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TIPIZATE ŞI MATERIALE DIDACTICE – 2017/2018, OFERTĂ/COMANDĂ 

DOCUMENTE ŞCOLARE ŞI AUXILIARE AGREATE DE M.E.N. (v. modele www.edu.ro), GENERALE ŞI SPECIALE [PREŢURI FINALE] 
 

Toate avantajele clienț ilor permanenți sau/și a celor înscriși pe www.eurodidact.ro se menţin:  
1. Comenzile beneficiază de preţuri fără TVA, aşa cum sunt afişate, avantaj 19%;  
2. Comenzile mai mari de 100 lei beneficiază şi de plata taxelor poştale de către editură !  
3. Clienţii permanenţi înscrişi pe site vor fi onoraţi cu prioritate;  
4. Achitarea facturilor se poate face și la termen pentru toți clienț ii permanenți, unități de stat!  
5. Onorăm și comenzi personalizate (cataloage clasă, carnete elev, diplome premii, ecusoane ș.a.).    
Comenzile se pot trimite completând direct prezentul formular, sau sub forma de comenzi clasice. Se semnează, se 
aplică ştampila, apoi se trimit pe fax sau, după scanare, pe e-mail, ori prin poşta clasică; 
6. La cerere, livrăm prin utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice – SEAP; ne găsiţi ca: eurodidact  sau 
13612036 (CIF). Cod general CPV: 22800000-8; se pot constitui şi pachete SEAP, la cerere (pt „pachet” 
trimiteţi solicitarea ca text simplu pe e-mail - nu prin fax sau scanare prin e-mail!)   
 

A. CATALOAGE ŞI COPERTE (SUPRACOPERTE), CONDICI DE PREZENŢĂ [HÂRTIE 80g, IMPORT] 
Cod c. Cod general CPV: 22800000-8  / Descrierea produsului PREŢ/buc, set Buc.   

Cataloagele de clasă respectă modelele avizate de MEN, sunt tipărite pe hârtie de calitate, care permite 
înscrisuri cu cerneală fără sugativare (80g/mp). Coperta este confecţionată din carton duplex de 250-350 
g/mp, în varianta simplă, iar prinderea filelor este asigurată prin coasere sigură cu fir metalic în 12 puncte – la 
formatul mare şi în 8 puncte, la formatul mic. Cataloagele prevăzute cu scoarţe groase de legătorie au o 
prindere suplimentară în 24 de puncte, fiind fixate permanent în acestea. Coperta este protejată şi are un 
aspect deosebit prin îmbrăcarea integrală în piele ecologică. Suplimentar şi la cerere, pot fi aplicate colţuri 
metalice. Cataloagele au înscrise disciplinele de studiu, conform planurilor cadru valabile pentru anul şcolar 
2017/2018. Prezintă avantajul că, după utilizare, pot fi arhivate direct, aşa cum sunt, fiind uşor accesibile în arhivă. 
394 Catalog grupă preşcolari, A5, 24 pagini, prindere capse; a.copertă carton, color b.copertă legătorie   a.  3 lei b. 12 lei   

Catalog clasă pregătitoare, format A4, 21x29,5cm, 33 elevi, 3 elevi/pag., cop. carton 250g, CU DISCIPLINE 6,5 lei  
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Catalog clasă pregătitoare, format A4, 21x29,5 cm, 33 elevi, 3 elevi/pag., CU DISCIPLINE, cop legătorie 15 lei  

Catalog clasă pregătitoare X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 elevi/pag., discipline înscrise, copertă carton 250 g 7,5 lei  
Catalog clasă I-IV, format X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 el./pag. discipline înscrise, copertă carton 250 g 7,5 lei  
Catalog clasa a V-a , X3, 33 elevi, 3 elevi/p. discipline înscrise, noul plan cadru, copertă carton 250 g 7,5 lei  
Catalog clasă V-VIII, X3, 29,5x42cm, 33 elevi, 3 elevi/p. discipline înscrise, copertă carton 250 g 7,5 lei  
Catalog clasă IX-XII, X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 elevi/p. discipline înscrise, copertă carton 250 g 7,5 lei  
Catalog clasă pregătitoare, X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 elevi/p., discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 21 lei  
Catalog clasă I-IV, format X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 elevi/pag., discipline înscrise, COPERTᾸ TARE, piele ecol. 21 lei  

CATALOG CLASA a V-a , X3, 33 elevi, 3 el./p. discipline înscrise – noul plan cadru, COP. TARE, piele ecol. 21 lei  
Catalog clasă VI-VIII, X3, 29,5x42cm, 33 elevi, 3 el./p., discipline înscrise, COPERTᾸ TARE, piele ecologică 21 lei  C
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Catalog clasă IX-XII, X3, 29,5x42 cm, 33 elevi, 3 el./p., discipline înscrise, COPERTᾸ TARE, piele ecologică 21 lei  
Catalog clasă I-IV, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 el./p. discipline înscrise, copertă carton 250 g 8 lei  
Catalog clasă VI-VIII, FORMAT MARE, 34,5x48 cm,33 elevi, 3 elevi/p. disc. înscrise , copertă carton 250 g 8 lei  
CATALOG CLASA a V-a, F. MARE, 33 elevi, 3 elevi/p. discipline înscrise – noul plan cadru, coperta carton  8 lei  
Catalog clasă IX-XII, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 el/pg. discipline înscrise, copertă carton 250 g 8 lei  

Catalog înv. profesional, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 3 elevi/pag. discipline înscrise, copertă carton 250 g  8 lei  
Catalog clasă I-IV, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 elevi/p., discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 23 lei  
Catalog clasa a V-a, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 elevi/p., discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 23 lei  
Catalog clasă VI-VIII, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 el/p. discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 23 lei  
Catalog clasă IX-XII, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 el./p. discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 23 lei  C
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Catalog înv. profesional, FORMAT MARE, 34,5x48 cm, 3 el./pag. discipline înscrise, COP. TARE, piele ecol. 23 lei  
CP Catalog an şcoală postliceală, liber, FORMAT MARE 34,5x48 cm, 33 elevi, 3 elevi/p, copertă carton 250 g 9 lei  
CPG Catalog an şc. postliceală, rubric. liberă, FORMAT MARE: 34,5x48 cm, COPERTᾸ TARE, piele ecologică 25 lei  
CM Colţuri metalice pentru cataloagele legate în piele ecologică, se aplică opţional, la cerere (set 4 b.) 5 lei  

SOLICITĂM: 

