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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, madalina.cracana@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 materiale 
consumabile necesare echipei de management a proiectului (tonere și 
consumabile imprimantă). 

http://www.poca.ro/
mailto:sng@grefieri.ro
mailto:madalina.cracana@grefieri.ro
http://www.grefieri.ro/
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II.1.1) Tip contract: Furnizare produse. 
II.1.2) Modalitatea de atribuire: Achiziție directă.  
II.1.3) Obiectul contractului: materiale consumabile necesare echipei de 
management a proiectului (tonere și consumabile imprimantă) – conform 
descrierii de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Denumire produs U.M. Cant. Cod 
CPV 

a b c d h 

1.  Toner  negru pentru multifuncțional laser 
color Lexmark XC4140 (cod 24B6720), 
capacitate 20000p 

buc 5 30125100-2 

2.  Toner  Cyan pentru multifuncțional laser 

color Lexmark XC4140 (cod 24B6717), 

capacitate 13000p 

buc 3 30125100-2 

3.  Toner  Magenta pentru multifuncțional 

laser color Lexmark XC4140 (cod 

24B6718), capacitate 13000p 

buc 5 30125100-2 

4.  Toner  galben (Yellow) pentru 

multifuncțional laser color Lexmark 

XC4140 (cod 24B6719), capacitate 

13000p 

buc 4 30125100-2 

5.  Cilindru (imaging unit) pentru 
multifuncțional laser color Lexmark 
XC4140 – negru, cod 74C0ZK0 

buc 1 30125000-1 

6.  Kit cilindri (color imaging unit kit) pentru 
multifuncțional laser color Lexmark 
XC4140 – cyan magenta yellow, cod 
74C0ZV0 

buc 1 30125000-1 

7.  Recipient pentru colectarea tonerului 
consumat (waste toner) pentru 

multifuncționala color Lexmark XC4140, 
cod 74C0W00 

buc 2 30125000-1 

8.  Kit mentenanță pentru multifuncționala 

color Lexmark XC4140, cod 41X0556 
buc 1 30125000-1 

9.  Modul de transfer pentru multifuncționala 

color Lexmark XC4140, cod 40X9929 

buc 1 30125000-1 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Denumire produs U.M. Cant. Cod 
CPV 

10.  Toner  negru pentru multifuncțional laser 
color Lexmark CX820de (cod 
72K2XK0/E), capacitate 33000p 

buc 4 30125100-2 

11.  Toner  Cyan pentru multifuncțional laser 

color Lexmark CX820de (cod 

82K2HC0/E), capacitate 17000p 

buc 9 30125100-2 

12.  Toner  Magenta pentru multifuncțional 

laser color Lexmark CX820de (cod 

82K2HM0/E), capacitate 17000p  

buc 8 30125100-2 

13.  Toner  galben (Yellow) pentru 

multifuncțional laser color Lexmark 

CX820de (cod 82K2HY0/E), capacitate 

17000p 

buc 8 30125100-2 

14.  Cilindru (imaging unit) pentru 
multifuncțional laser color Lexmark 
CX820de – negru, cod 72K0P00 

buc 1 30125000-1 

15.  Kit cilindri (color imaging unit kit) pentru 
multifuncțional laser color Lexmark 
CX820de – cyan magenta yellow, cod 
72K0Q00 

buc 1 30125000-1 

16.  Recipient pentru colectarea tonerului 
consumat (waste toner) pentru 

multifuncționala color Lexmark CX820de, 
cod 72C0W00 

buc 2 30125000-1 

17.  Toner negru pentru multifuncțional laser 
monocrom Xerox Versalink B405dn (cod 
106R03585), capacitate 24600p 

buc 1 30125100-2 

18.  Toner negru pentru imprimantă laser 
color Lexmark CS725de (cod 74C2SK0), 
capacitate 7000p 

buc 4 30125100-2 

19.  Toner cyan pentru imprimantă laser 

color Lexmark CS725de (cod 74C2S20), 

capacitate 7000p 

buc 4 30125100-2 

http://www.poca.ro/
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Nr. 
crt. 

