
                                                                                  
 
 
 
 

    

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 6:  Educație și competențe 
Prioritatea de investitii 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 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut 

de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor 

învățării dobândite în contexte non-formale și informale. 
Cod apel: POCU/726/6/12/ 

Cod proiect: 136240 

Titlul proiectului: EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR! 
Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED 

 

 
Nr. înreg. 01 / 22.06.2021 

 

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: Achizitie servicii de organizare evenimente de formare angajati, 2 grupe/serii curs 

competente antreprenoriale in cadrul proiectului POCU/726/6/12/136240 

II.1.2) Cod CPV principal: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente, 

II.1.3) Tipul contractului: Prestare 

II.1.4) Descrierea succinta 

Contractul vizeaza prestarea de servicii – organizare evenimente de formare angajati, 2 grupe/serii curs 

competente antreprenoriale organizate de Liderul de parteneriat, in cadrul proiectului 

POCU/726/6/12/136240, dupa cum urmeaza: 

1) - 1 sala de curs timp de 6 zile per eveniment in fiecare locatie indicata de achizitorul privat, din locatiile 

de implementare ale proiectului, cu o capacitate de minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator). 

Asigurarea unui spatiu suficient de mare in care sa incapa 15 persoane respectand regulile impuse in 

contextul COVID 19, respectiv prestatorul va asigura urmatoarele: 

a) Spatiul va fi asigurat in cadrul unei locatii adecvate, respectand regulile impuse in contextul 

COVID 19. 

b) La locul de desfasurare a evenimentelor sa se permita postarea de afise si de bannere, roll-upuri 

care contin informatii despre proiect pentru a asigura vizibilitatea proiectelor finantate prin POCU. 

c) Nu se permite ca sala / locatia / spatiul pentru organizarea evenimentului sa fie situata la subsol 

sau in spatii fara aerisire. 

d) Sala / locatia / spatiul va beneficia de lumina naturala si lumina artificiala. 

e) Prestatorul va asigura sala / locatia / spatiul doar intr-o cladire curata, sigura. Sala locatia / spatiul 

va fi deservita de grupuri sanitare dotate cu hartie igienica, sapun si prosoape/servete. 

2) - mese si scaune timp de 6 zile pentru minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pe toata perioada de desfasurare a evenimentelor prestatorul va asigura mese si scaune pentru toti 

participantii la evenimente, respectiv 14 cursanti (angajati) si 1 formator. 

2) - mic dejun, pranz si cina timp de 5 zile + un pranz pentru ziua de examen pentru minimum 15 

persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pentru micul dejun, pranz si cina, prestatorul va asigura bufet suedez ce va include: preparate reci, 

preparate calde, salate, prajituri, apa minerala plata si carbogazoasa, bauturi racoritoare, cafea. Prestatorul 

(ofertantul castigator) se va asigura ca mancarea este calda in momentul servirii (daca este cazul), iar 



                                                                                  
 
 
 
 

    

 

calitatea produselor servite este la un standard ridicat (produse proaspete, in termen de garantie). 

Nu se accepta produse vechi, perisate, necalitative, achizitorul privat isi rezerva dreptul de a le respinge si 

de a nu le plati daca nu sunt conforme.  

In vederea desfasurarii in bune conditii a contractului, prestatorul va asigura atat logistica (vesela de unica 

folosinta: cesti, tacamuri, farfurii, pahare si şervetele pentru toti participantii), cat si personalul necesar 

care va asista participantii pe durata evenimentului, in privinta serviciilor contractate, avand in vedere 

numarul de participanti dar si debarasarea si strangerea deseurilor 

Serviciile de mic de jos, pranz si cina se vor asigura intr-un spatiu adecvat, in incinta cladirii de 

desfasurare a evenimentului, cat mai aproape de sala / locatia / spatiul unde va avea loc evenimentul, 

respectand normele de igiena in domeniul alimentatiei. 

3) - minimum 2 pauze de cafea timp de 5 zile pe perioada desfasurarii cursului + 1 pauza de cafea in ziua 

de desfasurare a examenului pentru minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pentru pauza de cafea prestatorul va asigura urmatoarele tipuri de produse in cantitati suficiente pentru 

numarul de participanti la eveniment si in functie de solicitarea achizitorului privat, dupa caz: bautura 

calda (cafea, ceai, inclusiv lapte pentru cafea si zahar) si rece (apa minerala plata si carbogazoasa, bauturi 

racoritoare), produse de patiserie sarate si dulci. Se va amenaja un spatiu in care se va servi cafeaua, apa 

etc. pe toata durata evenimentului. 