Eurodidact srl Cluj-Napoca, P-ța Karl Liebknecht nr. 2, RC: J12 /1471/2000, CUI 13612036; Cont  BCR Cluj RO88RNCB0106026589580001;  
Cont Trezoreria Cluj-Napoca: RO77 TREZ 2165 069X XX00 9775;  tel. 0264/434650, FAX 0264/455.650, mobil 0744/849.868;  

eurodidactcluj@gmail.com, comenzi@eurodidact.ro , redact ie@eurodidact.ro,; www.eurodidact.ro 
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*Plata la termen se acceptă pentru unităţi de stat, clienţi permanenţi.  Rugăm completaţi rubricile de mai sus, semnaţi şi ştampilaţi:  

Instituţia ___________________ cod fisc. _________ IBAN ___________________ TREZ. ______________, TEL._________ 
Loc._______________ str.___________ nr.___, jud. ___, Director_____________ mobil __________ Alegeţi mod de plată: 
     1. Am achitat facturile anterioare şi vom plăti comanda curentă prin virament* până la data: (precizaţi data orientativă): ……………… 
     2. Achităm prin mandat poştal, ramburs; coletul va fi achitat şi ridicat de la Oficiul Poştal de către: ……………………tel. ……….. ….      
      3. Suntem un client nou* sau permanent, optăm pentru plata prin virament cu factura PROFORMA şi vă trimitem dovada plăţii prin fax  
      Suntem interesaţi de ofertele Eurodidact actualizate şi dorim să le primim atât electronic      cât şi prin poştă  
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Cod c. Cod general CPV: 22800000-8  / Descrierea produsului PREŢ/buc, set Buc.   

Compartimentele de secretariat sau managerial, diriginţii, pot primi un ajutor important prin executarea de către Eurodidact a 
„CATALOAGELOR DEJA SCRISE”, în sensul că, pentru profiluri ca cele specifice şcolilor postliceale - Asistent Medical Generalist sau 
Asistent Farmacie, dar şi pentru alte specializări şi cicluri, noi tipărim direct în rubricatură denumirile disciplinelor, uneori prea lungi 
şi imposibil de scris manual, pe toate paginile catalogului ca şi pe pagina de tit lu unde înscriem şi informaţii legate de specializare, 
denumirea unităţii de învăţământ etc. În plus, acest tip de catalog este disponibil în formatul A3 (29,7x42 cm), agreabil, uşor de 
manevrat şi arhivat. Beneficiază de copertă de legătorie, groasă şi elegantă, învelită integral in piele ecologică şi, opţional, colţuri 
metalice. Un alt avantaj este posibilitatea ca dvs. să stabiliţ i numărul de elevi pe care să-l conţină fiecare catalog (un nr. multiplu de 3).   
CPs Catalog clasă/an personalizat (den. şcoală+discipline) format A3,  minim 3 buc. identice 1,5 lei x nr elevi  
CGr Catalog de grupă (pentru educaţie fizică şi sport), format A5, copertă carton, 2 capse 5 lei  
GL Catalog de grupă (pentru educaţie fizică şi sport), format A5, legat, copertă piele ecologică  15 lei  
341 Portofoliul educaţional al elevului, 4 pag. A4, set de 50 buc. Detaşabile, necesar fiecărui elev 19 lei  
NOU Contract educaţional/Acord de parteneriat pentru educație (nou), A4, set 100 b. detaşabile 17 lei  

Mică:  20 lei  658 COPERTĂ catalog clasă, legătorie, carton 1,5 mm, îmbrăcată piele ecologică bleumarin; sunt concepute  pentru 
cataloagele Eurodidact, au buzunare pentru introducerea catalogului; se recomandă a se utiliza 2-3 ani Mare:  25 lei  

558 Etichetă autocolantă pentru catalog sau copertă catalog clasă, A6 1 leu  
558a Colţuri metalice pentru cataloagele legate in piele ecologică, se aplică opţional, la cerere (set 4 buc) 5 lei  
608a CONDICĂ PREZENŢĂ CADRE DID. STANDARD, FORMAT A3, 200 pag., COPERTĂ LEGĂTORIE 39 lei  
26 CONDICĂ PREZENŢĂ CADRE DID. STANDARD, FORMAT A3, 300 pag, cop. carton 250g, tipar color, folie protecţie 33 lei  
608 CONDICĂ PREZENŢĂ CADRE DID. STANDARD, FORMAT A3, 300 pag., COPERTĂ LEGĂTORIE 49 lei  
532 CONDICĂ PREZENŢĂ CADRE DIDACTICE Format A4 !!, legată tip registru, coperţi de legătorie, 200 pag.  22 lei  
533 CONDICĂ PREZENŢĂ CADRE DIDACTICE Format A4 !!, legată tip registru, cop. groase, 100 pag. (pt. şcoli mici) 17 lei  
550 CONDICĂ de prezenţă şi activităţi diriginţi, format A4, legată, 200 pag. (rubrici idem cod 26) 22 lei  
373 Condică prezenţă educatoare/cadre d. înv. preșcolar, format A4, cop. legătorie (tip registru) 100 p. 17 lei  
103 Condică prezenţă personal auxiliar, format A4, copertă de legătorie (tip registru) 100 p. 17 lei  

556/405 Condică prezenţă personal nedidactic, format ½ A4, 18 p, 846 poz. Cond. nedid. tip registru, A4, 100 p 3 lei 17 lei   
556a Condică prezenţă personal angajat, A4, tip registru, tabel două coloane distincte, coperţi de legătorie, 200 p 22 lei  
2 Catalog examene de corigenţă (a); Catalog examene de diferenţă (b), A4, bloc 100 file detaşabile 

a.  17 lei b. 17 lei   
661 Borderou corectare/examinare (pt. examene de corigenţă sau diferenţă), A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  
591 Registru de evidenţă elevi corigenţi (clase, discipline, evoluţie) A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  

662 Registru de evidenţă progresivă – promovabilitate şi insucces şcolar, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
9 Carte de onoare şcoală, A4, 200 p, tipar bleu, hârtie 80 g/mp, legată piele ecologică, inscripţionată  39 lei  
104 Cartea școlii (promoţiile fiecărui ciclu, nume, prenume, clasa, diriginte, semnătura absolvent) A4, 300 p. 45 lei  
105 Cartea de identitate a unităţii de învăţământ (document anual), A4, 50 p. legat in coperte tari  15 lei  
 

