
 

 

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenŃie2.1: “Tranziția de la școală la viața activă” 
Titlul proiectului: Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa competitivă a muncii din 
domeniul mentenanŃei şi reparării autovehiculelor 
Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

 

 
 

ANUNł PRIVIND ACHIZIłIA 
de Stampile cu text 

Achizitie directa 
 

pentru proiectul:„ Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării autovehiculelor", 

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459 
 

 
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, a demarat, în data de 
03 ianuarie 2012, proiectul cu titlul:„ Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa 
competitivă a muncii din domeniul mentenanŃei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: 
POSDRU/109/2.1/G/81459, cofinanŃat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – „Corelarea 
învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”, Domeniul major de intervenŃie 2.1 „TranziŃia de la 
scoală la viaŃa activă". Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.  
 
Surse de finanŃare: Proiectul beneficiază de o finanŃare nerambursabilă de 98% din Fondul Social 
European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).  
 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica, în calitate de solicitant 
în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităŃilor de publicitate, informare şi 
diseminare în proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziŃiilor propuse în calitate de solicitant, în 
cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanŃare cu nr. de identificare 
POSDRU/109/2.1/G/81459 din data de 03.01.2012, lansează procedura Achizitie directa pentru 
Stampile cu text. 
 
Obiectul contractului îl constituie achiziŃia de Stampile cu text pentru proiectul cu titlul:„ 

Sprijinirea tranziŃiei de la educaŃia inginerească la piaŃa competitivă a muncii din domeniul 
mentenanŃei şi reparării autovehiculelor", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/81459.  
 
Cod CPV: 30192153-8 – Stampile cu text 
Descriere: Achizitie Stampile cu text– valoare estimata 100 lei 
 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preŃul cel mai scăzut.  
 
 
 



 

 

Operatorii economici interesaŃi pot obŃine mai multe informaŃii de luni‐vineri, între orele 08.00 ‐ 16.00 
(ora locală), cu excepŃia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.  
 
 
Ofertele vor fi trimise în atenŃia:  
Dl. Ing. Sorin ROTOIU – Responsabil achiziŃii şi contractări la nivel inter-regional 
Universitatea din Oradea 
DirecŃia Generală Administrativă – Serviciul AchiziŃii 
E‐mail: srotoiu@uoradea.ro 
Tel: +40 259 408480;  
Fax: +40 359 816 399 
Adresa: str. UniversităŃii, nr. 1, DirecŃia General Administrativă, cod poştal 410087, localitatea 
Oradea, judeŃ Bihor, România  

   


