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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie  5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul Proiectului: ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate” 
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, ID 152320 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
 

ACHIZIŢIONAREA DIRECTĂ a serviciilor de furnizare consumabile pentru proiectul ”Şansa la ocupare a 
persoanelor din zone foste industrializate” 
Contractul de finanţare POSDRU/183/5.1/S/152320 
Denumirea autorităţii contractante: SC RoGePa srl 
Adresa:Baia Mare, bd. Unirii, nr.16, camera 20, telefon/fax:0362/802902,E-Mail: mail@rogepa.org  
Procedura aplicată: achiziţie directă 
Tipul de contract: contract de furnizare 
Obiectul contractului: servicii de furnizare materiale consumabile (rechizite de birou, papetărie), cartus 
imprimanta, CD printabil, Dosar PVC cu sina, Folie protectie, Hartie A4 , 80 gr., Biblioraft 75 mm/50 mm 
plastificat, Plicuri B4 cu burduf 50 mm, Separatoare carton cu perforatii standard, 240x105 mm, 100 buc/set (2 
seturi),caiete studențești, pixuri, memory stick. 
Limba de redactare a ofertei:  limba română.  
Perioada de valabilitate a ofertelor:oferta trebuie să fie valabilă până în data de 31.12.2015.  
Data limită până la care se primeşte oferta: 24.04.2015, ora 12.00  
Termeni de referinţă: 
scopul achiziţiilor: furnizare materiale consumabile (rechizite de birou, papetărie), cartus imprimanta, CD 
printabil, Dosar PVC cu sina, Folie protectie, Hartie A4 , 80 gr., Biblioraft 75 mm/50 mm plastificat, Plicuri B4 cu 
burduf 50 mm, Separatoare carton cu perforatii standard, 240x105 mm, 100 buc/set (2 seturi),caiete studențești, 
pixuri, memory stick, pentru proiectul „”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate 

- livrarea: se va face la comanda beneficiarului pentru perioada 25.04.2015-31.12.2015. 
Valoarea ofertei cu TVA: se exprima în lei, până în limita a 15.000  lei. 
Adresa la care se depune oferta: SC RoGePa srl, Baia Mare, Bd. Unirii nr.16, camera 20. 
Documentaţia se va înainta într-un exemplar original sau prin email/fax. 
Analizarea ofertelor: ora 13.00 din data de 24.04.2015, la sediul beneficiarului. 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 
Procedura se finalizează prin semnarea contractului de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, aşa 
cum a fost modificata si completata, HG nr. 925/2006. 
Informaţii suplimentare se pot obţine pe website-ul www.rogepa.org , la sediul beneficiarului, Baia Mare, Bd. 
Unirii nr.16, camera 20, tel/fax 0362802902, mail@rogepa.org. 
 
Marinescu Vlad Sabău Rita 
Asistent manager responsabil FP Coordonator activitate 

Reprezentant legal 
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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie  5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul Proiectului: ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate” 
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, ID 152320 

 
S.C. ROGEPA SRL Baia Mare 
Sediul: Baia Mare, Str.Alexandru Odobescu, Nr.4,  Ap.27, Jud.Maramureş 
Cod fiscal: 17465108   
Tel./Fax: 0362.401940, 0262420586 / 0262.218451  
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

ACHIZIŢIONAREA DIRECTĂ a serviciilor de furnizare echipamente pentru proiectul ”Şansa la ocupare a 
persoanelor din zone foste industrializate” 
Contractul de finanţare POSDRU/183/5.1/S/152320 
Denumirea autorităţii contractante: SC RoGePa srl 
Adresa: Baia Mare, bd. Unirii, nr.16, camera 20, Numărul de telefon/fax: 0362/802902 
E-Mail: mail@rogepa.org  
Procedura aplicată: achiziţie directă 
Tipul de contract: contract de furnizare 

Obiectul contractului: servicii de furnizare echipamente: Laptop cod CPV 30213100-6, Telefoane mobile cod CPV 
32252110-8, Imprimantă  cod CPV 30232000-4. 
 
Limba de redactare a ofertei:  limba română.  
Perioada de valabilitate a ofertelor:oferta trebuie să fie valabilă până în data de 31.12.2015.  
Data limită până la care se primeşte oferta: 24.04.2015, ora 12.00  
Termeni de referinţă: 
scopul achiziţiilor: furnizare echipamente  pentru proiectul „”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste 
industrializate”. 

