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Nr. 1464/ DAA / 06.07.2021 

 

INVITAȚIE DE CONSULTARE A PIEȚEI 

 

Privind: evaluarea și estimarea lucrărilor de reabilitare a instalației sanitare de alimentare cu apă 

și de scurgere din grupurile sanitare, respectiv amenajare a grupurilor sanitare din sediul 

Ministerului Educației (ME) din Str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30. 

 

Către: orice agent economic, specializat, interesat, ce apreciază că deține capacitatea tehnică și 

resursa umană necesară. 

 

1. 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 de reabilitare a instalației sanitare și de scurgere, respectiv amenajare 

a grupurilor sanitare necesare a se executa la clădirea Ministerului Educației din  Str. G-

ral Berthelot nr. 28 - 30. 

 

2. Lucrările propuse a se executa constau în:  

- Instalații de scurgere și alimentare cu apă -  lucrări de reabilitare 

a) Înlocuirea conductelor interioare de scurgere si de alimentare cu apă și a pieselor 

conexe astfel încât să asigure o funcționare adecvată a celor două rețele; 

b) Înlocuirea conductelor de preluare a apelor pluviale și menajere din subsol și 

asigurarea unor pante de scurgere conforme până la căminul de racordare 

- Grupuri sanitare - lucrări de amenajare 

a) Inlocuirea obiectelor sanitare (corp WC, rezervoare, dispensere hartie igienica, a 

oglinzilor si etajerelor, lavoare, pisoare, baterii lavoare) 

b) Inlocuirea gresiei si a faiantei 

c) Zugraveli lavabile 

d) Înlocuit corpuri de iluminat 

e) Refacere tavane false casetate. 

 

3. Ofertele ce vor conține gama de lucrări propuse și estimarea valorii acestora se vor 

depune la Registratură – str. Spiru Haret nr. 10 – 12 sau la Direcția Administrativ și 

Achiziții, in format letric, sau în format electronic la adresa de email: 

ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Lucrări de reabilitare a instalatiei sanitare si de 

scurgere, respectiv amenajare a grupurilor sanitare din  sediul ME din Str. General 

Berthelot nr. 28 - 30.”. 

 

4. Inspectarea locațiilor și depunerea ofertelor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data publicării pe site-ul ministerului. 

 

Vizitarea obiectivelor se va face în prezența reprezentanților ME. 

 

http://www.edu.ro/


                                                                                                             
                                                                  DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ   

                                                                    Direcția Administrativ și Achiziții    

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucureşti  
Tel:    +40 (0)21 405 62 23 
www.edu.ro 
   

 

 

Alte informații sau clarificări pot fi obținute la numărul de 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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   Întocmit,   

Șef Serviciu Administrativ 

Ionuț FLOREA 
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