B.CARNETE DE ELEV COPERTĂ STANDARD SAU COPERTĂ TARE (LEGATĂ), ECUSOANE, LEGITIMAŢII 
Cod c. DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc. Nr.crt DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc. 
812 Carnet de elev clasa pregătitoare, A5, comunicare părinți, recompensare a progresului şcolar, cf. plan cadru de înv., eval. opțion. cu buline 3 lei  
813 Carnet elev clasa pregătitoare, A5, util în comunicarea cu părinții etc., fixat în copertă legătorie, estetică, rezistentă 10 lei  
415 Legitimaţie elev, format A7, carton dc 250g/mp 0,3 lei  5a Legitimaţie cadru didactic, legată, vize 8 sem/4 ani 6 lei  
Carnetul de elev personalizat - un adevărat document care se poartă cu plăcere de către deţinător, este prezentat cu mândrie 
în societate (unde este solicitat), este o distincţie specială pe care şcoala şi-o oferă sieşi, aducând un plus de imagine prin 
fiecare învăţăcel al său care devine astfel un agent cultural involuntar… Aşadar, pentru creşterea prestigiului școlii, satisfacția 
părinților şi elevilor, alegeţ i varianta de carnet+copertă fixă, legătorie de artă, cu folie lucioasă de protecţie permanentă (se 
poate întreţine cu uşurinţă). La acest produs de top al nostru, vă oferim gratuit serviciul de personalizare color prin 
personalizarea copertei principale a carnetelor, prin redarea în prim-plan a imagin ii şcolii dumneavoastră sau a unei sigle, 
portet etc. Calitate comparabilă cu a imaginilor foto color. Culorile pot fi la alegere, carnetul de interior este redat întocmai. 

Carnet de elev, standard, pt. clasele primare (roşu) 1,5 lei  sau Carnet de elev, clasele primare legat, persoanlizat(roşu) 6,5 lei  
Carnet de elev, standard, clasele V-VIII/IX (verde) 1,5 lei  sau Carnet de elev, clas. V-VIII, legat, personalizat (verde) 6,5 lei  
Carnet de elev, standard, liceu (albastru) 1,5 lei  sau Carnet de elev, liceu, legat, personalizat (albastru) 6,5 lei  

31 

Carnet de elev, înv. prof./postliceal liber (mov) 1,5 lei  sau Carnet de elev, profesional/postliceal, liber, legat, pers.  6,5 lei  
665 Supracoperta carnet elev, plastic transparent 1,5 lei  664 Legitimaţie personal T.A, 4 ani, loc vize 8 sem./4 ani 6 lei  
66 Ecuson universal cu clips+prindere de siguranţă!! 3 lei  687 Supracopertă carnet elev, A6, învelită înlocuitor piele 10 lei  
 

C. REGISTRE, CAIETE, FIŞE PENTRU BIBLIOTECI / C.D.I., EVIDENŢĂ MANAUALE; SCARĂ RAFT 
Nr.crt DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc. Nr.crt DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc.  
555 Registru de activităţi CDI, 100 p., A4, legat 17 lei  669 Registru consemnări activităţi bibliotecară, 100 p A4 17 lei  
5e Raport anual de activitate CDI, 2 p.A4, set 10 buc. 5 lei  5f Raport anual de activitate a bibliotecii 2 p A4 10buc 5 lei  
635 Registru inventar cărţi/broş. RI, A4, 200 p. leg.  22 lei  23 Fişă de înscriere la bibliotecă, set 100 file, format A6 8 lei  
440 Registru inventar cărţi/broş. RI, A3, 200 p. leg.  45 lei  574 Fişa cărţii, A7, filă volantă, carton import 7,5x12,5 cm 0,2 lei  
441 Registru inv. publicaţii în serie A4, 200 p. leg.  22 lei  5g Permis de acces simplu, A7, filă volantă, cart. import  0,2 lei  
5i Fişa-contract împrumut (f. cititor), A5, carton gr.  0,33 lei  454 Registru de mişcare a fondurilor RMF, 200 p., legat 22 lei  

629 Registru de înscriere cititori,  A4, 200 p. legat 22 lei  548 Fişa de catalog A7, filă volantă, cart. import  250g/mp 0,2 lei  
503 Caiet-registru de evidenţă a bibliotecii, A4, 200 p. 22 lei  528 Fişa termenului de restituire A5 filă vol., carton import 0,33 lei  
104 Fişa de lectură, A5, carton 160g/mp   0,25lei  SAl SCARĂ METALICĂ pt. raft înalt, 3 trepte, rabatabilă 189 lei  
689 Registru evidenţă manuale şcolare unitate A4 100p. 17 lei  690 Registru evidenţă manuale şcolare pe clasă A4 100p. 17 lei  
25 Înştiinţare restituire pub. împrumutate set 100 fA6 8 lei  214 Declaraţie pierdere a publicaţiilor, set 100 file A6 8 lei  
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D. ADEVERINŢE, ADRESE, CERERI, CONTRACTE, DECIZII, FIŞE POST, FOI CONCURS, FOI MATRICOLE,      
    ORDINE, RAPOARTE, SCRISORI ş.a. [TIPĂRITE PE HÂRTIE 80 g, SUPERALBĂ, IMPORT] 

Nr.crt Cod general CPV: 22800000-8  / DESCRIEREA PRODUSULUI PREŢ/buc, set BUC. 
409 Adeverinţă elev simplă, filă A6, livrare sub formă de bloc 100 file uşor lipite cotor, detaşabile   6 lei  
670 Adeverinţă copil înscris la grădin iţă, filă A6, bloc 100 file detaşabile 6 lei  
832 Adeverinţă medicală, pentru elevi – cabinet medical şcolar, filă A6, bloc 100 file detaşabile 6 lei  
14 Adeverinţă de absolvire, A4, bloc 100 file detaşabile. Selectaţi model A (înv. de stat) / model B (înv. privat) 17 lei A B 
13 Adeverinţă de studii, A4, bloc 100 file detaşabile. Selectaţi model A (înv. de stat) / model B (înv. privat) 17 lei A B 
455 Adeverinţă salariu pers. didactic (prof./înv./educ.), filă A6, bloc 100 file detaşabile 6 lei  
671 Adeverinţă salariu pers. nedidactic, filă A6, bloc 100 file detaşabile (secretariat) 6 lei  
634 Adresă înştiinţare părinţi (ex. absenţe) filă A6, bloc 100 file detaşabile (secretariat) 6 lei  
680 Act adiţional la contractul individual de muncă, standard, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  
691 Bilet de voie/învoire, A6, bloc 100 buc.; utile în relaţia cu părinţii, oferite la şedinţe; personalizabile 6 lei  
411 Cerere tip înscriere elev în unitatea şcolară, A4, bloc 100 f. detaşabile 17 lei  
105 Coli cu antetul unităţii de învățământ, A4, pe hârtie de 80 g, set 500 buc. a. monocrom, b. policrom 50 lei 250lei a. b. 

