
 
 

Investeşte în OAMENI! 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

1 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului: Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, 
corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii - PRACTICOR 
Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/48816 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

FURNIZARE DE CONSUMABILE DE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ 
 

COD CPV 
 

 30192700-8   Papetărie 
 

TITLUL PROIECTULUI 
 

Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica 
pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR  

 
NUMARUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE 

 
POSDRU/90/2.1/S/48816 

 
TITLUL PROGRAMULUI DE FINANŢARE 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Investeşte în OAMENI! 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

2 

1. Generalităţi 
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din 

documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru consumabile 
de papetărie şi birotică şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează 
de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a 
ofertelor este "preţul cel mai scăzut". 

 
2. Obiectivul procedurii de achiziţie 

Achiziţie publică de consumabile de papetărie şi birotică pentru proiectul POSDRU nr. 
90/2.1/S/48816, Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica 
pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR . 

 
3. Procedura achiziţiei publice 

CERERE DE OFERTĂ – cu fază finală de licitaţie electronică. Procedură competitivă 
conform  instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor interne. 
 
4. Specificaţii tehnice 

4.1. Cerinţe minimale: 
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si 

cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile 
specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. 
 

4.2. Toate materialele se vor achiziţiona în trei tranşe, după cum urmează: 
 
4.2.1. Tranşa 1, în termen de 10 zile de la semnarea contractului cu următoarea 

componenţă: 
 
Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate Mostre 

1 Pixuri (fără mecanism), cu mină interschimbabilă, vârf 1 mm, albastru (600 
bucăţi), roşu (200 bucăţi), negru (200 bucăţi) buc 1000  

2 Pixuri cu mecanism (elemente metalice, pix cu mecanism cu acţionare cu buton; 
reîncărcabil cu rezervă, rubber grip (manşon elastic) striat, ergonomic) buc 500 Da 

3 Pix cu gel, 0,5 mm, set 4 culori (albastru, negru, roşu, verde) set 50  

4 

Creioane mecanice, corp combinaţie de plastic dur şi oţel inoxidabil fin sablat cu 
accesorii metalice cromate; mecanism buton cu arc şi mină de 0,5 mm (60 de 
bucăţi), 0,7 mm (20 de bucăţi), 0,9 mm (20 de bucăţi); radieră interschimbabilă; 
culori diferite. 

buc 100 Da 

5 Biblioraft plastifiat 318 mm x 285 mm, lăţime 80 mm, cu colţuri, şină, mecanism 
metalic şi buzunar lateral pentru etichetă 7,5 cm. buc 3000 Da 

6 Caiet mecanic A4, 4 inele, 6,2 cm - albastru buc 100 Da 
7 Clipboard A4 simplu, carton acoperit cu plastic, cu clemă de prindere buc 100  

8 Clipboard A4 dublu, carton acoperit cu plastic, cu clemă de prindere şi buzunar 
interior pe coperta faţă buc 100  

9 Capse, 24/6, 1000 buc/cutie cutii 50  
10 Pioneze nichelate, 50 buc/cutie cutii 10  
11 Agrafe de birou, nichelate, 25 mm, 100 buc/cutie cutii 20  
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12 Capsatoare, 24/6, capacitate 170 coli buc 20  
13 Perforatoare mari, STD, capacitate min. 70 coli buc 15  
14 Hârtie pentru scris A4, 60 g/mp, top 1000 coli top 20  

15 
Flipchart fix, suprafaţă albă, magnetic - dimensiuni suprafaţă de scriere: 750 mm x 
1000 mm - sistem metalic de prindere pentru hârtie cu distanţa dintre găuri 
reglabilă - permite folosirea markerelor speciale şi a magneţilor 

buc 7 Da 

16 Kit flipchart, cu 1 burete magnetic, 1 spray curăţare 125 ml, 4 markere (pentru 
flipchart poziţia 15) set 4  

17 Bloc de hârtie  flipchart, netedă, albă, 70 cm x100 cm, min 50 coli (pentru 
flipchart poziţia 15) buc 25 Da 

18 
Hârtie pentru fotocopiatoare A4 (clasa A, min 80g/mp, grad de alb min. 98%, 
calitate superioară, top ambalat de producător şi inscripţionat cu datele de 
identificare ale produsului) 

cutii 
5 

topuri 
25 Da (un 

top) 

