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Nr.1684/3/31.10.2022 

CERERE DE OFERTĂ 

           Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu” achiziționează produse necesare derulării activităților 

nonformale în cadrul atelierelor și cercurilor organizate pentru elevi în proiectul ”Educație nonformală 

pentru școli incluzive” Cod SMIS POCU/988/6/26/153990. 

Toate produsele au fost aprobate și bugetate pentru achiziționare în cadrul proiectului ”Educație 

nonformală pentru școli incluzive” Cod SMIS POCU/988/6/26/153990 și se constituie în dosarul de 

achiziție cu ID 718370843, cu data publicare procedura 31 Octombrie 2022, data publicare rezultat 

evaluare 10 Noiembrie 2022, data semnare contract 17 Noiembrie 2022, conform  Calendarului 

achizițiilor aprobat de OICOPU pentru partenerul P1. 

Titlul achiziției: Pamant vegetal, piatra, nisip, lut, vopsele, tapet, articole decorative 

Descrierea achiziției: Achizitie Pamant vegetal, piatra, nisip, lut, vopsele, tapet, articole 

decorative  

CPV:   

14221000-6 - Argila ,  

14212000-0 - Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra farâmițata si concasata, amestecuri de 

piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate ,  

14211100-4 - Nisip natural ,  

14212410-7 - Pamânt vegetal ,  

39298900-6 - Diverse articole decorative ,  

39190000-0 - Tapet si alte acoperitoare pentru pereți ,  

44810000-1 - Vopsele 

 

Specificații/caracteristici tehnice 

Nr. 

Crt 

Denumire produs Cod CPV U.M Cant. Caracteristici 

1 Lut modelaj 

 

14221000-6 - 

Argila  

 

Buc. 20 Argila naturala pentru modelaj, 

sculptura sau olarit, pentru uz 

profesionist, amator si elevi. Se 

usuca la aer in aproximativ 24 de 

ore. Nu contine substante chimice 

(aditivi, coloranti, PVC). 
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2 Piatră de quarz, 

granulație 16-32 mm, 

25 kg, alb-colorat 

14212000-0 - 

Granule, criblura, 

nisip fin, pietre 

mici, pietris, piatra 

farâmițata si 

concasata, 

amestecuri de 

piatra, amestec de 

nisip si pietris si 

alte agregate 

Buc. 60 Pietriș  

Culoare: alb-colorat 

Granulație 16-32 

 

3 Nisip pentru groapa 

de nisip 

14211100-4 

nisip natural 

Buc. 25 Culoare: bej 

Granulație 0,1 - 1 

4 Pamant universal 14212410-7 - 

Pamânt vegetal 

Buc. 10 Pământ utilizare universal 10 L 

5 Pamant pentru 

rasaduri 

14212410-7 - 

Pamânt vegetal 

Buc. 10 Pământ pentru răsaduri 2 L 

Amestec de turba cu nisip pentru 

înmulțire 

6 Substrat pt plante 

medicinale 

14212410-7 - 

Pamânt vegetal 

Buc. 10 Substratul contine ingrasamant 

organic – 10 L 

Compoziție: turba, fibre de nuca de 

cocos, argila, calcar natural 

7 Substrat granule 

argila 

14212410-7 - 

Pamânt vegetal 

Buc. 5 Granule expandate de argila – 5 L 

Culoare: maro 

Dimensiuni: 8 - 16 mm 

8 Ghiveci ceramica 39298900-6 - 

Diverse articole 

decorative 

Buc. 10 Ghiveciul este realizat din ceramica 

arsa si are suport.  

Dimensiunea produsului este 15 x 12 

cm.  

 

9 Ghivece ceramica 39298900-6 - 

Diverse articole 

decorative 

Buc.  40 set 2 ghivece si suport 
diametrul 15 cm  

culoarea teracota 

10 Jardiniera cu suport 

(exterior) 

39298900-6 - 

Diverse articole 

decorative 

Buc.  6 Verbena 59,9x19,7x15,7 cm 

verde închis 

11 Jardiniera clepsidra 

teracota (exterior) 

39298900-6 - 

Diverse articole 

decorative 

Buc.  6 Dimensiuni: 59x33cm 

12 Autocolant Univers - 

sistemul solar 

39190000-0 - 

Tapet si alte 

acoperitoare 

pentru pereți 

Buc. 1 Dimensiuni 220x135 

13 Fototapet Harta 

fizica a lumii 

39190000-0 - 

Tapet si alte 

Buc. 1 Dimensiuni 200x150 
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acoperitoare 

pentru pereți 

14 Sticker perete 

sistemul muscular 

39190000-0 - 

Tapet si alte 

acoperitoare 

pentru pereți 

Buc.  1 Sticker perete recomandat 

pentru laboratoarele de 

anatomie.  

Dimensiune: 150 x 150 cm 

15 Sticker perete 

sistemul digestiv 

39190000-0 - 

Tapet si alte 

acoperitoare 

pentru pereți 

Buc.  1 Sticker perete recomandat 

pentru laboratoarele de 

anatomie.  

Dimensiune: 120 x 70 cm 

16 Sticker perete 

sistemul respirator 

39190000-0 - 

Tapet si alte 

acoperitoare 

pentru pereți 

Buc.  1 Sticker perete recomandat 

pentru laboratoarele de 

anatomie.  

Dimensiune: 105 x 86 cm 

17 Vopsea lavabila 

 

44810000-1 - 

Vopsele 

 

Buc. 12 Vopsea lavabila de interior gata 

colorata, special formulata 

pentru a conferi peretilor un 

finisaj deosebit. 

18 Vopsea beton asfalt 

diverse culori 

44810000-1 - 

Vopsele 

Buc. 12 Vopsele pe baza de rasina 

acrilica, pigmenti, materiale de 

umplutura, solventi organici, 

plastifianti si adjuvanti. 

Caracteristici: 

 - aderenta foarte buna la suport; 

 - rezistenta buna la intemperii 

(radiatii UV, ploaie, zapada, 

ceata) si abraziune 

19 Pensula vopsea  Buc. 1 Pentru aplicatii profesionale.  

Este confectionata din  amestec 

de par natural cu fibre 

sintetice  

20 Set culori ceramica 44810000-1 - 

Vopsele 

Buc. 8 Adera la suprafete netede 

Rezistente la temperaturi 

ridicate, precum portelanul, 

ceramica, metalul sau sticla 

termorezistenta.  

Contine 18 culori transparente 

si 18 culori opace 

 

       Întocmit, 

       Prof. Melinescu Judita 

       Coordinator activitate P1 


