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Inspectoratul Școlar Județean Bihor solicit achiziția publică de rechizite școlare care se vor 

acorda elevilor, pentru anul școlar 2022 – 2023. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei și constitui ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, 

propunerea tehnică. 

 

Autoritatea contractantă: Inspectoratul Școlar Județean Bihor. 

 

Cod fiscal: 4473346. 

Sursa de finanțare: bugetul de stat. 

Se organizează achiziție direct, pentru atribuirea contractului de achiziție publică. 

Criteriul pentru atribuirea contractului este prețul cel mai scăzut. 

 

 

Se va respecta Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 și se vor prezenta toate documentele 

solicitate prin anunțul/invitația de participare. 

  

Rechizitele școlare care urmează a fi achiziționate sunt împărțite în 5 tipuri de pachete, conform 

anexei, respectiv: 

 

1. Pachet rechizite clasa pregătitoare - 622 buc.    

2. Pachet rechizite clasa I   - 632 buc. 

3. Pachet rechizite clasele  II – IV                - 2022 buc.     

4. Pachet rechizite clasele V - VII             - 1957 buc.     

5. Pachet rechizite clasa a VIII- a                 - 514 buc. 

 

    TOTAL JUDEŢ   5747  pachete. 

 

 

Se vor achiziționa un număr de 5747 pachete aferente celor 5 tipuri de categorii. 

Furnizorul se oblige să livreze rechizitele școlare până cel tărziu la data de 27.10.2022. 

Tot furnizorul se oblige să asigure următoarele: 

- Să asigure transportul pachetelor la locația specificată de către beneficiar, în județul Bihor. 

- Să asigure ambalarea pachetelor conform conținutului specificat pe fiecare pachet. 

 

 

Prețul unui pachet aferent pachetelor 1,2 și 3 nu poate depăși suma de 25 lei/pachet, respective 

prețul unui pachet afferent pachetelor 4 și 5 nu poate depăși suma de 30 lei/pachet.  

 

Componenţa pachetelor de rechizite în funcţie de nivelul de învăţământ 

 

PACHET RECHIZITE CLASA PREGĂTITOARE: 

Nr. Crt. Pachet clasa pregătitoare Cantitate  

( buc/set ) 

1 Caiet desen A 4 24 file 2 

2 Caiet dictando 48 file 1 

3 Caiet tip geometrie 2 

4 Caiet matematică 48 file 1 
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5 Caiet tip I 24 file 1 

6 Creion HB negru 3 

7 Creioane colorate ( set 6 buc ) 1 

8 Gumă 1 

9 Penar 1 

10 Acuarele  1 

11 Pensulă 1 

12 Ghiozdan 1 

13 Planşeta 1 

14 Plastilină 1 

15 Lipici (tub) 1 

16 Hârtie glasată ( min. 6 culori ) 1 

17 Pungă plastic 1 

 

PACHET RECHIZITE CLASA I 

Nr. Crt. Pachet clasa I Cantitate  

( buc/set ) 

1 Caiet tip I 24 file 2 

2 Caiet tip II 24 file 2 

3 Caiet special abecedar 1 

4 Caiet special matematică 1 

5 Caiet matematică 48 file 2 

6 Caiet desen A 4 24 file 2 

7 Creion 4 

8 Stilou cu 24 rezerve 1 

9 Creioane colorate ( set 6 buc ) 1 

10 Gumă 1 

11 Riglă 1 

12 Penar 1 

13 Acuarele cu pensulă 1 

14 Ghiozdan 1 

15 Ascuţitoare 1 

16 Beţişoare 1 

17 Copertă caiet A5 4 

18 Pungă plastic 1 

 

PACHET RECHIZITE CLASELE II-IV 

Nr. Crt. Pachet clasa II / IV Cantitate  

( buc/set ) 

1 Caiet dictando 48 file 11 

2 Caiet matematică 48 file 9 

3 Caiet desen A 4 24 file 2 

4 Vocabular 1 

5 Creion 2 

6 Pix 2 

7 Gumă 1 

8 Penar 1 

9 Creioane colorate ( set 6 buc ) 1 
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10 Acuarele cu pensulă 1 

11 Riglă 1 

12 Ascutitoare 1 

13 Şablon harta României 1 

14 Copertă caiet A5 4 

15 Pungă plastic 1 

 

