
LANSARE CONCURS DE OFERTE PENTRU DIMENSIONAREA, SPECIFICAREA, 
FURNIZAREA, INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A TREI ECHIPAMENTE DE 

FILTRARE ȘI EVACUAREA GAZELOR GENERATE LA OPERAȚIILE DE SUDURĂ

 
Brașov, 15 ianuarie 2016

ROMRADIATOARE S.A. anunță lansarea concursului de oferte pentru dimensionarea, 
specificarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a trei echipamente de filtrare și 
evacuarea gazelor, în cadrul proiectului Green Business Development for Increased 
Competitiveness. Proiectul este susținut din fonduri acordate de Guvernul Norvegiei (Granturile 
Norvegiene 2009-2014) în cadrul domeniului de finanțare Inovare Verde în Industria din România.

Obiectul contractului îl reprezintă dimensionarea, specificarea, furnizarea, instalarea și punerea în 
funcțiune a trei echipamente de filtrare și evacuarea gazelor generate la operațiile de lipire moale 
cu aliaj pe bază de Sn, sudură aluminiu și oțel. Acestea trebuie să asigure evacuarea fumului și a 
reziduurilor generate în timpul procesului de sudare/lipire și să filtreze noxele. Echipamentele 
trebuie să fie certificate CE și să respecte toate reglementările actuale cu privire la siguranța în 
exploatare. Se vor accepta numai oferte pentru echipamente noi, care îndeplinesc specificațiile 
tehnice din caietul de sarcini. De asemenea, modelele ofertate nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani. 
 
Pentru o corectă informare, invităm furnizorii la sediul societății pentru a putea identifica, 
dimensiona și înțelege precis cerințele specifice. Pentru aceasta, sunt rugați să ne contacteze 
oficial, pentru a stabili o vizită la sediul societății. Perioada în care se pot efectua vizite este 15-26 
ianuarie 2016.

Concursul de oferte este deschis pentru toți operatorii interesați, atât din țară cât și din străinătate, 
care îndeplinesc condițiile detaliate în caietul de sarcini. Perioada minima de valabilitate a ofertelor 
este de 45 de zile. Echipamentele vor trebui livrate în cel mult 45 de zile de la desemnarea 
câștigătorului și semnarea contractului. Specificațiile tehnice complete, împreună cu regulile 
procedurii de achiziție și condițiile minime care trebuiesc îndeplinite de către ofertanți, pot fi 
descărcate de pe site-ul societății www.romradiatoare.com, secțiunea “PROIECT NORWAY 
GRANTS”. Data limita de depunere a ofertelor (în format electronic la adresele indicate în 
instrucțiunile de ofertare) este 5 februarie 2016, ora 12:00 (prânz). Criteriul de atribuire a 
contractelor va fi “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. Grila de evaluare a 
ofertelor este inclusă în instrucțiunile disponibile pe site-ul societății, la adresa sus-menționată. 

DATE DE CONTACT:   
Ing. Codruț Manea
ROMRADIATOARE S.A.
Str. Zizinului nr. 113A
Telefon: 0268.317.550
E-mail: gbd_procurement@romradiatoare.com
Web: www.romradiatoare.com

http://www.romradiatoare.com
mailto:gbd_procurement@romradiatoare.com
http://www.romradiatoare.com


Despre programul de finanțare:
 
Programul „Inovare Verde în Industria din România” este un program de dezvoltare a afacerilor 
având drept scop creșterea competitivității întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor 
existente, inovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial verde. Viziunea Programului Inovare 
Verde în Industrie este: “Excelent pentru afacere și excelent pentru mediul înconjurător”. Toate 
proiectele care urmează a fi finanțate prin acest program trebuie să vizeze ca rezultat final 
îmbunătățirea performantei întreprinderilor în raport cu mediul înconjurător. Rezultatul specific 
planificat al Programului este: "Realizarea de oportunități de afaceri care contribuie la ecologizarea 
economiei europene". Operatorul Programului este Innovation Norway, o entitate de stat 
subordonata Ministerului Norvegian al Comerțului, Industriei și Pescuitului și Municipalităților 
Regionale Norvegiene. Mai multe detalii despre program puteți găsi la pagina web 
www.norwaygrants-greeninnovation.no  
 
Prin Granturile Norvegiene și Granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților 
sociale și economice și la întărirea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia 
cooperează îndeaproape cu Uniunea Europeana în cadrul Acordului privind Spațiul Economic 
European (SEE). Pentru perioada 2009-2014, contribuția Norvegiei este de 1.7 miliarde Euro. 
Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții academice și de cercetare, precum și pentru 
sectorul public și privat în cele mai noi 12 tari membre ale UE, împreună cu Grecia, Portugalia și 
Spania. Se prevede o amplă colaborare cu entități norvegiene, activitățile putând fi implementate 
pana în 2016. Domeniile principale de susținere sunt protecția mediului și schimbările climatice, 
cercetare și burse de studii, societatea civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și 
patrimoniu cultural. Mai multe detalii la www.norwaygrants.org
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