19 Notes autoadeziv, cub, 500 coli/set, pastel 3 culori set 20  

20 Plicuri C4 superautoadeziv, 229 mm x 324 mm, închidere prin suprapunere set 10 
buc. 50  

21 Plicuri C5 gumate, 162 mm x 229 mm, 80 g/mp set 25 
buc 10  

22 Plicuri corespondenţă DL fereastră, 75-80 gr., 110 mm x 220 mm, lipire siliconică 
sau autoadezivă 

set 25 
buc 50  

23 Plicuri antişoc C4, nr. 6, int. 220 mm x 340 mm, 10 buc/set set 15  

24 Compact-discuri inscriptibile (CD-R), 700 MB/80 min, viteză de scriere până la 
52 X, ambalat la bucată în carcasă tip „slim”, marcă înregistrată buc 3000 Da 

25 Compact-discuri re-inscriptibile (CD-RW), 700 MB/80 min, viteză de scriere până 
la 52 X, ambalat la bucată în carcasă tip „slim”, marcă înregistrată buc 1500 Da 

26 CD printabil policromie inkjet, ambalat la bucată în carcasă tip „slim”, marcă 
înregistrată buc 1000  

27 Discuri digitale polivalente DVD+/-R, 4,7 GB, viteză de scriere 4-16 X, ambalat 
la bucată în carcasă tip „slim”, marcă înregistrată buc 2000 Da 

28 Etichete colorate, 24 buc/A4, pastel culori, colţuri drepte, top 100 coli top 5  
29 Hârtie foto (lucioasă) A4, 260 g/mp, top 100 coli top 5 Da 
30 Clipsuri pentru hârtie, 19 mm; 12 buc. / cutie cutii 25  

31 Ecran proiecţie, min. 180 mm x 180 mm,  cu trepied stabil, reglabil pe înălţime, 
suprafaţă albă mată, cu spate întăritor buc 3  

32 White bord magnetic (120 cm x180 cm), suprafaţă magnetică albă, ramă de 
aluminiu, cu accesorii de montaj pe perete buc 3  

33 Kit white bord, conţine 1 burete magnetic, 1 spray 125 ml şi 4 markere  set 4  

34 Marker flipchart, 12 buc/set, corp în culoarea cernelii, diverse culori, vârf rotund, 
grosime linie min. 2,5 mm set 10  

35 Text marker fluorescent, set 6 culori, vârf de fetru, scriere 3 grosimi, reîncărcabil set 5  

36 Marker, 10 buc/set, corp plastic, vârf în culoarea cernelii, diverse culori, grosime 
scriere min 0,5 mm, uscare rapidă set 10  

37 Rezerve pt. creioane mecanice, 0,5/0,7/0,9 mm HB set 21  

38 Ghilotină mare, pt. A4, 2 dispozitive de tăiere, rolă tăietoare şi cuţit levier, role de 
ghidare gradate, dispozitive protecţie buc 1  

39 Mapă de prezentare A4, plastic, 3 clape interioare flexibile, capacitate min. 70 coli 
A4, închidere rapidă buc 20 Da 
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40 Mapa plastic cu elastic A4, grosime min. 4 cm, elastic pe colţuri buc 100 Da 

42 Separatoare carton decupabile, A4, 180 g/mp, diverse culori, multiperforaţii 
întărite, min 12 buc./set inclusiv sumar (index) set 20  

42 Separatoare  plastic decupabile, A4, diverse culori, multiperforaţii, min. 12 
separatoare / set set 10  

43 Despărţitoare / separatoare cu index, A4, cu perforaţii buc 100  
44 Suport hârtie notes + hârtie (cub hârtie), min. 90 mm x 90 mm buc 10  
45 Cutter, 18 mm, lamă retractabilă şi interschimbabilă buc 10  
46 Post-it, pastel culori, 76 mm x127 mm, min 75 buc/set, autoadezive set 100  

47 Suport instrumente de scris, din plastic, pt. min 8 creioane, diverse culori, înălţime 
min. 130 mm buc 10 Da 

48 Plicuri mari tip pungă, B4, 250 mm x 353 mm, siliconate buc 100  
49 Hârtie A4 colorată, 80 g/mp, pastel 5 culori, 500 buc./top top 1  

50 Suport instrumente (birotică), minim 6 compartimente, din plastic, diverse culori, 
înălţime minim 130 mm buc 20  

51 Rolă adezivă permanentă + dispenser, 19 mm x 7,5 m buc 20  
  
 4.2.2. Tranşa 2, la 50 de zile după prima tranşă, dar nu mai puţin de 30 de zile, cu 
următoarea componenţă: 
 
Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate Mostre 

52 Cariocă, set 30 culori, corp şi capac în culoarea cernelii, grosimea vârfului 1,8 
mm set 40 Da 

53 Carioca permanentă, pentru inscripţionări, culoare neagră buc 100  
54 Dosare din plastic, A4, cu sistem de încopciere, diverse culori buc 1000  

