
                                                                               

                                       

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 

Nr. înreg. 02 / 17.06.2021 

 

ANUNȚ ATRIBUIRE 

 

Sectiunea I: ACHIZITOR PRIVAT 

I.1) Denumire si adrese 

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare - EUROFED 

Cod de identificare fiscala: 30299010; Adresa: Strada Salcamilor, nr. 42; Localitatea Vidra; Cod 

NUTS: RO322 Ilfov; Cod postal: 077186; Tara: Romania; Persoana de contact: Duran Mariana; 

Telefon: 0734080005; Fax: -E-mail: office@eurofed.ro; Adresa internet: (URL) www.eurofed.ro;  

Sectiunea II: Obiect 

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei 

II.1.1) Titlu: Servicii de editare si tiparire suporturi de curs aferente cursurilor de formare profesionala 

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

II.1.2) Cod CPV principal: 79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe, 

II.1.3) Tipul contractului: Prestare 

II.1.4) Descrierea succinta 

Contractul vizeaza prestarea de servicii – editare si tiparire suporturi de curs aferente cursurilor de 

formare profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851, dupa 

cum urmeaza: 

- 84 suporturi de curs. 

II.1.6) Informatii privind loturile 

Contractul este împartit în loturi: Nu 

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei 

Valoare: 8.400,00 

Moneda: RON 

Sectiunea II.2 Descriere 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare 

Cod CPV principal: 79800000-2 – Servicii tipografice si servicii conexe, 
Cod CPV suplimentar:  

79823000-9 – Servicii de tiparire si de livrare, 

79970000-4 – Servicii de editare 

II.2.3) Locul de executare 

Locul principal de executare: 

Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 24, Et. 1, Birou 4, Sector 3. 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice 



                                                                               

                                       

Proiect „FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII 

DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!”, POCU/464/3/12/127851 (Partener 2) – în implementare 

- proiect care are ca obiectiv general imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini in 

cadrul intreprinderilor din zona ITI Delta Dunarii care-si desfasoara activitatea principala sau 

secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in 

domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea 

principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile 

de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor din zona ITI 

Delta Dunarii cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare 

continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a 

competentelor dobandite in sistem non-formal si informal pentru 326 de angajati, precum si prin 

acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invatare 

la locul de munca. 

Contractul vizeaza prestarea de servicii – editare si tiparire suporturi de curs aferente cursurilor de 

formare profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului POCU/464/3/12/127851, dupa 

cum urmeaza: 

- 84 suporturi de curs. 

Sectiunea III: Procedura 

III.1) Descriere 

III.1.1) Tipul procedurii: Procedura competitiva 

III.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: Un contract de achizitii 

publice 

III.1.4) Informatii despre licitatia electronica 

Se va organiza o licitatie electronica: Nu 

Sectiunea IV: Atribuirea contractului 

Se atribuie un contract/un lot: Da 

IV.2) Atribuirea contractului 

Contract 

IV.2.1) Numarul si data incheierii contractului: 02 / 14.06.2021 

IV.2.2) Numele si adresa contractantului 

ALEX DIGITAL DESIGN SRL 

Cod de identificare fiscala: 41293056; Adresa: Municipiul Brasov, Șoseaua Cristianului nr. 2, biroul 8, 

județul  Brașov, Tara: Romania; Telefon: -; Fax: -E-mail: alex.digital.desigb2020@gmail.com; Adresa 

internet: (URL) www.addigital.ro;  

Contractul este un IMM Da 

IV.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului 

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 8.299,20 

Valoarea totala a contractului/lotului: 8.299,20 

Moneda: RON 

Sectiunea V: Informatii complementare 

V.1) Informatii suplimentare: - 

V.2) Proceduri de contestare 

V.2.1) Contestarea 

În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat procedura 

competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru soluționarea cauzei. 

V.3) Data publicarii prezentului anunt: 17.06.2021. 


