
 
 

  
 

Investeşte în oameni ! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul  Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2  “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051 
Titlul proiectului:  “Învaţă Automatica” 
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 

ANUNT  
 
Data : 23.01.2012 
 
ARIES Filiala Oltenia, in cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013 Axa prioritară 2  “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, este partener in proiectul; “Învaţă Automatica”, 
contract de finantare, POSDRU/90/2.1/S/64051, avand coordinator Universitatea Tehnica din Cluj-
Napoca.  

Pentru buna desfasurare a activitatilor de implementare si pentru a realiza scopul acestui proiect 
se impune achizitia consumabile de  birou, in cadrul proiectului mentionat mai sus. 
 ARIES Filiala Oltenia va invita sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru urmatoarele  
consumabile birou : 

1. Toner Canon cartridge EP-701Cyan 4K   LBP 5200   1 buc 
2. Toner Canon cartridge EP-701Magenta 4K  LBP 5200  1 buc 
3. Toner Canon cartridge EP-701Y ellow4K   LBP 5200             1 buc 
4. Toner Canon cartridge EP-701Black 4K   LBP 5200   2 buc 
5. Hartie copiator A4 80gr/mp,top 500 coli      30 top 
6. Biblioraft A4 PP 8 cm      17 buc 

 
Procedura aplicata de achizitie este cumpărare directă (cu selectie de oferte) – conform OUG 34/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. 
 
Adresa achizitorului: Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software -Filiala Oltenia, Str. 
Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, tel: 0251. 418882, fax: 0251. 412290, adresa internet : 
 http://www.aries-oltenia.ro/ 
 
Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la tel: 
0251.418882, fax:0251.412290, sau email: camelia.cojocaru@ipacv.ro. 

Oferta va fi depusa până la data de 02.02.2012 ora 15:00, direct la sediul ARIES – Filiala Oltenia, str. 
Stefan cel Mare nr.12, Craiova, prin fax la nr.0251-412290 sau pe adresa de email: 
camelia.cojocaru@ipacv.ro. 
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