
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramulOperaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. 
Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” 
Titlul proiectului: „Femei pentru frumusetea femeilor” 
Numărul de identificare al contractului:POSDRU/148/6.3/G/126018 
Partener ARIES Filiala Oltenia 

 
Nr.  194 / 24.03.2015 
 

ANUNT DE PARTICIPARE 
 

ACHIZITIE PAPETARIE 
 

Obiectul contractului de achizitie: “Papetarie”  

pentru desfasurarea activitatilor proiectului „Femei pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018 
 
In atentia operatorilor economici interesati: 
 

ARIES Filiala Oltenia, cu sediul social in Craiova str. Stefan cel Mare, nr. 12 site:www.aries-
oltenia.ro/ este partener in cadrul proiectului „Femei pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018, 
proiect cofinantat prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa 
prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalitatii de 
sanse pe piata muncii” lansează invitaţia pentru depunerea oferte pentru achiziţia directa având ca obiect:  

 

“Papetarie” pentru desfasurarea activitatilor proiectului finantat prin contractual 
POSDRU/148/6.3/G/126018, Cod CPV 30192700-8. 

 

Sursa de finanţarea achiziţiei este proiectul “Femei pentru frumusetea femeilor”, 
proiectcofinantatdin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. 
 
Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice) 
 

Nr. 
crt 

Denumire produs/ 
articol 

Specificaţii tehnice  
minime 

UM Cant. 
Preţ unitar 

estimat 
fără TVA 

Preţ total 
estimat in lei 

fără TVA 

1 Agrafe de birou Agrafe 50mm 100buc/cutie cutii 20 1,34 26,88 

2 Agrafe de birou  Agrafe 28mm 100buc/cutie cutii 10 0,83 8,25 

3 

Bibliorafturi Material PP(polipropilena) 
interior exterior, buzunar 
transparent pentru etichete 
margini metalice pentru 
protejarea colturilor, 50mm 

buc 30 7,7 231 



 

 

4 

Bibliorafturi Material PP(polipropilena) 
interior exterior, buzunar 
transparent pentru etichete 
margini metalice pentru 
protejarea colturilor, 70 mm 

buc 40 8,87 354,64 

5 

Capsator Capsator din metal, carcasa 
din plastic de buna calitate, 
capacitate de capsare 30 coli, 
capse utilizate: 24/6 

buc 2 93,5 187 

6 Capse Capse #24/6 -  1000/cutie cutii 5 0,95 4,76 

7 
Coperti plastic  Coperti plastic transparent, 

incolor, indosariere (100 
coli/top) 

top 2 30 60 

8 

Dosar plastic  
sina cu gauri 

Dosar PP cu gauri de incopiat; 
prima coperta transparenta; A, 
N, R,V,G; 100 buc / set 

set 10 65 650 

9 Creion  Creion cu invelis de lemn buc 10 1,30 13 

10 
Creion mecanic Creion mec. cu varf metalic si 

mina de 0,7 buc 4 9,5 38 

11 
Caiet A4  Caiet A4, 100 file, cu coperti 

tari cartonate buc 2 8,85 17,7 

12 

Cutii de arhivare Cutie arhivare, folosita pentru 
arhivarea documentelor; 
Dimensiuni(L x l x h): 333 x 
236 x 308 mm  

buc 10 21,25 212,5 

13 Decapsator Decapsator culori diverse buc 2 2,75 5,5 

14 DVD-uri DVD + inscriptibil 25/set set 20 50 1000 

15 
Fluid corector Fluid corector pe baza solvent, 

aplicator cu pensulă, 20 ml buc 3 3,47 10,40 

16 

Folie protectie Folie protectie documente,  
A4; 100buc/set, material: 
polipropilenă; perforaţii 
standard;  

set 30 11 330 

17 

Hartie copiator A4 Hartie copiator , format A4, 
80g/mp, grad de alb >100, 
pentru activitati obisnuite de 
birou; Ambalare:500 
coli/top./5top/cutie 

cutii 8 70 560 

18 
Index adeziv de 
hartie 

Dimensiune 50x 20 mm, 
ambalare min 50 file/buc, 4 
culori/set 

set 3 4,03 12,09 

19 
Index adeziv de 
hartie 

Dimensiune 45x 12 mm, 
ambalare min 40 
indexi/culoare 5-7 culori/set 

set 3 3,77 11,31 

20 Lipici Lipici solid 20g buc 4 1,76 7,04 

21 
Marker Marker pentru flipchart, 

culoare negru, varf rotund, 
grosime: 2-4 mm; 

buc 3 2,42 7,26 

22 
Marker CD/DVD  Marker  subtire cu varful moale 

pentru inscriptionarea 
CD/DVD-urilor  

buc 5 2,42 12,1 

23 
Mine de rezerva 
pentru creioane  

Mine de rezerva pentru 
creioane mecanice 
dimensiune 0,7;  12mine/cutie 

cutii 5 3,96 19,8 



 

