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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de bunuri 

”Consumabile instruire pentru ROSE-RCM TUIASI” 

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași a primit un grant de la Ministerul Educației 

Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi 

pentru Universități derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să 

utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de 

Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

 

Nr. crt. Denumirea produselor Cantitate 

LOT 1 “Consumabile_Birotică pentru ROSE-RCM TUIASI” 
Pachetul va conține: hârtie copiator - 100 topuri, manusi protectie nitril M - 10 cutii, manusi protectie nitril L 

- 10 cutii, portecuson vertical cu clips si snur 68*95mm, set 10 buc – 10 seturi,  caiet A4 80 file, spirala,  

matematica - 20 buc, pix în culori diferite, cu mecanism, scriere albastra - 200 buc, notes autoadeziv 76x76 

mm, 400 file/cub - 11 buc, hartie pentru flipchart 61x86 cm, 50 Coli/Top - 2 topuri, set whiteboard 4 bucati + 

burete tabla - 2 seturi, creioane colorate, diverse culori, 24 buc/pachet - 4 pachete, set marker lavabile, 

multicolor, 18 buc - 4 seturi, set markere 4 culori flipchart varf gros - 4 seturi, capsator 60 coli – 1 bucata, 

perforator – 1 bucata, capse 24/6 mas - 20 cutii, cutter mare premium, SK5,  18 mm - 1 buc, Rezerve cutter 

mare, SK 5, 18 mm  - 1 set, cos gunoi birou, metalic perforat, 12 litri - 1 buc, distrugător documente - 1 buc, 

etichete adezive transparente 21/A4, 63.5 x 38.1mm, 25 coli/top, colturi rotunjite - 1 top 

1 pachet 

LOT 2 “Consumabile_Periferice și accesorii IT pentru ROSE-RCM TUIASI” 
Pachetul va conține: Cartus toner compatibil Xerox B215 / B210 / B205, negru, 3000 pagini– 2 bucati; Cartus 

toner compatibil cu Xerox Phaser 3330, Xerox Phaser 3330, WorkCentre 3335/3345 (106R03623), Black , 

15000 pagini cu CHIP – 2 bucati; Cartus Toner HP Compatibil Q2612X - HP Laserjet 1010, 1012, 1015, 1018, 

1020, 1020 Plus, 1022, 1022N, 1022NW, 3015, 3015AIO, 3020, 3020AIO, 3030, 3030AIO, 3036, 3050, 

3050Z, 3052,3055,M1005 MFP, M1319 Black - 2800 pagini – 2 bucati; Toner Laser Compatibil Xerox 

3260/3215/3225 Negru, cu un randament de 3000 de pagini – 4 bucati; Cartus toner compatibil pentru Xerox 

Phaser 3250 DN, negru, 5000 pagini – 4 bucati; Cartus toner compatibil HP Q2612A , 12A , HP LaserJet 

1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3055; M1005, M1319F – 2 bucati; Cartus Toner 

pentru HP Laserjet ProM12a – 2 bucati; SSD extern SDSSDE30-1T00-G25, 1TB, USB 3.2 – 1 bucata; Cooler 

laptop TM CL-N002-PL12BL-A, 10”-17”, Metal/Black – 1 bucata; Adaptor Bluetooth USB-BT500 5.0 – 1 

bucata 

1 pachet 



LOT 3 “Consumabile_Echipamente lucru în laborator(halate și tricouri) pentru ROSE-RCM 

TUIASI”Pachetul va conține: Halat alb protectie tercot personalizat – 25 buc; Tricou clasic personalizat, 

culoare – 30 buc 

Fiecare produs va personalizat cu siglele și logo-urile proiectului, care se vor pune la dispozitia 

furnizorului la semnarea contractului 

1 pachet 

LOT 4 “Consumabile_Produse curățenie și întreținere pentru ROSE-RCM TUIASI” 
Pachetul va conține: săpun lichid pompita 500ml – 20 buc, hârtie igienică 3 straturi, pachet 8 – 20 buc, saci 

menajeri grosi, 35 litri, 15 buc / rola – 50 buc, saci menajeri  grosi, 60 litri, 10 buc/rola – 50 buc, prosop hârtie 

rolă 3 straturi, monorola – 20 buc, detergent vase 750 ml – 20 buc, șervetele de masa, 33x33 cm, 100 buc/set 

– 10 buc, farfurii biodegradabile 23 cm, set 50 buc – 20 seturi, furculițe biodegradabile din lemn 100 buc/set 

– 20 seturi, cuțite biodegradabile din lemn 100 buc/set  - 20 seturi, lingurițe biodegradabile din lemn 100 

buc/set -20 seturi, pahar plastic 200ml, set 100 buc – 40 seturi 

1 pachet 

 

 

Această invitație este publică și este postată și pe https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice/  

și pe http://www.cercetare.icpm.tuiasi.ro/rose/documente.html. 

 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul, doua, trei sau patru loturi. Oferta pentru un lot trebuie să 

conțină toate produsele care formează lotul. 

 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de 

livrare precizate și  va fi trimisă în plic sau scanată, prin e-mail, după cum urmează: 

  

a) În plic: 

Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron  

nr. 67, Registratura, pentru Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu".   

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Administrator șef Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu" 

Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427. 

 

Pe plicul exterior se va menționa: 

Achiziție: ”Consumabile instruire pentru ROSE-RCM TUIASI” 
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu".  

Data: 30.07.2022, ora: 10:00. 

 

b) Prin e-mail: 

Adresa:  elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Administrator șef Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului ,,Cristofor Simionescu" 

Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427; e-mail:  elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin email/fax, 

Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original) 

 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 30.06.2022, 

ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.  

 

6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, şi orice alte costuri necesare 

livrării produsului la următoarea destinatie: 

Universiatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi’’din Iași ,Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

,,Cristofor Simionescu" , Bdul.prof.Dimitrie Mangeron, nr.73, 

https://www.tuiasi.ro/achizitii-publice/
http://www.cercetare.icpm.tuiasi.ro/rose/documente.html
mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro


 Persoană de contact: Ing. Elisabeta Hultuană - Administrator șef Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediului ,,Cristofor Simionescu",Telefon: 0232-278683 int. 2282 ; 0751.285.427 

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

 

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru 

depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

 

8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a 

Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte numele complet, 

sediul și domeniul de activitate. 

 

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanții calificați și care îndeplinesc cerințele 

tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractele se vor acorda firmei/firme care îndeplinește 

toate specificațiile tehnice solicitate, a fiecărui produs, din fiecare lot, pentru care s-a depus oferta și poate 

livra toate produsele din fiecare lot, în maxim 30 zile de la semnarea contractului, și care oferă cel mai mic 

preţ total evaluat, fără TVA. 

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să 

depuneţi o ofertă sau nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de grant, 

Conf.dr.ing.Irina Cârlescu 

Semnătura  

 

 

Responsabil achiziții, 

Ing. Elisabeta Hultuană 

Semnătura            

 


