
 

                                                                                                                 

 

         
 

 

 

 

        Investeşte în 

  OAMENI 
              

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ OLT, a demarat 
implementarea Proiectului ″Centrul de Evaluare a CompetenŃelor angajaŃilor din domeniul 
construcŃiilor″, finanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurse Umane 2007-2013   

PARTENER: COLEGIUL TEHNIC ION MINCU SLATINA 
 LOCAłIA PROIECTULUI: Regiunea Sud-Vest Oltenia 

OBIECTIVUL GENERAL: înfiinŃarea unui centru de evaluare în domeniul construcŃiilor pentru 
regiunea Sud-Vest Oltenia şi folosirea mai eficientă a capitalului uman în sensul certificării 
competenŃelor dobândite anterior. Acestea vor duce la îmbunătăŃirea competitivităŃii persoanelor 
certificate şi dezvoltarea de parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimulează 
învăŃarea. 

Autorizarea centrului de evaluare în două ocupaŃii: zidar, pietrar, tencuitor şi dulgher, tâmplar, 
parchetar. 
 
NR: 24459/11.12.2009 
 

ANUNł    
 

În cadrul studiului de piaŃă efectuat pentru achiziŃionarea produselor necesare implementării 
Proiectului, vă invităm să ne trimiteŃi preŃuri pentru următoarele produse: 

 

Nr.crt. Descrierea produsului U.M. Cantitate 

1 
Dosare carton cu sina 
Pentru incopciat 

Buc. 250 

2 Dosare plastic cu perforatii pentru incopciat 
Buc. 200 

3 Capse 
cutie 20 

4 Bolduri 
cutie 5 

5 Agrafe birou 
cutie 25 

6 Folii protectoare 
Buc. 300 

7 Suport dosare 
Buc. 20 

8 
Dischete 3.5” 
10 buc/cutie carton 

cutie 10 

9 
Cd-uri 
Tip CD-R, Capacitate 700 mb 
Ambalare 10 buc/cutie 

cutie 10 
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10 
Rigle 
Material plastic 
Lungime: min.30cm 

Buc. 10 

11 
Evidentiatoare text, Culori diverse Buc. 15 

12 Marker permanent,  
Culoare: negru 

Buc. 5 

13 Hartie flip chart 
set 5 

14 
Registru intrări iesiri 
  

Buc. 2 

15 
Post-it 
Auto-adezive, Dimensiuni: min 76x76 mm 
Culoare:diverse, Ambalare:100 file/buc. 

Buc. 30 

16 
Capsator profesional 
Capacitate de capsare:min 40 de coli  

Buc. 5 

17 
Cub hartie color cu suport 
Dimensiuni 90 x 90 mm 

Buc. 5 

18 
Set tavite documente 
3 tăviŃe suprapozabile, material plastic,  

Buc. 6 

19 
Suport instrumente de scris 
Material plastic, 6 compartimente 

Buc. 6 

20 
Inele plastic spire 
Capacitate îndosariat:min.40 file  

Buc. 100 

21 
Coperti din plastic A4 transparente 
Dimensiuni: 210 x 297 mm  

Buc. 100 

22 
Coperti din plastic A4 fumurii 
Dimensiuni: 210 x 297 mm  

Buc. 100 

 
Criteriul aplicat este „preŃul cel mai scăzut”. 
Pentru informaŃii suplimentare ne puteŃi contacta la următoare coordonate: 

A.J.O.F.M. OLT Str. Prelungirea Crisan, nr. 2, Slatina, Tel. 0249/438595;  Fax: 0249/432276, e-mail : 
olt@ajofm.anofm.ro. 

Propunerile dumneavoastră  trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii minime: 
- să conŃină preŃuri ferme şi să fie franco beneficiar; 
- să cuprindă  caracteristicile produselor pe care le comercializaŃi ;  
- produsele să fie disponibile şi/sau cu posibilităŃi de livrare de maxim 10 zile de la data comunicării  

ca ati indeplinit criteriul  de  alegere a produselor . 
Propunerile pot fi trimise la adresa de mai sus până la data de 17.12.2009 inclusiv, orele 1000, cu 

menŃiunea : „Pentru Proiectul Centrul de Evaluare a CompetenŃelor angajaŃilor din domeniul construcŃiilor”  sau 
prin e-mail sau fax, cu posibilitatea verificării încadrării datei de intrare  in termenul stabilit.  
 Plata se va face în 30 - 60 zile de la livrare.  
 Se pot transmite preŃuri pentru toate produsele sau pentru loturi de produse pe care  le comercializaŃi 
din tabelul de mai sus . 

Evaluarea şi selectarea ofertei câştigătoare se va face în data da 17.12.2009 orele 1400, urmând ca 
rezultatul să fie comunicat tuturor ofertanŃilor în scris. 

 
 
 
 


