
            

 

                                            

 
Anunt de presă 

Data: 25.06.2018 
 

Proiectul  “PENSIUNE TURISTICA D+P+1E, FOSA SEPTICA, FOISOR, IMPREJMUIRE PROPIETATE, PARCARE, 

ANEXE (MAGAZIE, SPATIU DEPOZITARE)”, cod SMIS:113650  este finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, 
Prioritatea de investiţii 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri, Obiectiv specific - Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive 
identificate în SNC şi PDR-uri, este implementat de către CRISTAL GENERAL ADMIN SRL şi are o 
valoare totală de 1.370.788,98 LEI, din care 722.091,32 LEI reprezintă finanţare nerambursabilă 
(contributie FEDER).  Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de 
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Vest Oltenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.  
Beneficiarul proiectului este societatea CRISTAL GENERAL ADMIN SRL. 
Obiectul anuntului il reprezinta intentia CRISTAL GENERAL ADMIN SRL de a achiziţiona lucrari de 
constructie. 
Tipul si durata contractului: achizitie privata conform O 1284/2016 – procedura competitiva. Durata 
contractului este de 17 luni de la ordin. 
Data inceperii proiectului este 01.02.2017 iar data de finalizare a proiectului este 31.12.2019. Codul 
SMIS al proiectului este 113650. 
Valoarea estimata a contractului este de 986,786.00 lei fara tva. 
Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor: 16.07.2018, ora 12.00, la sediul din Municipiul 
Bucuresti, str. Sibiu nr. 7, Parter, bloc T9, scara A,Ap.4, România. 
Curs euro: 1 euro = 4.6586/11.06.2018 
Pentru orice informatii suplimentare poate fi contactat intre orele 9 - 17,30 dl. Cristian Dobrita 
(manager proiect), telefon: 0724686250, cristi_dobrita@yahoo.com. 
 
Specificatiile tehnice ale achizitiei pot fi obtinute de la sediul Municipiul Bucuresti, Str. Sibiu nr. 7, 
Parter, bloc T9, scara A,Ap.4, România in baza unei solicitari scrise (aceasta va contine obligatoriu 
datele de identificare ale solicitantului si datele de contact). Totodata specificatiile tehnice sunt 
disponibile si pe site-ul www.fonduri-ue.ro la seciunea achizitii privati. 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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