 

24 

Perforator Perforator cu baza din metal, 
clapa din metal  cu plastic de 
buna calitate,  2 perforatii, 
capacitate de perforare 40 coli, 
distanta dintre perforatii: 
80mm, distantier, sistem de 
blocare a clapei, negru 

buc 2 75 150 

25 
Plic   Plic  dimensiune A4, alb de 

hartie, autoadeziv buc 100 0,43 42,56 

26 
Plic C4 Plic 228x 324 mm, alb, cu 

burduf de 4 cm, 120-130gr 
buc 50 1,65 82,5 

27 

Separatoare din 
carton 

Separatoare, din carton colorat 
in masa 105x240mm, 
carton,160g/mp, 100buc/set  
diverse culori 

set 4 8,96 35,84 

28 
Post-it - notite 
adezive 

Post-it diverse culori 50x76 
mm  buc 20 2,75 55 

29 

Pix plastic  Pix corp plastic rezistent, 
accesorii metalice, varf metalic 
0.8mm, culoare scriere: rosu 

buc 50 1,82 90,75 

30 

Hartie colorata  Hartie copiator , format A4, 
80g/mp, culori, rosu galben , 
verde, albastru , portocaliu 
Ambalare:500 coli/top 

top 5 44,30 221,51 

31 
Carton colorat Carton colorat, format A4, 

160g/mp, albastru și rosu, 250 
coli/top 

top 2 44,30 88,60 

32 
Inele de plastic -
12mm 

Inele de plastic pentru 
indosariere de 12 mm. Negre 
100 buc/cutie 

cutii 2 22,6 45,2 

33 
Inele de plastic -
14mm 

Inele de plastic pentru 
indosariere de 14 mm. Negre 
100 buc/cutie 

cutii 2 28,6 57,2 

34 
Etichete adezive 
8/A4 

Etichete adezive 8 buc/A4 - 
100 coli in top top 1 44,31 44,31 

35 
Etichete adezive 
4/A4 

Etichete adezive 4 buc/A4 - 
100 coli in top top 1 44,31 44,31 

36 
Banda adeziva lata 
-(scotch) 

Banda adeziva transparentă 
lata -(scotch) dimensiune  
latime -48mm 

buc 2 3,35 6,7 

37 

Suport vertical de 
plastic  
pentru documente 

Suport vertical din plastic 
rezistent  
 Dimensiuni (L x A x l): 310 x 
100 x 250 mm Cotor: 100 mm 

buc 10 9,5 95 

 

Tip şi durată contract: Contract de furnizare de produse, durata contractului este de la data semnării până la 

data de 30.08.2015. 

Valoarea estimată:  4838,71 lei fara TVA 

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 17.03.2014 
Procedura de atribuire aplicata: Achiziţie directa, cu respectarea Ordinului 1120/2013 privind aprobarea 
procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, 
obiectivul “Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si 
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 



 

 

 
Adresa la care se transmit ofertele: ARIES Filiala Oltenia,  str. Stefan cel Mare nr.12, Craiova, cod poştal 
200130, Judeţ Dolj 
 

Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2015, ora 14:00, la sediul ARIES FilialaOltenia 
str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 31.03.2015 ora 15:00, la sediul ARIES Filiala Oltenia str. Stefan 
cel Mare, nr. 12, Craiova. 

 
Oferta va fi depusa  in plic sigilat la sediul ARIES Filiala Oltenia, str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova. 

La deschiderea ofertelor pot participa numai reprezentantii operatoratorilor economici care au depus oferte, 
avand asupra lor imputernicire in acest sens si act de identitate. 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data deschiderii ofertelor. 
 
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica, în 
baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-16.00, de la sediul ARIES Filiala Oltenia, str. Ștefan cel Mare, 

nr.12, cod poștal 200130, localitate Craiova sau de pe site: http://www.aries-oltenia.ro/, la rublica achizitii 

 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ARIES Filiala Oltenia cu sediul social in Stefan cel Mare, nr. 
12 ,judetul Dolj, tel  0251 418882 / fax 0251 412290,e_mail:aries.oltenia.2014@gmail.com.  
 
Achizitorul va efectua plata, in baza procesului verbal de receptie a produselor si a facturii in termen de 60 
zile, de la emiterea de catre furnizor. 

http://www.aries-oltenia.ro/

