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ANUNȚ ACHIZIȚIE  

Materiale consumabile/birotică/educative pentru activitatile proiectului  

“EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033    

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

 

 

1. Autoritatea contractanta: FUNDATIA BUCKNER cu adresa: Mun. Târgu Mureș, Bul. 

1848, nr. 28/33, jud. Mureș, telefon: 0365443773, e-mail: office@buckner.ro, prin prezenta anunță 

intenția de a achiziționa Materiale consumabile/birotică/educative pentru activitatile proiectului 

“EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033 din cadrul proiectului avand 

ca sursa de finatare Granturile SEE și Norvegiene. 

 

2. Procedura de atribuire: În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, 

privind achizițiile publice, art.43, alin (3), lit.c) si modificarile ulterioare aduse de Legea 

208/11.07.2022, autoritatea contractanta va face achizitie directa pe baza unei singure oferte, valoarea 

estimata a achizitiei fiind mai mica de 140.000 lei fara TVA. 

 

3. Legislatia aplicabila: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

 4. Valoarea totală estimată a achiziției este de 96.092,43 lei fara TVA 

Coduri CPV: 18931100-5 – Rucsacuri, 22830000-7 Caiete de exerciţii, 22852000-7 Dosare, 

22110000-4 Cărţi tipărite, 22111000-1 Cărţi şcolare, 22114300-5 Harti, 30190000-7 Diverse maşini, 

echipamente şi accesorii de birou, 30197644-2 Hartie xerografica, 30197643-5 Hartie pentru 

fotocopiatoare, 30197600-2 Hartie si carton tratate, 30197210-1 Bibliorafturi, 30193700-5 Cutie de 

depozitare a dosarelor, 30193900-7 Suporturi verticale pentru hartii, 30197220-4 Agrafe de birou, 

30197320-5 Capsatoare, 30197110-0 Capse, 30192100-2 Radiere, 30192121-5 Pixuri, 30192125-3 

Carioca permanente, 30192130-1 Creioane, 30192133-2 Ascutitori de creioane, 30192200-3 Rulete, 

30192900-0 Dispozitive de corectare, 30192600-7 Planse de desen, 30192700-8 Papetarie, 30197000-

6 Articole mărunte de birou, 30195911-1 Accesorii pentru table de scris albe, 30199000-0 Articole de 

papetărie şi alte articole din hârtie, 37820000-2 Articole pentru lucrări de artă, 37821000-9 Pensule 
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de pictat, 37524100-8 Jocuri educative, 39162100-6 Materiale Pedagogice, 39162110-9 Rechizite 

scolare, 42994220-8 Accesorii pentru laminare 

 

5. Linia de finantare: 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

 

Se intentioneaza achizitia urmatoarelor materiale: 

 

Nr. 

crt. 

MATERIALE 

CONSUMABILE SI 

PAPETARIE 

SPECIFICATII TEHNICE MINIME 

PRODUSE 
U.M. Cantitatea  

1 
HARTIE COPIATOR 

A4  

Hartie economica de uz curent, pentru 

imprimarea alb-negru sau color a documentelor  

Potrivita pentru orice tip de imprimante laser, 

inkjet si copiatoare 80g/mp, 500 coli/top,  

Recomandata pentru volume mari de tiparire 

TOP 335 

2 

HARTIE COPIATOR 

A4, 5 CULORI/TOP 

250 

Hartie colorata pentru imprimarea alb-negru sau 

color a documentelor sau pentru lucru manual 

Recomandata pentru imprimante laser, inkjet si 

copiatoare 80g/mp, 250 coli/top, 5 culori/top, 

cate 50 de coli pe culoare(Culori pastel, mix 

intermediar si culori intense) 

TOP 170 

3 
HARTIE COPIATOR 

A3 

Hartie economica de uz curent, pentru 

imprimarea alb-negru sau color a documentelor  

Potrivita pentru orice tip de imprimante laser, 

inkjet si copiatoare 80g/mp, 500 coli/top,  

Recomandata pentru volume mari de tiparire 

TOP 15 

4 

Pachete folii 

transparente A4 

100/SET  

File din plastic, confectionate din polipropilena, 

cu perforatii pentru indosariere, transparente. 

