Catalog electronic
TIPA MARIUS GEORGE PERSOANA FIZICA RO 19986749
Numar
referinta

Denumire

Descriere

Conditii de
livrare

Conditii de
plata

5

Desen tehnic industrial

Soft educational pentru desen tehnic industrial,
aplicatii video.
Softul educational - cursul destinat studiului
Desenului Tehnic contine animatii care reflecta
forma reala, tridimensionala a diferite organe
de masini, precum si desenul de executie al
acestora, obtinerea celei de-a treia proiectii,
corespondenta dintre proiectii, cubul de
proiectie, prezentari complexe tridimensionale
ale organelor de masini alaturi de
reprezentarea acestora in desen de executie,
precum si foarte multe altele....

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Se expediaza
prin curierat
DVD-urile care
contin lectiile
video si
exercitiile in
format
Autocad /
DGW, in urma
receptionarii
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

NU
960.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Pret (RON)

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://softedu. 80420000-4 eu/desenServicii de etehnic-1.html invatare (elearning)
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
0

Numar
referinta

Denumire

Descriere

1

Curs profesional Autocad 2015 Trei DVD continand 212 lectii video - audio in
- 2018
limba romana, referitoare la utilizarea
programului Autocad, versiunile 2015, 2016,
2017, 2018 2D si 3D.
Lectiile video sunt insotite de 590 de exercitii
Autocad, in stadiul initial si final....

Conditii de
livrare

Conditii de
plata

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Se expediaza
prin curierat
DVD-urile care
contin lectiile
video si
exercitiile in
format
Autocad /
DGW, in urma
receptionarii
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

NU
1,750.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Pret (RON)

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so 80420000-4 ftedu.eu/autoc Servicii de ead-2015-.html invatare (elearning)
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
1

Numar
referinta

Denumire

Descriere

4

Curs intensiv desen tehnic
pentru Autocad

Curs intensiv desen tehnic pentru Autocad

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
Detalii, copiati linkul in browser:
ACESTE
http://softedu.eu/desen-tehnic-autocad.html CONDITII cand
demarati o
Ce contine cursul Desen Tehnic Autocad?
achizitie.
Cursul intensiv Desen Tehnic pentru C.A.D /
Se expediaza
Autocad are un caracter practic si este foarte
prin curierat
bogat ilustrat cu aplicatii video, simulari video DVD-urile care
3D, aplicatii interactive, astfel incat sa intelegeti contin lectiile
rapid notiuni practice de desen tehnic, chiar
video si
daca nu "vedeti" in spatiu.
exercitiile in
format
Va oferim o suita de lectii video insotite de 270 Autocad /
fisiere: lectii video HD quicktime, exercitii
DGW, in urma
Autocad 2017 in format DWG, documente PDF receptionarii
sinteza cu notiuni teroetice indispensabile
contractului
studiului desenului tehnic, teste interactive,
completat si
exercitii interactive Flash, imagini si aplicatii
semnat si a
video.
dovezii de
Curs practic intensiv desen tehnic
plata.
DVD-urile pot
Cursul sintetizeaza si ilustreaza sute de pagini fi multiplicate
de teorie a desenului tehnic, astfel incat sa
in orice numar
asimilati aceste notiuni intr-un timp extrem de de exemplare,
redus....
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,800.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so
ftedu.eu/dese
n-tehnicautocad.html

80000000-4 Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
2

Numar
referinta

Denumire

Descriere

Conditii de
livrare

8

Pachet de teste computerizate Pachet de teste computerizate continand:
NU
Teste Computerizate pentru Desen Tehnic - 370 MODIFICATI
lei - http://softedu.eu/desen-tehnic.html
ACESTE
CONDITII cand
M5 Sisteme de acţionare electrica -175 lei demarati o
http://softedu.eu/m5.html
achizitie.
Se expediaza
M6 Circuite electrice - 180 lei prin curierat
http://softedu.eu/m6.html
DVD-urile care
contin lectiile
M7 Asamblări mecanice - 280 lei video si
http://softedu.eu/m7.html
exercitiile in
format
Teste Limba română - 460 lei -...
Autocad /
DGW, in urma
receptionarii
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,465.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so
ftedu.eu/drea
mweaver-cchtml-5.html

