
  

 

 

 

FEMINIS – Ocupare, egalitate de șanse și independență pentru femei  
Contract: POSDRU145/6.3/G/128192 

POSDRU  2007 – 2013 
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE  
6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 

 

                                                  ANUNT PUBLICITAR                    Nr. 210.11/ 20.05.2014 

Către ofertanţi 
Stimată Doamnă / Stimate Domnule, 

 

SC INFO EDUCATIA SRL, are onoarea să vă invite să depuneţi oferta dumneavoastră în 

vederea achiziţionării de servicii de închiriere spațiu birou – cod CPV 70310000-7 în cadrul 

proiectului ”FEMINIS – Ocupare, egalitate de șanse și independență pentru femei” 

POSDRU145/6.3/G/128192. 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea de servicii de închiriere spațiu birou – cod 

CPV 70310000-7, necesare derulării  proiectului ”FEMINIS – Ocupare, egalitate de șanse și 

independență pentru femei” – cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 

intervenţie 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” – nr. contract de finanţare: 

POSDRU145/6.3/G/128192. 

1. Detaliile de întocmire a ofertei şi perioada de realizare a contractului sunt prezentate în 
Documentaţia pentru ofertanţi care poate fi obţinută prin transmiterea unei solicitări scrise prin 
fax la numărul 0232 242215, e-mail la adresa: infoeducatia@yahoo.com sau ridicată de la sediul 
SC INFO EDUCAŢIA SRL, Şoseaua Naţională 178-180, etaj 4, Iaşi, jud. Iaşi. 

2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare îl reprezintă: „preţul cel mai scăzut”. 
3. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.05.2014, ora 10.00. 
4. Adresa la care se depune oferta: SC INFO EDUCAŢIA SRL, Şoseaua Naţională 178-180, etaj 

4, Iaşi, jud. Iaşi. 
5. Informaţiile privind achiziţia descrisă anterior pot fi obţinute prin transmiterea unei solicitări 

prin fax sau prin e-mail, sau pot fi obţinute de la sediul SC INFO EDUCAŢIA SRL.  
6. În cazul în care consideraţi că este necesar, vă rugăm să ne contactaţi pentru informaţii 

suplimentare legate de contractul de achiziţie folosind următoarele date de contact: 
      Tel. 0232 242215 , Fax: 0232 219013, E-mail:infoeducatia@yahoo.com 

      Persona de contact: COROLIUC CLAUDIU IULIAN 

Cu stimă, 

        SC INFO EDUCAŢIA SRL 

        COROLIUC CLAUDIU IULIAN 

mailto:infoeducatia@yahoo.com
mailto:infoeducatia@yahoo.com

