tehnice ale producătorului, prezentate în limba română, pentru a se putea verifica 

corespondența cu cerințele prezentului caiet de sarcini. 

Termenul de garanție este cel indicat de către producător și va fi menționat expres în cadrul 

propunerii tehnice.  

Prețul produselor include în mod obligatoriu transportul la sediul autorității contractante. 

Termenul de furnizare al produselor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea 

comenzii ferme/ordinului de livrare.  

Livrarea se va realiza într-o singură tranșă. 

 

 

 

 



 
Fondul Social European 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ”, 
Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. 
Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate” 
Contract POCU/827/5/2/140601, Cod Smis 2014+: 140601 
 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

                                                                                   
 

Caracteristicile tehnice minimale ale bunurilor si cantitățile necesare: 

 

DENUMIRE PRODUS UM NR. BUC 
Lipici solid  buc 15 

Agrafe 33mm, zincate, colturi rotunjite, 100 buc./set cutie  cutie 25 

Agrafe 50mm, zincate, colturi rotunjite, 100 buc./set cutie  cutie 25 

Capsator de birou  buc 20 

Capse  capsator birou buc 100 

Cutter mare  buc 20 

Foarfeca  buc 20 

Fluid corector alb buc 100 

Perforator  buc 25 

Rigla plastic 20cm  buc 20 

Dispenser magnetic pentru agrafe buc 20 

Pix cu gel Culoare albastra  buc 200 

Pix cu gel Culoare negru  buc 200 

Pix cu gel Culoare rosu  buc 200 

Textmarker, 4 cul./set  buc 45 

Marker permanent, Mark-4-all , negru buc 50 

CD-R 52x,700 MB, 50 buc/shrink set = 1 x set set 10 

Mapa din plastic cu elastic, A4, albastru inchis buc  buc 250 

DVD-R 16x, 4.7 GB, 50 buc/shrink set = 1 x set set 10 

Marker permanent, pt CD/DVD/BD buc 30 

File de protectie Standard, transparent, 100buc/set set  set 200 

Dosar, albastru, cu sina si 2 perforatii, A4, plastic set set 250 

Decapsator  buc 20 

Calculator birou  buc 20 

Hartie A4, 80g/mp, 500coli/top, 5 top/cutie  cutie 200 

Hartie copiator A3, 80g 500coli top  top 5 

Biblioraft, albastru inchis, 75mm, A4 buc 300 

Index autoadeziv plastic – 45x12 mm, 5 culori buc 150 

Separatoare biblioraft, 240x100mm, carton color, 100buc/set set set 100 

Separatoare (index) carton color A4, 24 culori/set set 100 

Memorie USB 16 Gb buc 100 
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Anexat propunerii tehnice si financiare se va depune un certificat constator ONRC, la zi, verificarea 

existenței conflictului de interese dintre ofertant și responsabilul legal de proiect, respectiv 

verificarea capacității profesionale de realizare a activităților care fac obiectul contractului (cf art. 15 

din Legea 354/2008). 

 

Elaborat,         Avizat,  

Consilier achiziții publice      Manager proiect 

GALAN Toader Dorel       Cristina Ghindă 
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