
 
 

 

 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 
Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie: 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: “Egalitate reală, nu conceptuală!” 
Cod Contract: POSDRU/150/6.3/G/134817 

 

 
 
 

 
Anunţ de participare la procedura de achiziție directă prin prospectare a pieței – studiu de piață  

privind achiziționarea  produse papetărie /birotică /consumabile 

 
1. INSTITUTUL ECONOMIC ROMÂN, cu sediul  în str. Victor Eftimiu, nr 9, ap 29, sector 1, București, tel: 
031 101 02 01, fax: 031 102 02 02, achiziţionează pentru proiectul “Egalitate reală, nu conceptuală!”, 

cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, produse de 
papetărie /birotică /consumabile, după cum urmează:  
 
CATEGORIA 1 

Nr crt. Descrierea produsului Cantitate 

1. Hartie A 4,  clasa A 80 g/m2 (500 pag/top)     100 topuri 

 

CATEGORIA 2 

Nr crt. Descrierea produsului Cantitate Tip imprimanta 

1. Cartuș de tonner culoare negru ( C544X2KG) – capacitate 
listare  6000 pagini 

1 buc Imprimanta Lexmark X544 

2. Cartuș de tonner culoare magenta (C544X2MG) – capacitate  
listare 4000 pagini 

1 buc Imprimanta Lexmark X544 

3. Cartuș  de tonner culoare yellow (C544X2YG) –  capacitate  
listare 4000 pagini 

1 buc Imprimanta Lexmark X544 

4. Cartuș  de tonner culoare cyan (C544X1CG ) –capacitate 
listare  4000 pagini 

1 buc Imprimanta Lexmark X544 

    

 

CATEGORIA 3 

Nr crt. Descrierea produsului Cantitate Tip imprimanta 

1. Cartus culoare  black negru – capacitate listare  8000 
pagini 

1 buc Imprimanta Brother MFC-8880DN 



 
 

 

 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 
Axa prioritară: 6. “Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie: 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 
Titlul proiectului: “Egalitate reală, nu conceptuală!” 
Cod Contract: POSDRU/150/6.3/G/134817 

 

 
 
 

 
 
COD CPV 30199000 - 0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie 

COD CPV 30125110 - 5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri 

2. Termenul limită de primire a ofertelor este 18.06.2014, ora 10:00.  

3. Preţul va fi exprimat ferm în lei (RON), fără TVA.  

4. Criteriul de atribuire este “preţul cel mai scăzut”.  

5. Termenul de livrare a produselor este de 3 zile de la emiterea comenzii (comanda se va emite in ziua 
desemnarii castigatorului). 

6. Plata se va face în maxim 20 de zile de la emiterea facturii. Emiterea facturii se va face in ziua livrarii 
produselor.  

7. Ofertele se primesc pentru  o singura categorie de produse, pentru 2 (doua) categorii sau pentru 
toate cele 3 (trei) categorii de produse, în limba română la adresa de e-mail: 
contact@institutuleconomic.ro. 
 
8. Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție sunt: 

Radu Horațiu Munteanu, președinte Institutul Economic Roman, Alina Mihaela Barbu, asistent manager, 
Florin Claudiu Șomodi, manager proiect, Ciprian Sabău, responsabil financiar, Aurelia MUNTEANU, 
responsabil tehnic proiect, Elena Căprar, responsabil operational proiect. 
  
9. Informaţiile suplimentare se pot obţine gratuit prin tel: 031 101 02 02 sau e-mail: 
contact@institutuleconomic.ro  
 
Vă mulţumim şi aşteptăm oferta dvs.  
 
Aurelia MUNTEANU 
Responsabil Tehnic 
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