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”Investește în oameni” 
 

Anunț de achiziție pentru contractul de:  
Servicii de închiriere locaţie de implementare București – cod CPV 70310000-7 

 
Data publicării: 28.03.2012 
 
 Asociația C4C „Communication for Community” cu sediul in Sat Bolovani, com. Cornăţelu, strada Ion Bolovăneanu, 
nr.159, tarla 9, parcela 8, județul Dâmboviţa, România, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile din Fondul Social 
European și Bugetul Național prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară - 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Domeniul major de intervenţie - 2.2 " Prevenirea și 
corectarea părăsirii timpurii a școlii" în baza contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/91/2.2/S/63355, 
pentru implementarea proiectului „Să redescoperim școala” anunță deschiderea procedurii competitive pentru achiziția 
serviciilor de închiriere locaţie de implementare proiect, cod CPV 70310000-7 în conformitate cu Instrucțiunea AMPOSDRU 
nr. 26/31.08.2010. 
            Obiectul contractului de achiziție constă în servicii de închiriere a unei locaţii de implementare în condițiile 
documentației de atribuire, pentru derularea activităților presupuse de implementarea proiectului „Să redescoperim școala” 
demarat la 01.03.2011, proiect cofinanțat din Fondul Social European și Bugetul Național prin Programul Operațional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Procedura selectată: Procedură competitivă.  
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut. 
Data limită pentru depunerea ofertelor:  09.04.2012 ora: 10.00 
Adresa pentru depunerea ofertelor: Sat Bolovani, com. Cornăţelu, strada Ion Bolovăneanu, nr.159, tarla 9, parcela 8, județul 
Dâmboviţa, România. 
Informaţiile privind această achiziţie și Documentația pentru ofertanți se obţin în urma solicitării directe (în scris, prin poştă sau 
e-mail ) adresată achizitorului. 
Vă invităm să ne contactaţi pentru orice informaţii suplimentare referitoare la procedură. 
Persoana de contact: Luciana HAINAGIU 
Funcția: Responsabil financiar 
Instituția: Asociația C4C – Communication for Community 
Tel./fax: 0317115240 / 0317115242 
E-mail: office @ c4c.ro; luciana.hainagiu @ c4c.ro 
www.c4c.ro 

 
 
 


