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INVITAȚIE DE CONSULTARE A PIEȚEI 

Privind evaluarea și estimarea lucrărilor de de reparații curente constând în 

confecţionare şi montaj tâmplărie PVC din  sediul 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. 

 

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 reparații curente la sediul ME din str. G-ral 

Berthelot nr. 28 - 30, constând în demontare fereastră existentă și montarea de 

fereastră din tâmplărie PVC de diferite dimensiuni precum și finisajele aferente( tăiat 

spuma poliuretanică, aplicare adeziv, vopsitorie cu lavabil a peretelui interior), în 

următoarele locații după cum urmează : centrală termică, compartiment xerox, baie 

bărbați / femei – parter, camera 54, camera 45, camera 46, camera 52, camera 53, 

camera 40, baie bărbați / femei – etaj 1, camera 79, camera 82 (A,B), camera 87, 

camera 73, baie bărbați / femei – etaj 2. 

 
Caracteristicile tehnice constau în: 

 
Total ferestre din tâmplărie PVC – 38 buc. 
Suprafață totală – aprox. 84 mp 
Perimetru total – aprox. 245 ml 
Ferestre cu dimensiune – 1450 X 600 – 2 buc. 
Ferestre cu dimensiunea  - 2530 X 1000 – 3 buc. 
Ferestre cu dimensiunea  - 1450 X 650 – 6 buc. 
Ferestre cu dimensiunea – 2530 X 450 – 11 buc. 
Ferestre cu dimensiunea  - 3030 X 1850 – 6 buc. 
Ferestre cu dimensiunea  - 2530 X 600 – 4 buc. 
Ferestre cu dimensiunea – 2030 X 1600 – 1 buc. 
Ferestre cu dimensiunea – 2030 X 1250 – 5 buc. 
 
Cerinţe minime obligatorii ale prestatorului de lucrări 
 
1. Toate elementele de tâmplărie vor fi confecţionate din profil PVC cu minimum 4 
camere;  

2. Armătură de minim 2 mm  

3. Sticlă 24 mm geam float de 4 mm  

4. Ferestrele vor fi prevazute cu plase pentru insecte.  

5. Etanşarea la apă – clasa 7A, conform SREN 12.207 
6. Securitatea la incediu – clasa C (dificil inflamabile);  

7. Comportare la încărcare cu vânt – clasa C3;  

8. Permeabilitate la aer – clasa 3;  
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9. Indice de izolare fonică la zgomot – minim 35 db;  

10. Feroneria va avea următoarele caracteristici:  

- rezistenţă la deschideri (închideri) repetate a ferestrelor de minim 15000 cicluri, 
conform SREN 12.400;  

- silenţioasă, reglabilă, uşor manevrabilă, cu închidere în minim trei puncte;  

- tratată galvanic sau cu protecţie provizorie prin zincare, pasivare, cromare, ceruire, 
etc., cu excepţia celor din oţel-inox, aluminiu sau fibră de sticlă.  

11. Garanţia minimă oferită produselor 2 ani.  
 

Condiţii livrare şi montaj  

1. Produsele vor fi însoţite de certificate de calitate, certificate de garanţie, declaraţii 
de conformitate, agremente tehnice şi marcaj CE.  

2. Preţul ofertat va include măsurători, material, manoperă, transport, montaj şi 
reparaţii glafuri deteriorate în urma lucrărilor executate. Reparaţiile se vor face pe 
toată suprafaţa deteriorată, inclusiv gletuit şi văruit.  

3. Furnizorul va executa înlăturarea tâmplăriei existente fără costuri suplimentare.  
 
 

1. Ofertele depuse vor conține lista cu cantitățile de lucrări, manopera și costul 
materialelor și se vor depune la Registratură – str. Spiru Haret nr. 10 – 12 sau la 
Direcția Administrativ, în format letric, sau în format electronic la adresa de 
email: ionut.florea@edu.gov.ro, cu mențiunea „Lucrări de de reparații curente 
constând în confecţionare şi montaj tâmplărie PVC din sediul ME din str. G-ral 
Berthelot nr. 28-30”. 

2. Inspectarea locațiilor și depunerea ofertelor se va face în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării pe site-ul ministerului. 

 
Vizitarea obiectivelor se va face în prezența reprezentanților ME. 
 
Informații sau clarificări puteți obține la telefon: 021/405.62.00, int. 1366 (Șef Serviciu 

Administrativ - Ionuț FLOREA) sau la adresa de e-mail ionut.florea@edu.gov.ro. 

 
 
 
 
 

Director DAA 
Leonard CURCĂ 
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