
 

 

 

 

 

 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 - Educație și competențe 
Operatiune compozita O.S 6.3,O.S 6.6 
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 educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. 
Titlu: ”Adaptarea procesului educațional prin metode inovative și interactive de învățare!” 
Contract nr. POCU/987/6/26/ 154298- Nr MIPE- 119645/13.10.2022 

                                  
 
Nr. 8882 din 21.11.2022 

INVITATIE  DE  PARTICIPARE 
 
 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig va invita sa incarcati oferta pentru  
procedura de achizitie desfasurata in cadrul proiectului ”Adaptarea procesului educațional prin metode 

inovative și interactive de învățare!”  ID 154298  proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa  prioritară 6 - Educație și competențe, Operatiune 

compozita O.S 6.3,O.S 6.6 prin implementarea de 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 precum si imbunătățirea competențelor personalului 

didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate 

pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.  

 
Tip contract: Bunuri (articole de papetarie) 

Obiectul contractului: Articole de papetarie; 

Ofertele se incarca in sistemul SICAP  

Limba de redactare a ofertei:  Romana 

Valoarea maxima a contractului: 2.524,36 lei (fara TVA); 

Nr. 

crt 
Denumire Descriere produs Cantitate 

1. 
Hârtie 

fotocopiator 

Hârtie albă A4, 80 g/mp, 500 coli/top, calitate superioară. 
38 

2. 

 

 

Biblioraft 

Biblioraft  format A4, exterior color, cu lățimea cotorului de la 5 

la 8 cm. Carton rigid, rezistent la zgârieturi și uzură. Prevăzut cu 

buzunar și etichetă pe cotor pentru o identificare mai rapidă și 

mai ușoara a conținutului, sistem de indosariere metalic.   

36 

3. 

Set 

Separatoare  

Confecționate din carton color de min 150 gr și au o formă 

dreptunghiulară. Set format din 100 buc. Perforate pe latura 

mică pentru prinderea în bibliorafturi, dosare. 

18 

4. 
Set Dosar 

plastic 

Format: A4, capacitate: min 170 coli  de 80 gr. Realizat din 

polipropilena, etichetă pe margine, perforații pentru indosariere. 40 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 
Denumire Descriere produs Cantitate 

5 

Set folii 

protectie 

Format: A4. Ambalare: 100 folii/set. Folii document de calitate 

superioară pentru transportul și protecția documentelor, 

transparente, 125 microni. 

18 

 

Durata contractului: maximum 14 luni. 
 

Procedura aplicata: Achizitie directa in concordanta cu legislatia in vigoare, respectiv LEGE 
nr. 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale si Hotărârea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 
 

Ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului. 
 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la: LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA”- 
COMUNA PIPIRIG - Strada David Creanga, nr. 464, Cod postal: 617325, județ Neamț, tel: 0233-
252.014, email: licpipirig@yahoo.ro / persoana de contact: DORNEANU IRINA - Coordonator 
proiect P1. 


