
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ FREIDORF 

Adresa: str. Tudor Vladimirescu nr. 25, cam. 8, Timișoara 

Email: gal.freidorf@yahoo.com 
 

Nr. 389/30.08.2021  

 

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

În temeiul prevederilor art.7,alin(5) din Legea n r.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 

din HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice. 

Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în localitatea Timișoara, str. Tudor 

Vladimirescu nr. 25, cam. 8, jud. Timiș email: gal.freidorf@yahoo.com, în caliate de 

autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de  preț  în  vederea  realizării 

Achiziție unui pachet papetărie birotică necesar derularii activitatilor proiectului. 

  

Modalitatea de atribuire : Achiziție directă 

 Sursa de finanțare: Finanțare nerambursabilă, Direcția de Asistență Socială a  

Municipiului  Timișoara 

Detalii anunț 

Tip contract: Servicii 

Denumire achiziție: PACHET PAPETĂRIE BIROTICĂ 

Descrierea contractului: se are în vedere necesarul de dotări pentru funcționarea în condiții 

optime a GAL Freidorf în vederea implementării proiectului prin asigurarea unui cadru adecvat 

întâlnirilor de lucru. În acest sens, am identificat  următoarele produse: 

- hârtie, dosare plic, postit, cutii arhivare, tonerr, biblioraft, dulap cu rafturi, separatoare 

documente, DVD, dosare plic, folii plastic, perforator, capsator, capse, agrafe birou, clipsuri, 

textmarker, corector, plicuri cu burduf etc.  

Valoarea estimate: 18 889 lei 

Achizitionarea serviciilor se va realizaza prin achizitie directa din catalogul 

electronic din SICAP 

Condiții de participare: 

Oferta prezentata va fi însoțită de: 

Declarație pe propria răspunde a administratorului cum ca nu este în conflict de interese 

cu niciunul din membrii Gal Freidorf. 

Înregistrarea ofertei în catalogul electronic  pe  site-ul  www.e-licitatie.ro  este obligatorie 

Criterii de adjudecare:prețul cel mai scăzut 

Termenul limita de depunere oferta: 10.09.2021, orele 16:00 

Informații suplimentare: 

Oferta va fi depusă la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu mentiunea 

Oferta pentru achiziție pachet papetărie birotică în termenul comunicat de autoritatea 

contractantă. 

 

Grupul de Acțiune Locală Freidorf, 

Președinte Iovescu Alexandru Adrian
 

mailto:gal.freidorf@yahoo.com
mailto:gal.freidorf@yahoo.com

