
Necesar Hartie pentru foto copiator si xerografica 

   
Nr.   
crt. 

Denumire produs UM Cant. 

1 Hartie xerox A4 80g/mp 500coli/top  top  1205 
2 Hartie xerox A3 80g/mp 500coli/top  top  28 
3 Hartie plotter in rola A0 80g/mp 841x175m  rola 1 
4 Hartie plotter in rola A1 80g/mp 594x175m  rola 1 
5 Hartie plotter in rola A1 80g/mp 594x50m  rola 1 
6 Hartie plotter in rola A2 80g/mp 420x175m  rola 1 
7 Hartie plotter in rola A3 80g/mp 297x175m  rola 1 
8 Hartie plotter in rola A3 80g/mp 297x50m  rola 1 
9 Hartie pt.imprimanta matriceala A3, 2exemplare, 900seturi/cutie  cutie 7 

 

Conditii de achiziti si livrare:    

1. În concordanţă cu normele în domeniul calităţii (NMC 01, Cap. IV, Art. 4, al.1), RATEN ICN, ca organizaţie 
ce desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, deţine un sistem de management al calităţii autorizat de 
CNCAN.  
Sistemul de Management al Calităţii implementat în cadrul RATEN ICN este conform cerinţelor prevăzute în 
normele de management al calităţii şi cu standardul ISO 9001:2015.  
In conformitate cu prevederile NMC 06 (cap. III), cu standardul referenţial ISO 9001:2015 (clauza 8.4), cât şi cu 
procedura  interna ICN-AC-08, RATEN ICN solicită pentru furnizorii săi să deţină: 
„ Sistem de Management integrat implementat conform ISO9001:2015” 
2. Livrarea produselor se va face numai in urma primirii unei comenzi emise de 
RATEN ICN Pitesti. 

      

3. Produsele vor fi insotite la livrare de factura, certificat de calitate si 
declaratie de conformitate. 

       

4. Termen de livrare: 5 zile lucratoare de la comanda ferma.      
  

    
5. Livrarea se va face la sediul RATEN ICN Pitesti fara alte costuri 
suplimentare. 

   
  

    

6. Conditii de plata: O.P. la 30 de zile.       
  

    

7. Achizitie pe pachet.       
  

    

8. Gramajul minim 80g/mp.             

9.Grad de albire: minim 97%.             

10. Grosime micrometri: minim 100 - maxim 103.             

11. Opacitate de tiparire: minim 90%.             

12. Gradul de umiditate: minim 4,6%.             

13. Cenusa: minim 11% - maxim 12%.             

14. Lungimea medie de rupere, km: minim 5,109.             

15. Rezistenta la tractiune (KN/m): minim 3,970.             

16. Netezime , s (fata/verso): 49,5/53,0.             
17. Hartia sa nu contina claorina, suprafata hartiei sa fie neteda, cu structura uniforma, fara cute, incretituri, 
ondulatii, gauri sau alte defecte vizible. 
18. Produsele vor fi insotite de certificat de calitate Larex (in original sau copie legalizata) nu mai vechi 
de 12 luni si de autorizare de comercializare  (in original sau copie legalizata) de la producatorul 
produselor. 

 

 


