
 
 

 

 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

Nr înreg. 02/28.01.2021 

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE MATERIALE CONSUMABILE 

 

ANUNȚ LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ organizată în vederea atribuirii 

contractului de achiziție având ca obiect furnizare materiale consumabile pentru 

derularea activităților necesare în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile 

marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi”. 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului informează 

operatorii economici de intenția de a achiziționa direct produsele menționate mai sus și 

îi invită să depună ofertă la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii 

contractului având ca obiect: materiale consumabile pentru derularea activităților 

nececsare  în cadrul proiectului „Biserica alături de comunitățile marginalizate din 

teritoriul GAL Mara-Gutâi”. 

Total : 9075.63 lei fără TVA, 10800 lei TVA inclus. 

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail vana.valeriu.mircea@gmail.com, sau la 

sediul solicitantului în intervalul orar 9:00-15:00, până la data de 03.02.2021, ora 15:00. 

Specificațiile tehnice minime ale produselor:  

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Consumabile 
Descriere  Specificatii tehnice UM Cantitate 

1 
Agrafe 33 

mm 

Agrafe birou 

33mm 100 de 

buc/cutie 

Agrafe birou din metal 

nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 33 mm, 100 de 

buc/cutie 

cutie 50 

2 
Agrafe 78 

mm 

Agrafe birou 

78 mm, 100 

de buc/cutie 

Agrafe birou din metal 

nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 78 mm, 100 de 

buc/cutie 

cutie 50 

3 

Alonje de 

mare 

capacitate 

Alonja de 

mare 

capacitate 50 

buc/cutie 

Alonja de mare capacitate 50 

buc/cutie, utilizata pentru 

legarea documentelor ce au 

fost scoase din biblioraft şi 

urmează a fi sistematizate 

cutie 5 
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într-o cutie de arhivare. 

Ambalare: 50 bucati 

4 
Alonje de 

plastic  

Alonje de 

plastic 

25buc/set 

Alonje pentru indosariere, 

fabricate din polipropilena in 

variante de culori diverse. 

Sunt prevazute cu sina in 4 

perforatii situate la distante 

de 60 mm si 80 mm, ideale 

pentru indosarierea 

documentelor in caiete 

mecanice sau bibliorafturi. 

set 10 

5 
Banda 

corectoare 

Banda 

corectoare 4.2 

mm x 8 m 

Dimensiune banda: 4.2 mm x 

8 m, dispozitiv de corectat cu 

rola si rotite pentru o ghidare 

exacta a corecturii 

Buc 40 

6 Biblioraft 

Biblioraft A4, 

grosime min 

7,5 cm 

Biblioraft confecționat din 

carton rigid îmbrăcat in PVC 

lavabil, cu margini ranforsate 

cu șină metalica, format A4, 

dispozitiv metalic de 

prindere, lățime cotor 7,5 cm 

Buc 100 

7 Capsator 

Capsator 50 

coli cu 

capsare ușoară  

Capacitate capsare: 50 coli, 

capse: 24/6, 26/6, 24/8, 

nicovala rotativa: capsare 

închisa/deschisa, adâncime 

pătrundere in pagina: 70 mm 

Buc 20 

8 Capse 

Capse 

metalice 24/6 

1000 

buc/cutie 

Capse metalice tip 24/6 

realizate din metal zincat, 

1000 buc/cutie 

Cutie 44 

9 CD 

CD-R 700 

MB 52X 

Extra 

Protection, 10 

bucati 

CD-R 700 MB 52X Extra 

Protection, Ambalare: 10 

bucati 

Set 4 

10 Creion HB 
Creion cu 

radiera tip HB 

Creion cu guma Tip HB 2, 

dimensiune: 1.6 x 5.1 x 21.6 

cm 

Set 52 



 
 

 

 

11 Cub hârtie 

Cub de hartie 

90 x 90 mm 

simplu 

Cub de hartie, Dimensiune: 

90 x 90 mm. 

