
Anunț privind prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor tehnico-financiare în 
cadrul procedurii de achiziţie competitivă simplificată – lansată la data de 24.03.2016 – a 
serviciilor de organizare a 3 evenimente de informare, consultare și schimb de bune practici, 
prevăzute a se derula în activitățile din cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: 
transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la 
nivelul autorităților locale” 
 

Se modifică termenul limită de depunere a ofertelor tehnico-financiare, în cadrul 
procedurii de achiziție competitivă simplificată, privind achiziția serviciilor de organizare a 3 
evenimente de informare, consultare și schimb de bune practici, prevăzute a se derula în 
activitățile din cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în 
alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, până la 
30.03.2016, ora 14.00. 
 

Centrul pentru Politici Educaționale, în calitate de achizitor invită operatorii economici 
interesați să depună o ofertă tehnico-financiară, privind serviciile de organizare a 3 evenimente 
de informare, consultare și schimb de bune practici, prevăzute a se derula în activitățile din 
cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și 
gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”. 
 

Finanțarea contractului de achiziţie se realizează în cadrul proiectului “Tineri pentru 
democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru 
tineret la nivelul autorităților locale”, cod contract RO2014_C1.1_101, în conformitate cu 
prevederile Anexei IV – Reguli pentru achizițiile efectuate de Promotorii de proiecte și 
partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, 
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014. 
 

Denumirea contractului de achiziție: contract privind achiziţia publică a serviciilor de 
cazare, masă, catering și organizare reuniuni și conferințe pentru 3 evenimente de informare, 
consultare și schimb de bune practici, prevăzute a se derula în cadrul proiectului “Tineri pentru 
democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru 
tineret la nivelul autorităților locale”, pentru care sunt necesare următoarele servicii: 

 

 cazare pentru participanții, trainerii/formatorii și reprezentanții partenerilor 
implicați în proiect, din cadrul sesiunii de schimb de bune practici, în zona Galați – Brăila, 
organizată în Galați;  

 

       servicii de masă / catering pentru participanții, trainerii/formatorii și 
reprezentanții partenerilor implicați în proiect, din cadrul sesiunii de schimb de bune 
practici, în zona Galați – Brăila, din cadrul sesiunii de dialog cu tinerii privind abordări 
strategice în finanțarea activității de tineret și din cadrul conferinței de presă de 
încheiere a proiectului (tineri, monitori, traineri, reprezentanții partenerilor din 
proiect);  

 



 servicii închiriere sală de curs / conferință / sesiune / workshop pentru sesiunea de 
schimb de bune practici, în zona Galați – Brăila și de dialog cu tinerii privind abordări 
strategice în finanțarea activității de tineret (București). 

 
CODURI CPV: 
 
Servicii de cazare la hotel - 55110000-4 
Servicii de restaurant şi de servire a mâncării - 55300000-3 
Servicii de catering – 55520000-1 
Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel – 55120000-7 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 30 Martie 2016, ora 14.00 
Adresa unde se primesc ofertele: Str. Turturelelor nr. 11 a, Corp C, spațiu birouri 7A, sector 3, 
București, în zilele lucrătoare între orele 9,30 – 17,30. 
Tip de contract și locul de prestare: Contract de servicii. 
Locul de prestare: București și Galați. 
Durata contractului: Serviciile menționate anterior vor fi contractate de la data semnării 
contractului (estimativ prima parte a lunii aprilie 2016) până la data finalizării ultimului 
eveniment din cele 3 (estimativ prima parte a lunii aprilie 2016). 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza 
criteriului prețul cel mai scăzut. 
 
Detalii și informații suplimentare: 
Centrul pentru Politici Educaționale 
Str. Turturelelor nr. 11 a, Corp C, spațiu birouri 7A, sector 3, București, în zilele lucrătoare între 
orele 9,30 – 17,30 
www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro 
www.cpedu.ro 
office@cpedu.ro  
Persoană de contact: Alin Filimon – 0740 669 553 
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