Format A4, Deschiderea in partea de sus, 

grosime 35 microni, 100 buc./set 

SET 10 

5 Pixuri albastre 

Corp din plastic 

Varf din metal pentru scriere lejera si rapida 

De unica folosinta 

BUC 1534 
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6 Dosare plic 

Carton, Format: A4. Culoare: alba, Gramaj: 

230g/mp. Prevazut cu 3 clape ce previn 

pierderea documentelor. Sa permita arhivare 

usoara si rapida a documentelor 

BUC 2000 

7 
Dosare plastic cu 

alonje 

Dosar din plastic cu găuri pentru încopciat, din 

polipropilena, in interior cu alonja pentru 

indosariere documente, cu eticheta 

interschimbabila pe cotor, Format A4,  

Coperta faţă transparentă, Diverse culori 

BUC 500 

8 Suport dosare carton 

Suport pentru organizarea si pastrarea 

documentelor in format A4.  

Suport realizat din carton cu orificiu de prindere 

pe cotor. Cotorul cu latimea min. de 113 mm. 

BUC 200 

9 

BIBLIORAFT 

PLASTIFIAT 8 cm 

DIVERSE CULORI 

Latime: 8 cm, Capacitate: 350 coli format A4, 

80g/mp, Inel metalic de tragere pe cotor 

Insertie metalica pe marginile de la baza 

Buzunar din plastic cu eticheta pe cotor, 

Mecanism fiabil rezistent la actionari multiple  

Plastifiat la interior si exterior, din polipropilena 

BUC 30 

10 

BIBLIORAFT 

PLASTIFIAT 5 cm 

DIVERSE CULORI 

Latime: 5 cm; dimensiuni: 318 x 287 mm 

Capacitate: 350 coli format A4, 80g/mp 

Inel metalic de tragere pe cotor 

Insertie metalica pe marginile de la baza 

Buzunar din plastic cu eticheta pe cotor 

Mecanism fiabil rezistent la actionari multiple  

Plastifiat la interior si exterior, din polipropilena 

BUC 30 

11 
AGRAFE METAL 

28MM  

Realizate din metal nichelat, inoxidabil 

Dimensiune: 28 mm 

Ambalare: 100 buc/cutie 

CUT 50 

12 

CUTIE PENTRU 

ARHIVARE LATIME 

20 CM 

Utilizare: documente A4 

Material: carton ondulat, alb 

Montare si demontare usoara 

Manere de prindere pentru manevrare usoara 

Inscriptionabila  

Dimensiune cotor: min 20 cm  

Dimensiuni: 345 x 253 x 200 mm 

BUC 100 

13 Toner multifunctionala 

Toner negru original pentru Xerox B1022V_B 

Multifunctional, laser, capacitatea cartușului 

3500 pagini 

BUC 16 
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14 Toner imprimante  

Toner negru original pentru HP 6GW62E 

Laserjet M209dwe imprimanta laser, 

capacitatea cartușului 1100 pagini 

BUC 10 

15 CAIETE TIP I, 24 file 

Dimensiunile standard A5 24 file  

Grosime hartie min. 70 g/mp, gramaj coperta 

130gr 

Rezistenta in timpul scrierii chiar si la apasare 

excesiva cu stiloul. Pagini liniate, capsate 

BUC 280 

 

16 

 