Ambalare: 500 file/cub 

cub 50 

12 Decapsator 

Decapsator cu 

mecanism 

100% metalic, 

de dimensiuni 

mici, utilizat 

pentru 

activitatile 

scolare si de 

la birou. 

Decapsator mic și eficient, 

cu mânere din plastic, pentru 

o utilizare ușoară, 

indepărtează orice tip de 

capsă, fabricat din oțel, 

învelit în plastic ABS, dinți 

din oțel, înveliți în crom, 

pentru o rezistență mai mare 

buc 30 

13 
Dosare plic 

A4 
Dosar plic A4 

Format: A4, Capacitate: 250 

coli, Material: carton de 225 

g/mp 

buc 30 

14 

Dosare 

plastic 

perforate A4 

Dosare plastic 

cu șină si 

găuri, diverse 

culori, prima 

coperta 

transparenta 

Dosar din plastic 

(polipropilena), dimensiune 

A4, prima coperta 1/1 

transparenta, a doua coperta 

colorata, cu alonja si găuri 

pentru îndosariere 

buc 200 

15 
Folie de 

protecţie A4 

Folie de 

protectie A4, 

100 bucati  

Folie de protectie format A4, 

Nr. microni:45, Ambalare: 

100 bucati 

set 40 

16 
Hârtie A3 

fotocopiator 

Hartie A3, 

120 g/mp, 250 

coli/top 

Hartie A3 cu un aspect mat, 

albul este stralucior si 

asigura printari de calitate, 

cu un gramaj de 120 g/mp si 

ambalata la top de 250 de 

coli ce poate fi inchis dupa 

deschidere 

top 4 

17 
Hârtie A4 

fotocopiator 

Hartie A4, 80 

g/mp, 500 

coli/top 

Format A4; gramaj 80 gr/mp; 

alba, mod de ambalare 500 

coli/top; 5 top/cutie 

top 100 

18 
Carton 

colorat 

Carton A4, 

160g/mp, 120 

coli/top 

Format A4; gramaj 

120gr/mp; albă, colorată, 

mod de ambalare 120 

coli/top 

top  4 

19 Hartie foto 

A4 glossy 

single side 

260g/mp la 

Format A4; glossy single 

side, 260g/mp la pachet de 

20 coli 

top  3 



 
 

 

 

pachet de 20 

coli 

20 Liniar 30 cm 

Liniar sau 

rigla, 

dimensiune 30 

cm  

Liniar sau rigla de 

dimensiune 30 cm, 

confectionat  din plastic 

transparent 

buc 5 

21 Lipici hârtie 
Lipici solid, 

40 g 

Lipici solid 40 g, pentru 

hârtie, carton, fotografii si 

stofa, aplicare prin rotire si 

presare  

buc 10 

22 

Markere 

permanente 

pentru 

inscripţionare 

CD-uri 

Markere 

permanente 

pentru 

inscriptionare 

CD 

Markere cu varf rotund: 1-2 

mm, corp din plastic, capac 

si extremitati in culoarea 

scrierii, cerneala permanenta 

pe baza de alcool, cu uscare 

rapida, fara miros, rezistenta 

la apa si lumina, pentru scris 

pe orice suprafata (metal, 

sticla, plastic, hartie, lemn, 

etc) 

buc 20 

23 Memory stick 
Memory Stick 

USB, 128GB 

Memory stick USB, 

Capacitate: 128GB, Interfata:   

USB 2.0 

buc 5 

24 
Perforator 40 

coli 

Perforator 

metalic 

Perforator 40 coli corp 

metalic 

corp metalic, prevazut cu 

distantier. Diametrul gaurii 

de perforare: 6 mm, distanta 

intre gauri: 80 mm. 

