
 
PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. achiziţionează prin procedurile specifice de 
achiziţii în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul 
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, 
Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă 
a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile 
de specializare inteligentă conform SNCDI, proiectul "T. E. M. A. Practica "- Trecere 
de la Educatie la Munca si Angajare prin Practica, nr. contract POCU/633/6/14/ 
132966, următoarele: 
 
 Achiziție „ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE ELEVI ”. Pentru implementarea si 

asigurarea materialelor de protectie necesare desfasurarii in bune conditii a actiunilor 
intreprinse cu grupul tinta in cadrul proiectului  -stagiile de practica pentru elevii din GT inscrisi 
in anul II de implementare 

 
LOT 1 – ECHIPAMENTE PROTECTIE -DE LUCRU 

Nr. 
crt. 

Produsul / Descriere UM 
Cantitate 

totala  

1 
Bluza tip polar, material poliester 100% cu proprietati antiscamosare, 
avand densitatea de min 240 g/m2  ; incheiata in fermoar, cu 2 buzunare. 

buc 4 

2 
Camasa confectionata din material tip poplin/sifon cu un gramaj de minim 
100 g/mp cu compozitia din bumbac sau amestec bumbac si poliester, 
culoare uni, model clasic, mod de inchidere nasturi. 

buc 28 

3 

Pantalon confectionat din material tip stofa cu un gramaj de minim 160 
g/mp cu compozitia din amestec poliester si bumbac, culoare uni, model 
clasic, mod de inchidere nasture/fermoar. 

buc 28 

4 

Vesta confectionata din material tip stofa cu un gramaj de minim 160 g/mp 
cu compozitia din amestec poliester si bumbac, prevazuta cu captuseala, 
culoare uni, model clasic, mod de inchidere nasturi 

buc 28 

5 
Cizme cauciuc realizate din material cauciuc/PVC, culori uni, talpa 
antiderapanta 

per 5 

6 
Manusa pentru cuptor (1 buc) din material textil, diverse culori si/sau 
imprimeuri cu protectie pentru caldura buc 5 

7 
Boneta universala din material tip tercot/polipropilena, min 45 gr/mp, 
culoare uni, cu prindere la spate buc 5 

8 

Sorț de bucatarie din material tip tercot/polipropilena, min 45 gr/mp, culoare 
uni, cu prindere la spate, buzunar aplicat in fata buc 5 

9 
Halat din material tip tercot cu compozitia 65% poliester si 35% bumbac, 
culoare uni, inchidere in nasturi buc 5 

Preţ maxim total achiziție Echipamente protectie -de lucru: 7290 lei (fără TVA). 
Condiții de livrare: livrare gratuită la sediul beneficiarului;  
Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 60 zile. 
 
 



 
LOT 2 ECHIPAMENTE PROTECTIE -SANITARE 

Nr. 
crt. 

Produsul / Descriere 
UM 

 
Cantitate 

totala   

1. 

Combinezoane protectie 
Combinezon din propilena minim 30g/mp, respirabil si confortabil, 
prevazut cu elastic la incheieturile mainilor si a gleznelor, elastic in 
talie, inchidere cu fermoar ascuns.  

buc 55 

2. 
Halate de protectie  
Halat de protectie, de unica folosinta, cu inchidere prin snur, marime 
universal, strans cu elastic la mansete pentru o buna fixare si etansare. 

buc. 660 

3. 

Masca de protectie  
Masti de protectie de unica folosinta, din 3 straturi, 3 pliuri, banda 
fixare pe profilul nasului, banda etansare dupa forma nasului. Material 
non-iritant. 

Cutii- 50 buc 
per cutie 

789 

4. 

Manusi de unica folosinta 
Manusi de unica folosinta, din latex din cauciuc natural,  asigura 
protectie si dexteritate in folosire; manseta cu bordura,  ofera protectie 
la substante periculoase. Se folosesc in spitale, clinici, laboratoare, 
cabinete stomatologice, etc. 

Cutii- 50 buc 
per cutie 

170 

5. 
Botosi  
Botosi de unica folosinta, din polietilena, rezistenti la trafic,  elastic in 
perimetru, protejeaza impotriva contaminarii 

Cutii- 100 
buc per cutie 

55 

6. 
Boneta 
Boneta de unica folosinta, elastic in perimetru, protectie cap, 
protejeaza impotriva contaminarii 

buc 1650 

Preţ maxim total achiziție Echipamente protectie -sanitare: 15250 lei (fără TVA). 
Condiții de livrare: livrare gratuită la sediul beneficiarului;  
Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 60 zile. 
 
LOT 3 ECHIPAMENTE PROTECTIE - SCULE 

Nr. 
crt. 

Produsul / Descriere 
UM 

 
Cantitate 

totala  

1 Trusa scule auto, min 50 chei tubulare/inelare buc 1 

2 
Trusa tinichigerie- Set de 7 piese cu ciocan și nicovală pentru 
îndreptarea caroseriei auto 

buc 4 

Preţ maxim total achiziție Echipamente protectie -scule: 820 lei (fără TVA). 
Condiții de livrare: livrare gratuită la sediul beneficiarului;  
Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 60 zile. 
 
Procedura de atribuire a contractului este achiziția directă realizată pe site-ul 
www.e-licitatie.ro (SICAP) (conform legislației în vigoare, respectiv Legea 98/2016 
și Hotărârea Nr. 395/2016). Perioada estimată pentru demararea achiziției este 
luna noiembrie 2021, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut în condițiile 
respectarii cerințelor tehnice. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0233-228086, 0233-245959, sau pe email 
la adresa office@plurigrup.ro.  

http://www.e-licitatie.ro/
mailto:office@plurigrup.ro

