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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  
Programul Operativ Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” „
 „Investeşte în oameni!” 

ANUNŢ ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Asociaţia Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), 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,  emisă
de AM POSDRU, în cadrul proiectului "Dezvoltare durabilă prin acces egal pentru toţi pe 
piaţa muncii", proiect cofinanţat din Fondul Social European "Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", "Investeşte în oameni" şi cofinanţat 
prin Fondul Social European (Contract de finanţare Nr. POSDRU/102/5.1/G, cod proiect ID 
77484, axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", domeniul major de 
intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”), PROCEDURA 
DESCHISĂ DE CERCETARE A PIEŢII - STUDIU DE PIAŢĂ pentru ACHIZIŢIA PUBLICĂ de 
„SERVICII DE ORGANIZARE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII (TÂRG DE JOBURI - EDITIA III – 
DROBETA TURNU SEVERIN)”, CPV 79956000-0. Obiectul achiziţiei constă în  închirierea unui 
spaţiu pentru organizarea unui târg de joburi, în oraşul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinti.
Spaţiu va fi închiriat în data de 20.04.2012, în intervalul orar 10,00 – 18,00, pe o durată de 1 
(una) zi  şi trebuie să aibă o suprafaţă de 100 m.p. şi să fie propice organizării unui târg de 
joburi (bine luminată, curată, cu  o bună aerisire şi mobilier necesar – scaune, mese). 
Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, până la data de 13.04.2012, ora 1630, în 
plicuri sigilate. Ofertantul trebuie să facă dovada că este abilitat să ofere serviciul solicitat.  
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului, în data de 13.04.2012, ora 1700. La 
deschidere sunt invitaţi să participe reprezentanţii operatorilor economici care vor prezenta 
împuternicire şi act de identitate (pt. identificarea acestora). Atribuirea contractului se va face 
celei mai bune oferte primite, utilizând criteriu „preţul cel mai scăzut”. 
Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta, zilnic, de 
luni până vineri, între orele 930 - 1600, la telefon/fax: 021.211.14.05, e-mail office@acrr.ro.
Persoana de contact, secretară, Violeta Damian. 
 
Mai multe informaţii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet 
www.fseromania.ro.