CAIETE TIP II, 24 file 

Dimensiunile standard A5, 24 file, 

Liniatura:Tip II 

Grosime hartie min. 70 g/mp, gramaj coperta 

130gr 

Rezistenta in timpul scrierii chiar si la apasare 

excesiva cu stiloul. Pagini liniate, capsate 

BUC 280 

17 

CAIETE A5 

MATEMATICA, 48 

file 

Caiet A5 capsat, Pagini liniate  

Hartie 60g-70g/mp, gramaj coperta 130 gr, 

colturi rotunjite, Numar file: 48 

Hartie de calitate ce nu permite trecerea cernelei 

/ pastei prin grosimea colii si imprimarea 

acesteia pe urmatoarea pagina 

BUC 1194 

18 
CAIETE A5 

ROMANA, 48 file 

Caiet A5 capsat, Pagini liniate  

Hartie 60g-70g/mp, gramaj coperta 130 gr, 

colturi rotunjite, Numar file: 48 

Hartie de calitate ce nu permite trecerea cernelei 

/ pastei prin grosimea colii si imprimarea 

acesteia pe urmatoarea pagina 

BUC 1194 

19 CAPSATOARE 

Realizat din metal cu carcasa din material 

plastic  

Capacitatea max. de capsare: 25 de coli  

Capse utilizate: 24/6  

Adancime patrundere in pagina: 6 – 55 mm 

BUC 26 

20 CAPSE 24/6 

Tip capse: 24/6 

Capse din metal fin, zincate, pentru o utilizare 

confortabila. 

Margini ascutite pentru o mai buna penetrare. 

6 mm lungimea piciorului 

Capacitate capsare: 20 coli (80 gsm). 

Ambalare: 1000 buc/cutie 

CUT 80 
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21 
PERFORATOARE 

MEDII 

Perforator din metal cu carcasa din material 

plasticCapacitate perforare: min 20 coli de 

80g/mp Distanta intre gauri: 80mmPrevazut cu 

distantier din plastic  

BUC 26 

22 

FOLIE LAMINATOR 

A4  

80 MICRONI 

Folie laminare A4, ideala pentru fotografii sau 

documente, Dimensiuni: 302 x 215 mm  

Grosime: 80 microni  

SET 15 

23 
CREION GRAFIT HB 

CU GUMA GRIP  

Creion grafit cu corp din lemn lacuit, diverse 

culori. Mina rezistenta la socuri si la rupere 

Grosime mina 2,2 mm, Duritate: HB, Prevazuta 

cu radiera. 

BUC 1534 

24 RADIERA 

Fabricata din cauciuc sintetic 

Pentru orice tip de creion, hartie si suprafata 

Dimensiune minima: 28.2 x 19.5 x 9.5 mm  

Corpul invelit partial in hartie 

BUC 747 

25 
ASCUTITOARE 

METALICA, DUBLA  

Ascutitoare metalica dubla, pentru creioane 

standard sau creioane groase. Cutite din otel de 

calitate. 

BUC 557 

26 

RIGLA PLASTIC, 

TRANSPARENTA, 30 

CM 

Fabricata din material plastic transparent  

Lungime 30 cm 

Inscriptionata. Diferite culori 

BUC 497 

27 

BANDA 

CORECTOARE 

5.0MM*8.5M  

Banda corectoare DP  

Recomandata pentru corecturi rapide si precise. 

Acoperire foarte buna a oricarei tip de cerneala 

Utilizabila pe orice tip de hartie 

Banda de corectie este uscata si se poate rescrie 

imediat, Latime banda: 5 mm, lungime minima 

banda: 8 m. 

BUC 380 

28 
CREIOANE COLOR 

SET 12 CULORI 

Creioane colorate in forma hexagonala clasica  

Mina invelita in A.B.S - invelis protector alb 

care o intareste si ii creste rezistenta la rupere 

Lemn din paduri certificate, gestionate in mod 

durabil, Cutie de carton – contine 12 culori 

asortate.  

SET 642 

29 
ACUARELE 12 

CULORI 

12 culori intense pe baza de ulei de in. 

Diametru culoare: 16 mm. 