Laptop cod CPV 30213100-6. Telefoane mobile cod CPV 32252110-8 Imprimantă-cod CPV 30232000-4. 
- livrarea: se va face la comanda beneficiarului pentru perioada 25.04.2015-31.12.2015. 

Valoarea ofertei cu TVA: se exprima în lei, până în limita a 9600  lei. 
Adresa la care se depune oferta: SC RoGePa srl, Baia Mare, Bd. Unirii nr.16, camera 20. 
 
Documentaţia se va înainta într-un exemplar original sau prin email/fax. 
Analizarea ofertelor: ora 13.00 din data de 24.04.2015, la sediul beneficiarului. 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 
Procedura se finalizează prin semnarea contractului de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, aşa 
cum a fost modificata si completata, HG nr. 925/2006. 
Informaţii suplimentare se pot obţine pe website-ul www.rogepa.org , la sediul beneficiarului, Baia Mare, Bd. 
Unirii nr.16, camera 20, tel/fax 0362802902, mail@rogepa.org. 
 
Marinescu Vlad Sabău Rita 
Asistent manager responsabil FP Coordonator activitate 

Reprezentant legal 
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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie  5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul Proiectului: ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate” 
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, ID 152320 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

ACHIZIŢIONAREA DIRECTĂ a serviciilor de contabilitate pentru proiectul ”Şansa la ocupare a persoanelor din 

zone foste industrializate” 

Contractul de finanţare POSDRU/183/5.1/S/152320 

            Denumirea autorităţii contractante: SC RoGePa srl 

Adresa: Baia Mare, bd. Unirii, nr.16, camera 20, Numărul de telefon/fax: 0362/802902 

            E-Mail: mail@rogepa.org  

Procedura aplicată: achiziţie directă 

Tipul de contract: contract de servicii 

Obiectul contractului: servicii de contabilitate, cod CPV 79211000-6. 

Limba de redactare a ofertei:  limba română.  

Perioada de valabilitate a ofertelor:oferta trebuie să fie valabilă până în data de 31.12.2015.  

Data limită până la care se primeşte oferta: 24.04.2015, ora 12.00  

Termeni de referinţă: 

scopul achiziţiilor: furnizare servicii de contabilitate pe durata a 9 luniîn perioada aprilie-decembrie 2015, pentru 

proiectul ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate”. 

- livrarea: se va face la comanda beneficiarului pentru perioada 04.2015-31.12.2015. 

Valoarea ofertei cu TVA: se exprima în lei, până în limita a 22.500  lei. 

Adresa la care se depune oferta: SC RoGePa srl, Baia Mare, Bd. Unirii nr.16, camera 20. 

Documentaţia se va înainta într-un exemplar original sau prin email/fax. 

Analizarea ofertelor: ora 13.00 din data de 24.04.2015, la sediul beneficiarului. 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 

Procedura se finalizează prin semnarea contractului de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, aşa 

cum a fost modificata si completata, HG nr. 925/2006. 

Informaţii suplimentare se pot obţine pe website-ul www.rogepa.org , la sediul beneficiarului, Baia Mare, Bd. 

Unirii nr.16, camera 20, tel/fax 0362802902, mail@rogepa.org. 

Marinescu Vlad Sabău Rita 

Asistent manager responsabil FP Coordonator activitate 

Reprezentant legal 
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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie  5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul Proiectului: ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate” 
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, ID 152320 

 
S.C. ROGEPA SRL Baia Mare 
Sediul: Baia Mare, Str.Alexandru Odobescu, Nr.4,  Ap.27, Jud.Maramureş 
Cod fiscal: 17465108   
Tel./Fax: 0362.401940, 0262420586 / 0262.218451  
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
ACHIZIŢIONAREA DIRECTĂ a serviciilor de leasing operațional/chirie auto pentru proiectul ”Şansa la ocupare a 
persoanelor din zone foste industrializate” 
Contractul de finanţare POSDRU/183/5.1/S/152320 

            Denumirea autorităţii contractante: SC RoGePa srl 
Adresa: Baia Mare, bd. Unirii, nr.16, camera 20, Numărul de telefon/fax: 0362/802902 

