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                                            ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de materiale consumabile  

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 
98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de 
lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie 
directă, 

 
Urmatoarele produse: 
 

1. Cartus toner CE402A - cod CPV 30125100-2 
2. Bibliorafturi plastifiate 7.5 cm - cod CPV 30199500-5 
3. Hartie copiator A4, 80 gr/mp - cod CPV 30192700-8 
4. Carton imprimanta A4, 250 gr/mp – cod CPV 30192700-8 
5. Etichete autocolante 1/A4 – cod CPV 30197630-1 
 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în 
domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne 
aprobate. 
2. Sursa de finanţare: Fonduri structurale europene -  POCA 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-
preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi 
financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 21.12.2016, ora 
11,00. 
4. Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să aibă cont deschis la Trezoreria 
statului şi să fie înscris în SEAP. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa 
ofertantului. 
5. Plata se va face prin O.P. în contul de la trezorerie al societăţii, în baza facturii 
fiscale, în termen de 45 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării produsului. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail 
adumitrescu@incsmps.ro, office@incsmps.ro, la nr. fax 021.311.75.95, sau la 
secretariatul INCSMPS din strada Povernei nr. 6-8, sector 1. 
 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ     

  Persoană de contact pentru clarificări:  
Anca Dumitrescu - responsabil achizitii, tel 021.312.75.88, adresa mail:   
adumitrescu@incsmps.ro 
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