
 

 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

1 

         
Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 
Nr. ...........................................                                  
 
 
 
                  APROB, 
                DIRECTOR, 
         Andrei – Dorin BĂNCILĂ 
 
 
 
 

Anunț de publicitate 
 
I. INFORMAȚII GENERALE 
I.1) Autoritatea contractantă 
Denumire: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI 
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 53, București 
CUI: 13522812 
Telefon/fax: 021.4076209/021.3103480 
E-mail: sng@grefieri.ro, achizitii@grefieri.ro 
Adresa de internet: www.grefieri.ro 
Persoană de contact: Mădălina Crăcană. 
I.2.) Tipul autorității contractante și activitatea principală 
I.2.1) Tip autoritate: Centrală 
I.2.2)  Tip activitate principală: Alte forme de învățământ: pregătirea profesională 
a grefierilor și a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. 
I.2.3)  Sursa de finanțare: Fonduri externe nerambursabile. 
II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 
II.1) TITLU – Școala Națională de Grefieri în calitate de beneficiar al proiectului 
FEPEAJU – Formare eficientă pentru practici etice, administrative şi judiciare 
unitare, cod SIPOCA 1156, Cod MySMIS 152441, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020,intenționează să achiziționeze un autoturism. 
II.1.1) Tip contract: Furnizare produse. 
II.1.2) Modalitatea de atribuire: Achiziție directă.  
II.1.3) Obiectul contractului: un autoturism – conform descrierii de mai jos:  

http://www.poca.ro/
mailto:sng@grefieri.ro
mailto:achizitii@grefieri.ro
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•  Categoria autovehiculului 

- Autoturism Tip M1 

- Tip caroserie berlină (conform RNTR-2) 

 

• Caracteristici dimensionale 

Lungime (mm) minimum 4450 - maximum 4750 

Lățime totală cu oglinzi (mm) minimum 1575 - maximum 2150 

Înălțime (mm) minimum 1440 - maximum 1600 

Ampatament (mm) minimum 2500 - maximum 2700 

Garda la sol (mm) minimum 125 - maximum 160 

Capacitate rezervor (litri) minimum 45 litri 

Volum portbagaj (litri) minimum 500 litri 

Număr locuri 5 

Număr de uși 4 -5 

 

• Motor, transmisie și performanțe 

Norma de poluare                                      Euro 6 

Filtru de particule Da 

Tip carburant                                            benzină                                     

Cilindree                                                   minimum 999 cmc - maximum 1600 
cmc 

Putere                                                      minimum 100 KW 

 

• Tren de rulare 

Tracțiune  față 

Cutie de viteze manuală/automată în 6 + 1 trepte 

 

• Frâne, suspensie și pneuri 

Sistem de frânare față și spate                        cu discuri 

Sistem anti-blocare a roților la frânare 
(ABS)   

 da 

http://www.poca.ro/
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Pneuri                                                           anvelope cu profil de sezon DOT≥2021 

Jante                                                            Aliaj sau oţel, minimum R15” 

 

• Elemente de exterior 

- Culoare vopsea: alb, albastru (Bleu), argintiu  sau gri; 
- Oglinzi retrovizoare cu reglaj electric; 
- Faruri de zi/ Lumini LED de deplasare pe timp de zi; 
- Lunetă cu sistem de degivrare; 
- Roată de rezervă. 

 

• Siguranță 

- Centuri siguranță față reglabile pe înălțime;  
- Centuri de siguranţă spate, cu prindere în 3 puncte; 
- Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranţă faţă; 
- Tetiere reglabile pentru locurile din faţă; 
- Tetiere reglabile pentru locurile din spate; 
- Airbag-uri frontale pentru șofer și pasagerul din dreapta faţă; 
- Airbag-uri laterale bazin/torace minim pentru şofer şi pasager faţă; 
- Airbag-uri laterale tip cortină faţă; 
- Airbag-uri laterale tip cortină spate; 
- Sistem electronic de control al stabilității (ESP sau echivalent); 
- Servodirecție asistată hidraulic sau electric;    
- Închidere centralizată a ușilor din telecomandă. 

 
• Dotări interioare 

- Sistem de climatizare automată sau manuală; 
- Funcţie Start&Stop; 
- Computer de bord cu afișaj pentru informații precum: temperatură 

exterioară, consum mediu și instant, viteza medie, distanță parcursă, 
atenționare uși deschise, autonomie; 

- Volan reglabil în înălțime și profunzime; 
- Scaune faţă cu multiple reglaje; 
- Geamuri față cu acționare electrică; 
- Geamuri spate cu acționare electrică; 
- Sistem radio cu afişaj de minimum 4 inch; 
- Tapițerie scaune de culoarea închisă, rezistentă la utilizare intensivă; 
- Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3. 

http://www.poca.ro/
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•   Dotări suplimentare  

- Trusă medicală; 
- Două triunghiuri reflectorizante;  
- Extinctor omologat; 
- Vestă reflectorizantă;  
- Cric auto mecanic sau hidraulic;  
- Cheie roți. 

 
II.1.4) CPV: 

- cod CPV: 34110000-1 – autoturism. 
II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului: 1 buc. 
II.2.1) Valoarea estimată a achiziției:  74.000 lei fără TVA. 
III. CRITERII DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare 
în vederea încheierii contractului de achiziţie publică este: „prețul cel mai scăzut”. 
IV. PROCEDURA 
IV.1) Procedura aplicată: Achiziție directă. 
IV.2) Modul de obținere a documentelor achiziției:  

 pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri www.grefieri.ro la secțiunea 
“Achiziții” 

 pe site-ul: www.e-licitatie.ro, la secțiunea Inițieri de proceduri de 
achiziție/Publicitate anunțuri. 

IV.3) Limba de redactare a ofertei: română. 
IV.4) Adresa la care se transmit ofertele: 

 prin e-mail: madalina.cracana@grefieri.ro 
IV.5) Moneda în care se transmite oferta de preț: RON 
IV.6) Data și ora limită de depunere a ofertelor:  29.03.2022, ora 12.00   
IV.7) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.03.2022, ora 12.00 
IV.8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile. 
IV.9) Cerințe  

Livrarea se va face în termen de maximum 60 de zile de la data transmiterii 
comenzii ferme către furnizor/semnării contractului. Autoturismul va fi 
livrat/recepționat la o locație comunicată de către furnizor și agreată de către 
achizitor de pe raza municipiului București. Costurile ocazionate de expedierea, 
manipularea și transportul până la locul livrării, alte taxe legale se suportă de 
către ofertant. 
 

http://www.poca.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
mailto:madalina.cracana@grefieri.ro
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VI. INFORMAȚII SUPLIMENTARE – se pot obține la adresa de e-mail 
madalina.cracana@grefieri.ro și la telefon 0722.59.30.78. 
           
 

http://www.poca.ro/

