
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” 
 

 

 

Data:11.04.2011 
 
 
 

Obiectul 
anuntului:  

- Tonere pentru imprimantele laser/faxuri; CPV 30125110-5 
 

 
Stimata Doamna/Stimate Domn,  
 
Scurtă descriere a obiectului contractului de achizitie şi sursele de finanţare ale 
acestuia: 
 
ASOCIATIA ROMAN DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE partenera si avand 
coordonator IRECSON Bucuresti, in contractului de finanţare nr. POSDRU/81/3.2/S/48531, 
contract semnat pentru proiectul „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul 
entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, 
managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic” proiectul finanţat din 
următoarele surse: Contribuţie publică naţională – 6%, Contribuţie comunitară – FSE – 94%. 
Cofinanţarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii”, publică prezenta cerere de ofertă pentru achiziţia de Tonere pentru imprimante 
laser /faxuri CPV 30125110-5, astfel:  

Nr.crt. Descrierea produsului UM Cantitate  
1. Toner Canon EP-701 Black LBP5200 buc 1 
2. Toner Canon EP-701 Cyan LBP5200 buc 1 
3 Toner Canon EP-701 Magenta LBP5200 buc 2 
4. Toner Canon EP-701 Yellow LBP5200 buc 2 
5. Toner Cartridge Hewlett Packard LJ 1010 buc 2 

 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Oferta câştigătoare va fi stabilită pe 
baza criteriului: preţul cel mai scăzut. 
 
Modalităţi de prezentare a ofertei: 
Ofertele trebuie sa respecte specificatiilor tehnice din documentatie, sa contina preturile 
individuale ale produselor si pretul total (cu si fara TVA). 
Plata facturii se va face prin virament bancar, în termen de 15 zile de la data emiterii ei de 
către furnizor. 
Informaţiile privind achiziţia se pot obţine la tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, sau email: 
luicanflorina@yahoo.com. Ofertele pot fi transmise până la data de  19.04 2011 ora 15:00, 
direct la sediul ARoTT, str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova sau pe email: 
luicanflorina@yahoo.com. 

Presedinte ARoTT     
Dr. ing. Gabriel Vladut        
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