
 DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII   ȘI ADMINISTRATIV                            
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Denumirea achiziției:  Servicii de administrare de imobile (întreținere și reparație) pentru 
sediile Ministerului Educației, situate la adresele: str. G-ral. Berthelot nr. 28 – 30 și str. 
Spiru Haret nr. 10 -12 
 
Cod CPV: 98341130 – 5 – Servicii de administrare imobile 
 
Buget alocat până la 31.12.2022: 95.790,24 lei (cu TVA inclus) 
 
Buget total alocat: 157.337,07 lei (cu TVA inclus). 
 
Către: Ministerul Educației invită orice agent economic, specializat, interesat, ce 
apreciază că deține capacitatea tehnică și resursa umană necesară să participe la 
ofertarea serviciilor de administrare imobil conform caietulu de sarcini anexat. 
 
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 
 
2. Serviciile propuse a se executa constau în: verificarea instalațiilor și a grupurilor 
sanitare și remedierea defecțiunilor constatate – zilnic; verificarea instalațiilor electrice și 
remedierea defecțiunilor constatate – zilnic; verificarea mobilierului și tâmplăriei din lemn 
și remedierea defecțiunilor constatate – zilnic; supravegherea centralelor termice și 
asigurarea funcționării acesteia cu personal calificat; întreținerea spațiului verde. 
 
Asigurarea serviciilor de mentenanță vor fi asigurate de 3 persoane (calificate și 
autorizate) în intervalul orar 06:00 - 22:00, de luni până vineri;  1 persoană calificată în 
intervalul orar 10:00 – 18:00, sâmbătă și duminică, iar materialele necesare vor fi furnizate 
de către beneficiar pe baza unui raport de constatare. 
 
Ofertele ce vor conține prețul unitar pe oră  și estimarea valorii acestora conform Anexei 1 
din caietul de sarcini atașat se vor trimite pe adresa de e-mail ionut.florea@edu.gov.ro, cu 
mențiunea „Servicii de administrare de imobile (întreținere și reparație) pentru sediile 
Ministerului Educației situate la adresele: str. G-ral. Berthelot nr. 28 – 30 și str. Spiru Haret 
nr. 10 -12”. 

 
1. Limba de redactare a ofertei: limba română 
2. Criteriu de atribuire contract: prețul cel mai scăzut al serviciilor pentru perioada 1 

octombrie 2022 – 28 februarie 2023 
3.  Ofertele se vor trimite în 5 zile de la publicarea pe site-ul Ministerului Educației. 
 

Alte informații sau clarificări puteți obține la numărul de telefon 740.184.836 (Șef Serviciu 
Administrativ - Ionuț FLOREA).  
 

 
Director DAA, 

 
Leonard CURCĂ 

Întocmit, 
 

Șef Serviciu Administrativ 
Ionuț FLOREA 
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