
 

 

D.G.A.S.P.C Ialomița 

Nr. 4636/06.03.2023 

 

ANUNŢ 

privind  achiziţia de materiale consumabile/birotica/rechizite în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – 
Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod 

PN1020 
 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în 

perioada 01.01.2021 – 31.03.2023, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate 

în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 

Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău 

(P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).  

Pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului în judetul Ialomita, se achiziționează materiale 

consumabile/birotica/rechizite conform descrierii cuprinse în caietul de sarcini atașat. 

 Coduri CPV:   

  30192700-8 Papetarie 

30234600-4 Memorie flash 

 

Condiţii referitoare la achiziție: termen de livrare 5 zile, termen de plată 30 zile de la recepția produselor. 
 

Valoarea estimată fără TVA:  

Lot 1: Materiale consumabile - echipa si evidenta GT - 2016,81 lei 

Lot 2: Materiale consumabile/birotică pentru activități cu beneficiarii - 6806,72 lei 

Lot 3 Rechizite - 22226,89 lei 

Sursa de finanţare: Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

 



 

 

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 de zile 

 

  

     Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut” pe fiecare lot în parte, în condițiile respectării cerințelor 

impuse prin caietul de sarcini și condițiile contractuale. 

Până la data de 14.03.2023, ora 9.00, operatorii economici interesaţi vor transmite documentele ofertei 

(formularele 1-7) pe adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro și vor înscrie fiecare lot de produse solicitate în 

catalogul electronic din SEAP, în titlul reperelor înscriindu-se denumirea fiecărui lot și codul proiectului (PN1020). 

 

 

  

Director General, 

Prof. Paul Marcu 
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