Adancimea maxima de 

perforare: 12 mm. Mecanism 

de blocare a clapetei de 

apasare. Tavita pentru deseul 

rezultat, cu eliberare foarte 

usoara 

buc 10 

25 Perforator 
Perforator 

metalic 

Perforator metalic de mare 

capacitate, distanta intre cele 

2 găuri: 80 mm, diametrul 

perforației: 5,5 mm, 

buc 4 



 
 

 

 

capacitate de perforare: 

maxim 65 coli, diverse culori 

26 Pix 
Pix cu 

mecanism 

Pix cu mecanism, cu mina 

culoare albastra, corp din 

material plastic cu clip din 

plastic, grosimea de scriere 

medie 

buc 200 

27 

Roller Pilot 

Frixion Ball, 

0.7 mm, 

Albastru 

Roller Pilot 

Frixion 

Rollerul-ul Frixion Ball 

functioneaza cu cerneala 

speciala, termosensibila, ce 

dispare prin frecarea cu 

capatul celalalt al roller-ului. 

Se poate sterge si rescrie in 

mod repetat fara a lasa urme. 

buc 50 

28 
Rezerva Pilot 

Frixion Ball 

Rezerva roller 

Pilot Frixion 

Ball, 0.7mm, 

albastru 

Rezerva roller Pilot Frixion 

Ball, 0.7 mm, albastru, 3 

bucati/set 

set 20 

29 
Plicuri pentru 

CD-uri 

Plic CD (124 

x 127mm), 

gumat, alb, 90 

g/mp, 25 

bucati/pachet,  

Plicuri din hartie alba de tip 

offset cu fereastra centrata, 

format 124x127 mm, hartie 

offset, densitate 90g/mp, cu 

fereastra centrata, lipire 

gumata, cantitate 25 

buc/pachet 

pachet 40 

30 Post-it  

Notes 

autoadeziv, 78 

x 78mm, 400 

file/set, 

diferite culori, 

POST-IT 

Notite adezive Post-it cub, 

cantitate 400 file/cub, pentru 

utilizare atat acasa, cat si la 

birou si pe teren, utile pentru 

lasarea mesajelor si 

organizarea activitatilor 

zilnice, diverse culori, 

dimensiune 78mm x 78mm 

set 20 



 
 

 

 

31 Radiere 
Radiera alba 

cu manson 

Radiera alba cu banda de 

rupere si manson pentru o 

manevrare convenabila, 

utilizata pentru grafit, stilou, 

dimensiuni: 43 x 19 x 13 mm 

buc 15 

32 
Separatoare 

din carton 

Separatoare 

biblioraft 

105x240, 100 

buc/set 

Separatoare biblioraft din 

carton de 160 gr./mp., 

dimensiune 105x240 mm, 

100 buc/set, forma 

dreptunghiulara, culori 

diverse 

set 50 

33 Text marker 

Textmarker cu 

vârf teșit de 1-

5 mm 

Textmarker cu capac ventilat 

prevăzut cu clip de prindere, 

vârf retezat din fetru, culori 

fluorescente cu o bună 

transparență, corp din plastic 

(secțiune dreptunghiulara, 

colturi rotunjite),  vârf teșit 

de aproximativ 1-5 mm, 

diverse culori 

buc 30 

 

 

Oferta transmisă va conține următoarele informații: 

 

Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că operatorul este legal constituit, deține codul 

CAEN necesar prestării serviciilor, iar acesta este autorizat. 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 14-15 din OG 66 

Termeni și condiții de livrare – conform model atașat 

Ofertă de preț – conform model atașat 

 

 

1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în anexa 1, va fi depusă în conformitate cu termenii 

și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 

E-mail: vana.valeriu.mircea@gmail.com sau la sediul instituției strada Avram Iancu, nr. 5, cod 

430313, Baia Mare Maramureș, în intervalul orar 09-15:00 

Persoană de contact: Diac. Valeriu-Mircea VANA – Reprezentant legal, coordonator activități 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

 

      3.    Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar prin modalitățile specificate la alineatul 

2 este 03.02.2021, ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.  

