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, sector 2, str. Răspântiilor, nr. 11, , 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 COMPETITIVĂ
pentru ACHIZIŢIA PUBLICĂ de servicii de organizare evenimente cu două loturi: LOT 1
Achizitia de servicii pachet complet organizare evenimente și LOT 2 Achizitia de „Servicii
integrate de organizare cursuri pentru implementarea proiectului ” Romani CRISS alături
de partenerii de proiect invită operatorii economici interesati să depună o ofertă pentru achizitia
de servicii de „pachet complet organizare evenimente”, pentru organizarea de seminarii/instruiri
regionale, de căte 3 zile pentru lot 1 și lot 2: susținerea de cursuri de formare continuă pe o
perioadă de patru zile fiecare pentru o sută de cadre didactice ale scolilor partenere pe teme de
interculturalitate, prevenire si reducere a abandonului scolar. Perioada cursului este 4 zile,
numărul de cursanti/curs este de 100 de participanti (cadre didactice), cursul va dura 6 ore/ziore de formare.
Obiectul contractului constă în achiziționarea de servicii de organizare evenimente.
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: 02.06.2011, 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 puteți contacta, de luni până
vineri, între orele 900 - 1600, 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 în Bucureşti, sect. 2, str. Răspântiilor, nr. 11, , tel. 021 310 70 70, fax 031 815 76 23;
021.310.70.60, e-mail achizitii@romanicriss.org, office@romanicriss.org