Culori dispuse pe un suport din plastic, 

detasabil. 

Dimensiuni cutie 85x65x23 mm  

Cutie din material plastic, cu capac. 

SET 757 
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30 Palete pictura 

Paletar pentru prepararea vopselelor acrilice, 

minim 7 compartimente pentru nuante si o cuva 

de amestecare, din plastic, ovală, dimensiuni 

minime  17x24 cm 

BUC 200 

31 
CARIOCA SET 12 

CULORI 

12 culori/ set, Ambalaj din plastic, Lavabil de 

pe majoritatea textilelor, Grip triunghiular, 

Varf: 2 mm 

SET 717 

32 

MARKER 

WATERPROOF 

WHITEBOARD - set 4 

culori 

Uscare rapida, utilizabil si de catre stangaci  

Varf rotund, grosime scriere 1-3 mm  

curatare usoara de pe tabla, sticla, portelan 

Set de 4 culori si burete stergere tabla alba 

SET 170 

33 
FOARFECA 13 cm 

PENTRU COPII 

Foarfeca pentru copii cu varf rotund, Lama din 

otel inoxidabil, Maner din plastic diverse culori 

Marime 13 cm 

BUC 390 

34 LIPICI SOLID 20 Gr 

Lipici fără solvent, netoxic, lavabil transparent  

Lipire usoara si rapida, Recomandata pentru 

lipirea oricarui tip de hârtie, fotografie sau 

carton. Gramaj: 20g. Putere de lipire tare dupa 

40 sec. 

BUC 507 

35 
CARTON A4 COLOR 

160 g/m2  

Pentru imprimante laser, inkjet si copiatoare 

160g/mp, 5 culori, cate 50 coli pe culoare 

Set de 250 coli de carton 

TOP 15 

36 

HARTIE GUMATA/ 

BURETATA 

SET 10 CULORI 

20X30 CM 

Hartie gumata mixta, ideala pentru diverse 

aplicatii scolare de lucru manual. Dimensiuni: 

20 x 30 cm  

Ambalare: 10 coli/set, diverse culori  

SET 30 

37 Mingi 

10 buc. Minge fotbal clasic, marimea 5, 280 

grame, cusuta 

10 buc. Minge baschet din cauciuc, marimea 7 

10 buc. Minge volei clasic,  marimea 5, 260 

grame 

10 buc. Minge universala din cauciuc rezistent, 

colorat, diametru 20-23 cm. 

BUC 40 

38 Pensule pictura Set 6 pensule cu varf rotund, diverse numere SET 50 

39 Pensule desen 

Varf din par sintetic, maner din lemn 

Varf rotund (217 buc.) 

Varf tesit (217 buc.) 

BUC 434 

40 

HARTIE 

CREPONATA 0.5*2M 

SET 10 CULORI 

Format: 200 x 50 cm  

Numar role/set: 10  

Culoare: diverse culori  

SET 6 
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41 Carti de colorat 

Format A4 

Numar minim de pagini 24 

Tematica variata (plante, animale, obiecte, 

personaje din povesti, anotimpuri, povesti 

clasice) potrivita pentru varstele 3-4 (30 buc.), 

5-6 ani (40 buc.) 

Carti de colorat pentru 7+ ani si adulti (30 buc.) 

BUC 100 

42 Carti povesti 

Format minim A4 

Imagini colorate 

Povesti clasice romanesti sau internationale 

Povesti moderne  

Potrivite pentru varste cuprinse intre 3-10 ani 

Cate doua exemplare din fiecare 

BUC 50 

43 Harta Romaniei 

Format 140 x 100 cm 

Cu doua fete: Harta fizica si Harta 

administrativ-teritoriala 

Plastifiata 

BUC 3 

44 
Planse educative 

tematice 

Set 20 de planșe didactice A3: Setul este 

compus din: 

