
                                                                       

 

 Anunț consultare piață 
privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de tipizate necesare  

Primăriei municipiului Constanța 
 

Autoritate contractantă: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 

900725, România  
 

Obiect consultare: determinarea valorii estimate a achiziției de  tipizate necesare 
Primăriei municipiului Constanța 
Cod CPV: 79800000 

 
Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează să 

achiziționeze tipizate cu următoarele specificații tehnice: 
 
1. Carnete cu hârtie A4 față verso, 75 de file 

 

Tip hârtie A4 Cantitate 

Carnet  

(3 exemplare) CB, CFB, CF, 
hârtie offset 60 gr/mp 

 

Cu 75 file/carnet 
 

40 carnete 

 

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine 
crescătoare, în format A4 față verso, font Times New Roman, font size 9; 

- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          
(ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DGPL); 
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate. 

 
2. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față 

 

Tip hârtie A4 Cantitate 

Carnet cu hârtie 
autocopiativă, (3 exemplare) 

CB, CFB, CF  diferite culori, 
hârtie offset 60 gr/mp 

 
Cu 75 file/carnet 

 
400 carnete 

 

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine 
crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9; 
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          

(ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DGPL); 
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate. 

 
 
3. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față 

 

Tip hârtie A4 Cantitate 

Carnet cu hârtie 
autocopiativă, (2 exemplare) 

CB, CFB, diferite culori,  
hârtie offset 60 gr/mp 

 
Cu 50 file/carnet 

 
280 carnete 

 

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine 



crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9; 
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual          
(ex. 1, ex. 2), cu aceeași serie (DGPL); 

- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate. 
 

4. Carnete pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație 
 

Tip hârtie policromie Cantitate 
Dimensiune 26,5 cm  x 10,5 cm 

Carnet policromie 

hârtie offset 80 gr/mp 
 

Cu 100 file/carnet 
 

6 carnete 

 

- carnetele vor conține câte 100 file, înseriate și numerotate în ordine crescătoare. 
- carnetele vor fi capsate la cotor. 

 
Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică. 
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. 

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - 
Constanța, să fie inclus în prețul produselor. 

 
Data afișării: 15.10.2018 
Data limită transmitere propuneri: 18.10.2018 

Data limită consultare: 19.10.2018 
 

 
Modalitate desfășurare: 
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț 

conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-
constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 

51. 
 

 
 
  

 


