
 

 

 

 

 

Anunț achiziții produse birotică pentru evenimente educaționale în cadrul proiectului 

ACCES LA PROGRES la Scoala Gimnaziala Corbii Mari, cod F-PNRAS-1-2022-0157 

 

           Scoala Gimnaziala Corbii Mari implementeaza proiectul ACCES LA PROGRES la Scoala Gimnaziala 

Corbii Mari, cod F-PNRAS-1-2022-0157, in perioada 26.09.2022-25.09.2025 

         Obiectivele proiectului sunt: 

O1) Diminuarea absenteismului cu 50 % și reducerea abandonului școlar cu 50% în ciclul gimnazial, până în 

2025; 

 

O2) Creșterea cu 15% a numărului elevilor care obțin media cinci la Evaluarea Națională, în următorii trei ani 

școlari. 

O3) Creșterea, în fiecare an de implementare, cu cel puțin 20% a numărului părinților și elevilor din grupul tinta 

care se declară mulțumiți/foarte mulțumiți cu nivelul de siguranță și starea de bine din cadrul școlii; 

 

O4) Dezvoltarea competentelor de utilizare a metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, 

pentru cel putin 80% dintre cadrele didactice ale școlii, conform nevoilor educative ale elevului, vizând 

dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism functional, în 

următorii doi ani școlari. 

 

Date generale: 

Denumire proiect: ACCES LA PROGRES la Scoala Gimnaziala Corbii Mari 

Autoritate contractanta/Beneficiar: Scoala Gimnaziala Corbii Mari 

Adresa: Str. Primariei nr 9, Corbii Mari, Dambovita 

Telefon/Email/Site: 0245716129, scoalacorbiimari@yahoo.com, sgcm.ro 

 

 Obiectul achiziției directe: 

 Produse de papetărie, in conformitate cu cererea de finantare -Anexa1_MATE- 

 Cerere de finantare-Sectiunea D_H. 

 Impactul financiar este de 6000 RON,fara TVA 

 COD CPV achizitie -Cpv-30192700-8-Papetărie 

 

Specificatii tehnice: 

Pentru desfasurarea Activitatii 1-Activitatea MATE, Preventie, Interventie 

Subactivitatea 1.1.3 -Activitatea de interventie-Fiecare poate progresa, in cadrul activitatilor remediale la limba 

romana si matematică 

Locatiile de desfasurare sunt Scoala Gimnaziala Corbii Mari si Scoala Gimnaziala nr.1 Ungureni Corbii Mari. 

Pret pachet-6000 Ron, fara TVA 
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Nr. 

crt. 

 
 

 
Specificatii  produs  

 
 

 
Denumire client 

 
 

 
Cantitate/UM 

1 Hartie copiator A4 alba 80 gr mp 500 coli top OPTITEXT 

MONDI CALITATE SUPERIOARA 

Hartie copiator A4 200,00 

top 

2 Marker markere pentru whiteboard tabla alba magnetica 

4 culori / set B4U 

Markere whiteboard 

set B4U 

25,00 set 

3 Burete magnetic pentru tabla alba magnetica whiteboard 

de scris 15 cm x 6,5 cm x 3 cm B4U BE1016 

Bureti tabla magnetica 5,00 

bucată 

4 Spray pentru tabla table alba albe magnetica magnetice 

whiteboard 250 ml B4U 102 W 

Solutie curatare tabla 

magnetica 

5,00 

bucată 

5 Creta alba scolara 100 bucati / cutie CN Creta alba cutie 100 

buc/cutie 

              35,00 

            cutie 

6 Creta color colorata scolara rotunda 12 bucati 

/ cutie CRETAROM 

Creta colorata cutie                30,00 

             cutie 

7 Folie folii laminat laminare plastifiat plastifiere A4 80 

microni 100 coli top B4U 

Folie laminare A4 23,00 

top 

8 Pix pixuri unica folosinta cu capac corp plastic pvc pp 

transparent 1 mm albastru A PLUS AA103 

Pix unica folosinta                  250,00 

                 bucată 

9 Trusa geometrica mare(pentru tabla) Trusa geometrica 

mare(pentru tabla) 

2,00 

bucată 

 

10 Trusa truse de geometrie cutie din metal metalica B4U Trusa geometrica mica                 54,00 

                bucată 

11 Folie folii file de protectie documente A4 din plastic pvc 

pp 30 microni 100 bucati set B4U 

Folie protectie 

100buc/set 

36,00 set 

12 Dosar dosare din plastic pvc cu sina si doua 2 perforatii 

gauri pentru incopciat diverse culori B4U 

Dosar plastic 154,00 

bucată 

13 Biblioraft bibliorafturi plastifiat plastefiat 7.5 75 mm A4 cu 

margine metalica DIVERSE CULORI 

Biblioraft 7.5 cm 30,00 

bucată 



 

 

 

 

 

 

Grafic de plati 

Plata se va face in cont de Trezorerie, în 30 de zile de la emiterea facturii. 

In cazul in care din motive imputabile ofertantului produsele care fac obiectul achizitiei nu 

indeplinesc cerintele mai sus mentionate, se suspenda plata pana la remedierea acestora. 

 

                          

  Responsabil achizitii,                                                                          Director, 

Prof. PATRASCU MADALINA                                                      Prof. BARDES AURA  
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