438 Contract individual de muncă, standard, tip, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  
827 Decizie încadrare personal (d. modificare contract muncă, ex., la majorări ș.a.), A4, bloc 50 f 10 lei  
374 Contract de prestări servicii, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  

719,212 a. Decizie de imputare; b. Decizie desfacere contract de muncă, blocuri 25 file A4, detaşabile 6 lei 6 lei a. b. 

195,196 a. Decizie de sancţionare elev; b. Preaviz de exmatriculare – blocuri de 100 file A5, detaşabile 9 lei 9 lei a. b. 

644 Fişa individuală a postului personal NEDIDACTIC, A4, bloc 100 file det. (fără pers. did. aux.), 2012 17 lei  
40 Fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI), A5, standard, 16 p. 2,5 lei   
692 Organizarea apărării împotriva incendiilor, plan, filă carton, formate: A4/A3 3 lei 6 lei   
625 Fişa individuală de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă (PM) A5, standard, 16 p. 2,5 lei   
448 Dosar medical individual (fişa solicitare examen medical, fişa factorilor de risc, dosar medical) A5, 16 p. 3 lei  

693 Fişa cadru de autoevaluare/evaluare acordare calificativ anual evaluare pt. cadrele didactice din 
înv. preuniversitar (profesori, învăţători, educatoare etc.), A4, bloc 50 file detaşab., OMECTS 6143/2011  10 lei  

695 Fişa cadru a postului - cadru didactic în înv. preuniversitar, carnet A5,OMECTS 6143/2011 2,5 lei  
818 Anexă la fişa postului de cadru didactic: activ.specifice funcţiei de diriginte, cf.art 67 ROFUIP 2,5 lei  
69x Fişa cadru a postului pentru personalul didactic auxiliar (carnet A5, 2 capse, 2,5 lei/buc.) de: 
69x a. bibliotecar, documentarist, redactor, b. informatician, c. tehnician, d. laborant, a b c d 

69x e. pedagog şcolar, f. secretar, g. administrator financiar, h. administrator de patrimoniu e f g h 

710 Raport de activitate cadru didactic, 2 p. A4, bloc 100 file detaşabile (însoţeşte fişe de auto/evaluare) 17 lei  
711 Fişa personală, (date id., st. civ., studii, încadrare, vechime, grade, calif icative), A5, carton 250 g 0,35 lei  
712x Fişe post: a. îngrijitor, b. paznic/portar, c. şofer, d. muncitor, e. bucătar - carnet A5 (subliniaţi) 3 lei a b c d e 

529 Fişa de evaluare personal nedidactic pt. acordare calif icativ anual, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  

676 Fişă de asistenţă pt. ora de dirigenţie, 4 p. A4, set 100 buc. detaşabile (director, consilier, şef cat.) 25 lei  
677 Fişă de asistenţă/observaţii lecţie (director, dir. adj., şef catedră), A4, bloc 100 fişe detaşabile 17 lei  
679 Foaie colectivă de prezentă, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  
276 Foaie concurs, set constituit din două coli A3 pliabile (foaie exterior+foaie miez) la pachete de min.500 seturi!  0,6 lei/set  
4 Foaie matricolă pentru clasele I-VIII, 4 pag. A4, set de 50 buc. detaşabile; înv.stat A, privat B! 22 lei a b 

398 Foaie matricolă pentru clasele IX-XII, 4 pag. A4, set de 50 buc. detaşabile; înv. stat A, privat B ! 22 lei a b 

340 Foaie matricolă învățământ postliceal, 4 pag. A4, set de 50 buc. detaşabile;înv. stat A, privat B ! 22 lei a b 

407 Foi parcurs transport persoane, A5, bloc 100 file detaşabile 12 lei  
468 Scrisoare solicitare foaie matricolă, A4, bloc 100 f detaşab. (v.Registru… foi matricole, cod 773) 17 lei  
453 Ordin de deplasare/delegaţie, A5, bloc 100 file detaşabile 9 lei  
194 Raport de activitate comisii metodice, A4, bloc 100 file detaşabile 17 lei  
201 Raport de activitate comisii pe probleme, A4, bloc 50 file detaşabile 8 lei  
541 Carte poștală/vedere cu imaginea școlii – informări părinţi, expediabile direct sau în plic, set 100 b 1 leu/b  
542 Scrisoare de invitare/convocare la şedinţele/lectoratele cu părinţii, A5, bloc 50 file detaşabile  6 lei  
718 Scrisoare de invitare (părinţi) la anumite manifestări comune ale clasei/şcolii A5, bloc 50 f. detaşab. 6 lei  
543 Scrisoare de felicitare cu privire la rezultatele elevului, A5, bloc 50 file detaşabile 6 lei  
544 Scrisoare de comunicare a situaţiei şcolare la final de semestru, A5, bloc 50 file detaşabile 6 lei  
530 Scrisoare de informare cu privire la situaţia frecvenţei la cursuri, A5, bloc 50 file detaşabile 6 lei  
531 Scrisoare de informare cu privire la cazuri de indisciplină, A5, bloc 50 file detaşabile 6 lei  
545 Scrisoare de comunicare a sancţiunilor aplicate elevului, A5, bloc 50 file detaşabile 6 lei  
 

