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ANUNŢ PUBLICITAR 
pentru achiziția de consumabile 

-reluare anunț- 

INFORMAŢII GENERALE 

Asociația Centrul Syene pentru Educație, cod fiscal 31463676, adresă: Str. Aleea Poiana 
Sibiului, Nr. 1, Bl. C4, Sc. A, ap. 2, implementează proiectul Politici publice pentru Educație 
(EDUPOL), cod SIPOCA 171, Cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar 
eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune 
în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul 
de afaceri în concordanță cu SCAP (Contract de finanțare nr. 87/27.03.2018 între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Centrul Syene pentru Educație).  
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoarea totală și eligibilă de 878,609 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 861,036.82 lei (valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fondul Social European este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul national este de 137,904.84 lei).  

OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Asociația Centrul Syene pentru Educație intenționează să achiziționeze consumabile (coduri 
CPV 30197210-1 - Bibliorafturi, 30125100-2 - Cartușe de toner, 30192700-8 – Papetărie, 
30195910-4 - Table de scris albă), conform specificațiilor de mai jos. Procedura aplicată este 
achiziția directă, conform art. 4.1 din Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 
1284/2016. 

Tip Caracteristici tehnice Bucăți 
Cartuș toner pentru 
imprimanta Xerox 
WorkCentre 3325 

Toner negru, compatibil cu imprimanta 10 

Cartușe pentru imprimanta 
HP Color Laser Jet 
CP1215 

Set 1 cartuș kit (cyan, magenta, 
galben) compatibil cu imprimanta + 1 
cartuș negru, compatibile cu 
imprimanta 

4 

Cartușe pentru imprimanta 
Samsung ML-2010P 

Toner negru, compatibil cu imprimanta 2 

Hârtie copiator/imprimantă Format A4, 80 g/mp, ambalat în topuri 
de 500 de coli, 5 topuri pe cutie 

19 cutii a cate 5 top-
uri 



 
 

 

 

Tip Caracteristici tehnice Bucăți 
Bibliorafturi Pentru documente format A4, lăţime de 

5 cm, 8 cm, culoare: negru 
70 

Pixuri  Cu gel albastru 100 
Tabla albă magnetica  Tabla magnetica dimensiuni minim 

90x150 cm, suprafața albă lăcuită, 
rama aluminiu,  
tăvița markere, sistem de prindere cu 
agățători de partea superioara a tablei 

1 

Capsator de capacitate 
mare şi capse 

Capacitate: minim 100 de coli 
Capse utilizate: 
23/6 
23/8 
23/10 
23/13 

1 buc. capsator 
 

Perforator de capacitate 
mare 

Capacitate: minim 100 de coli, 
diametru punct perforare 6 mm, 
Distanta intre punctele de perforare: 80 
de mm 

1 buc perforator 

Markere white-board Diverse culori: cel puţin negru, galben, 
rosu, albastru 

3 seturi a cate 4/5 
culori 

Marker high-light Diverse culori: galben, roz, verde, 
albastru 

3 seturi a cate 4/5 
culori 

Mape Format A4 100  
Folii de protecţie Transparente, pentru hârtie A4, 

grosime minim 40 de microni 
3 seturi 

Bandă adezivă de plastic 
transparentă 

Format 19mm x 33m 10 

rezerve capse 23 Diverse mărimi 23/6,23/8, 23/10, 23/13 19 buc 
Separatoare biblioraft Diverse culori 67 buc 
DVD RW Standard rw 2 baxuri * 10 buc 
Ecuson vertical cu snur Transparent, alb/albastru 100 buc 

 
 
PREZENTAREA OFERTEI 
 
 
Data limită pentru primirea ofertelor este 23.07.2018, ora 16.00, la adresa Str. Dr. Ion 
Ghiulamila, nr. 22, Sector 5, București sau email office@syene.ro. 
 

 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 