4) - aparatura audio si video timp de 6 zile in cadrul fiecarui eveniment din fiecare locatie in parte. 

In vederea desfasurarii in bune conditii a contractului, prestatorul va asigura atat logistica (sistem audio, 

video proiector si laptop), cat si personalul necesar, in privinta serviciilor contractate, avand in vedere 

numarul de participanti. 

5) - transport participanti in cadrul fiecarui eveniment in parte. 

Pentru participantii la cele 2 evenimente li se va oferi in zile de desfasurare a evenimentelor servicii de 

transport, astfel: fie asigurarea unui mijloc de transport care sa ii aduca pe participanti la eveniment si 

retur, fie decontarea transportului in cazul in care participantii aleg sa se deplaseze pe cont propriu. 

6) - cazare 4 nopti pentru 14 persoane (cursanti) per eveniment. 

Pentru participantii la cele 2 evenimente li se va oferi in zile de desfasurare a evenimentelor servicii de 

cazare, astfel: cazarea acestora timp de 4 nopti/eveniment in hotel/pensiune de maxim 3 stele. 

Cursurile se vor derula in sistem intensiv, respectiv vineri, sambata si duminica, pe durata a 2 

saptamani consecutive. 

Locatia de implementare: avand in vedere domiciliul/resedinta persoanelor din grupul tinta al 

proiectului care vor participa la cele 2 sesiuni de formare, evenimentele se vor organiza in regiunea 

Centru, judetul Mures. 

II.1.6) Informatii privind loturile 

Contractul este împartit în loturi: Nu 

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei 

Valoare: 42.000,00 

Moneda: RON 

Sectiunea II.2 Descriere 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare 

Cod CPV principal: 79952000-2 - Servicii pentru evenimente, 
Cod CPV suplimentar:  

 

II.2.3) Locul de executare 

Locul principal de executare: 

Regiunea Centru, judetul Mures. 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice 

Proiect „EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL 

ANGAJATILOR!”, POCU/726/6/12/136240 (Beneficiar) – în implementare - proiect care are ca obiectiv 

general implementarea unor masuri destinate cresterii participarii la programe de formare profesionala 

continua pentru 658 angajati de la nivelul celor 7 regiuni mai putin dezvoltate din Romania, in special 

pentru acei adulti/angajati cu un nivel scazut de calificare, persoane/angajati cu varsta de peste 40 ani si 



                                                                                  
 
 
 
 

    

 

din zonele rurale defavorizate, prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat, programe 

de formare profesionala acreditate, programe de formare profesionala informale si alte activitati formare 

informale si activitati de informare si constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii 

adultilor la programe de invatare pe tot parcusul vietii, pe o perioada de 24 luni. 

Contractul vizeaza prestarea de servicii – organizare evenimente de formare angajati, 2 grupe/serii curs 

competente antreprenoriale organizate de Liderul de parteneriat, in cadrul proiectului 

POCU/726/6/12/136240, dupa cum urmeaza: 

1) - 1 sala de curs timp de 6 zile per eveniment in fiecare locatie indicata de achizitorul privat, din locatiile 

de implementare ale proiectului, cu o capacitate de minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator). 

Asigurarea unui spatiu suficient de mare in care sa incapa 15 persoane respectand regulile impuse in 

contextul COVID 19, respectiv prestatorul va asigura urmatoarele: 

f) Spatiul va fi asigurat in cadrul unei locatii adecvate, respectand regulile impuse in contextul 

COVID 19. 

g) La locul de desfasurare a evenimentelor sa se permita postarea de afise si de bannere, roll-upuri 

care contin informatii despre proiect pentru a asigura vizibilitatea proiectelor finantate prin POCU. 

h) Nu se permite ca sala / locatia / spatiul pentru organizarea evenimentului sa fie situata la subsol 

sau in spatii fara aerisire. 

i) Sala / locatia / spatiul va beneficia de lumina naturala si lumina artificiala. 

j) Prestatorul va asigura sala / locatia / spatiul doar intr-o cladire curata, sigura. Sala locatia / spatiul 

va fi deservita de grupuri sanitare dotate cu hartie igienica, sapun si prosoape/servete. 

