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19.10.2018 

Anunţ 

Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de organizare seminarii 

 

Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii organizare seminarii - cod 

CPV 79951000-5, în cadrul proiectului „PROGRES - Politici publice responsabile = Guvernare 

responsabilă” Cod My SMIS 112374, Cod SIPOCA: 142 finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor 

sociali de a formula politici publice alternative. 

Se vor achiziţiona servicii de organizare seminarii constând în închiriere săli de conferinţe şi de 

seminar, echipamente sonorizare si echipament pentru traduceri simultane, cazare, servicii catering şi 

restaurant, decontare transport participanți în conformitate cu solicitările din Documentaţia pentru 

ofertanţi, pentru următoarele evenimente: 

- 2 sesiuni de instruire și 2 sesiuni de evaluare pentru un total de 36 reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale, Sinaia, Jud. Prahova 

- 5 dezbateri regionale a câte 17 participanți/dezbatere în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 

Constanța și Brașov și o dezbatere națională cu 35 participanți în București, pentru analizarea 

propunerii de politică publică alternative privind consilierea de etică. 

- 3 dezbateri regionale a câte 17 participanți/dezbatere în Iași, Cluj-Napoca și București și o 

dezbatere națională cu 35 participanți în București, pentru analizarea alternativelor de 

reglementare a regimului finanțării nerambursabile 

- 5 dezbateri regionale a câte 22 participanți/dezbatere în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, 

Constanța și Craiova și o dezbatere națională cu 45 participanți în București, pentru 

analizarea propunerii de politică publică alternativă privind procedurile de sprijinire a 

pacienților cu probleme de sănătate mintală în luarea deciziilor 

- 5 dezbateri regionale a câte 17 participanți/dezbatere în Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași 

și București și o dezbatere națională cu 40 participanți în București pentru analizarea 

propunerii de politică publică alternative privind incluziunea și nediscriminarea în educație 

- O conferință finală în Buucurești pentru diseminarea rezultatelor proiectului, cu aprox. 75 de 

participanți 

Documentaţia pentru ofertanţi o puteţi găsi şi pe site-ul Centrului de Resurse Juridice aici.  

Procedura aplicată: procedura competitivă, în conformitate cu Ordinul nr. 1284/12.08.2016 

privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, emis de Ministerul 

Fondurilor Europene.  

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021- 212.05.20, 

fax 021- 212.05.19, persoane de contact: Alexandra Stroe, Valentina Nicolae. 

Va rugam sa ne transmiteţi oferta Dvs. într-un exemplar original si o copie, întocmită conform 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2018/10/Documentatie-atribuire-organizare-seminarii-MySMIS-112374.pdf
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documentaţiei pentru ofertanţi, la adresa Str. Arcului, nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021034, 

până la data de 5.11.2018 (data poştei) sau 5.11.2018 ora 17,00 (pentru ofertele transmise prin 

curier). 

 


