
 

 

Departamentul: DEFA – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII 

 

Nr. ........................................................................                                  

 

        

               SE APROBĂ, 

                DIRECTOR, 

 

 

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: Duță Daniel 

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 CONTRACTULUI 

II.1) Descriere – denumire contract: materiale consumabile – articole de birou și 

papetărie.  

II.1.1) Tip contract: produse. 

II.1.2) Modalitatea de atribuire: Comanda/Factura - Achiziție directă.  

II.1.3) Obiectul contractului: produse de papetărie. 

II.1.4) Specificații tehnice: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sng@grefieri.ro
mailto:achizitii@grefieri.ro
http://www.grefieri.ro/


 

 

Descrierea produselor: 

 

Nr. crt Denumire produs U.M. Cant 

a b c d 

1.  Hârtie imprimantă 

reciclată/ecologică 

top 265 

2.  Cartoane imprimantă top 14 

3.  Dosare carton buc 200 

4.  Pixuri buc. 30 

5.  Bibliorafturi buc. 16 

6.  Dosar de plastic buc. 120 

7.  Capsatoare  24/6 buc 10 

8.  Capse 24/6  cutie 10 

9.  Perforatoare buc. 8 

10.  Stick de memorie buc. 10 

11.  Decapsator buc. 10 

12.  Folie de protecție pentru îndosariere documente Set (100/ set) 10 

13.  Pastile plastilină autoadezivă buc. 10 

14.  Markere permanente buc. 60 

15.  Markere whiteboard buc. 40 

16.  Evidențiatoare set 10 

17.  Burete whiteboard buc. 3 

18.  Plicuri Cutie (500 buc/ 

cutie) 

3 

19.  Rezervă hârtie flip-chart top 6 

 

 

1. hârtie copiator A4, ecologică/reciclată, minim 80 g, 500 coli/top, compatibilă cu 

imprimante laser, inkjet, copiatoare și fax; 

2. cartoane imprimantă - carton alb, lucios, A4, minim 200g/mp, 250coli/top; 

3. dosare carton - dosar din carton cu șină, gramaj: minim 200 g/mp, 

cu sistem de prindere hârtie (șina în interior); 



 

 

4. pixuri - realizate din metal, design atrăgător (argintiu), clip de agățat metalic, cerneală 

neagră sau albastră; 

5. bibliorafturi - plastifiate interior/exterior cu polipropilena, colțurile interioare protejate la 

exterior cu metal; prevăzute cu mecanism metalic nichelat, inel de prindere și buzunar de 

plastic pe cotor pentru etichete interschimbabile; capacitate de până la 500 de coli 

(aproximativ 75 mm); format A4; culorile albastru ( 8 buc.), roșu ( 8 buc.). 

6. dosar de plastic - realizat din polipropilena; format A4; cu șină, perforații multiple, 

prevăzut cu etichetă  și sistem de îndosariere metalic; copertă față transparentă; copertă 

spate color (albastru/bleumarin); etichetă interschimbabilă pe cotor; 

7. capsatoare – metalic, capacitate capsare minim 40 de coli; capse utilizate: 24/6, adâncime 

pătrundere în pagina, minim 70 mm; 

8. capse 24/6- zincate cu capacitate de capsare 40 de coli; 

9. perforator - metalic, cu distanta dintre perforații de 80 mm și o 

capacitate de perforare minim 40 coli; 

10. stick de memorie - USB  3.0, metalic, capacitate minim 32 GB ; 

11. decapsator - pentru decapsarea tipurilor de capse 24/6, metalic cu mecanism de blocare; 

12. folie de protecție pentru îndosariere documente - suprafața polipropilenă tip cristal, 

transparentă, grosime 105 microni, 11 perforații pentru îndosariere, deschidere în partea 

superioară, format A4, 100 bucăți/set; 

13. pastile plastilină autoadezivă – repoziționabile, gramaj - 100 g, format pastile; 

14. markere permanente - scriere permanentă pe aproape orice suprafață; cerneală cu uscare 

rapidă, pe baza de alcool, culori intense; impermeabil; rezistent la uzură; vârf rotund 

(grosime vârf 1-2 mm); culorile: negru (15 buc.),  roșu (15 buc.), albastru (15 buc.) și 

verde (15 buc.); 

15. markere whiteboard - corp din plastic; capacul în culoarea scrierii; cerneală pe baza de 

alcool cu uscare rapidă, miros neutru, culori puternice; cerneala să aibă la bază o formulă 

specială care să prevină procesul de uscare în cazul în care markerul este lăsat fără capac 

mai mult de 24 de ore; vârf rotund, grosime linie 1.7 mm - 2 mm, culorile negru (10 

buc.), roșu (10 buc.), albastru (10 buc.) și verde (10 buc.); 

16. evidențiatoare – set patru evidențiatoare, culorile verde, roz, portocaliu, galben; 

17. burete whiteboard -  dimensiuni: 110 mm x 55 mm x 22 mm cu magnet integrat, pentru a 

adera ușor pe tabla magnetică, cu rezervă; 

18. plicuri – plic model C5, culoare albă, autoadezive, 80g/mp; 

19. rezervă hârtie flip-chart – 50 de coli pe top, hârtie velină cu 5  perforații în partea de sus, 

dimensiuni: 65x 100 cm; 

 

Cerințe: 

Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii comenzii ferme 

către furnizor, gratuit, la sediul Școlii Naționale de Grefieri din  București, B-dul Regina 

Elisabeta, nr. 53, Sector 5, etaj 5. 

 

II.1.5) CPV: 

- cod CPV: 30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie. 

 

II.1.6)  Împãrțire pe loturi     da □       nu □ 

             Dacã da, oferta se depune pentru: 



 

 

             □ Un singur lot                    □   Unul sau mai multe                       □    Toate loturile   

II.2)  Cantitatea: 1 pachet. 

II.2.1) Valoarea estimată a achiziției:  7.157 lei/ pachet fără TVA. 

II.2.2) Sursa de finanţare: Fonduri externe nerambursabile. 

 

III. CRITERII DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea 

atribuirii achiziției: ,,prețul cel mai scăzut”/pachet. 

 

IV. PROCEDURA 

V.1) Procedura aplicată: Achiziție directă. 

V.2) Modul de obținere a documentației de atribuire:  

 pe site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, la secțiunea Anunțuri de publicitate. 

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

V.3) Limba de redactare a ofertei: română. 

V.4) Adresa la care se transmit ofertele: 

 în catalogul SICAP pe site-ul http://e-licitatie.ro/    

 la sediul Școlii Naționale de Grefieri – Secretariat - etajul 4, B-dul Regina Elisabeta 

nr.53, sect. 5, București; 

 prin fax: 021.3103480;  

 prin email: sng@grefieri.ro 

 V.5) Moneda în care se transmite oferta de preț: RON 

 V.6) Data și ora limită de depunere a ofertelor: 11.09.2018, ora 10.00 

 V.7) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile. 

 V.8) Prețul ofertei este ferm 

 - Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. 

 V.9) La oferta de bază  

 - Nu se acceptă oferte alternative. 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE – se pot obține la adresele de e-mail 

sng@grefieri.ro, achizitii@grefieri.ro și la telefon 021.4076271.  

           

 

Întocmit,       AVIZAT:  

        ASISTENT MANAGER PROIECT                          

Semnătura           

Data 06.09.2018                                                  Semnătura 

       Data    

 

 

AVIZAT:                                                   AVIZAT:  

DIRECTOR DEFA                                                      MANAGER PROIECT                                  

          

Semnătura           Semnătura 

Data         Data  
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