
                                                                               

                                       

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 

 

Denumirea beneficiarului  ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI 

DEZVOLTARE - EUROFED 

Număr de înregistrare in Registrul Special al 

Asociațiilor și Fundațiilor 

36PJ /2012 

Cod Unic de Înregistrare / CIF  30299010 

Adresa sediu  
 

Comuna Vidra, Str. Salcâmilor, nr. 42, Județul Ilfov, România 

Poştă electronică  office@eurofed.ro     

Telefon  0728151165  

 

ERATĂ  - 

DOCUMENTAȚIE PROCEDURĂ DE 

ACHIZIȚIE 

COMPETITIVĂ 

  

pentru atribuirea contractului de servicii – hrana participanti cursuri calificare de nivel 

2 organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851 
   
 

 Având în vedere procedura competitivă de atribuire a contractului de prestări servicii – 

hrană participanți cursui calificare de nivel 2 organizate de Partenerul 2 în cadrul proiectului 

POCU/464/3/12/127851 cu titlul FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE 

CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!, 

întocmită și derulată în conformitate cu prevederile ORDINULUI MINISTERULUI 

FONDURILOR EUROPENE nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive 

aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, care nu precizează termenul și nu impune 

obligativitatea întocmirii de către achizitorul privat a unui “caiet de sarcini” și a unei “fișe de 

date”, menționăm faptul că achizitorul privat – Asociația pentru Formare, Educație și 

Dezvoltare – EUROFED a întocmit documentația procedurii de achiziție competitivă în 

cadrul căreia a stabilit inclusive specificațiile tehnice aferente serviciilor vizate. 



                                                                               

                                       

 Astfel, referințele din cadrul Formularului 8 – PROPUNEREA TEHNICĂ cu privire 

la “caietul de sarcini” se vor citi după cum urmează: 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

Examinând Solicitarea de ofertă, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai 

ofertantului _____________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim 

ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Documentația procedurii achiziției 

competitive, să prestăm: 

 

 

Susemnatul/Subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai ofertantului 

_____________________________________(denumirea/numele ofertantului), declar/declarăm că am 

citit, am luat la cunoștință și îmi asum/ne asumăm prevederile procedurii competitive și anunțului 

publicat pe https://www.beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 – rubrica-achizitii beneficiar privati aferent 

procedurii de achiziție servicii – hrana participanti cursuri de calificare de nivel 2 organizate 

de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851. 

 

 

Data _____/_____/_____ 

______________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez 

                        (semnătura) 

 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Documentația 

procedurii achiziției competitive, astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele 

solicitate, punct cu punct. 

https://www.fonduri-ue.ro/

