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Anunţ de participare la achiziţia de  
“închiriere autoturism” în cadrul proiectului „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI” 

 - POCU/991/1/3/154786 
 

ASOCIATIA CENTRUL  REGIONAL  PENTRU OCUPAREA FORTEI de MUNCA şi PROTECTIE 
SOCIALA, cu sediul în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1, judeţul Hunedoara, CIF 27456867, 
reprezentată legal prin KINSZKY Adriana, având funcţia de Preşedinte, achiziţionează in baza 
Ordinului nr.1284/2016, achizitioneaza conform descrierii de mai jos: 

 
Servicii de închiriere autoturism 

necesar pentru desfășurarea activității proiectului OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI” 
- POCU/991/1/3/154786, pentru o perioadă de 12 luni, câte 20 zile/lună, cu 5 locuri, vechime 
maxim 10 ani, minim 100 CP, ABS, ESP, Servo-directie electromecanica, geamuri electrice fata-spate, 
4X2 sau 4X4, pentru o perioadă de 12 luni, mijlocul de transport fiind necesar deplasarii în teren 
a echipei pentru implementarea campaniei de informare pentru persoanele aflate in grupul 

țintă în cadrul proiectului „OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI” - POCU/991/1/3/154786 
 
Cod CPV:  : 34110000-1 servicii de închiriere autoturism 

 
 
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul 
Social European şi din bugetul naţional. 

Achizitia directă se face prin selectie de ofertă, ofertele se vor depune până la data de 
19.12.2022, ora 12:00 prin email la adresa office@centrul-regional.ro, 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.  

Dată publicare ofertă: 12.12.2022 
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Ofertele se vor deschide la data de 19.12.2022, ora 13.00 

Valoarea estimată a contractului este de 45.517,50 lei, cu TVA inclus . 
Durata contractului: decembrie 2022 (data semnării contractului)–31.12.2023 
 
Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe 
pagina noastră de internet www.centrul-regional.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea 
unei solicitări prin e-mail office@centrul-regional.ro  
Persoana de contact: ADRIANA KINZSKY -președinte, e-mail: adriana.kinzsky@gmail.com; tel: 
0724 287 148 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


