
 

                                                                                                                 

 

         
 

 

 

 

        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: 24453/11.12.2009 
 

ANUNł    
 

În cadrul studiului de piaŃă efectuat pentru încredinŃarea contractului de lucrări de modernizare/reabilitare a două 
spaŃii locative – atelier de lucru şi magazie – având caracteristicile de mai jos, vă invităm să ne trimiteŃi preŃuri( deviz de 
lucrari ) 

SpaŃiul 1: 
- Lungime 12 m; 
- LăŃime 9 m; 
- ÎnălŃime 3,40 m; 
- 4 ferestre cu tocărie din lemn având fiecare dimsiunea 2,04 x 1,19 m; 
- Uşă intrare dublă, din lemn, cu dimensiunea 1,94 x 1,58 m; 

SpaŃiul 2 (magazie): 
- Lungime 4 m; 
- LăŃime 2,8 m; 
- ÎnălŃime 3,40 m; 
- Uşă intrare simplă, din lemn, cu dimensiunea 2,04 x 0,78 m; 

 
Lucrări solicitate: 

- Decopertat tencuială deteriorată; 
- ReparaŃii fisuri; 
- Tencuire şi gletuire şi zugrăvire pereŃi; 
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- Înlocuire 4 prize duble, 8 doze, 2 întrerupătoare, 7 corpuri de iluminat 2x40W; 
- ReparaŃii şi vopsire tâmplărie lemn; 
- RecondiŃionat elemente feronerie geamuri; 
- Înlocuit elemente feronerie uşi. 

 
SpaŃiile se află în municipiul Slatina, str. Cireaşov nr. 7, iar pentru definitivarea ofertelor pot fi vizionate apelând 

persoana de contact: D-na Doina Radu, tel.: 0745.791.880. 
 
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 utilizaŃi ;  
- lucrările să înceapă în maxim 3 zile  de la data comunicării  ca ati indeplinit criteriul  de  alegere ; 
- perioada de desfăşurare a lucrărilor să fie de maxim 15 zile de la data semnării contractului. 

Propunerile pot fi trimise la adresa de mai sus până la data de 17.12.2009 inclusiv, orele 10:00, cu menŃiunea : „Pentru 
Proiectul Centrul de Evaluare a CompetenŃelor angajaŃilor din domeniul construcŃiilor”, pe e-mail sau fax , cu posibilitatea 
verificarii încadrării datei de intrare  in termenul stabilit . 
 Plata se va face în 30 – 60 zile de la receptia si facturarea lucrarii.  

Evaluarea şi selectarea ofertei câştigătoare se va face în data de 17.12.2009 orele 14:00, urmând ca rezultatul să fie 
comunicat tuturor ofertanŃilor în scris. 

 
 
 
 