 Alfabetul - plansa didactica A3 

 Circuitul apei in natura- plansa didactica 

A3 

 Corpul omenesc - plansa didactica A3 

 Cum te simti azi? - plansa didactica A3 

 Educatie sanitara -plansa didactica A3 

 Lunile anului - plansa didactica A3 

 Ortograme (1)-  plansa didactica A3 

 Ortograme (2)-  plansa didactica A3 

 Ortograme (3)- plansa didactica A3 

 Piramida unei vieti sanatoase - plansa 

didactica A3 

 Pomul anotimpurilor - plansa didactica 

A3 

 Regulile grupei  - plansa didactica A3 

 Sa invatam semnele de circulatie - 

plansa didactica A3 

 Tabla adunarii -  plansa didactica A3 

 Tabla impartirii -  plansa didactica A3 

 Tabla inmultirii -  plansa didactica A3 

 Tabla scaderii -  plansa didactica A3 

 Tabloul culorilor - plansa didactica A3 

 Universul - plansa didactica A3 

BUC 50 
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 Zilele saptamanii  - plansa didactica A3 

 

4 buc Setul este compus din: Corpul omenesc - 

plansa didactica A3 

4 buc  Ortograme (3)- plansa didactica A3 

2 buc- Tabloul culorilor - plansa didactica A3 

2 buc - Zilele saptamanii - plansa didactica A3 

1 buc - Sa invatam semnele de circulatie - 

plansa didactica A3 

2 buc - Unități de măsură - planșă 50x70 - 

Proiecte Tematice 

4 buc Grupurile de litere - planșă 50x70 - 

Proiecte Tematice 

4 buc Lunile anului - planșă 50x70 - Proiecte 

Tematice 

2 buc Calendarul naturii și Întâlnirea de 

dimineață pentru preşcolari şi şcolari mici 

5 buc PLANSE MATEMATICA: -Multimi / 

Functii /Numere reale / Functii. Grafice  

Rapoarte si proportii / Numere intreg 

Perpendicularitate si paralelism//Triunghiuri / 

Siruri numerice  

 

45 
Jocuri educative, de 

masa si de societate 

Sugestii: 

 Diverse costumații ( asistentă 

medicală+trusă, polițist +semne de circulație, 

personaje din povesti),  Schelet uman +organe, 

Casă de marcat+bani,  Cântar (balanță), 

Legume și fructe (cartonașe sau magnetice), 

Piticot, Șah, Table, Moara, Activity, Ți-e scris 

în frunte, Jocuri cu experimente, Zi-i pe nume, 

sau alte jocuri pentru clasele I-IV - 16 buc 

 Marionete pentru teatru/ scenete/ 

povesti,  Joc de asociere și sortare în limba 

română – obiecte fructe și animale, Puzzle 

îmbracă păpușa conform anotimpului, Puzzle cu 

anotimpurile, Joc matematic și dexteritate- 

Copacul cu mere, Puzzle cu animale sălbatice, 

Puzzle cu animale domestice, Puzzle cu 

mijloace de transport, Puzzle flori, Puzzle 

fructe, Puzzle legume, Joc matematic tip 

balanță, numărare+ asociere cantitate număr, 

Joc educațional cu figurine și forme geometrice 

BUC 

 

 

46 

 

 

https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/803-Multimi_-_Functii_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/803-Multimi_-_Functii_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/811-Numere_reale_-_Functii__Grafice_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/810-Rapoarte_si_proportii_-_Numere_intregi_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/815-Perpendicularitate_si_paralelism_-_Puteri_si_radicali_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/816-Triunghiuri_-_Siruri_numerice_%28duo%29
https://www.alfavega.ro/ro/produse/detalii/816-Triunghiuri_-_Siruri_numerice_%28duo%29
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Montessori, Joc sortare, îndemânare, însușire 