 

3.    Prețul ofertat: Prețul ofertat în anexa 1 este fix și nu poate fi modificat pe durata executării 

comenzii/contractului. Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat separat. 
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4. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 de zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menționate la alin. 3 de mai sus 

 

5. Evaluarea și acordarea comenzii/ contractului. Doar ofertele depuse care îndeplinesc cerințele 

tehnice, vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Comanda/contractul se va acorda firmei care 

îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat fără 

TVA. Oferta trebuie să respecte formatul indicat în anexa Termeni și condiții. 
 

 

Termeni și Condiții de Livrare  

pentru materiale consumabile 

 

Proiect: Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Mara-Gutâi 

Beneficiar: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

 

Ofertant: .................................................................... 

 

Se vor achiziționa materiale consumabile pentru proiect conform tabelului de mai jos:  

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

Consumabile 
Descriere  Specificatii tehnice UM Cantitate 

1 
Agrafe 33 

mm 

Agrafe birou 

33mm 100 de 

buc/cutie 

Agrafe birou din metal 

nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 33 mm, 100 de 

buc/cutie 

cutie 50 

2 
Agrafe 78 

mm 

Agrafe birou 

78 mm, 100 

de buc/cutie 

Agrafe birou din metal 

nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 78 mm, 100 de 

buc/cutie 

cutie 50 

3 

Alonje de 

mare 

capacitate 

Alonja de 

mare 

capacitate 50 

buc/cutie 

Alonja de mare capacitate 50 

buc/cutie, utilizata pentru 

legarea documentelor ce au 

fost scoase din biblioraft şi 

urmează a fi sistematizate 

într-o cutie de arhivare. 

Ambalare: 50 bucati 

cutie 5 



 
 

 

 

4 
Alonje de 

plastic  

Alonje de 

plastic 

25buc/set 

Alonje pentru indosariere, 

fabricate din polipropilena in 

variante de culori diverse. 

Sunt prevazute cu sina in 4 

perforatii situate la distante 

de 60 mm si 80 mm, ideale 

pentru indosarierea 

documentelor in caiete 

mecanice sau bibliorafturi. 

set 10 

5 
Banda 

corectoare 

Banda 

corectoare 4.2 

mm x 8 m 

Dimensiune banda: 4.2 mm x 

8 m, dispozitiv de corectat cu 

rola si rotite pentru o ghidare 

exacta a corecturii 

Buc 40 

6 Biblioraft 

Biblioraft A4, 

grosime min 

7,5 cm 

Biblioraft confecționat din 

carton rigid îmbrăcat in PVC 

lavabil, cu margini ranforsate 

cu șină metalica, format A4, 

dispozitiv metalic de 

prindere, lățime cotor 7,5 cm 

Buc 100 

7 Capsator 

Capsator 50 

coli cu 

capsare ușoară  

Capacitate capsare: 50 coli, 

capse: 24/6, 26/6, 24/8, 

nicovala rotativa: capsare 

închisa/deschisa, adâncime 

pătrundere in pagina: 70 mm 

Buc 20 

8 Capse 

Capse 

metalice 24/6 

1000 

buc/cutie 

Capse metalice tip 24/6 

realizate din metal zincat, 

1000 buc/cutie 

Cutie 44 

9 CD 

CD-R 700 

MB 52X 

Extra 

Protection, 10 

bucati 

CD-R 700 MB 52X Extra 

Protection, Ambalare: 10 

bucati 

Set 4 

10 Creion HB 
Creion cu 

radiera tip HB 

Creion cu guma Tip HB 2, 

dimensiune: 1.6 x 5.1 x 21.6 

cm 

Set 52 

11 Cub hârtie 

Cub de hartie 

90 x 90 mm 

simplu 

Cub de hartie, Dimensiune: 

90 x 90 mm. 

Ambalare: 500 file/cub 

cub 50 



 
 

 

 

12 Decapsator 

Decapsator cu 

mecanism 

100% metalic, 

de dimensiuni 

mici, utilizat 

pentru 

activitatile 

scolare si de 

la birou. 