E. REGISTRE SECRETARIAT-ARHIVĂ, DIRECTORI, CONTABILITATE, DIRIGINŢI, GENERALE, SPECIALE  
Nr.crt Cod general CPV: 22800000-8  / DESCRIEREA PRODUSULUI PREŢ/buc, set BUC. 
Timpul, în sistemul de învăţământ, se măsoară în performanţă şi satisfacţii personale şi, adesea, trebuie să găsim soluţii pentru 
a nu-l p ierde… Organizaţi activitatea din secretariat, direcţiune, contabilitate, bibliotecă, administrativ sau d in cadrul catedrelor 
ori cea de pază, cantină, cămin sau din orice alt compartiment, cu ajutorul registrelor de evidenţă, planif icare sau control de la 
Eurodidact. Registrele noastre sunt concepute urmând standardele impuse de MEN prin modele obligatorii. Adiacent acestor 
categorii, vă punem la dispoziţie peste 200 de tit luri de registre adaptate special nevoilor concrete din compartimentul dvs., cu 
scopul de a va uşura şi eficientiza activitatea. Registrele Eurodidact sunt fabricate în format A4, 210x297 cm, sau A3, 297x420 
cm, au 100, 200 sau chiar 300 pagini, tipărite exclusiv pe hârtie de calitate superioară, groasă, specială pentru înscrisuri 
permanente, cu termen de utilizare îndelungat - 80 g/mp, iar coperta de legătorie, tipărită color (design foarte atractiv), 
înfoliată lucios pentru întreţ inere uşoară si rezistenţă crescută la uzură; formatele A3 beneficiază de protecţia conferită de 
pielea ecologică în care sunt îmbrăcate. Înainte de a se fixa permanent în coperţile tari, blocurile de registru sunt cusute şi 
compresate pentru sigilare. După caz, la solic itarea dvs., se pot livra registre personalizate şi după un model propriu.  
416 Registru de intrări/ieşiri, A4, conţine 100 pag., legat - coperţi carton gros special de 1,5 mm 17 lei  
416z Registru de intrări/ieşiri, A4, conţine 200 pag., legat - coperţi carton gros special de 1,5 mm 22 lei  
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416k Registru de intrări/ieşiri, A4, conţine 250 pag, legat - coperţi carton gros special de 1,5 mm, stoc limitat 29 lei  
416x   Registru de intrări/ieşiri, A3, conţine 200 pag., legat - coperţi carton gros special de 1,5 mm 46 lei  
105 Condică de corespondenţă, pt distribuirea documentelor spre rezolvare (cu semnătură), caiet A5, 80 p.  10 lei  
112 Condică de corespondenţă, distribuire documente spre rezolvare (cu semnătură), A4,100p,cop legătorie 17 lei  
750 Registru intrări-ieşiri corespondenţă electronică A4, 100 p. coperte legătorie 17 lei  
473 Registru pentru înscrierea copiilor în grădiniţă, A4, 100 p. coperte legătorie 17 lei  
488 Registru de prezenţă grupă copii grădiniţă (special pentru grăd. cu pp), A4, 32 p. coperte legăt.  13 lei  
488x Registru de prezenţă grupă copii grădiniţă (special pt. grădiniţe cu pp), A4, 210 p. coperte legăt.  26 lei  
824 Registru evidenţă fișe/recomandări evaluări psihosomatice copii grădiniță, A4, 100 p, legat 17 lei  
534 Registru evidenţă achitări taxe lunare grădiniţă, A4, 200 p. coperte legătorie 22 lei  
554 Registru pentru înscrierea şi evidenţa elevilor,  A4, 100 p, coperte legătorie  17 lei  
106 Registru evidenţă a distincţii, diplome şi premii acordate elevilor şcolii, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
828 Registru centralizator recensământ copii 0-6/7 ani (pe circumscripția școlară), A4, 100 p, legat 17 lei  
829 Fişa tip pentru recensământul copiilor pe zone de recenzare, set 100 buc. A4, format A4, detașabile 17 lei  
598 Registru privind mişcarea elevilor (orientare, cauze, măsuri) A4, 100 p. coperte legătorie 17 lei  
101 Registru-agendă alfabetic elevi din unitate, instr. de evidenţă pt emiteri adeverinţe, înştiinţări şa, A4, leg 17 lei  
517 Registru pentru evidenţa adeverinţelor de elev emise, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
831 Registru unic de evidență a acordurilor de parteneriat pentru educație, A4, 100 p, legat, NOU 17 lei  
475 Registru standard pentru inspecţii şcolare, A4, 200 p., coperte legătorie 22 lei  
47 Registru general evidenţă personal angajat, tip ITM, A3, 200 p, legat copertă tare,  înlocuitori piele  49 lei  
47x Registru de personal/evidență angajați - Registru CIM din 1.01.2011, A4, 100 pag., cop. legătorie 17 lei  
423 Registru pentru evidenţa contractelor de muncă (alte forme), A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
830 Registru evidenţa acte adiționale la contracte de muncă, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
699 Registru decizii modificare/încetare contracte muncă, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
835 Registru unic de evidenţă a incidentelor periculoase în unitatea…, A4, 50 p., copertă legătorie 15 lei  
593 Registru de evidenţă a dosarelor personale, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
759 Registru încadrărilor de personal (compunerea drepturilor financiare individuale), A4,100 p, cop.leg. 17 lei  
636 Registru de evidenţă a mişcării de personal didactic, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
527 Registru de evidenţă a sigiliilor şi ştampilelor, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
015 Registru matricol pt. clasele primare, (CP-I-IV) A4, 200 pagini, cop. leg., cu discipline înscrise! 22 lei  
459 Registru matricol pt. înv. primar şi gimnazial, A4, 200 pagini, cop. legăt., cu discipline înscrise! 22 lei  
838 Registru matricol pt. înv. primar şi gimnazial, A3, 200 pagini, copertă legătorie cu disc. înscrise! 46 lei  
632 Registru matricol înv. liceal/profesional, A4, 200 p. discipline înscrise cf. catalog liceu, legat 22 lei  
633 Registru matricol învăţământ liceal/profesional, A4, 200 p. cu rubricatura liberă, legat 22 lei  
582 Registru matricol înv. liceal/profesional, A3, 200 p. discipline înscrise cf. catalog liceu, legat 46 lei  
582 Registru matricol A3, învăţământ liceal/profesional, 200 p. cu rubricatura liberă, legat 44 lei  
762 Registru matricol, A3  învăţământ postliceal, 200 p. cu rubricatura liberă, legat 44 lei  