PACHET RECHIZITE CLASELE V-VII 

Nr. Crt. Pachet clasa V / VII Cantitate  

( buc/set ) 

1 Caiet dictando 48 file 2 

2 Caiet dictando 80 file 4 

3 Caiet matematică 80 file 3 

4 Caiet studenţesc dictando 80 file 3 

5 Caiet studenţesc matematică 80 file 4 

6 Caiet biologie 24 file 2 

7 Caiet geografie 24 file 2 

8 Caiet muzică 24 file 1 

9 Caiet desen A 3 24 file 1 

10 Creion 2 

11 Gumă 1 

12 Pix 3 

13 
Trusă geometrie ( compas, riglă, raportor, 

echer ) 

1 

14 Ascuţitoare 1 

15 Pungă plastic 1 

 

PACHET RECHIZITE CLASA A VIII -A 

Nr. Crt. Pachet clasa a VIII- a Cantitate  

( buc/set ) 

1 Caiet dictando 80 file 4 

2 Caiet matematică 80 file 3 

3 Caiet studenţesc dictando 80 file 4 

4 Caiet studenţesc matematica 80 file 6 

5 Caiet biologie 24 file 2 

6 Caiet geografie 24 file 2 

7 Caiet muzică 24 file 1 

8 Caiet desen A 3 24 file 1 

9 Creion 5 

10 Pix 4 

11 Gumă 1 

12 Ascuţitoare 1 

13 Pungă plastic 1 

 

CERINȚE TEHNICE CONFORM RECOMANDĂRILOR MINISTERULUI EDUCAȚIEI: 
 

1. Creion HB negru   

- dimensiune: 17,5 cm; 
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- culoare: natur; 

 

2. Stilou cu 24 rezerve  

- culoare cerneală: albastră; 

- culoare stilou: fără restricţie. 

  

3. Pix cu mină albastră 

- dimensiune: minim 14 cm; 

- culoare pix: fără restricţie; 

 

4. Penar   

- încheiat pe trei laturi şi închis cu fermoar la partea superioară ; 

- dimensiune: minim 21 cm x 8 cm; 

- material flexibil; 

- culoare penar: fără restricţie; 

 

5. Creioane colorate  

- set de 6 buc; 

- dimensiune: 17,5 cm; 

  

6. Acuarele  

- minim 6 culori; 

- diametrul pastilei: minim 20 mm; 

- grosimea pastilei minim 2,5 mm 

- in cutie de plastic cu capac 

 

7. Ghiozdan  

- material impermeabil; 

- înălţime minim 37 cm, adancime 10 cm, latime 28 cm; 

- doua bretele de prindere, buretate, întărite şi ajustabile; 

- spate buretat şi întărit; 

- un buzunar exterior cu fermoar; 

 

8. Rigla 

- material plastic; 

- culoare: fără restricţie; 

- dimensiuni minim 20 cm lungime;    

- grosime minim 2 mm; 

- lăţime minim 25 mm. 

 

9. Pungă plastic cu clapeta şi burduf 

- material plastic / culoare: transparent 
- dimensiune: 375 x 460 mm 
- clapetă: 50 mm 
- burduf: 70 mm 
- grosimea materialului din care este confecţionată: 0,06 mm 

 

10. Gumă 

- culoare gumă: fără restricţie 
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- greutate: minim 20 grame 

 

11. Caiet tip I 24 file   

- caiet liniat, destinat uzului şcolar pentru începători; 

- format 148 x 205 mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendicularee şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

- la marginea laterală stângă a paginii se execută o linia verticală la 20 mm (distanţa 

până la linia verticală de margine ± 2 mm); 

  

12. Caiet tip II 24 file   

- caiet liniat, destinat uzului şcolar pentru începători; 

- format 148 x 205 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

- la marginea laterală stângă a paginii se execută o linia verticală la 20 mm (distanţa 

până la linia verticală de margine ± 2 mm); 

 

13. Caiet dictando 48 file  

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 148 x 205 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alaturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniara de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 
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- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

14.  Caiet matematică 48 file 

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 148 x 205mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

15. Caiet dictando 80 file  

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 148 x 205mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", “Ministerul 
Educatiei”, stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

16. Caiet matematică 80 file 

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 148 x 205 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", “Ministerul 
Educaţiei”, stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 0,5 mm); 
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17. Caiet dictando studenţesc 80 file  