Decapsator mic și eficient, 

cu mânere din plastic, pentru 

o utilizare ușoară, 

indepărtează orice tip de 

capsă, fabricat din oțel, 

învelit în plastic ABS, dinți 

din oțel, înveliți în crom, 

pentru o rezistență mai mare 

buc 30 

13 
Dosare plic 

A4 
Dosar plic A4 

Format: A4, Capacitate: 250 

coli, Material: carton de 225 

g/mp 

buc 30 

14 

Dosare 

plastic 

perforate A4 

Dosare plastic 

cu șină si 

găuri, diverse 

culori, prima 

coperta 

transparenta 

Dosar din plastic 

(polipropilena), dimensiune 

A4, prima coperta 1/1 

transparenta, a doua coperta 

colorata, cu alonja si găuri 

pentru îndosariere 

buc 200 

15 
Folie de 

protecţie A4 

Folie de 

protectie A4, 

100 bucati  

Folie de protectie format A4, 

Nr. microni:45, Ambalare: 

100 bucati 

set 40 

16 
Hârtie A3 

fotocopiator 

Hartie A3, 

120 g/mp, 250 

coli/top 

Hartie A3 cu un aspect mat, 

albul este stralucior si 

asigura printari de calitate, 

cu un gramaj de 120 g/mp si 

ambalata la top de 250 de 

coli ce poate fi inchis dupa 

deschidere 

top 4 

17 
Hârtie A4 

fotocopiator 

Hartie A4, 80 

g/mp, 500 

coli/top 

Format A4; gramaj 80 gr/mp; 

alba, mod de ambalare 500 

coli/top; 5 top/cutie 

top 100 

18 
Carton 

colorat 

Carton A4, 

160g/mp, 120 

coli/top 

Format A4; gramaj 

120gr/mp; albă, colorată, 

mod de ambalare 120 

coli/top 

top  4 

19 Hartie foto 

A4 glossy 

single side 

260g/mp la 

pachet de 20 

coli 

Format A4; glossy single 

side, 260g/mp la pachet de 

20 coli 

top  3 

20 Liniar 30 cm 
Liniar sau 

rigla, 

Liniar sau rigla de 

dimensiune 30 cm, 
buc 5 



 
 

 

 

dimensiune 30 

cm  

confectionat  din plastic 

transparent 

21 Lipici hârtie 
Lipici solid, 

40 g 

Lipici solid 40 g, pentru 

hârtie, carton, fotografii si 

stofa, aplicare prin rotire si 

presare  

buc 10 

22 

Markere 

permanente 

pentru 

inscripţionare 

CD-uri 

Markere 

permanente 

pentru 

inscriptionare 

CD 

Markere cu varf rotund: 1-2 

mm, corp din plastic, capac 

si extremitati in culoarea 

scrierii, cerneala permanenta 

pe baza de alcool, cu uscare 

rapida, fara miros, rezistenta 

la apa si lumina, pentru scris 

pe orice suprafata (metal, 

sticla, plastic, hartie, lemn, 

etc) 

buc 20 

23 Memory stick 
Memory Stick 

USB, 128GB 

Memory stick USB, 

Capacitate: 128GB, Interfata:   

USB 2.0 

buc 5 

24 
Perforator 40 

coli 

Perforator 

metalic 

Perforator 40 coli corp 

metalic 

corp metalic, prevazut cu 

distantier. Diametrul gaurii 

de perforare: 6 mm, distanta 

intre gauri: 80 mm. 