758 Registru matricol, A3, înv.postliceal personalizat cu modulele completate, 200 p,legat min 5 buc 49 lei  

753 Registru matricol A3, pt Asistent medical farmacie, cu module completate! 200 p., cop. legăt.  48 lei  
839 Registru matricol A3, Asistent medical generalist, cu module completate! 200 p., cop. legăt. 48 lei  
477 Registru unic evidenţă acte studii pentru învățământ gimnazial A4, 200 p., copertă legătorie 22 lei  
439 Registru unic evidenţă acte studii – înv. liceal/profesional/postliceal, A4, 200 p., cop. legătorie 22 lei  
773 Registru de evidenţă confirmări foi matricole trimise – primite şi arhivate A4, 100 p, cop. legătorie 17 lei  
754 Registru evidenţă elevi capabili de performanţă (identificare, monitorizare evoluţie, orientare) A4, 100 p., leg. 17 lei  
780 Registru unic de desfăşurare a tezelor semestriale, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
755 Registru programare activităţi control director, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei   
821 Caiet-registru de asistenţă ore director, copertat, aspect oficial, capital, semn carte, 100 asistenţe, 200p  24 lei  
901 Registrul unic, tip, al declaraţiilor de avere, A4, 100 p., model standardizat, coperta legătorie 17 lei  
900 Registrul unic, tip, al declaraţiilor de interese, A4, 100 p., model standardizat, coperta legătorie 17 lei  
815 Registru unic înregistrări cereri și răspunsuri privind liberul acces la informaţii de interes public, A4, tip 17 lei  
569 Registru reclamaţii cadre didactice, personal, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
756 Registrul de reclamaţii, sesizări şi observaţii elevi şi părinţi, A4, 100 p. cop. legătorie 17 lei  
840 Registru evidenţă abateri elevi, A4, 100 p. cop. legătorie 17 lei  
841 Registru evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor, A4, 100 p. cop. legătorie 17 lei  
819 Registru unic de reclamaţii privind încălcarea drepturilor copilului, A4, 100 p cop. leg. 17 lei  
763 Registru de incidente, p/v ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
817 Fişa tip de înregistrare a actelor de violenţă în şcolară, format A4, set 100 buc. detaşabile 17 lei  
811 Registru de pv ale Comisiei pt. prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii în școală 17 lei  
779 Registru unic-centralizator absenţe elevi pe clase şi discipline, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
580 Registru riscurilor din unitatea de învățământ, A4, 100 p. copertă legătorie 17 lei  
462 Registru de decizii şi dispoziţii emise de director, A4, 100 p., coperta legătorie  17 lei  
766 Registru de planificare a serviciului de permanenţă în şcoală (dir, dir adj., m. cons. adm.), 100p. 17 lei  
577 Registru general programări audienţe - director, dir. adj., coord./consilier A4, 100 p. cop. leg. 17 lei  
483 Registru de evidenţă managerială progr.de cooperare şi parteneriat (generare, susţinere, dezv)A4,100p. 17 lei  
516 Registru evidenţă programări concedii, zile libere, învoiri, nemotivate, A4, 100 p, coperta legătorie 17 lei   
760 Registru de activităţi privind promovarea imaginii instituţiei, A4, 100 p. coperte legătorie 17 lei  
643 Registru pentru note şi informări telefonice, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
761 Registru pentru poartă (ieşiri/intrări bunuri, bunuri de inv., mărfuri etc.) A4, 100 p, coperta legătorie 17 lei  
408 Registrul serviciului pe şcoală (profesorului, învăţătorului etc. de serviciu), A4, 100 p, cop. leg. 17 lei  
584 Registrul elevului de serviciu pe şcoală, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
492 Registru pentru comunicarea cu inspectoratul şcolar, A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei   
820 Registru privind înscrierea, cotizarea sau retragerea membrilor de sindicat din unitatea de înv., A4 17 lei  
599 Registru contracte, protocoale de cooperare şi parteneriate (evidenţă primară) A4, 100p. cop. leg. 17 lei  
518 Registru de evenimente (serviciul de pază), A4, 100 p., coperta legătorie 17 lei  
615 Registru de control, serviciu pază (verificări poliţ ie, jandarmerie, director), A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
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765 Registru de procese-verbale de predare-primire serviciu de pază, A4, 100 p., cop. legătorie  17 lei  
767a Registru pt. evidenţa accesului persoanelor, A4, 100 p., coperta de legătorie 17 lei  
767b Registru pt. evidenţa accesului autovehiculelor, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
767 Registru pt. evidenţa accesului invitaţilor/vizitatorilor şi autovehiculelor, 100 p., cop. leg. 17 lei  
560 Registru jurnal – centrala termică, standard, 200 p., copertă legătorie 22 lei  
770 Registru numere de inventar, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei   
771 Registru evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice, arhivă, A4, 100 p., cop. leg.(Anexa 4) 17 lei  
535 Registru de evidenţă intrări/ieşiri documente în/din arhivă, 100 pagini, legat, stoc limitat!  17 lei  
843 Registru de depozit (special pt. arhive) A4, 200 p., copertă de legătorie (Anexa 8 la Instrucţiuni) 22 lei  

OA Organizarea arhivei – ghid practic pentru arhivarea rapidă şi corectă a documentelor proprii, util 
pentru responsabilul cu arhiva din unitatea de învăţământ; bonus – un model de nomenclator pentru şcoli! 15 lei 

 

CD Caiet de depozit pt evidenţă zilnică parametri microclimatici arhivă (temp.,umid.), legat, 100 p. 17 lei  
TH Termometru-higrometru-ceas, ecran LCD, afişare simultană! Recomandat pt Arhivă (birou/perete) 149 lei  
CA Coperţi de arhivare, adaptate să conţină cca. la 250 file, A4, cf. prevederilor Arhivelor Naţionale 9 lei  

Anexa 5 Proces-verbal al comisiei de selecţionare documente arhivă, model tip, set 100 file A4, detaşabile 17 lei  
Anexa 6 Proces-verbal de predare-preluare documente în/din arhivă, model tip, set 100 file A4, detaşabile 17 lei  
Anexa 3 Proces-verbal de predare-primire unităţi arhivistice la arhivă, model tip, set 100 f.A4, detaşabile 17 lei  
Anexa 9 Fişa de control pentru unităţile arhivistice scoase din arhivă, model tip, set 100 file, A5, detaşabile 9 lei  

FN Proces-verbal constatare deteriorare completă/lipsă documente în arhivă, tip, set 100 file A4, detaşabile 17 lei  
Anexa 2 Inventar pe anul… pentru documentele care se păstrează… ani/P, model standard, set 100 file A4 17 lei  
Anexa 7 Inventar al colecţiei de matrice sigilare (sigilii, ştampile, parafe) (anual /pt fiecare scoatere din uz), A4,10 file 5 lei  
SAl  SCARĂ METALICĂ pentru arhivă - raft înalt, 3 trepte, rabatabilă, conform art. 88 din Instrucţiuni 189 lei  
471 Registru bază de date cadre did. (data n. studii, vechime, special., tit./supl./grade etc.) A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
590 Registru activităţi perfecţionare şi credite profesionale transferabile cadre did. A4, 100 p., cop. leg. 17 lei   
595 Registru general de adrese, inclusiv e-mail şi numere de telefon (personal şi terţi de interes), 100 p.  17 lei  
844 Registru cu date personale angajaţi – destinat serv. secretariat, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
772 Registru de evidenţă activităţi Consiliu pentru Curriculum, proc. verbale, decizii etc. A4,100 p, cop. leg. 17 lei  
486 Registru de procese-verbale şedinţe Consiliu Profesoral A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
487 Registru de procese-verbale şedinţe Consiliu de Administraţie, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
845 Registru pentru Hotărâri ale Consiliului de Administraţie, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
490 Registru de evidenţă convocări ale Consiliulu i de Administraţie, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
491 Registru de evidenţă convocări ale Consiliulu i Profesoral, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
424 Registru de procese-verbale şedinţe Consiliu reprezentativ al părinţilor, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
713 Registru evidenţă vizite ale părinţilor/familiei la unitatea de învăţământ, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
478 Registru de procese-verbale şi activităţi ale Consiliului elevilor pe şcoală, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
714 Registru de procese-verbale întâlniri Consiliului Clasei (fiecare diriginte) A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
715 Registru de procese-verbale şedinţe Comisii metodice, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
833 Registru repertoriu, 8 pagini pe literă, 200 p., legat, elegant – formate: a. A5, b. A4  14 lei 26 lei a. b. 
822 Registru de evidenţă a fişelor posturilor (și anexele acestora), A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
464 Registru evidenţă foi parcurs transport persoane, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
458 Registru de evidenţă ordine de deplasare/delegaţii, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
630 Registru de evidenţă a abonamentelor transport auto/CFR, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
562 Registru de evidenţă elevi cazaţi cămin/internat, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
452 Registru bilete de voie/învoiri pentru elevi cazaţi în cămin, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
776 Cerere cazare cămin, set 100 buc. A4, detaşabile 17 lei  
777 Lista bunurilor folosite: a. individual în cameră b. colectiv (pt. cazaţi în cămin) set 100 buc. A4, det. 17 lei a. b. 

