
                                                                               

                                       

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți. 

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-
formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv 

prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 

Obiectiv Specific 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform 

SNC și SNCDI ale angajaților. 

Cod apel: POCU/464/3/12/ 

Cod proiect: 127851 

Titlul proiectului: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII! 
Numele solicitantului: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea 

DECIZIE PRIVIND ANULAREA PROCEDURII  

COMPETITIVE 

  

pentru atribuirea contractului de prestari servicii de promovare online - Campanie de 

constientizare on-line a angajatorilor 

 
Program de finanțare Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini 

aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC 

și SNCDI ale angajaților 

Titlul proiectului FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE 

PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII! 

Beneficar Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea 

Număr contract 14398/16.10.2016 

Cod proiect 127851 

  
1. Tipul contractului: Prestare servicii 

2. Obiectul contractului: servicii de promovare online - Campanie de constientizare on-line a 

angajatorilor 

3. Procedura de achizitie: Procedura competitiva conform prevederilor Ordinul ministrului fondurilor 

europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari 

finantate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016), capitolul 

5 – Procedura competitiva.  

4. Cod CPV  

79342200-5 - Servicii de promovare  

 

5. Valoarea estimata: 250.000,00 lei fara TVA  

 

6. Justificare anulare procedura  

 

In data de 12.01.2020, PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII TULCEA, in 

calitate de beneficiar al proiectului „FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE 

CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII!”, cod SMIS 



                                                                               

                                       

124279, a publicat pe site-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro (www.fonduri-ue.ro) procedura 

competitiva Achizitie Servicii de promovare online - Campanie de constientizare on-line a 

angajatorilor, avand ca data limita de depunere a ofertelor 23.01.2020.  

In conformitate cu prevederile capitolului 5 – Procedura competitiva, Secţiunea a 4-a Derularea 

procedurii competitive, articolul 4.2. Analiza ofertelor și elaborarea notei justificative de atribuire, 

punctul 11 din  Ordinul nr. 1.284 din 8 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 618 din 12 august 2016, care prevede faptul ca: “Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică 

erori de fond în documentele achiziției care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a 

anunțului, procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz procedura se va anula, se 

vor corecta erorile identificate și se va relua procedura.”, procedura competitive privind atribuirea 

contractului de prestari servicii de organizare 38 evenimente de informare si indentificare grup tinta se 

anuleaza. 

 

Pe parcursul desfasurarii procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii de organizare 38 

evenimente de informare si identificare Grup Tinta in cadrul proiectului cu titlul ,,FORMINOV: 

ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI 

DELTA DUNĂRII!”, s-a constatat o eroare/omisiune in procedura competitiva, respectiv specificarea 

in cadrul procedurii a notiunii de “caiet de sarcini”, document care nu face parte din procedura proprie 

si care nu este solicitat de Ordinul 1.284/2016, astfel ca beneficiarul privat se afla in imposibilitatea de 

a adopta masuri corective respectand prevederile prevazute la punctul 11, art. 4.2 din Ordinul 

1.284/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Vă informăm totodată că procedura de achiziţie se va relua în cel mai scurt timp. 

 

 

Sebahat Kaya, 

 

Presedinte, 

 

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Tulcea 
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