80000000-4 Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
0

Numar
referinta

Denumire

Descriere

3

Soft educational Organe de
Masini si Mecanisme

Soft educational Organe de masini si
mecanisme
Descriere completa: http://softedu.eu/organede-masini.html

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
Cursul contine un set de 160 animatii si
achizitie.
modelari ale diferitelor organe de masini,
Se expediaza
mecanisme sau procese tehnologice, set care
prin curierat
se constituie într- un puternic material didactic DVD-urile care
venit în sprijinul elevilor si profesorilor care
contin lectiile
predau disciplinele Organe de Masini,
video si
Mecanisme, Organe de transmitere a miscarii si exercitiile in
nu numai.
format
...
Autocad /
DGW, in urma
receptionarii
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
750.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so
ftedu.eu/orga
ne-demasini.html

80000000-4 Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
0

Numar
referinta

Denumire

Descriere

6

Curs Video 3D Studio Max

Curs Video 3D Studio Max: modelare 3D,
animatie, simulare 3D, texturare, iluminare,
randare - ISBN 978-973-0-21172-6
Detalii, copiati linkul in browser:
http://softedu.eu/3d-studio-max.html

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
In ce consta cursul 3D Studio Max?
Se expediaza
Cursul video 3D Studio Max este alcatuit din 3 prin curierat
DVD cu 200 de lectii video, insotite de peste
DVD-urile care
560 de exercitii in format 3D Studio Max, aflate contin lectiile
in stadiul initial, intermediar si final, astfel incat video si
la finalul unei lectii video sa va puteti evalua
exercitiile in
progresul.
format
Lectiile video au rezolutia de 1366 / 768 pixel, Autocad /
in format Quicktime.
DGW, in urma
Aveti la dispozitie peste 330 de fisiere
receptionarii
presetate, pe care sa le incarcati pentru a
contractului
obtine rapid un produs final: fisiere Biped,
completat si
lumini fotomerice IES, imagini HDRI, texturi,
semnat si a
materiale de tip *.mat., dar si documentatie
dovezii de
Pdf, acolo unde aceasta este indispensabila.
plata.
Cursul va ofera acces direct la mii de modele
DVD-urile pot
3D cu licenta de utilizare gratuita, pe care le
fi multiplicate
puteti folosi in aplicatiile dvs.
in orice numar
...
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,950.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so
ftedu.eu/3dstudiomax.html

80000000-4 Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
2

Numar
referinta

Denumire

Descriere

2

Curs practic Autocad 2017 2018

Workshop Autocad cu versiunile 2017 - 2018
pentru lucrul in spatiul 2D si 3D

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
ACESTE
Vă oferim 80 de lecții video la rezoluție Full HD CONDITII cand
1980 / 1040, însoțite de 213 exercitii format
demarati o
Autocad Dwg, salvate în versiunea 2013,
achizitie.
precum și documentație intensivă Pdf acolo
Se expediaza
unde aceasta este absolut indispensabilă,
prin curierat
păstrând caracterul practic al cursului.
DVD-urile care
contin lectiile
Atelierele propuse acoperă toate domeniile
video si
tehnice în care Autocad poate fi utilizat și sunt exercitiile in
gândite astfel încât, dacă urmați lecțiile video, format
să puteți aplica ceea ce ați învățat în absolut
Autocad /
orice situație, în orice proiect sau domeniu
DGW, in urma
tehnic.
receptionarii
contractului
Proiectarea didactică a acestui curs s-a facut
completat si
astfel încât dumneavoastră să aveți maximum semnat si a
de beneficii după lecturarea sa, ideal fiind ca
dovezii de
parcurgerea să fie precedată de Curs Autocad plata.
2015 – 2018....
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,450.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so
ftedu.eu/acad2017workshop.htm
l

80000000-4 Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
3

Numar
referinta

Denumire

Descriere

7

Curs Adobe Photoshop CC

Curs Adobe Photoshop CC, Lectii Video, ISBN
978-973-0-17655-1

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
ACESTE
Detalii, copiati linkul in browser:
CONDITII cand
http://softedu.eu/photoshop-cc.html
demarati o
achizitie.
Acest Curs Adobe Photoshop CC 2017 este
Se expediaza
structurat in 14 capitole, care cuprind 115 lectii prin curierat
video si acopera pregatirea dvs. la nivel de
DVD-urile care
incepator, mediu si avansat, fiind disponibil pe contin lectiile
trei DVD, care se pot achizitiona si separat.
video si
exercitiile in
Aveti la dispozitie 600 de exercitii, aflate in
format
stadiul initial si final, peste 200 de presetari,
Autocad /
care va vor ajuta sa deprindeti utilizarea
DGW, in urma
instrumentelor, sa va insusiti tehnica de lucru receptionarii
in Adobe Photoshop CC la nivel avansat....
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,650.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Plata se face in
avans.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so 80000000-4 ftedu.eu/phot Servicii de
oshop-cc.html invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
0