778 Listă zilnică de alimente, A4, bloc de 100 file detaşabile, hârtie 80 g/mp 17 lei  
563 Registru evidenţă elevi înscrişi la cantina şcolară, pe opţiuni, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
781 Registru de programe manageriale cabinet de asistenţă psihopedagogică, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
425 Registru de activităţi cultural-educative şcolare şi extraşcolare pe şcoală, A4, 100 p, cop. leg. 17 lei  
786 Registru de evidenţă a comisiilor pe domenii de activitate din şcoală, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
787 Registru de activităţi ale colectivului metodic şi planificări interasistenţe, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei  
576 Registru de evidenţă anuală diriginţi şi alți responsabili în şcoală (cadre did.), A4, 100p., cop. leg. 17 lei  
818 Anexă la fişa postului de cadru didactic: Activităţile specifice funcţiei de diriginte, cf. art. 67 ROFUIP 2,5 lei  
788 Registru de monitorizare a parcurgerii programei şi a evaluării pe clase, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
514 Registru de monit. Activ. Comisie pt. Evaluarea şi Asig. Calităţii în Educaţie – CEAC, A4, 100 p., cop. leg. 17 lei  
648 Registru de proceduri şi strategii – Asigurarea Calităţii în Educaţie, A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
847 Registru de procese-verbale ale şedinţelor CEAC (liniatură simplă), A4, 100 p., cop. legătorie 17 lei   
450 Registru pentru evidenţa cheltuielilor (doc., plan anual, debit etc.), A4, 100 p., cop. legătorie  17 lei  
789 Registru de evidenţă fonduri extrabugetare (închirieri, servicii, donaţii ş.a.) A4, 100p., cop. leg. 17 lei  
422 Registru privind operaţiunile de prezentare la viza de control financiar preventiv A4/A3  17/30 lei   
840 Registru de casă autocopiativ, 200 p. A4, 100 p., cop. legătorie 28 lei  
791 Registru de casă: a. Comitet părinţi clasă/ b. Consiliu reprezentativ părinţi şcoală, A4,100 p, legat 17 lei  a. b. 

568 Registrul unic de evidenţă acordări burse şcolare, ajutoare elevi ş.a., A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
775 Stat de plată burse elevi, A4, set 100 file detaşabile 17 lei  
826 Registru evidenţă dosare contabile, , A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
573 Registru evidenţă contracte (SEAP), A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei   
816 Registru de evidenţă facturi (comenzi prin SEAP), 200 p. A4, copertă legătorie 26 lei  
792 Registru administratorului de şcoală – oglinda unei administrări eficiente (autorizaţii, apă c.,stare local ş.a)  17 lei  
793 Registru de întreţinere a bazei materiale (mobilier, săli clasă, uşi, ferestre, table ş.a) A4,100 p.,cop.leg. 17 lei  
854 Registru evidenţă defecţiuni, reparaţii şi intervenţii curente (pe corpuri de clădire) A4,100 p.,cop.leg. 17 lei  
106 Registru de evidenţă materiale (consumabile etc.) A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
825 Registrul unic de evidenţă (registrul registrelor), A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
304 Registru de igienă (pe sectoare de curăţenie-dezinfectare)cerut de organele de control (SANEPID), A4,100 p 17 lei  
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592 REGISTRU-OPIS DE EVIDENŢĂ REGISTRE ŞI DOSARE UNITATE (pe locaţii şi responsabilităţi) A4 100p., leg. 17 lei  
107 Registru pt evidenţa orelor suplinite (cine, unde, când şi pe cine a suplinit, activitatea desfăşurată), A4, 100 p. 17 lei  
108 Registru evidenţa elevilor/copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
109 Registrul riscurilor de corupţie din unitatea de învăţământ (Anexa 10), A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
110 Registrul tip de evidenţă a activităţilor de voluntariat, A4, 100 p., copertă legătorie 17 lei  
111 Registrul general de evidenţă a persoanelor plătite din fonduri publice (cerut de ITM) A4, 100 p., legat 17 lei  
 

F. CRETĂ ŞCOLARĂ, DIPLOME ELEVI, DIPLOME PERSONA LIZA TE  
Cod c. DESCRIEREA PRODUSULUI/serviciului PREŢ/buc, set  Buc.   
168 CRETĂ ŞCOLARĂ ALBĂ, produs non-toxic, cutie 100 buc, livrare la bax de 10 cutii, ambalare antişoc 8,8 lei  
22 Cretă şcolară colorată, secţiune pătrată, 10 buc./cutie 3,8 lei  
606 DIPLOMĂ acordare premii şcolare (învăţător/diriginte) format A4, policromie, carton calitate 250 g/mp    1 leu  

404 Diplomă color A4 personalizată–carton calitate 250 g/mp, antet şcoală, alte date, modele speciale, min.500 buc. 1 leu  
 