Mărgele Montessori, Joc educativ de potrivire 

culori și fructe(legume) Think Fast sau alte 

jocuri pentru gradinita si clasa 0 - 20 buc 

 Jocuri interactive:  „Jocul cuvintelor”,  

„5 secunde”, Firma BrainBox jocuri educative: 

„Cuvinte opuse”, „Orașele lumii”, „A fost odată 

ca nicodată”, “Mate” sau alte jocuri pentru 

clasele V-VIII - 10 buc 

46 
Jocuri de exterior: 

mingi, corzi, elastice 

Mingi din cauciuc rezistent, colorate, diamentru 

20-23 cm - 20 buc 

Corzi cu manere din lemn sau plastic, colorate, 

lungime sfoara 230 cm - 20 buc. 

Elastice de sarit dimensiuni: 300 cm x 2 cm, 

colorate - 10 buc.  

BUC 50 

47 Baloane  

Multicolore 

Material: latex 

Diametru: 28 cm 

Pot fi umflate cu aer sau heliu 

Forma ovala 

BUC 200 

48 Corzi 
Manere din plastic sau lemn 

Lungime sfoara: 230 cm 

Colorate 

BUC 20 

49 Seturi vopsele fata 

 6 culori x 8 ml + accesorii, Multicolor 

Curatare usoara la spalare, utilizare in siguranta 

de catre copii 

Produs testat dermatologic, non-toxic 

BUC 4 

50 
Culegeri teste pentru 

examenul de bacalureat 

2 buc Matematica. Evaluarea Nationala 2023. 

2 buc Ne pregatim pentru Evaluarea Nationala 

2023. Limba si literatura romana Clasa 8 

2 buc 30 Teste de antrenament pentru Evaluarea 

Nationala. Limba si literatura romana clasa 8  

1 buc Biologie. Teste pentru Bacalaureat - 

Clasele 11 si 12 

1 buc Biologie vegetala si animala. Bacalaureat 

80 de teste - Clasele 9-10 

2 buc Bacalaureat 2023 Matematica  

2 buc Limba si literatura romana Bacalaureat. 

Teme de lucru si memorator     

 

BUC 12 

51 Bloc de desen A3 Gramaj hartie minim 90g.  

Numar file minim 16 buc.  
BUC 50 

https://www.librariadelfin.ro/carte/30-teste-de-antrenament-pentru-evaluarea-nationala-limba-si-literatura-romana-clasa-8-gabriela-madalina-nitulescu--i110207
https://www.librariadelfin.ro/carte/30-teste-de-antrenament-pentru-evaluarea-nationala-limba-si-literatura-romana-clasa-8-gabriela-madalina-nitulescu--i110207
https://www.librariadelfin.ro/carte/bacalaureat-2023-matematica-coordonator-radu-gologan--i106484
https://www.librariadelfin.ro/carte/limba-si-literatura-romana-bacalaureat-teme-de-lucru-si-memorator-mihaela-dobos--i124354
https://www.librariadelfin.ro/carte/limba-si-literatura-romana-bacalaureat-teme-de-lucru-si-memorator-mihaela-dobos--i124354
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52 Tempera 
12 culori/set,  

Cantitate 8 ml/tub  

Multicolor 

SET 100 

53 Rucsac de scoala 

Material: poliester 

 Bretele ajustabile 

 Toartă practică 

 Buzunar suplimentar exterior 

 Inchidere cu fermoar 

 Colorat, potrivit pentru clase primare 

 Marime minima: Mărimea produsului: 40 x 28 

x 14 cm 

 

BUC 67 

54 Penare 

Material:  

Colorat, potrivit pentru clase primare 

Dimensiuni aproximative: 20x13x3.5 cm 

Inchidere cu fermoar 

Echipare minima: 10-12 carioci, 10-12 

creioane colorate, 2 creioane grafit, 1 

ascutitoare, 1 radiera 

BUC 67 

 

  

  

PREȘEDINTE, 

FUNDATIA BUCKNER  

Moldovan Dragos-Dacian 

 


