
ROSE: FERESTRE SPRE SUCCES 

 

ANUNȚ  

 

a) Lansare  achiziție bunuri/servicii 

In luna octombrie, Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani a demarat implementarea 

Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul R.O.S.E – Ferestre spre succes, 

în baza Acordului de Grant nr. SGL/RI/180 din data 27.06.2017 încheiat între MEN – UMPFE si 

colegiul nostru cu un buget total în valoare de 125.500 euro. 

Proiectul vizeaza printre altele și achiziționarea unor bunuri și servicii. 

In acest sens, invităm toate firmele care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de 

bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională 

necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele pachete de achiziție: 

 

Pachetul de Achiziție nr. 1, cuprinde următoarele articole: 

Servicii catering 

Pachetul de Achiziție nr. 2, cuprinde următoarele articole:  

LOT 1: (hârtie de scris A4 - 9, hârtie flipchart -3, markere tablă - 8, markere – 14, pixuri -109, roll-up,  

hârtie colorată - 1, hârtie fotografică - 1, creioane – 24) 

LOT 2: (vopsele - 22, acuarele - 10, set pensule -1,  set bureti pensule - 1, rame - 4 , pânză tratată - 4, 

cutter - 2, grund - 42, lacuri - 5, aracet - 1, foarfeci - 2, hârtie glace - 10, hartie orez - 1 , lac crapare 

bicomponent - 1, figurine de lemn-biciclete - 1 , figurine de lemn cheie și încuietoare – 1) 

LOT 3:( cartoane - 5,  hârtie format diferite -5, dosare plastic - 30, folii de protecție – 1) 

Pachetul de achiziție nr. 3, cuprinde următoarele articole:  

(sistem All In One -1, copiator multifuncțional A3 - 1, access point wireless -2) 

Pachetul de Achiziție nr. 4, cuprinde următoarele articole:  

LOT 1: soft educațional  

LOT 2:  test vocațional 

Pachetul de Achiziție nr. 5, cuprinde următoarele articole:  

LOT 1: Servicii cazare și masă 

LOT 2: Servicii transport 

 

Informațiile referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul 

Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani, str. Ceferiștilor nr.3, de luni până vineri între 

orele 10 – 14, sau la următoarea  adresă email: 

fesu.rose@gmail.com 
Telefon: 0746306012  

Persoană de contact: Marius Puțintelnicu 
 

Termenul de transmitere a ofertelor este de 26.10.2017. 
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