
 

                                                                                                                 

 

         
 

 

 

 
        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: 53 / 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. Descrierea produsului 

Cant. U.M. 

1 

Birou   
Dimensiuni 160x80x75 
Corp mobil cu 3 sertare, închidere centalizată 

6 buc 

2 

Dulap metalic cu uşi metalice 
Din tablă sudată, închidere centralizată 
920x420x1945  

1 buc 

 
 
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: 

ROMÂNIA 
AGENłIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA 

FORłEI DE MUNCĂ OLT 

Centrul de Evaluare a CompetenŃelor 

angajaŃilor din domeniul construcŃiilor 

Str. Prelungirea Crisan, nr. 2, Slatina 
       Tel. 0249/438595 ; 0249/438531 ; 0249/438577 ; 

 Fax: 0249/432276 



 

- să conŃină preŃuri ferme şi să fie franco beneficiar sau dupa caz la 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. 

 
 
 
 