55 Radiere pentru creion, pix şi cerneală, cauciuc de calitate, min. 65 mm x 24 
mm x 9 mm buc 100  

56 Creioane negre cu gumă, HB, corp hexagonal din lemn vopsit buc 100  
57 Ascuţitoare de creioane, dublă, din metal, pentru ascuţire fină buc 15  
58 Ascuţitoare de creioane, din plastic, mecanică, pt. diferite grosimi de creioane buc 4 Da 
59 Tăviţe organizatoare de birou, din plastic, 340 mm x 260 mm x 60 mm buc 100 Da 

60 Mape din plastic, cu separatoare şi index A4, cu burduf, 8 compartimente, 
închidere rapidă buc 100 Da 

61 Derulator bandă adezivă, pentru toate tipurile de bandă, maxim 50 mm x 66 m buc 20  
62 Suport chei, din plastic, cu etichetă schimbabilă buc 100  

63 
Foarfeci 23 cm, cu mâner din plastic prevăzut cu rubber grip, ambalată 
individual în blister, lama ascuţită din oţel inoxidabil, satinat, formă 
ergonomică 

buc 10  

64 Cartoane pt. cărţi de vizită, A4, 200 g/mp, fildes, embosat,  crepe, 100 coli/top top 20  

65 Tub pt. transport poster, diametru min. 70 mm, lungime min. 110 cm, din 
carton buc 10  

66 Agende obişnuite, 15 cm x 21 cm, 60 g/mp, datată zilnic buc 100 Da 

67 Spirale pentru îndosariere, 8, 12, 25 mm (10 bucăţi de fiecare tip), 16, 20 mm 
(35 de bucăţi de fiecare tip), pas 4:1, diverse culori buc 100  

68 Coperţi din carton, A4, 250 g/mp, diverse culori  buc 100  
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69 Memory stick, USB 2.0, 2 GB, Hi-speed, marcă înregistrată buc 1200  

70 Încărcător cu acumulatori, încărcător compact + 4 acumulatori Ni-MH 2300 
mAh, încărcare simultană 4 acumulatori, marcă înregistrată set 10  

71 
Folii protecţie cristal documente A4, cu perforaţii standard, deschidere sus 

set 
100 
buc 

20  

72 
Etichete autocolante, multifuncţionale, A4, 24 buc/coală 

set 
100 
coli 

10  

73 Hârtie cartonată (diplome), A4, 160 g/mp, paletă de culori buc 500 Da 
74 Toner negru pentru Minolta Magicolor 243 buc 2  

75 Toner color (set 3 culori) pentru Minolta Magicolor 243 
set 3 
buc 2  

75 Toner negru pentru UTAX CD 1330 DC 2330 buc 2  
77 Toner CANON CRG712 pentru LBP3010/3100 BLK 1.5K buc 2  

78 Decapsator cu gheare, corp din material plastic iar ghearele din metal, diverse 
culori buc 10  

79 Corector fluid, min. 20 ml, aplicare uşoară şi timp redus de uscare buc 50  
80 Banda adezivă Scotch, 12, 15, 19 mm (în proporţie egală) buc 60  

81 Lipici lichid transparent, min. 50ml/tub,  fără dizolvant, pentru hârtie şi 
carton, uscare rapidă tub 50  

82 Container de arhivare cu capac, depozitare min. 6 bibliorafturi  buc 50  
83 Cutii de arhivare, 350 mm x 245 mm x 150 mm buc 100  

 
  
 4.2.3.Tranşa 3, la 30 de zile după a doua tranşă, dar nu mai puţin de 10 zile, cu 
următoarea componenţă: 
 

Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate Mostre 
84 Rolă fax, 210 mm x 30 mm x 12 mm buc 5  
85 Clasator cărţi vizită mic tip mapă cu inele, capacitate 200 buc. buc 10  
86 Clasator cărţi vizită mare tip mapă cu inele, capacitate 400 buc. buc 10  

87 Rollup (suport pentru postere), 100 cm x 200 cm, casetă din aluminiu, cu 
geantă buc 10  

88 Buretieră cu gel, din material plastic, 20ml, gel netoxic buc 10  
89 Elastic bani, culori asortate, 170g/pungă pungă 10  
90 Coşuri de gunoi pentru birou, din material plastic, 20 l buc 10  

91 Instrumente curăţenie, set, compus din: găleată cu storcător, mop ecologic, 
mătură cu coadă, lavete din microfibre set 3  

92 Dispenser prosoape hârtie pliate interfold, sistem H2, min.31 cm x 45 cm x 
11 cm, culoare albă, cu 10 role de hârtie rezervă buc 2  

