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ANUNȚ 

privind disponibilizare de bunuri prin transfer cu titlu gratuit 

 

 

 Școala Națională de Grefieri, instituție publică, comunică lista bunurilor aprobate a fi transferate fără plată, în temeiul 

prevederilor HG nr. 841/1995, cu modificări și completări. 

 În cazul în care considerați că bunurile disponibilizate în vederea transmiterii fără plată vă sunt necesare, așteptăm o solicitare în 

scris pe adresa de e-mail sng@grefieri.ro, sau pe fax la numărul 021/3103480.  

 Menționăm că bunurile din această listă se află la Centrul de pregătire profesională continuă Bârlad, situat în Bd. Republicii nr. 

277, Bârlad, jud. Vaslui. 

 

1. Mijloace fixe 

 
Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

1.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu  

169 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Seagate Barracuda 80 GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

2.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

170 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- memorie RAM 1 GB DDR2 533MHz 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

- HDD Seagate Barracuda 80 GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

3.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

171 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Seagate Barracuda 80 GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

4.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

172 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Seagate Barracuda 80 GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

5.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

173 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- memorie RAM 2 x 512 MB DDR2 

533MHz 

- HDD Western Digital Caviar Blue 160 

GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

6.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

176 4130.59 2007 04.2007 

Unitate Fujitsu Siemens model Esprimo 

P5915 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- nu are memorie RAM și nici HDD 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

(utilizate la alt calculator cu același 

model) 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

 

7.  

Calculator cu 

monitor 

Fujitsu 

179 4130.59 2007 04.2007 

Unitate centrală (carcasă Vento) 

- placă bază, plăci adaptoare, sursă 

- memorie RAM 2 x 512 MB DDR2 533 

MHz 

- HDD Seagate Barracuda 80 GB 

- Monitor LCD Fujitsu Siemens 

ScenicView A17 (17”) 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

 

8.  

Copiator, 

print, fax, 

scanner 

63 5810.98 2002 01.10.2002 

Model Xerox Workcentre Pro 412 

- componente Panou de control 

- tavă intrare documente 

- alimentator automat documente 

- tavă ieșire documente 

- tavă hârtie 

- modul scanare 

- modul fax 

- cartuș toner 

- fotoconductor 

- conectori 

- cabluri 

- uzură accentuată; 

- nefuncțional (cuptor ars); din cauza 

vechimii sistemului, aceste componente 

nu se mai pot găsi pentru că nu se mai 

produc. 
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2. Obiecte de inventar 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

1.  

Calculator cu 

monitor 

Philips 

3576 1 844.32 2003 12.2005 

- placă de bază 

- plăci adaptoare 

- procesor Intel Celeron D 315, 2278 MHz 

- Memorie RAM: 512 MB DIMM 

SDRAM (333 MHz) 

- HDD Samsung 80 GB 

- monitor CRT Philips 

 

- uzură accentuată; 

- monitor defect; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

2.  

Calculator 

Elsaco Blue 

Panther 

3546 1 961.07 2006 11.2007 

- placă de bază 

- plăci adaptoare 

- procesor Intel® Pentium® 4 631, 3000 

MHz 

- Memorie RAM: 1 GB DDR2 – 667 

- HDD Western Digital 200 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

3.  

Calculator 

Elsaco Blue 

Panther 
3547 1 961.07 2006 11.2007 

- placă de bază 

- plăci adaptoare 

- procesor Intel® Pentium® 4 631, 3000 

MHz 

- Memorie RAM: 1 GB DDR2 – 667 

- HDD Western Digital 200 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

4.  

Calculator 

Elsaco Blue 

Panther 
3548 1 961.07 2006 11.2007 

- placă de bază 

- plăci adaptoare 

- procesor Intel® Pentium® 4 631, 3000 

MHz 

- Memorie RAM: 1 GB DDR2 – 667 

- HDD Western Digital 200 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

5.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2250 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc 

6.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2251 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază 

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- Memorie RAM: 512 MB DDR2 – 667 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

7.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2266 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

8.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2267 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

9.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2268 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

10.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2269 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

11.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2270 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

12.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2271 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

13.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2272 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

14.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2273 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

15.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2274 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

16.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2275 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

bunuri  

Nr. 

inventar 

Valoare 

de 

inventar 

Anul 

fabricației 

Data dării 

în folosință 

Descriere Observații (gradul de uzură) 

17.  

Calculator 

Elsaco Tiger 

AMD 

Sempron 

2276 1 687.24 2006 11.2007 

- placă de bază  

- plăci adaptoare 

- procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 

MHz 

- nu are memorie RAM (utilizată la alt 

calculator cu același model) 

- HDD Western Digital 80 GB 

 

- uzură accentuată; 

- monitorul nu este inclus; 

- sistem nefuncțional; componentele care 

necesită înlocuire nu se mai produc. 

18.  
UPS Blazer 

600VA 
2423 255.00 - 2002 

- capacitate/putere: 370W/600VA 

- voltaj nominal output:220 - 240 V 

- frecventa output:50 - 60 Hz 

- voltaj nominal input:220 - 240 V 

- protectie supratensiune: Da 

- management: Nu 

- greutate: 6 Kg 

- uzură accentuată; 

- sistem defect (cablaj electronic 

împușcat – fapt datorat suturilor de 

tensiune); 

- din cauza vechimii sistemului, aceste 

componente nu se mai pot găsi pentru că 

nu se mai produc 
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