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ANUNŢ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
 

Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ, 
CIF 2613869 , tel./fax: +40.233 744 786, e-mail: vasilesav@yahoo.com, website: www.vasilesav.ro, în 
calitate de achizitor în cadrul proiectului “Acces la un viitor de success”   numărul de 
identificare: POSDRU/22/2.1/G/21007, co-finanţat din Fondul Social European, prin POS DRU, 
organizează următoarele achiziţii directe :  

 02.02.2010 - Achiziţie directă prin procedura de cerere de oferte conform OUG34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunii nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul 

de finanţare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Stampilă cu text”  
Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

contactaţi Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman  la numărul de telefon/fax 0040 233 744786 sau la adresa de 
e-mail: vasilesav@yahoo.com persoana de contact: Palaghia Olguta  - responsabil financiar proiect. 
Termenul limită de primire a ofertelor - 08.02.2010, ora 13.00. Adresa la care se transmit ofertele - 
Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ,cod 
611137 
 

 12.02.2010 - Achiziţie directă prin procedura de cerere de oferte conform OUG34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunii nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul 

de finanţare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Calculatoare”  
Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

contactaţi Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman  la numărul de telefon/fax 0040 233 744786 sau la adresa de 
e-mail: vasilesav@yahoo.com persoana de contact: Palaghia Olguta  - responsabil financiar proiect. 
Termenul limită de primire a ofertelor - 19.02.2010, ora 13.00. Adresa la care se transmit ofertele - 
Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ,cod 
611137. 

 12.02.2010 - Achiziţie directă prin procedura de cerere de oferte conform OUG34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunii nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul 

de finanţare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Echipamente de proiectie”  
Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

contactaţi Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman  la numărul de telefon/fax 0040 233 744786 sau la adresa de 
e-mail: vasilesav@yahoo.com persoana de contact: Palaghia Olguta  - responsabil financiar proiect. 
Termenul limită de primire a ofertelor - 19.02.2010, ora 16.00. Adresa la care se transmit ofertele - 
Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ,cod 
611137. 

 19.02.2010 - Achiziţie directă prin procedura de cerere de oferte conform OUG34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunii nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul 

de finanţare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Publicatii, cărţi, reviste de specialitate”  
Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

contactaţi Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman  la numărul de telefon/fax 0040 233 744786 sau la adresa de 
e-mail: vasilesav@yahoo.com persoana de contact: Palaghia Olguta  - responsabil financiar proiect. 
Termenul limită de primire a ofertelor - 26.02.2010, ora 13.00. Adresa la care se transmit ofertele - 
Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ,cod 
611137. 

 22.02.2010 - Achiziţie directă prin procedura de cerere de oferte conform OUG34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunii nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul 

de finanţare, în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Papetarie”  
Pentru documentaţia în vederea pregătirii ofertei şi pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 

contactaţi Grupul Scolar “Vasile Sav” Roman  la numărul de telefon/fax 0040 233 744786 sau la adresa de 
e-mail: vasilesav@yahoo.com persoana de contact: Palaghia Olguta  - responsabil financiar proiect. 
Termenul limită de primire a ofertelor - 01.03.2010, ora 13.00. Adresa la care se transmit ofertele - 
Grupul Şcolar “Vasile Sav” Roman , cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 46, jud. Neamţ,cod 
611137 
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