
 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

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” 

Titlul proiectului: „Componente originale pentru promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi dezvoltarea 

resurselor umane în regiunea nord-vest - COMPASS” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/150/6.3/G/134984 

Beneficiar: Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj 
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Anunţ de participare la achiziţia de  

“mobilier pentru birou” în cadrul proiectului Componente Originale Pentru Promovarea 

Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-

Vest - COMPASS” - POSDRU/150/6.3/G/13498 

 

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 19, 

jud. Cluj, achiziţionează in baza Ordinului nr.1120/2013, achizitioneaza servicii de 

 

Mobilier de birou (scaune și mese) 

 

necesar pentru desfășurarea activității proiectului Componente Originale Pentru Promovarea 

Egalitatii De Sanse Pe Piata Muncii Si Dezvoltarea Resurselor Umane In Regiunea Nord-Vest - 

COMPASS” - POSDRU/150/6.3/G/13498. 

 

Codul CPV: 39130000-2 

 

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul 

Social European şi din bugetul naţional. 

Ofertele se vor depune până la data de 22.05.2015  ora 12:00 la Asociatia Caritas Eparhial 

Greco-Catolic Cluj din Cluj-Napoca, Pta Cipariu, catedrala in cnstructie, România, secretariat, în 

vederea atribuirii contractului pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”. Oferta se va depune în 

lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.  

Ofertele se vor deschide la data de 22.05.2015, ora 14.00 
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Valoarea estimată a contractului este de 9.279, 9 lei, cu TVA inclus . 

Durata contractului: 1 luna, respectiv iunie 2015–iulie 2015, livrarea și plata produselor 

făcându-se în etape, pe baza de comanda fermă și de disponibilul bănesc al asociației. 

 

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe 

pagina noastră de internet www.caritas-cluj.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei 

solicitări prin e-mail caritas.cluj@yahoo.com.  

Persoana de contact: Aurel Ana-manager de proiect, e-mail:anaaurel@yahoo.com; tel: 

0731.202.448 

 

 

 