G. DRAPELE, STEME, RAME CU GEA M, FA NIOA NE  
Cod c. DESCRIEREA PRODUSULUI/serviciului PREŢ/buc Buc.   
476 Drapel tricolor România, mic, 40x60cm, se poate monta sub stemă, prevăzut cu piese cusute de prindere  16  
64 Drapel tricolor România, universal standard, 135x90 cm  23  
181 Drapel Uniunea Europeană, universal standard, 135x90 cm 29  
303 Drapel NATO, universal standard, 135x90 cm 29  
305 Drapel NEGRU, universal standard, 135X90 cm, de arborat în exterior - pentru situaţii specifice 28  
6/68 Stema României, model nou (coroană), carton lucios 250 g/mp, 21x29,7 cm - A4 / 29,7x42 cm - A3 3 lei 5 lei  
S4/S3 Stema României, m. nou, carton lucios 250 g/mp,21x29,7cm-A4/29,7x42cm-A3, plastifiată faţă/verso 6 lei 11 lei  
64a Drapel tricolor, România, carton lucios 250 g/mp, 21x29,7 cm - A4 /29,7x42 cm - A3 3 lei 5 lei  
64p Drapel tricolor, România, carton lucios 250 g/mp, 21x29,7 cm-A4/29,7x42 cm-A3, plastifiat faţă/verso 6 lei 11 lei  
181a Drapel Uniunea Europeană, carton lucios 250 g/mp, 21x29,7 cm - A4  / 29,7x42 cm - A3 3 lei 5 lei  
181p Drapel Uniunea Europeană, carton l. 250 g/mp, 21x29,7cm-A4/29,7x42 cm-A3, plastifiat faţă/verso 6 lei 11 lei  
682 Ramă pentru tablou/stemă/diplomă, cu dispozitiv agăţare, geam inclus!!, format A4 (21X29,7 cm) 20 lei  
683 Ramă pentru tablou/stemă/diplomă, cu dispozitiv de agăţare, geam inclus!!, format A3 (29,7x42 cm) 42 lei  
684 Stema României, modelul nou, înrămată (rama cu geam de la poziţia 682) 21x29,7 cm – A4  26 lei  
685 Stema României, modelul nou, înrămată (rama cu geam de la poziţia 683) 29,7x42 cm – A3  49 lei  
 

 

H. PANOURI, INDICATOARE, PLĂCUŢE PENTRU: SALVARE ŞI PRIM AJUTOR, PSI, INTERZICERE, AVERTIZARE ŞI 
SEMNALIZARE RISC, MARCAJE OBLIGAŢII, SIMBOLURI ŞI ETICHETE PRODUSE CHIMICE, ETICHETE PERICOL  

Nr. buc – pe suport de 
hârtie autocolantă 

Nr. buc. - pe suport de 
carton 250 g, plastifiat 

PREŢ/buc. Cod c. DESCRIEREA PRODUSULUI/serviciului 
Format A5 Format A4 Format A5 Format A4 Format A5Format A4

855 Panouri de salvare şi prim ajutor, 16 modele      3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
856 Panouri – materiale şi ech. de stingere a incendiilor, 9 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
857 Indicatoare de interzicere, 15 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
858 Plăcuţe de avertizare şi semnalizare risc/pericol, 22 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
859 Marcaje obligaţii, 11 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
860 Simboluri etichete produse chimice, 10 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
861 Etichete pericol, 18 modele     3 lei 4 lei 4 lei 5 lei 
Notă: în tabel notaţi comanda grupată, pentru detalii şi vizualizare modele, solicitaţi oferta dedicată (15 pagini color) 
 

I. DIVERSE PENTRU SECRETARIA T / CONTA BILITA TE / DIRIGINŢI / EDUCA TOARE / PĂRINȚI 
Nr.crt DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc. Nr.crt DESCRIEREA PRODUSULUI Preţ Buc. 
1 Pixuri metalice personalizate (pt. evenimente) 29 lei  23 Bandă adezivă, maro/transp.,48mmx60 m set de 6 buc 5 lei/b  
2 Insigne/ecusoane metalice rotunde, personalizate 8 lei  24 Dispenser bandă adezivă 48 mm 49 lei  
3 Set elastice birou 9 lei  25 CD-uri, CD-R 700 universale, set 50 buc. 100 lei  
4 Plic CD-uri cu fereastră, set 50 buc. 45 lei  26 CD-uri, CD-R 700 universale, set 25 buc. 55 lei  
4 Plic DL cu fereastră, set 100 buc., siliconice 50 lei  27 DVD-uri: DVD-R 4,7 GB, 16x, univ., set 25 buc  69 lei  
5 Plicuri corespondenţă normală, set 100 buc. 45 lei  28 Stick USB, memorie 4 GB 34 lei  
6 Plicuri mărime C5, set 100 buc. 55 lei  29 Stick USB, memorie 8 GB 54 lei  
7 Plicuri mărime C4, set 100 buc. 65 lei  30 Sfoară cânepă 100 g, ghem 6 lei  
8 Dosar plic, set 50 buc. 45 lei  31 Sfoară bumbac 100 g, ghem 6 lei  
9 Dosar cu şină, set 50 buc. 40 lei  32 Folie stretch manuală, rolă 2 kg, 23 microni !! 60 lei  

10 Dosar încopciat 1/1, set 50 buc. 50 lei  33 Pix cu suport şi resort lung….. (rămâne pe birou) 7 lei  
11 Dosar încopciat ½, set 50 buc. 45 lei  34 Rezervă flipchart, hârtie velină, 20 file/set 30 lei  
12 Dosar pvc, diferite culori, set 50 buc.  59 lei  35 Foarfecă şcolară 13 cm, set de 5 buc., preţ/buc. 7 lei  
13 Dosar simplu, set 50 buc. 38 lei  36 Ace mari pentru cusut dosare arhivă, set 4 buc. 20 lei  
14 Set foile, 100 buc. (mape pvc transparente) 19 lei  37 Sfoară albă pentru coasere dosare arhivă, ghem 18 lei  
15 Separatoare DL biblioraft, diverse culori, 100 b/set 19 lei  38 Mapă A4 cu buton, pvc, diferite culori, preţ set 10 buc 39 lei  
16 Cutie arhivare carton, 10 cm, set 10 buc. 50 lei  39 Mapă PP cu elastic, diferite culori, preţ/buc 9 lei  
17 Cutie arhivare carton, 15 cm, set 10 buc. 60 lei  40 Cuttere, modele: a. mic, b. mediu, c. mare 4,7,10 lei  
18 Alonje plastic (şină), set 100 buc. 50 lei  41 Alonje de mare capacitate, set 25 buc. 69 lei  
19 Pioneze speciale pt. panouri plută, cutie 25 buc. 6 lei  42 Capsator, 25 coli, 24/6, model C-10, metalic 29 lei  
20 Spray pentru monitoare TFT/LCD, 100 ml 10 lei  43 Decapsator universal 4 lei  
21 Tuş ştampilă, 30 ml, negru/albastru/roşu 11 lei  44 Perforator, 20 coli, model H 20, metalic 28 lei  
22 Biblioraft documente, A4, mare, sertar etichetă cant, mecanism blocare, rezistent 9,9 lei  

 

Comenzile se onorează în 2-10 zile, din stoc. Produsul indisponibil în stoc se fabrică în cca 10 zile. Preţuri valabile până la 20 apr. 2018 


