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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale” 
Domeniul major de intervenţie:6.2 “Imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile la piaţa muncii” 
Titlul proiectului: „Egalitate pe piata muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″” 
Cod Contract: POSDRU/165/6/2/S/140936 
Beneficiar: Agenţia Naţională Antidrog 

 

 

Nr. inregistrare: 10 din 24 octombrie 2014 
 

Aprob, 

 

REPREZENTANT LEGAL  

(semnătura autorizată şi stampilă) L.S. 
 

 

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR 

 

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii integrate de organizare evenimente (servicii hoteliere - cazare și de 

servire a mâncării/catering, transport, închiriere săli de curs)” 

2. Tip contract: Contract de prestări servicii 

3. Durata contractului: 8 luni de la data semnării contractului. 

4. Locul de livrare a produselor/execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: Bucureşti, România  

5. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate 

aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum 

şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări 

6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie 

Achiziţie de Servicii integrate de organizare evenimente (servicii hoteliere - cazare și de servire a mâncării/catering, 

transport, închiriere săli de curs) în vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii de formare 

profesională pentru organizații relevante din cadrul proiectului „Egalitate pe piata muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea 

persoanelor vulnerabile”, - POSDRU/165/6/2/S/140936. Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative 

naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale 

contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului  elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 

1120/15.10.2013. 

7. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 48.306,45 lei fără TVA 
9. Cerințe minime de calificare:  Conform documentatie de atribuire anexate prezentui anunt/invitatii de participare 

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut. 

11. Reguli de transparenţă şi publicitate 

Documentația este încarcata integral pe site-ul http://transcena.ro. Documentaţia pentru Ofertanţi si Formularistica standard 

se obţine accesând site-ul  SAU prin solicitare scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor 

12. Informaţii suplimentare 

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată 

Achizitorului la tel: 0726.256.016, FAX: 021 430 02 13, E-MAIL: office@transcena.ro  

13. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ 

ASOCIAȚIA TRANSCENA, Adresa: strada Cupolei, nr. 5, bloc 2B, scara B, ap. 55, parter, sector 6, Bucureşti, Romania. 

14. Durata de valabilitate a ofertelor: Minim 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor 

13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ 

Data: 29.10.2014 

Ora limită: ora 10:00 

14. Data și ora ședinței de deschidere 

Data: 29.10.2014 

Ora limită: ora 13:00 
 

http://transcena.ro/
mailto:office@transcena.ro


 
 

 

 
 

Pagina 2 din 2 

 Elaborat de: Avizat de: 

Nume şi 

Prenume 
Saulea Dragos-Sebastian Vieru Roxana Ecaterina 

Funcţia 
Expert achiziţii publice Responsabil tehnic 

Semnătura 

 

  

Data 24 octombrie 2014 24 octombrie 2014 

 