            E-Mail: mail@rogepa.org  
Procedura aplicată: achiziţie directă 
Tipul de contract: contract de servicii de leasing operațional/chirie auto 

Obiectul contractului: servicii de leasing operational/chirie, cod CPV 34110000-1 
Limba de redactare a ofertei:  limba română.  
Perioada de valabilitate a ofertelor:oferta trebuie să fie valabilă până în data de 31.12.2015.  
Data limită până la care se primeşte oferta: 24.04.2015, ora 12.00  
Termeni de referinţă: 
scopul achiziţiilor: furnizare servicii de leasing operațional/chirie auto pe durata a 9 luniîn perioada aprilie-
decembrie 2015, pentru proiectul ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate”. 

- livrarea: se va face la comanda beneficiarului pentru perioada 04.2015-31.12.2015. 
Valoarea ofertei cu TVA: se exprima în lei, până în limita a 54.000 lei. 
Adresa la care se depune oferta: SC RoGePa srl, Baia Mare, Bd. Unirii nr.16, camera 20. 
 
Documentaţia se va înainta într-un exemplar original sau prin email/fax. 
Analizarea ofertelor: ora 13.00 din data de 24.04.2015, la sediul beneficiarului. 
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 
Procedura se finalizează prin semnarea contractului de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, aşa 
cum a fost modificata si completata, HG nr. 925/2006. 
Informaţii suplimentare se pot obţine pe website-ul www.rogepa.org , la sediul beneficiarului, Baia Mare, Bd. 
Unirii nr.16, camera 20, tel/fax 0362802902, mail@rogepa.org. 
 
Marinescu Vlad Sabău Rita 
Asistent manager responsabil FP Coordonator activitate 

Reprezentant legal 
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Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 
Domeniul major de intervenţie  5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul Proiectului: ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone foste industrializate” 
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013”, ID 152320 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
ACHIZIŢIONAREA DIRECTĂ a serviciilor de închiriere spații birou pentru proiectul ”Şansa la ocupare a 

persoanelor din zone foste industrializate” 

Contractul de finanţare POSDRU/183/5.1/S/152320 

            Denumirea autorităţii contractante: SC RoGePa srl 

Adresa: Baia Mare, bd. Unirii, nr.16, camera 20, telefon/fax: 0362/802902, E-Mail: mail@rogepa.org  

Procedura aplicată: achiziţie directă 

Tipul de contract: contract de închiriere spații birou Cluj-Napoca și Baia Mare 

Obiectul contractului: chirie birou, cod CPV 70310000-7 

Limba de redactare a ofertei:  limba română.  

Perioada de valabilitate a ofertelor:oferta trebuie să fie valabilă până în data de 31.12.2015.  

Data limită până la care se primeşte oferta: 23.04.2015, ora 12.00  

Termeni de referinţă: 

scopul achiziţiilor: chirie 2 spații birou în Cluj-Napoca și Baia Mare cu suprafața cuprinsă între 20 și 50 mp, pe 

durata a 9 luniîn perioada aprilie-decembrie 2015, pentru proiectul ”Şansa la ocupare a persoanelor din zone 

foste industrializate”. 

- livrarea: se va face la comanda beneficiarului pentru perioada 05.2015-31.12.2015. 

Valoarea ofertei cu TVA: se exprima în lei, până în limita a 2x18.000 lei=36.000 lei. 

Adresa la care se depune oferta: SC RoGePa srl, Baia Mare, Bd. Unirii nr.16, camera 20. 

Documentaţia se va înainta într-un exemplar original sau prin email/fax. 

Analizarea ofertelor: ora 13.00 din data de 23.04.2015, la sediul beneficiarului. 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 

Procedura se finalizează prin semnarea contractului de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, aşa 

cum a fost modificata si completata, HG nr. 925/2006. 

Informaţii suplimentare se pot obţine pe website-ul www.rogepa.org , la sediul beneficiarului, Baia Mare, Bd. 

Unirii nr.16, camera 20, tel/fax 0362802902, mail@rogepa.org. 

Marinescu Vlad Sabău Rita 

Asistent manager responsabil FP Coordonator activitate 

Reprezentant legal 
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