Adancimea maxima de 

perforare: 12 mm. Mecanism 

de blocare a clapetei de 

apasare. Tavita pentru deseul 

rezultat, cu eliberare foarte 

usoara 

buc 10 

25 Perforator 
Perforator 

metalic 

Perforator metalic de mare 

capacitate, distanta intre cele 

2 găuri: 80 mm, diametrul 

perforației: 5,5 mm, 

capacitate de perforare: 

maxim 65 coli, diverse culori 

buc 4 

26 Pix 
Pix cu 

mecanism 

Pix cu mecanism, cu mina 

culoare albastra, corp din 

material plastic cu clip din 

buc 200 



 
 

 

 

plastic, grosimea de scriere 

medie 

27 

Roller Pilot 

Frixion Ball, 

0.7 mm, 

Albastru 

Roller Pilot 

Frixion 

Rollerul-ul Frixion Ball 

functioneaza cu cerneala 

speciala, termosensibila, ce 

dispare prin frecarea cu 

capatul celalalt al roller-ului. 

Se poate sterge si rescrie in 

mod repetat fara a lasa urme. 

buc 50 

28 
Rezerva Pilot 

Frixion Ball 

Rezerva roller 

Pilot Frixion 

Ball, 0.7mm, 

albastru 

Rezerva roller Pilot Frixion 

Ball, 0.7 mm, albastru, 3 

bucati/set 

set 20 

29 
Plicuri pentru 

CD-uri 

Plic CD (124 

x 127mm), 

gumat, alb, 90 

g/mp, 25 

bucati/pachet,  

Plicuri din hartie alba de tip 

offset cu fereastra centrata, 

format 124x127 mm, hartie 

offset, densitate 90g/mp, cu 

fereastra centrata, lipire 

gumata, cantitate 25 

buc/pachet 

pachet 40 

30 Post-it  

Notes 

autoadeziv, 78 

x 78mm, 400 

file/set, 

diferite culori, 

POST-IT 

Notite adezive Post-it cub, 

cantitate 400 file/cub, pentru 

utilizare atat acasa, cat si la 

birou si pe teren, utile pentru 

lasarea mesajelor si 

organizarea activitatilor 

zilnice, diverse culori, 

dimensiune 78mm x 78mm 

set 20 

31 Radiere 
Radiera alba 

cu manson 

Radiera alba cu banda de 

rupere si manson pentru o 

manevrare convenabila, 

utilizata pentru grafit, stilou, 

dimensiuni: 43 x 19 x 13 mm 

buc 15 

32 
Separatoare 

din carton 

Separatoare 

biblioraft 

105x240, 100 

buc/set 

Separatoare biblioraft din 

carton de 160 gr./mp., 

dimensiune 105x240 mm, 

100 buc/set, forma 

set 50 



 
 

 

 

dreptunghiulara, culori 

diverse 

33 Text marker 

Textmarker cu 

vârf teșit de 1-

5 mm 

Textmarker cu capac ventilat 

prevăzut cu clip de prindere, 

vârf retezat din fetru, culori 

fluorescente cu o bună 

transparență, corp din plastic 

(secțiune dreptunghiulara, 

colturi rotunjite),  vârf teșit 

de aproximativ 1-5 mm, 

diverse culori 

buc 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Ofertă de preț ( a se completa de către ofertant) 

 

Nr. 

Crt. 

(0) 

Denumirea 

produsului 

(1) 

UM 

(2) 

Cant 

(3) 

Preț 

Unitar 

(4) 

Valoare 

totală 

fără 

TVA 

(5=3*4) 

TVA 

(6=5* 

%TVA) 

Valoare 

totală 

cu TVA 

(7=5+ 

6) 

        

TOTAL    

 

2. Preț fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării 

contractului 

3. Termen de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 15 zile de la transmiterea 

comenzii/semnarea contractului, la destinația finală indicată. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

 

Cantitatea  

 

Termen de livrare 

1   (a se completa de 

ofertant) 

2   (a se completa de 

ofertant) 

3   (a se completa de 

ofertant) 

 

4. Plata facturii se va efectua în lei, în termen de maxim 30 de zile de la livrarea efectivă a 

produselor la destinația finală îndicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului verbal de 

recepție. 

 

5. Caracteristici tehnice 
 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut în lei fără TVA. 

Valabilitatea ofertei 30 zile calendarisitice 

Publicarea prezentului anunț are rol de cercetare de piață. 

 


