
 

    

 
 

 

 

 

Nr. 718A / 03.06.2019 

CAIET DE SARCINI 

ACHIZITIE DE MATERIALE CONSUMABILE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, oferta tehnico-financiară. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care 

se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în 

care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

caietul de sarcini. Ofertarea de produse/servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în 

caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

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

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

doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații vor 

fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 

Consumabilele sunt necesare desfășurării activitățiilor directe si indirecte din cadrul proiectul 

Proiectul cu titlul “Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de 

tineret”, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332. 

 

DENUMIRE Buc U.M. SPECIFICATII TEHNICE 

Dosar de plastic 

cu gauri si sina 75 

BUC Dosare de plastic cu șină, pentru arhivarea și protecția 

documentelor perforate 

File pentru 

indosariere 

100buc/set 45 

SET File din plastic, A4, transparent, 30 mic., 100 buc/set, 

Baterii AA 1,5V 75 

BUC • Alcaline 

• 1,5V 

 

Baterii AAA 

1,5V 100 

BUC • Alcaline 

• 1,5V 



 

    

 
 

 

 

 

 

Dosar plic din 

carton 300 

BUC Dosar plic din carton de culoare alba. 

Format A4, carton duplex alb, 230 grame per metru patrat. 

Dosar de carton cu 3 clape ce previn pierderea 

documentelor. Ideal pentru organizarea documentelor de zi 

cu zi. 

Permit arhivare usoara si rapida a documentelor. 

 

Capse  24/6 

(1000 buc/cutie) 25 

BUC Capacitate de capsare 20 de coli 

Realizate din material dur pentru usurinta maxima la 

capsare 

Rezistente la rugina si la coroziune 

Diametru 0.51 mm ± 0.01 mm 

Cantitate: 1000 buc / cutie 

 

MARKERE 

whiteboard 2,5 

mm (negru) 450 

BUC Tip marker: whiteboard, material corp: plastic, culoare 

corp: negru, culoare scriere: negru, tip varf: rotund; 

diametru varf: 5mm, linie de scriere: 2.5 mm 

 

Scotch hartie 48 

mm x 50 m 25 

BUC • Banda adeziva universala, subtire, se poate rupe cu 

mana,rezistenta la depozitare, nu se ingalbeneste, adezivul 

este acrylic transparent, culoare galben 

 

Lipici stick 75 

BUC Lipici cu glicerina pentru o aplicare precisa si usoara  

Mecanism actionat prin rasucire, capac cu inchidere 

ermetica, fara solvent, lavabil  

Nu increteste hartia  

Adezivul devine permanent dupa 60 de secunde.  

Pix cu gel 

0.7mm (albastru) 200 

BUC Pix cu gel, scrire medie, 0.7 mm, culoarea albastru. 



 

    

 
 

 

 

 

Plic MIJLOCIU 

C5 250 

BUC Deschidere plicuri albe A5 pe latura mare 

Gramaj: 80 g/mp 

Dimensiuni: 162 x 229 mm 

Culoare: alb 

Scotch   50 mm 

x 66 m 

transparent 15 

BUC dimensiuni 50 mm x 60 m 

pentru sigilarea plicurilor, cutiilor de diverse dimensiuni 

transparent 

CREIOANE 

mecanice 0,7 30 

BUC Creion mecanic potrivit pentru o dimensiune a minei de 0.7 

mm. Corpul creionului este realizat din material plastic de 

foarte buna calitate si este prevazut cu grip ergonomic cu 

insertii din cauciuc, ceea ce asigura o scriere comoda si 

usoara. Varful si accesoriile creionului sunt realizate din 

metal. Creionul este prevazut cu o radiera incorporata, 

protejata de un capacel cromat.  

Pix cu mina 

2000m (albastru) 100 

BUC Pix cu corp din plastic,prevazut cu capac din plastic de 

culoarea scrisului, grosime varf: 1 mm 

Cutter mare 15 BUC 

Din material plastic cu sina metalica 

Lama din otel inoxidabil 

Sistem de blocare a lamei 

Carton A4 alb, 

160g/mp, 250 

coli/top 10 TOP 

Hartie/carton A4 Colotech Xerox 160g/mp 

Hartie copiator 

A4 500 TOP 

Hartie copiator A4 Xerox Business 80g/mp 500coli/top 

Fluid corector 

25  buc 

Fluid corector pe baza de solvent NOKI.  

Se aplica cu ajutorul pensulei si se usuca usor. 

Se poate rescrie imediat ce fluidul s-a uscat.  

Cantitate 20 ml. 

 



 

    

 
 

 

 

 

Clipsuri metalice 

(blinder clip) 

15mm 

200 

 buc Din metal negru cu clema nichelata utilizate pentru 

prinderea hartiei 

ambalare:12buc/cutie 

dimensiune 15 mm 

Clipsuri metalice 

(blinder clip) 

19mm 

200 

 buc Din metal negru cu clema nichelata utilizate pentru 

prinderea hartiei 

ambalare:12buc/cutie 

dimensiune 19 mm 

Biblioraft latime 

80mm 
 

buc  Diverse culori 

Biblioraft latime 

50mm 
 

buc  Diverse culori 

Post it  buc Dimensiune: 20 x 50 mm, Contine 4 culori neon: verde, 

roz, portocaliu si galben 

Rezerva flipchart 

 

buc Rezerva flipchart 40f alba standard.  Dimensiuni: A1 (585 

x 810mm). Prevazuta cu 2 perforatii in partea de sus a 

paginii pentru o rupere usoara. Contine 40 de file veline. 

Hartia are 60g/mp. 

Capsator metalic 

40 coli, capse 

26/6 
 

buc 

Mecanism din metal, carcasa din otel 

Capacitate de capsare: pana la 40 coli (hartie 80g) 

Capse folosite: 24/6, 26/6, 23/6, 24/8 

Capacitate de inmagazinare: 200 capse 

Clipsuri metalice 

(blinder clip) 

25mm 

200 

 buc Din metal negru cu clema nichelata utilizate pentru 

prinderea hartiei 

ambalare:12buc/cutie 

dimensiune 25 mm 

 

Agrafe 25mm 1500 buc Realizate din metal nichelat, inoxidabil 

Dimensiune: 25 mm 
 



 

    

 
 

 

 

 

 Ambalare: 100 buc/cutie  

 

Termen de livrare: 

Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la sediul FUNDATIEI JUDETENE 

PENTRU TINERET TIMIS, în termen de 15 zile de la semnarea contractului de furnizare. 

 

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei pe toată durata de execuţie a 

contractului. Prestatorul va răspunde pentru calitatea produselor furnizate, autoritatea 

contractantă fiind în drept să solicite  înlocuirea produsului în raport cu cerinţele din Caietul 

de sarcini. Termenul de plata este de 30  zile de la  semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia 

de recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii emise de furnizor şi care 

însoţeşte marfa. Plata se face cu O.P.  

     

MANAGER PROIECT                             

Mihai Adrian VILCEA  

 

 

RESPONSABIL ACHIZIȚII PROIECT                                                   

Ec. Virgiliu FRĂSIE-DEBREŢIN 
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