
 
ANUNT DE INTENTIE 

 

 

15.01.2018 

 

ACHIZITIONARE SERVICII DE INCHIRIERE SPATII in cadrul proiectului cod SMIS 102081 

"Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede" 

 

Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria, în calitate de lider de 

parteneriat, împreună cu SC Power Net Consulting SRL București, SC Kalymed Impex SRL 

Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială "Alexandru Depărățeanu" Roșiorii de Vede, SC B IQ 

Consulting SRL Alexandria, Școala Gimnazială "Dan Berindei" Roșiorii de Vede, și 

Municipiul Roșiorii de Vede, în calitate de parteneri, implementează in municipiul 

Rosiorii de vede proiectul "Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul 

Roșiorii de Vede" (Cod SMIS 2014+ 102081). 

In vederea derulării activităților de formare profesionala pentru cursul de calificare 

nivel 2 „ Operator Introducere prelucrare si validare date” -  grupa 1  prevăzute in 

cadrul proiectului, Asociația ROMFRA,  anunța intenția de a închiria pentru o perioada 

de 6 de luni începând cu data de 01.02.2018 si pana la data de 31.07.2018 un spațiu 

pentru derularea activităților de pregătire teoretica si practica .  

Specificațiile tehnice minimale ale salii de curs si spatiilor conexe necesare sunt 

următoarele : 

 Pentru sala de teorie  

o sala de cursuri  de minim 50 metri pătraţi, dotată cu aer condiţionat şi 

instalaţii de iluminat propice pentru activităţi de instruire, pentru o grupa 

formata din 20 de persoane; 

o Dotări minimale : tablă, laptop, imprimantă, catedră, minim  20 mese, 

minim 20 scaune; minim 20 de PC echipate cu  sofware necesar derularii 

activitatii de formare conform dosarului de autorizare; extrase din dosarul 

de autorizare referitoare la condițiile tehnice ale salii de activități practice 

pot fi puse la dispoziția potențialilor ofertanți 
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o Pentru activitățile de teorie, sala va fi utilizata zilnic in intervalul orar 14 – 

16 in perioada menționata, cu excepția sărbătorilor legale  

 

 Pentru sala de practica  

o Dotări minimale : tablă, laptop, imprimantă, catedră, minim  20 mese, 

minim 20 scaune; minim 20 de PC echipate cu  software necesar derulării 

activității de formare conform dosarului de autorizare; extrase din dosarul 

de autorizare referitoare la condițiile tehnice ale salii de activități practice 

pot fi puse la dispoziția potențialilor ofertanți  

o Pentru activitățile de practice , sala va fi utilizata zilnic in intervalul orar 

1630– 2030 in perioada menționata, cu excepția sărbătorilor legale  

 Se va asigura un spațiu adiacent pentru 30 de minute propice servirii mesei in 

regim de catering in  intervalul orar 1600 -1630; 

 Zona ușor accesibila din orice punct al orașului, cu precădere din zonele 

specificate in anexa; Acces la grup sanitar  

Ofertele care nu corespund criteriilor minimale nu vor fi luate in considerare.  

Constituie un avantaj ofertarea de servicii suport suplimentare. 

Ofertele se depun la secretariatul Romfra, sau prin fax /e-mail cel mai târziu pana la 

data de 25.01.2018 orele 1200 .Oferta financiara va fi insotita de o prezentare a spațiului 

ofertat pentru închiriere. Rezultatul evaluării va fi publicat pe site-ul ROMFRA cel mai 

târziu in data de 29.01.2018 

Contractul va fi semnat in data de 31.01.2018,  iar data de la care începe utilizarea salii 

de curs este 01.02.2018 .  

Date de contact: 

Asociația de Prietenie Româno-Franceză "ROMFRA" Alexandria - Str. M. Kogălniceanu nr. 

46-48, 140044 Alexandria, Teleorman, Telefon: (4) 0 347 401 546  | Fax: (4) 0 247 317 

995 | Web: www.romfra.ro  | E-mail: secretariat@romfra.ro   

http://www.romfra.ro/
mailto:secretariat@romfra.ro

