
 
 

  

 
Nr. 8885 din 21.11.2022 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

LICEUL TEHNOLOGIC " ION CREANGA " achiziţionează prin procedurile specifice de 
achiziţii în cadrul proiectului "Creșterea participării elevilor la educație prin măsuri integrate 
și inovative”, nr. contract POCU/987/6/26/153970, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Educație și 
competențe, Obiective specifice  
O.S.6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;  
O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 
școli inclusive, următoarele: 
 
„Achizitie materiale consumabile papetarie” 

In cadrul proiectului, Partenerul 1 -  LICEUL TEHNOLOGIC " ION CREANGA " raspunde de 

asigurarea materialelor consumabile - papetarie necesare desfasurarii in bune conditii a 

activitatilor in care este implicat in cadrul proiectului. 

DENUMIRE 
PRODUSE 

CANTITATE SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE 

 
 

Top hartie 
38 

- format A4; 
- gramaj minim 80g/mp ; 
- ambalare 500 coli/top; 
- utilizare: imprimare si copiere. 

 
 

Biblioraft 36 

- format A4; 
- confectionat la exterior din material plastic; 
- confectionat la interior din carton; 
- colturile inferioare protejate cu metal; 
- prevazut cu mecanism metalic. 

 
 

Set 
Separatoare  

18 

- forma dreptunghiulara; 
- confectionate din carton de minim 180 g/mp; 
- dimensiune 240x105 mm; 
- perforatii standard pentru indosariere; 
- diferite culori;  
- 100 bucati/set. 



 
 

 

Tip contract: Furnizare 

Preţ maxim total achiziție: 2268,90 lei fara TVA 
 
Durata contractului: 14 luni (pana la 31.12.2023) 
 
Perioada de realizare a achiziției: noiembrie 2022 
 
Condiții de plată: ordin de plată  
 
 
Termen de livrare: pe baza de comenzi succesive, in max. 5 zile de la comanda ferma, in functie 
de necesitatile proiectului 
 
Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul www.e-licitatie.ro 
(SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare) deoarece valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragul valoric 
prevăzut la art. 7 alin (5)  din legea 98/ 2016, astfel pentru fiecare achiziţie, solicitantul/ 
beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.  
 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai avantajos în condițiile respectarii cerințelor tehnice. 

Ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate, inclusiv 

cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. +40233252014, fax. +40233252014, , sau pe email la 

adresa licpipirig@yahoo.ro.  

Data: 21.11.2022 

Set 
Dosare 
plastic 

40 

- dosare plastic: 20 buc/ set; - format A4; 
- capacitate de indosariere minim 170 coli; 
- confectionat din polipropilena;  
- prevazut cu sina metalica interioara pentru indosarierea 
documentelor;  
- prevazut cu perforatii exterioare pentru arhivarea in 
bibliorafturi; eticheta interschimbabila 

Set folii 
protectie 

documente 18 

- format A4; 
- confectionate din polipropilena;  transparente; 
- deschidere la partea superioara; 
- perforatii standard pentru indosariere; 
- 100 bucati/ set. 

http://www.e-licitatie.ro/

