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CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE – SASTIPEN 

Nr. 48 din 19.04.2019 
     
În cadrul proiectului nostru „FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformata, integrata si 

sustenabila!, POCU/138/4/1/SMIS 113890”, ne sunt necesare următoarele materiale consumabile 

si auxiliare: 

Nr. 
Crt. Denumire Cantitate 

1 

Rucsac (minim 42 cm, material impermeabil, minim 2 buzunare, spate buretat, 
curele ajustabile etc) - rucsacul trebui inscriptionat cu identitatea vizuala a 
proiectului – vezi atasat 115 

2 Instrumente de scris - creion negru cu radiera 115 

3 
Instrumente de scris - stilou clasic cu rezerva 

115 

4 Caiet (format A5, minim 48 file, policromie, hartie minim 60g/mp) 115 

Buget       4.760,00      

5 Hartie copiator, format A4, minim 80 gr/mp, 500 coli/top 200 

6 Creioane colorate – minim 18 buc(culori)/set 60 

7 Instrumente de scris - creion negru cu radiera 60 

8 

Instrumente de scris - stilou clasic cu rezerva 60 

9 Creta alba – set minim100 buc 60 

10 Creta color – set minim 12 culori 60 

11 Marker tabla magnetic - diverse culori 20 

12 Bureta tabla magnetica 5 

13 Tabla magnetica / minim 90 x 120 cm, rama aluminiu, suport metalic, 2 fete 2 

14 Sfoara bumbac 100g 60 

15 Foarfeca (gradinita min 13cm)  60 

16 Cutter mare 60 

17 Pensula - set min 10 buc, varf rotund / lat, diverse marimi,  115 

18 Paleta acuarela 115 

19 Culori tempera min 12 culori 115 

20 Pahar pentru spalat pensule 115 

21 Bloc desen A4, min 16file, min 160gr 115 

22 

Set pictura (include pensule, paleta pictura, pahar spalat pensula, bloc desen si 
acuarele / tempera) 

115 
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Nr. 
Crt. Denumire Cantitate 

23 

Recuzita pentru evenimentele de tip teatru (1 din 2): paravan pliabil (180 x 200 
cm), imprimeu simplu de culoare visinie - 1 buc., Masa plianta portabila tip camping 
dimensiuni minime 60 x 80 cm - 1 buc, Scaune pliante (fara brate, cadru metalic, 
material pvc/piele ecologica, tip camping) - 4 buc. 

1 

24 Minge de fotbal 2 

25 Minge de handbal 2 

26 Minge de volei 2 

27 Set rachete de badminton inclusiv fluturasi 4 

28 Fileu teren badminton 2 

Buget (p)    21.000,00      

TOTAL GENERAL    25.760,00      

 

Prin urmare, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne prin email la adresa adrian.simion@sastipen.ro 

până cel târziu la data de 23 aprilie 2019, oferta dvs. de preț, pentru achiziționarea a produselor 

mentionate mai sus.  

Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție, de luni până vineri, între orele 10:00-

18:00 la numar telefon 0722.601.403, persoană de contact Adrian SIMION. 

Vă rugăm confirmați primirea prezentei, precum și dacă ne veți transmite sau nu o ofertă. 

 

Cu stimă, 

Responsabil financiar 

Adrian SIMION 
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