______________________________________________________________________
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.1.
Titlul proiectului: Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/31896
Beneficiar: Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala

Anunt Publicitar
Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala are placerea sa invite ofertantii al caror
obiect de activitate corespunde cerintelor documentatiei de atribuire sa depuna oferte in
scopul atribuirii contractului de prestare servicii “Servicii de consultanţă şi de
reprezentare juridică”,
Cod CPV: 79100000-5 – Servicii juridice
in cadrul proiectului " Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa” ID 31896,
finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 20072013, Axa Prioritara nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de interventie
1.1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”.
I. Date de contact ale beneficiarului:
Denumirea/numele beneficiarului privat:
Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala
Codul de inregistrare fiscala: RO19021276
Adresa: Tg Jiu, Str. Lt. Dumitru Petrescu, Bl. 19, sc. 2, apt. 6, Judet Gorj, CP 210183
Telefon: 0353805988, Fax: 0353805988
II. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare:
Procedura de Prospectare a Pieţei – Studiu de Piaţă (in conformitate cu Procedura
pentru atribuirea contractelor de achizitii, produse, servicii sau lucrari finantate din
Fondul Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 20072013,efectuate de catre beneficiarii sau partenerii acestuia care nu sunt autoritati
contractante in conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
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ulterioare, sau nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c1 din
acelasi act normative.)
III. Sursa de finantare a contractului:
- Fonduri Comunitare
IV. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit:
13200 RON
V. Tipul contractului de achizitie pentru care sunt solicitate oferte: contract de prestare
servicii.
VI. Criteriul de atribuire al contractului
VI.1) Pretul cel mai scazut ■
VII. Informaţii şi clarificări:
a) Documentaţia de atribuire se poate obţine de la secretariatul Asociatiatiei Regionale
pentru Dezvoltare Rurala în urma unei solicitări scrise
Informaţii suplimentare se pot obţine la Telefon: 0353805988, Fax: 0353805988,
persoana de contact Raluca Bărbuleanu, asistent proiect
VIII. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.02.2012 ora 9:30;
IX. Adresa la care trebuie trimise/depuse ofertele: la punctul de lucru din Str. 23
August, nr. 107, loc. Tg Jiu, jud. Gorj Tg Jiu, Str. Lt. Dumitru Petrescu, Bl. 19, sc. 2,
apt. 6, Judet Gorj, CP 210183
X. Limba de redactare a ofertei: română
XI. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.02.2012, ora 10:00 la sediul Tg Jiu, Str.
Lt. Dumitru Petrescu, Bl. 19, sc. 2, apt. 6, Judet Gorj, CP 210183
XII. Contestaţiile se transmit:
- la Beneficiarul privat şi apoi la instanţa competentă in conditiile Legii
contenciosului administrativ 554/2004 cu modificarile ulterioare.
Reprezentant legal in proiect,
Radu Petcu
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