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 210 x 295 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

18. Caiet matematică studenţesc 80 file 

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 210 x 295 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- caiet capsat; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

19. Vocabular 24 file 

- caiet liniat, destinat uzului şcolar; 

- format 120 x 165 mm; 

- caiet capsat; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 

- centrat pe lăţimea paginii se execută o linie verticală (se admite o deviere de la 

marginea liberă până la linia verticală de ± 3 mm) 
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- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

- distant de la marginea de sus a vocabularului şi prima linie orizontală trebuie să fie 

de 12 mm; 

 

20.   Caiet de geografie 24 file 

- caiet special format din file liniate cu file neliniate, destinat uzului şcolar; 

- format 170 x 240 mm; 

- caiet capsat; 

- prima filă este liniată; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe o faţă pe 

alta pentru file liniate şi hârtie offset de 100 g/mp cu porozitate ce nu permite 

trecerea cernelei de pe o faţă pe alta pentru file neliniate; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 

- distanţa de la marginea de sus a caietului special şi prima linie orizontală trebuie să 

fie de 14 mm liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se 

admite o deviere de maxim ± 1 mm); 

 

21. Caiet de biologie 24 file  

- caiet special format din file liniate cu file neliniate, destinat uzului şcolar; 

- format 170 x 240 mm; 

- caiet capsat; 

- prima filă este liniată; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe o fata pe 

alta pentru file liniate şi hârtie offset de 100 g/mp cu porozitate ce nu permite 

trecerea cernelei de pe o faţă pe alta pentru file neliniate; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile orizontale din 7 în 7 mm; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

- distanţa de la marginea de sus a caietului special şi prima linie orizontală trebuie să 

fie de 14 mm; 

 

22.  Caiet de muzică 24 file 

- caiet special format din file liniate destinat uzului şcolar; 

- format 170 x 240 mm; 



 

 

 10 

- caiet capsat; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- liniatura orizontală este formată din 6 grupuri de linii a câte 5 linii fiecare, lăţimea 

grupului de linii fiind de 9 mm, distanţa dintre linii fiind egală; 

- liniatura orizontală trebuie să fie completă pe toată lungimea caietului; 

- distanţa dintre grupurile de linii şi dintre ultimul grup de linii şi marginea de jos a 

caietului trebuie să fie de 14 mm, iar distanţa dintre marginea superioară şi primul 

grup de linii trebuie să fie de 32 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1 mm); 

 

23.  Caiet de desen A4 24 file 

- caiet destinat uzului şcolar; 

- format 210 x 297 mm; 

- caiet lipit; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- interior - hârtie  offset de 100 g /mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de 

pe o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

 

24.  Caiet de desen A3 24 file 

- format 297 x 420 mm-caiet destinat uzului şcolar; 

- caiet lipit; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alaturate ale caietului trebuie sa fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 120 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de 

pe o faţă pe alta; 

- coperta 1 şi 4 policromie – carton duplex de 230g/mp; 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 

 

25.  Caiet special abecedar pentru clasa I - caiet destinat uzului şcolar 

- format 165 x 235 mm  

- capsat tip caiet; minim 96 pagini; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 
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- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta, grad de alb 80%, la 4+4 culori; 

- coperta 1 si 4 policromie pe carton cretat de 220g/mp; 

 

26.  Caiet special matematică pentru clasa I 

- format 165 x 235 mm; 

- capsat tip caiet; minim 112 pagini; 

- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm; 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare si se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de +/- 10 ; 

- interior - hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta, grad de alb 80%, la 4+4 culori; 

- coperta 1 si 4 policromie pe carton cretat de 220g/mp; 

 

27.    Ascuţitoare 

- simplă din metal  

 

28.    Trusa de geometrie (un compas, o rigla, 2 echere din care unul cu unghi de 90 de grade şi 

de 30 de grade şi unul cu unghi de 90 de grade şi 45 de grade, raportor); trusa să fie în cutie. 

 

29.   Şablon Harta României 

- din material plastic finisat cu grosimea de 2 mm, având perforaţii pentru desenarea 

circulara a locaţiei reşedinţelor de judeţ si a municipiului Bucureşti. 