2) - mese si scaune timp de 6 zile pentru minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pe toata perioada de desfasurare a evenimentelor prestatorul va asigura mese si scaune pentru toti 

participantii la evenimente, respectiv 14 cursanti (angajati) si 1 formator. 

2) - mic dejun, pranz si cina timp de 5 zile + un pranz pentru ziua de examen pentru minimum 15 

persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pentru micul dejun, pranz si cina, prestatorul va asigura bufet suedez ce va include: preparate reci, 

preparate calde, salate, prajituri, apa minerala plata si carbogazoasa, bauturi racoritoare, cafea. Prestatorul 

(ofertantul castigator) se va asigura ca mancarea este calda in momentul servirii (daca este cazul), iar 

calitatea produselor servite este la un standard ridicat (produse proaspete, in termen de garantie). 

Nu se accepta produse vechi, perisate, necalitative, achizitorul privat isi rezerva dreptul de a le respinge si 

de a nu le plati daca nu sunt conforme.  

In vederea desfasurarii in bune conditii a contractului, prestatorul va asigura atat logistica (vesela de unica 

folosinta: cesti, tacamuri, farfurii, pahare si şervetele pentru toti participantii), cat si personalul necesar 

care va asista participantii pe durata evenimentului, in privinta serviciilor contractate, avand in vedere 

numarul de participanti dar si debarasarea si strangerea deseurilor 

Serviciile de mic de jos, pranz si cina se vor asigura intr-un spatiu adecvat, in incinta cladirii de 

desfasurare a evenimentului, cat mai aproape de sala / locatia / spatiul unde va avea loc evenimentul, 

respectand normele de igiena in domeniul alimentatiei. 

3) - minimum 2 pauze de cafea timp de 5 zile pe perioada desfasurarii cursului + 1 pauza de cafea in ziua 

de desfasurare a examenului pentru minimum 15 persoane (14 cursanti + 1 formator) per eveniment. 

Pentru pauza de cafea prestatorul va asigura urmatoarele tipuri de produse in cantitati suficiente pentru 

numarul de participanti la eveniment si in functie de solicitarea achizitorului privat, dupa caz: bautura 

calda (cafea, ceai, inclusiv lapte pentru cafea si zahar) si rece (apa minerala plata si carbogazoasa, bauturi 

racoritoare), produse de patiserie sarate si dulci. Se va amenaja un spatiu in care se va servi cafeaua, apa 

etc. pe toata durata evenimentului. 

4) - aparatura audio si video timp de 6 zile in cadrul fiecarui eveniment din fiecare locatie in parte. 

In vederea desfasurarii in bune conditii a contractului, prestatorul va asigura atat logistica (sistem audio, 

video proiector si laptop), cat si personalul necesar, in privinta serviciilor contractate, avand in vedere 

numarul de participanti. 

5) - transport participanti in cadrul fiecarui eveniment in parte. 

Pentru participantii la cele 2 evenimente li se va oferi in zile de desfasurare a evenimentelor servicii de 

transport, astfel: fie asigurarea unui mijloc de transport care sa ii aduca pe participanti la eveniment si 

retur, fie decontarea transportului in cazul in care participantii aleg sa se deplaseze pe cont propriu. 



                                                                                  
 
 
 
 

    

 

6) - cazare 4 nopti pentru 14 persoane (cursanti) per eveniment. 

Pentru participantii la cele 2 evenimente li se va oferi in zile de desfasurare a evenimentelor servicii de 

cazare, astfel: cazarea acestora timp de 4 nopti/eveniment in hotel/pensiune de maxim 3 stele. 

Cursurile se vor derula in sistem intensiv, respectiv vineri, sambata si duminica, pe durata a 2 

saptamani consecutive. 

Locatia de implementare: avand in vedere domiciliul/resedinta persoanelor din grupul tinta al 

proiectului care vor participa la cele 2 sesiuni de formare, evenimentele se vor organiza in regiunea 

Centru, judetul Mures. 

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: 05 / 18.06.2021 

IV.2.2) Numele si adresa contractantului 

EDICTA CONSULTING SRL 

Cod de identificare fiscala: 32648141; Adresa: Sat Pietris, Comuna Deda, nr. 69, judetul Mures, Tara: 

Romania; Telefon: 0740894289; Fax: -E-mail: edicataconsulting@gmail.com; Adresa internet: (URL) 

-;  

Contractul este un IMM Da 

IV.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului 

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 41.000,00 

Valoarea totala a contractului/lotului: 41.000,00 

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: 22.06.2021. 
 


