
           

 
 

 

   Investeşte în oameni ! 

   FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

   Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

   Axa prioritară 5 ,,Promovarea măsurilor active de ocupare” 

   Domeniul major de intervenţie 5.1 ,,Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare” 

   Titlul proiectului: „Șanse de ocupare prin calificare – ȘOC”    

   Contract POSDRU/125/5.1/S/134101 

           

 
 

INVITAȚIE/ANUNȚ 

PLAN ACHIZITII ACTUALIZAT 
 

 

 A.J.O.F.M. Maramures achiziţionează în cadrul proiectului „Șanse de ocupare prin calificare – 

ȘOC”   Contract: POSDRU/132/5.1/G/133743, urmatoarele produse, servicii si lucrari, in conformitate cu 

cererea de finantare si bugetul aprobat al proiectului: 

 

Cod CPV Obiectul achiziţiei Procedura aplicată 

Valoarea 

estimată 

lei fără 

TVA 

Data 

estimată 

pentru 

începerea 

procedurii 

Observatii 

80521000-2 
Servicii acreditare  2 cursuri 

formare profesionala 
achizitie directa 8.064,52 Iunie  2014 

Se vor acredita doua 

noi cursuri, conform 

solicitarii 

beneficiarului 

39294100-0 Pachete materiale promovare achizitie directa 12.096,77 August  2014 

Se vor achizitiona 

300 pachete 

promovare cu 

insemnele 

proiectului 

30199000-0                  

39263000-3               

30192000-1               

30197000-6 

Articole de papetarie, rechizite, 

articole si accesorii birou 
achizitie directa 11.975,81 Mai 2014 

Se va incheia 

contract de achizitie 

pentru materialele 

consumabile, cu 

derulare succesiva, 

pe toata perioada 

proiectului. 

30125100-2                

30234000-8 

Cartuse de toner,     suporturi 

memorie 
achizitie directa 4.435,48 Mai 2014 

Se va incheia 

contract de achizitie 

cu derulare 

succesiva, pe toata 

perioada proiectului. 

30190000-7 
Diverse echip birou (distrugator 

hartie, flipchart) 
achizitie directa 2.016,13 Mai 2014 - 

30213100-6                       

30120000-6                       

30232000-4 

3 Laptop -uri                                

1 Multifunctionala 

1  Scaner 

achizitie directa 
29.838,71 

25.403,23 
Mai  2014 - 

39100000-3 

Mobilier dotare sala derulare 

servicii ocupare  

Masa cu patru posturi 

achizitie directa 13.709,68 

Iunie  2014 

Februarie 

2015 

Se va achizitiona 

mobilier specific 

pentru sala de 

informare consiliere 



           

 
 

 

45453000-7 

Lucrari de reparatii generale si 

renovare sala derulare servicii 

ocupare 

achizitie directa 28.225,81 Mai 2014 

Se va repara si 

renova un spatiu de 

aprox. 60 mp la 

sediul AJOFM 

Marmures 

39717200-3 Aparat aer conditionat achizitie directa 2.016,13 Iunie 2014  

79620000-6 
Servicii pentru asigurare experti 

formatori 

Anexa 2B OUG 34/2004 -

selectie oferte 
177.000 

Septembrie 

2014 

Vor fi asigurate 

serviciile de predare 

teorie si practica 

pentru cursurile 

organizate de catre 

AJOFM MM 

79342200-5 

Servicii de promovare a burselor 

locurilor de munca – regiunea 

NV – 2 editii 

achizitie directa 8.064,52 August 2014 

Vor fi asigurate 

promovarea 

evenimentului în 

mass media, 

logistica necesara, 

mape cu materiale 

de promovare; 

servicii de catering 

pentru participanți. 

30213300-8 

 48218000-9  

38600000-1 

Echipament IT 

-patru computere 

-patru licente aplicatii Microsoft 

-patru licente sisteme antivirus 

-un videoproiector 

-un ecran de proiectie electric-

perete/tavan 

achizitie directa 20.000,00 
Februarie 

2015 
 

48218000-9 
Platforma testare 

psihoaptitudinala 

achizitie directa 

8.064,52 
Februarie 

2015 

Se vor achizitiona 

baterii de teste 

pentru evaluare 

profesională 

individuală 

79341000-6 
Servicii de realizare si difuzare 

spoturi publicitare radio 

achizitie directa 

15.725,81 Iulie 2015 

Realizarea si 

difuzarea in jud. 

MM si  jud Iasi a 2 

spoturi radio, 2 luni, 

304 difuzari  

22100000-1 
Servicii de editare si tiparire 

brosuri 

achizitie directa 
14.516,13 Iulie 2015 

Editarea si tiparirea 

a 500 brosuri, A5, 

policromie 

 

 

 Atribuirea contractelor de achizitie se face in baza  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru achizitiile a caror valoare estimată in functie de scopul atribuirii fiecarui contract, este sub 

pragul de 30.000 €, în temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, procedura aplicată este achiziția directă. 

Ofertele tehnice şi financiare se pot transmite pana in ultima zi a lunii inscrise in tabelul de mai sus 

in coloana ,,Data estimata pentru inceperea procedurii’’, la sediul AJOFM Maramureş (secretariat), Baia 

Mare, str. Hortensiei, nr. 1A, in scopul realizării activităţilor curente ale proiectului sus-mentionat. 

Se selectează oferta cu cel mai bun raport preţ/calitate.  

Pentru achizitiile care au ca obiect prestarea serviciilor din categoria celor incluse în anexa 2B din 

O.U.G. nr. 34/2006, deoarece valoarea estimată pentru acest tip achiziţii este sub pragul de 130.000 €, în 

temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică cu modificările 

și completările ulterioare, procedura care se va aplica va fi selectia de oferte organizată in conformitate cu 



           

 
 

 

Normele procedurale interne ale AJOFM Maramures privind selecția de oferte în vederea încheierii unor 

contracte având ca obiect prestarea de servicii cuprinse în anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006. 

Perioada de implementare a proiectului este 31.03.2014 – 30.09.2015.  

Livrarea produselor, prestarea serviciilor se va face pe baza de comandă de începere. 

Plata se va face conform conditiilor de contractare. 

Informatii suplimentare: tel. 0262/227821 interior 243 

                   fax 0262/227829 

                 e-mail: ajofm@mm.anofm.ro 

 

 

 

COMPARTIMENTUL  ACHIZITII  PUBLICE 

A.J.O.F.M. MARAMURES 

mailto:ajofm@mm.anofm.ro

