
 

                                                                                                                 

 

         
 

 

 

 

        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: 55 / 04.01.2010 
 

ANUNł    
 

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

Nr.crt.( 
pozitia ) Descrierea produsului Cant. U.M. 

1 Manusi protectie pentru constructii 7 buc 

2 
Salopete. Masura 50,(3bucati)52(3bucati,54(4 bucati), 

din doua piese    10 buc 

3 Centura pentru zidar  2 buc 

4 Bocanci pentru protectie muncii constructii 10 buc 

5 Nivela Laser + trepied (Teodolite) 1 buc 

6 Ganometru (nivela) 1 buc 

7 
Masina de gaurit cu percutie diametru maxim 

gaurire: beton 13-18mm, zidarie 15-20mm 
1 buc 

8 Ciocan rotopercutor diam max. beton 18-26 mm 1 buc 

9 Betoniera electrica 130-160 litri 1 buc 

10 Slefuitor cu banda putere nominală 650 W 1 buc 
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11 Ferestrau circular minim putere 1300 W 1 buc 

12 Toporisca 5 buc 

13 Fierastrau cu cadru 5 buc 

14 Fierastrau coada vulpe 1 buc 

15 Tesla 5 buc 

16 Cutitoaie 2 buc 

17 Rindea 5 buc 

18 Rindea electrica putere nominală 680 W 1 buc 

19 Surubelnita cu acumulator, tensiune acumulator 14,4V 1 buc 

20 Fir cu plumb 5 buc 

21 Nivela cu bula de aer(boloboc) 60 cm 5 buc 

22 Metru de lemn 1m 5 buc 

23 Ruleta 5m 10 buc 

24 Coltar aluminiu 3m 5 buc 

25 Ciocanul zidarului 5 buc 

26 Ciocan 5 buc 

27 Mistrie 10 buc 

28 Cancioc 10 buc 

29 Spaclu 10 buc 

30 Drisca dreapta 10 buc 

31 Furtun nivel 10 buc 

32 Cutter gipscarton 10 buc 

33 Nivela cu bula de aer(boloboc) 60 cm 2 buc 

34 Masina de taiat gresie 1 buc 

35 Polizor unghiular diam. disc 115-125mm 1 buc 

36 Metru zidarie de lemn 2m 5 buc 

37 Coltar aluminiu 3m 5 buc 

38 Sablon 2 buc 

39 Cleste armaturi 1 buc 

40 Dalta 2 buc 

41 Menghina 150mm 1 buc 

42 Trusa surubelnite pentru dulgherie 1 buc 

43 Trusa chei fixe 1 buc 

 

Criteriul aplicat pentru achizitionare 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 sau dupa caz partener ; 



 

- 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 11.01.2010 inclusiv, orele 16:00, cu 

menŃiunea : „Pentru Proiectul Centrul de Evaluare a CompetenŃelor angajaŃilor din domeniul construcŃiilor”  la 
secretariatul  agenŃiei, pe e-mail sau fax, cu posibilitatea verificării datei de intrare  în termenul stabilit.  
 Plata se va face în 30 zile de la livrare.  
 PuteŃi să transmiteŃi 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 12.01.2010, urmând ca rezultatul să fie 
comunicat tuturor ofertanŃilor în scris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