Denumire produs U.M. Cant. Cod 
CPV 

20.  Toner magenta pentru imprimantă laser 

color Lexmark CS725de (cod 74C2S30), 

capacitate 7000p 

buc 4 30125100-2 

21.  Toner galben (yellow) pentru 

imprimantă laser color Lexmark 

CS725de (cod 74C2S40), capacitate 

7000p 

buc 4 30125100-2 

22.  Toner negru pentru imprimanta laser 

monocrom Lexmark MS823dn (cod 

58D2H00/E), capacitate 15000p 

buc 3 30125100-2 

23.  Cartuș cerneală pentru imprimanta 

portabilă EPSON Workforce WF-1000W – 

negru (cod C13T26614010) 

buc 9 30125100-2 

24.  Cartuș cerneală pentru imprimanta 

portabilă EPSON Workforce WF-1000W – 

CMY (cod C13T26704010) 

buc 9 30125100-2 

25.  Kit întreținere pentru imprimanta 

portabilă EPSON Workforce WF-1000W 

buc 3 30125100-2 

Specificații tehnice minimale: 

Produsele solicitate sunt oportune și necesare pentru implementarea 
proiectului cu titlul „FEPEAJU - Formare eficientă pentru practici etice, 
administrative și judiciare unitare”, cod SIPOCA 1156, Cod My SMIS 152441, 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza 

Contractului de finanțare nr. 622 din 23.12.2021. 
Produsele ofertate vor fi originale și trebuie să respecte în totalitate cerințele 

din manualul tehnic al echipamentului și/sau recomandările producătorului 
echipamentelor; trebuie să fie 100% compatibile cu echipamentele în care urmează 
să fie montate, fiind recunoscute de echipamente.  
 Fiecare produs va fi introdus în cutie de carton cu aspect comercial, ce va fi 
inscripţionată de către producător cu numele firmei, codul cartuşului, ţara de 
origine, descrierea produsului în limba română şi alte limbi de circulaţie 
internaţională, termenul de garanţie (minim 24 luni începând cu data livrării). Cutia 
va fi sigilată de firma producătoare cu timbru (HOLOGRAMĂ). 
 Produsele ce urmează a fi achiziţionate vor fi noi şi de ultimă generaţie. 

http://www.poca.ro/


 

 

 
 

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

 
www.poca.ro 

5 

Precizăm că, începând cu luna septembrie 2018, Școala este parte a Lexmark 
Cartridge Collection Program, deci produsele solicitate pentru echipamente Lexmark 
vor putea avea mențiunea Return Program. 
 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de 
către ofertanţi. În cazul unor neconcordanţe sau a prezentării unor date false, 
beneficiarul are dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate 
în propunerea tehnică şi nerealizate în exploatare vor determina suportarea de către 
furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate beneficiarului. 
 Beneficiarul NU acceptă produse reîncărcate. 
 Furnizorul declarat câștigător are obligația de a asigura garanția pentru 
eventualele defecțiuni apărute la tonerele ofertate și va înlocui obligatoriu 
produsele constatate defecte. Produsele trebuie să dețină certificate de origine și 
de garanție, după caz.  
 Produsele constatate necorespunzătoare calitativ vor fi înlocuite pe 
cheltuiala furnizorului în termen de maxim 48 de ore de la data sesizării telefonice 
sau pe email.  
 În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoare, prezentând 
caractere neclare, linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală 
întinsă peste caractere sau culori şterse sau necorespunzătoare, furnizorul va înlocui 
în termen de 48 de ore de la notificare produsele cu unele noi.  

 În cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta 
nerecunoscând cartușul respectiv, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la 
notificare produsul cu unul nou. 
 
II.1.4) CPV: 

- cod CPV: 30125000-1, 30125100-2 – materiale consumabile necesare echipei 
de management a proiectului (tonere și consumabile imprimantă). 

II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului: conform tabel. 
II.2.1) Valoarea estimată a achiziției:  86.375 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” 

http://www.poca.ro/
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 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:  15.03.2022, ora 10.00   
IV.7) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.03.2022, ora 10.00 
IV.8) Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 
IV.9) Cerințe  

Livrarea se va face în termen de maximum 10 de zile de la data transmiterii 
comenzii ferme către furnizor/semnării contractului, gratuit, la sediul Școlii 
Naționale de Grefieri din  București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 53, Sector 5, etaj 
5. 
 
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/
http://www.e-licitatie.ro/
mailto:madalina.cracana@grefieri.ro