Numar
referinta

Denumire

Descriere

Conditii de
livrare

Conditii de
plata

10

Curs Autocad LT 2019

Cursul conține 111 lecții video în format Full HD
1920/1080p, în limba română, și peste 300 de
exerciții. Fișierele DWG sunt salvate în
versiunea Autocad LT 2007, pentru utilizatorii
care rulează încă versiuni vechi.
Versiunea programului folosit în curs este
Autocad LT 2018 și 2019....

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Se expediaza
prin curierat
DVD-urile care
contin lectiile
video si
exercitiile in
format
Autocad /
DGW, in urma
receptionarii
contractului
completat si
semnat si a
dovezii de
plata.
DVD-urile pot
fi multiplicate
in orice numar
de exemplare,
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l

NU
1,550.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Pret (RON)

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://www.so 80000000-4 ftedu.eu
Servicii de
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
3

Numar
referinta

Denumire

Descriere

9

Soft educational tehnologia
materialelor

Soft educational tehnologia materialelor
Modelari 3D, Tehnologia materialelor,
asamblari mecanice, lacatuserie - detalii la
http://softedu.eu/tehnologie.html

Conditii de
livrare

NU
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
Curs Tehnolgie Mecanica, asamblari mecanice, achizitie.
lacatuserie, contine 73 de animatii, simulari,
Se expediaza
modelari tridimensionale ale principalelor
prin curierat
procese, fenomene, operatii si principii din
DVD-urile care
Tehnologia Mecanica si Lacatuserie, Asamblari contin lectiile
Mecanice, si 26 de planse pentru dotarea
video si
cabinetului. Filmele sunt in format PAL (720 /
exercitiile in
576 pixeli, la 25 FPS - rame pe secunda) astfel format
incat, pentru utilizatorii care au computere
Autocad /
prevazute cu iesire video HDMI, animatiile sa
DGW, in urma
poata fi vizualizate pe un televizor, in sala de
receptionarii
clasa.
contractului
Cursul are ISBN 978-973-0-13751-4.
completat si
Aveti la dispozitie si o plansa cu Diagrama Fier semnat si a
Carbon (diagrama Fe-C), printabila la
dovezii de
dimensiunile 1500/1200 mm, la o rezolutie de plata.
300 dpi.
DVD-urile pot
Pentru dotarea cabinetului ori intocmirea
fi multiplicate
mapelor de studiu, aveti la dispozitie un pachet in orice numar
de 25 de planse la rezolutie de tipar, cu
de exemplare,
dimensiunile d...
dar pot fi
folosite numai
in cadrul
institutiei care
a facut
achizitia, cu
respectarea
conditiilor de
licentiere
prevazute in
contract:
http://softedu.
eu/licenta.htm
l
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Conditii de
plata

Pret (RON)

NU
1,450.00
MODIFICATI
ACESTE
CONDITII cand
demarati o
achizitie.
Pentru
comanda este
necesara
completarea
contractului
de servicii,
stampilat si
semnat pe
fiecare pagina,
avand bifata
mentiunea
"licenta
multipla"
expedierea sa
catre
producator
precum si
dovada platii
in contul
mentionat in
SEAP sau in
antetul
contractului.
Contract:
http://www.so
ftedu.eu/licent
a.html
NU SUNT
PLATITOR DE
TVA.
Va rugam sa
ne notificati in
ziua efectuarii
platii, pentru a
rezerva
numarul
facturii cu
aceeasi data.

Unitate de
masura

In
stoc

Site de
prezentare

Cod si
denumire
CPV

Buc

Da

http://softedu. 80000000-4 eu/tehnologie. Servicii de
html
invatamant si
formare
profesionala
(Rev.2)

Cod GTIN

Numar de
vizualizari
0

