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Nr. 1681/ DAA / 04.08.2021 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Denumirea achiziției: lucrări de renovare, constând în lucrări de reparare a 
tencuielilor, curățat, chituit, vopsit tocărie din lemn, zugrăveli și vopsiri ale pereților 
și corpurilor de căldură (calorifere, țevi), lucrări de reparare a pardoselilor din parchet 
și gresie, înlocuit corpuri de iluminat, în următoarele locații după cum urmează: post 
pază intrare personal (str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30), cabină post de pază (interare 
acces barieră str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30), birou 72 A, B și C (str. G-ral Berthelot nr. 
28 – 30), birou 74 (str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30), birou 67 (str. G-ral Berthelot nr. 28 
– 30), birou 68 (str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30), sala consiliu (camera 43 str. G-ral 
Berthelot nr. 28 – 30), birou 48 A, B și C (str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30) birou 11 și 11A 
(str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30), magazie subsol, birou arhivă, birou xerox, hol arhivă, 
spațiu uzină termică (2 încăperi) - str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30, cabină post de pază 
acces personal din Str. Spiru Haret nr. 10 – 12, registratura ME din Str. Spiru Haret nr. 
10 – 12. 
Cod COV : 45453100 – 8 – Lucrări de renovare 
Buget maxim estimat : 360.000,00 lei fără TVA 
 
Către: orice agent economic, specializat, interesat, ce apreciază că deține capacitatea 
tehnică și resursa umană necesară să participe la ofertarea lucrărilor de renovare. 

1. OBIECTIVUL SUPUS OFERTĂRII - Ministerul Educației, cod fiscal 13729380, cu 
sediul în București, str. G-ral. Berthelot nr. 28 – 30, sector 1, telefon 
021.405.62.00,  invită pe toți cei interesați să participe la evaluarea și estimarea 
lucrărilor specializate de construcţii, constând în lucrări de renovări interioare 
necesare a se executa la clădirea Ministerului Educației din strada Spiru Haret 
nr. 10-12, respectiv Str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30. 

2. Lucrările propuse a se executa se regăsesc în documentul atașat - „Caiet de 
sarcini”. 

3. Ofertele ce vor conține gama de lucrări  și estimarea valorii acestora se vor 
depune la adresa de email: ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Lucrări de 
renovare necesare a se executa la spațiile din clădirea Ministerului Educației din 
strada Spiru Haret nr. 10-12, respectiv Str. G-ral Berthelot nr. 28 – 30”. 

4. Limba de redactare a ofertei: limba română 
5. Propunerea tehnică și financiară se va redacta conform „Caietului de sarcini” 

atașat. 
6. Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut al lucrării. 
7.  Ofertele se vor trimite în 10 zile de la publicarea pe site-ul ME 

 
Vizitarea obiectivelor se va face în prezența reprezentanților ME. 
 
Alte informații sau clarificări puteți obține la telefon 021.405.62.00, int. 1366, Șef 

Serviciu Administrativ - Ionuț FLOREA sau la adresa de email ionut.florea@edu.gov.ro 
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