Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
Titlul proiectului: “Cluburile de sprijin educațional Chave Zurale”
Cod Contract: POSDRU91/2.2/S/64347
Beneficiar: Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ
Fundaţia Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - ROMANO CRISS, cu sediul provizoriu în Bucureşti,
sect. 1, str. Pârcălab Baldovin, nr. 5, cod poştal 10846, tel. 021 310 70 70, fax 031 815 76 23; 021.310.70.60, e-mail
achizitii@romanicriss.org, office@romanicriss.org, în calitate de Achizitor, organizează, conform prevederilor
Instructiunii nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor
finanţate prin POSDRU 2007 - 2013, emisa de AM POSDRU, în cadrul proiectului ” Cluburile de sprijin educațional
Chave Zurale”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(Contract de finanţare Nr.POSDRU/91/2.2/S/64347), PROCEDURA DESCHISĂ DE CERCETARE A PIEŢII – STUDIU DE
PIAŢĂ pentru ACHIZIŢIA PUBLICĂ de servicii de asistenţă juridică : persoana este responsabilă de urmărirea
respectării întocmai a contractului de grant, întocmirea contractelor de prestări-servicii şi achiziţii publice,
verificarea şi avizarea tuturor documentelor proiectului din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare,
asigură consultanţa juridică pe parcursul derulării proiectului, urmăreşte îndeplinirea contractelor, în mod special
cele de achiziţie publică, licenţiat în ştiinţe juridice, experienţa în acordarea de asistenţă juridică în implementarea
a minimum un proiect cu finanţare europeană ; experienta solicitată în domeniul profesional de minimum 3 ani.
Experienţa va fi dovedită prin CV, la CV se vor atasa copii de pe diplome, certificate, atestate, recomandari, etc.
Obiectul contractului constă în achiziționarea de servicii de asistenţă juridică
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă din Fondul Social European obţinută
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 şi din finanţarea
nerambursabilă acordată din bugetul naţional.
Oferta va cuprinde obligatoriu: să se respecte cerinţele din specificaţiile tehnice. Specificaţii disponibile la sediul
Fundaţiei, la adresa indicată mai jos.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este „PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”.
Termenul limită de depune a ofertelor: 17.12.2010, ora 10:00 (ora locală). Ofertele vor fi depuse la adresa de mai
jos, prin poştă, curierat sau direct la sediul beneficiarului. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a
ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la
sediul achizitorului, nedeschise. Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA.
Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție, ne p uteți contacta, de luni până vineri, între orele
00
00
9 - 16 , la tel. 021 310 70 70, fax 031 815 76 23, 021.310.70.60, e-mail achizitii@romanicriss.org,
office@romanicriss.org. Persoana de contact Cristina Chirița.
Mai multe informaţii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.
Contact: Fundaţia Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - ROMANO CRISS, cu sediul provizoriu în
Bucureşti, sect. 1, str. Pârcălab Baldovin, nr. 5, cod poştal 10846, tel. 021 310 70 70, fax 031 815 76 23;
021.310.70.60, e-mail achizitii@romanicriss.org, office@romanicriss.org.