- dimensiunea sa se încadreze intre formatele A4 si A5 

 

30.   Coperta caiet A5 

- coperta din folie PP pentru caiet format A5 de minim 60 de microni. 
- transparentă; dimensiuni: 314x213 mm 
- pe coperta din spate trebuie sa fie imprimate în policromie 

stema Romaniei drapelul naţional, “GUVERNUL 
ROMÂNIEI 2022”, “Ministerul Educaţiei”, “Exemplar 
gratuit” 
 

31.   Beţişoare plastic 

- set de 100 bucăţi 

- secţiune pătrată (sau circulară) cu diagonala mai mare de 1,5 mm 

- lungimea 90-100 mm 

- confecţionate din material plastic viu colorat 

 

32.  Planşeta (tablita) 

- format A4, culoare alba 

- greutate min.135 g, specială pentru scris cu creion HB, creion tip acuarelă sau creion 

cerat, carioca, evidenţiator, whiteboard pen, cu excepţia markerele permanente 

- destinată exerciţiilor de scriere, desen sau pentru realizarea modelajelor din 

plastelină 

- să se poată curăţa cu guma şcolară sau cu cârpa umedă 

- colţurile planşetei să fie rotunjite pentru siguranţa copiilor 

- realizată din material nontoxic 
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33.  Platilina 

- set plastilina pentru modelat, netoxica  

- minim 6 culori; 

- gramaj min. 50 g/culoare 

 

34.  Lipici ( tub ) 

- adeziv de foarte buna calitate utilizat pentru lipirea diverselor suprafeţe, hârtie, 

carton, hârtie fotografică; 

- lipici solid lavabil ce nu conţine solvenţi; 

- gramaj min. 8 grame. 

 

35.  Hârtie glasată 

- hârtie glasată lucioasă; 

- confecţionata din material de calitate, rezistent;  

- format hârtie: A5; 

- ambalare: 10 file, minim 6 culori. 

 

36.  Caiet tip geometrie 24 file  

- caiet special format din file liniate cu file neliniate, destinat uzului ăcolar 

- format 148x205 mm – la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2mm 

- caiet capsat 

- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendicularee şi se admite o abatere 

liniară de la unghiul drept de ± 1° 

- interior – hârtie offset de 60 g/mp cu porozitate ce nu permite trecerea cernelei de pe 

o faţă pe alta; 

- coperta 1 si 4 policromie – hârtie offset de min. 140 g/mp 

- pe coperta din spate trebuie sa fie imprimat în policromie stema României, 
drapelul naţional, Guvernul României 2022, Ministerul Educatiei, exemplar 
gratuit 

- liniile orizontale şi verticale din 8 in 8 mm 

- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o deviere 

de maxim ± 1mm) 

- pe coperta 4 se vor regăsi „GUVERNUL ROMÂNIEI 2022", „Ministerul 
Educaţiei", stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit", elemente de 
identificare a producătorului; 
 

37.  Pensula 

- culoare si dimensiuni fără restricţie 

- 2 bucaţi 

 

38. Acuarele cu pensulă 

- Minim 6 culori 

- Diametrul pastilei 20 mm 

- Grosimea pastilei minim 2.5 mm 

 

39. Caiet desen 24 file – caiet destinat uzului şcolar 

- Format 170x240 mm – la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2mm; 

- Caiet capsat; 
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- Laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendicularee şi se admite o abatere 

liniară de unghiul drept de  ± 1° 

- Interior hârtie offset de 100g/mp; 

- Coperta 1 si 4 policromie-hârtie offset de minim 140g/mp; 

- Pe coperta 4 se vor regasi „GUVERNUL ROMANIEI 2022”, „Ministerul 

Educaţiei”, stema României, drapelul naţional, „Exemplar gratuit”, elemente de 

identificare ale producatorului. 

 

 

 

În cee ace privește concepția grafică a primei coperte nu sunt rigori pentru realizarea acestora, dar 

trebuie să rezulte visual destinația caietului (dictando, matematică, geografie, biologie, muzică). 

La livrare produsele vor fi însoțite de certificatele de calitate. 

Dacă prin verificare vor fi găsite exemplare ce nu corespund cu specificațiile tehnice prevăzute mai sus, 

oferta poate fi respinsă oricând, în timpul și după transmiterea acesteia. 

Dacă se constată diferențe la livrare, furnizorul va reface lotul respins pe cheltuiala proprie, în 

condițiile contractului. 