93 

Dispenser hârtie igienică jumbo, din plastic (ABS) negru transparent, foarte 
rezistent, deschidere cu cheie, vizor nivel, dimensiuni recomandate: 275 
mm x 275 mm x 122 mm, capacitate interioară: diametru 190 mm, lăţime 
100 mm,  diametrul sul, 75 mm, cu câte 10 role de hârtie jumbo rezervă 

buc 2  
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94 Dispenser săpun lichid şi spumă, din plastic (ABS) alb  cu negru, foarte 
rezistent,  rezervor reîncărcabil, deschidere cu cheie, capacitate 1500 ml buc 2  

95 Dezinfectant profesional, pentru curăţat şi dezinfectat orice suprafeţe, efect 
bactericid şi fungicid, bidon de 30 litri buc 3  

96 
Detergent profesional universal pentru curăţat, miros plăcut şi persistent, 
pentru suprafeţele lavabile, după uscare suprafeţele să rămână fără urme de 
ştergere, bidon de 30 litri 

buc 3  

97 Săpun lichid pentru uz general, cu glicerină, pentru spălarea mâinilor şi a 
corpului, putere de spumare şi protecţie dinamică, bidon 5 l buc 3  

98 Saci menajeri, 20 l şi 40 l, min. 20 buc./rolă (5 role de fiecare tip) rolă 10  
99 Sfoară din bumbac albă, 100 g/ghem buc 20  
100 Suport cu 4 sertare, design modern, 245 mm x 286 mm x 380 mm buc 20  

101 Suport vertical pentru documente, din plastic cu proprietăţi antistatice, 320 
mm x 76 mm x 248 mm, min. 3 separatoare buc 20 Da 

102 Mape colorate cu capsă, A4, din propilenă flexibilă buc 500  

103 Calendare triptic standard, 450 mm x 160 mm, policromie 3 luni/pag.  4 
pagini, agăţătoare metalică, hârtie 120 g/mp,   spiră metalică buc 100 Da 

104 Liniare (riglă) din plastic, 50 cm, din material plastic de calitate superioară, 
transparent buc 20  

105 Cartuş toner de mare capacitate pentru Xerox 5320 cod 106r01305 buc 3  

106 Cartuş de cilindru (modul xerografic), pentru Xerox 5320, capacitate mare, 
Cod 101r00435 buc 3  

107 Toner CC530A Negru pachet dublu (pt. Xerox 5320) buc 6  
108 Toner CC531A Cyan (pt. Xerox 5320) buc 3  
109 Toner CC533A Magenta (pt. Xerox 5320) buc 3  
110 Toner CC532A Galben (pt. Xerox 5320) buc 3  
111 Consumabil HP Q2612A, negru, 2000 pagini (pt. Hp 1020) buc 2  
112 Cartuş negru HP363 pentru HP Photosmart 5180 buc 10  

113 Set de cartuşe color HP 363 pentru HP Photosmart 5180, set 5 bucăţi: cyan, 
light cyan, magenta, light magenta, yellow  set 10  

114 Avizier de plută  mărime 4 x A4, 515 mm x 685 mm, profil de aluminiu, 
închidere cu cheie buc 1  

  
4.3. Pentru produsele la care în ultima coloană, (Mostre), a tabelului se menţionează „Da”, 

se vor prezenta obligatoriu produse cu titlul de mostre. Mostrele vor fi transmise împreună cu 
ofertele într-un ambalaj distinct şi sigilat şi pentru ofertantul câştigător se pot constitui parte 
integrantă a volumului (cantităţii) de produse ce se vor livra. Mostrele depuse de către ofertanţii 
care nu au fost desemnaţi câştigători vor fi recuperate de către aceştia după finalizarea procedurii. 
Toate cheltuielile aferente depunerii şi recuperării mostrelor vor fi suportate de ofertanţi. 
 
 4.4. Pentru tranşele 2 şi 3 achizitorul poate solicita furnizorului devansarea sau amânarea 
termenelor de livrare mai sus stabilite cu cel mult 15 zile, printr-o înţelegere prealabilă. 
 
5. Perioada de valabilitate a ofertei 

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 zile. 
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6. Modalităţi de plată 
Plata produselor se va efectua după livrarea fiecărei tranşe, în maximum 30 de zile de la 

data emiterii facturii, dar în perioada 24-31 a lunii. 
 

7. Precizări finale 
Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului 

după termenul de 3 zile de la data primirii comunicării rezultatului final. 
Respectarea instrucţiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toţi operatorii 

economici care au depus oferta. 
 

 


