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 SOLICITARE DE OFERTA 

Asociația Umanitară ”Filantropia Creștină”, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ 

pentru achiziționarea de consumabile pentru incubatorul de literatură, care urmează a fi 

procurate în cadrul proiectului ”Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile 

creative și productive de pe ambele părți ale Prutului” / 2SOFT/1.1/187, finanțat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 

2020. 

Obiectul contractului consumabile pentru incubatorul de literatură care vor 

corespunde următoarelor specificații: 

# Tip consumabile Specificații Cantitate 

1.  Tablă mobilă textila 
combinata  

Dimensiunea tablei 170×100 cm  
Suprafață metalo-ceramică cu scriere marker și creta.  
Suprafață de lucru magnetică, formată din tablă de 
oțel de 0,25 mm.  
Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele realizat din tablă zincată de 0,3 mm.  
Tabla dotata cu 4 rotile blocabile. 

1 unitate 

2.  Burete pentru tabla Design ergonomic pentru manevrare usoara 
Magnetul integrat pentru asigurarea susținerii  pe 
tablă. 
Disponibil într-o culoare intensă 

3 bucăți 

3.  Markere pentru tabla 
magnetica 

Grosimea liniei de scriere - de 2-3 mm  
Vârf rotund 
Market clasic pentru scrierea pe table, cât și pe hârtia 
de flipchart sau plannere; 
4 culori/set: negru, albastru, verde, roșu 
Securitate: capac ventilat 
O aderență bună 
Miros redus 

5 seturi 

4.  Hârtie pentru 
flipchart 

Dimensiuni 60x90 cm.  
20 coli/set 

5 seturi 

5.  Hârtie pentru Clasa: A+ 5 baxuri 
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copiator Densitate: 80 g/m2. 
Format: A4 
Foi într-un pachet: 500. 
Într-un box: 5 pachete. 

6.  Notițe Adezive Dimensiuni: 75x75 mm. 

Set cu șase culori, 450 file per set 

Se lipește pe hârtie și diverse suprafețe 

Nu lasă urme la dezlipire sau repoziționare 

Se dezlipește ușor de blocul de hârtie propriu 

Adeziv pe bază de apă non-toxic 

10 seturi 

7.  Set carioci Set de în 12 culori 

Formă ergonomică în zona de contact, vârf rezistent, 

cerneală lavabilă, non-toxică, capac ventilat. 

22 seturi 

8.  Set creioane colorate Set 12 creioane colorate 
Fabricate cu pigmenți de calitate superioară, mină 
rezistentă, corp din lemn moale, ușor de ascuțit. 

22 seturi 

9.  Set creioane grafit 
cu radieră 

Creion grafit cu radieră încorporată, corp din lemn 
vopsit, ușor de ascuțit, duritate mină HB. 
Ambalare - 3 buc. în blister 

22 seturi 

10.  Ascuțitoare  Pentru creioane standard, creioane triunghiulare si 
creioane groase. 
Cu container de depozitare în ambele laturi  

25 bucăți 

11.  Pix Pix cu mecanism "ColorZone" cu clip și corp de cauciuc.  
Tehnologia pentru scriere fluenta  
Diametrul minei - 0,7 mm. 

60 bucăți 

12.  Caiet studențesc 80 file 
Hârtie albă 65-70 gr/mp; 
Coperți din carton lucios, 150 g/mp 
Format A4; 
Număr file 80; 
Tip dictando 

40 bucăți 

13.  Set Capsator, 
perforator, capse 

Perforator: 
Confecționat din metal și acoperit cu plastic rezistent  
Capacitate de perforare de max. 10 coli de 80 g/mp;  
Rigla de ghidaj din plastic pentru selectarea ușoară a 
perforațiilor în funcție de dimensiunea colilor;  
Diametrul perforației: 5,5 mm;  
Distanta standard intre perforații (80 mm). 

2 seturi 
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Capsator:  
Capacitate de capsare de max. 15 coli de 80 g/mp; 
Folosește capse nr. 10;  
Adâncime de capsare: max. 37 mm;  
Poate fi folosit pentru capsare verticala pe suprafețe 
precum pluta, lemn, carton;  
Include dispozitiv pentru decapsare. 
Capse: - nr. 10; - 1000 buc/cutie. 

14.  Agenda Format: 20.5x26 cm 
Nr. pagini: 208 
Hârtie: ofset alba 70g/m2 
Imprimare: 1 culoare 
Finisare: spira metalica argintie 

2 bucăți 

15.  Bibliorafturi Mecanism standard 
Coperta exterioara este plastifiata cu polipropilena 
(PP). 
Buzunar pe cotor cu eticheta de carton 
interschimbabila, pentru personalizare. 
Echipat cu orificiu metalic de prindere, inele rado si 
margini protejate cu șină metalica, pentru o manevrare 
facilă și sigura. 
Capacitate 500 coli A4 (80 gsm) 
Dimensiuni 72 x 318 x 290 

22 bucăți 

16.  Clipboard  Clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru 
siguranța documentelor. 
Cu cârlig pentru agățare. 
Capacitate clemă: 200 de coli A4 (80 gsm). 
Material: Carton învelit în folie PP 
Dimensiuni (mm): 232 x 17 x 345 
Format: A4 
Capacitate: Până la 200 de coli (80 gsm) 

5 bucăți 

17.  Dosar cu șină Dosar cu șină, fabricat din polipropilenă cu euro 
perforație.  
Coperta față transparentă mată (110 mic), eticheta 
pentru marcare, coperta spate color (140 mic). 
Utilizare comodă și practică, pentru arhivarea 
documentelor perforate, format A4. 
Set a câte 10 buc. 

5 seturi 

18.  Set file  File transparente de format A4 cu perforații. 
Confecționate din plastic cu grosimea de 50 mK. 

3 seturi 
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Ambalate a câte 100 de bucăți. 

19.  Ecuson orizontal Ecuson din plastic, transparent, cu șnur textil, 
orientare orizontală.  
Dimensiuni - 60х90 mm. 

25 bucăți 

 

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime. 

Suntem interesaţi de consumabile care răspund următoarelor criterii: 

1. Raport optim între preţ şi calitate.  

2. Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție 

este „preţul cel mai scăzut“. 

3. Furnizare la cota zero TVA, conform Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014 – 2020, pentru proiectele de asistență 

tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea 

contactului). 

 

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă 

până la data de 05 februarie 2021, ora 16:00, la adresa de e-mail: 

filantropia.crestina@yahoo.com. 

 

Mulţumim anticipat pentru colaborare!  

Sergiu AGA, Coordonator de proiect  

mailto:filantropia.crestina@yahoo.com

