
 

 

 

 

Nr. 17789 / 01.11.2021 

      ANUNȚ 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru intenționează să încheie un contract de 

prestări servicii în cadrul proiectului ,,Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) 

necesar funcționării Organismului Intermediar Regional Sectorial pentru Programul 

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru (OIR 

POSDRU CENTRU)”, cod SMIS 114994, având ca obiect închirierea de spațiu cu destinația 

,,arhivă”. 

1. Obiectul contractului: contract de servicii (închiriere); 

2. Caracteristicile spațiului: 

Spațiul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 

- să se afle pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia; 

- să fie în suprafață între 300 mp și 350 mp; 

- să fie dotat cu următoarele: 

• Centrală anti-incendiu 

• Stingătoare 

• Termohidrometru 

• Dezumidificatoare avizate metrologic 

• Instalații anti-incendiu 

• Sistem de alarmă cu senzori de mișcare 

• Contract privind asigurarea pazei și protecției spațiului/bunurilor din cadrul 

acestuia 

• Protecție solară 

• Gratii la geamuri 

• Acces auto și punerea la dispoziție a unui loc de parcare cu titlu permanent  

• În imediata proximitate a spațiului de închiriat, sunt neacceptabile orice fel 

de activități cu surse de căldură și foc deschis 

• Spațiul de închiriat trebuie să respecte prevederile Legii nr. 16/1996 și ale 

Normativului privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și 

echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în 

administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul 

de zi al Directorului General al Arhivelor Naționale nr. 235 / 05.07.1996. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

3. Valoarea totală estimată: 1.062.096,00 Lei fără TVA; 

4. Durata contractului: până la data de 31.12.2023 cu posibilitatea de prelungire;  

5. Termen limită de depunere a ofertelor: 04.11.2021, ora 15:00; 

6. Modalitatea de depunere a ofertelor: la Registratura OIR POSDRU Regiunea 

Centru; 

7. Adresa imobilului unde se depun ofertele:  

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața 

Iuliu Maniu nr. 10, jud. Alba, Tel: 0358/401655, fax: 0358/401655, cod 510096, cod fiscal 

20765008. 

8. Program Registratura OIR POSDRU Regiunea Centru:  

Luni - Joi ora 7.00 - 15.30 

                        Vineri - ora 7.00 - 13.00 

 

9. Persoană de contact: Lucian Hălălai – consilier superior, responsabil achiziții 

       Tel.: 0745 327 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

                                   Ionela Maria Mihăilescu 
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