
                                                                                  
 
 
 
 

    

 

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. 01 / 23.04.2021 

 

DECIZIE PRIVIND ANULAREA PROCEDURII  

COMPETITIVE 

  

pentru atribuirea contractului de prestari servicii de organizare 22 evenimente de 

informare si constientizare angajati 

 
Program de finanțare Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Obiectivul 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 

Titlul proiectului EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE 

COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR! 

Beneficar ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI 

DEZVOLTARE - EUROFED 

Număr contract 4630/31.03.2021 

Cod proiect 136240 

  
1. Tipul contractului: Prestare servicii 

2. Obiectul contractului: servicii de organizare 22 evenimente de informare si constientizare 

angajati in cadrul proiectului POCU/726/6/12/136240 

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  

79952000-2 - Servicii pentru evenimente  

 

5. Valoarea estimata: 83.600,00 lei fara TVA  



                                                                                  
 
 
 
 

    

 

 

6. Justificare anulare procedura  

 

In data de 05.04.2021, ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE 

- EUROFED, in calitate de beneficiar al proiectului „EVOLUEAZA IN CARIERA - 

CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!”, cod 

SMIS 136240, a publicat pe site-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro (www.fonduri-ue.ro) 

procedura competitiva Achizitie servicii de organizare 22 evenimente de informare si 

constientizare angajati in cadrul proiectului POCU/726/6/12/136240, avand ca data limita de 

depunere a ofertelor 23.04.2021.  

In conformitate cu prevederile punctului 7.8. Alte informatii relevante, care prevede 

faptul ca: “ Anularea procedurii poate fi decisa atunci cand:  

- la data si ora anuntata in anuntul publicat nu se primeste cel putin o oferta  

- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme  

- nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in 

considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor 

tehnice si/sau financiare  

- au fost depuse numai oferte a caror valoare depaseste valoarea estimativa 

mentionata in prezenta documentatie si in anuntul de invitatie publicat  

- se constata abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de 

atribuire sau este imposibila incheierea contractului  

- in cazul in care, dupa finalizarea procesului de evaluare nu a fost stabilit un 

castigator, procedura se anuleaza si se reia cu respectarea tuturor pasilor procedurali  

sunt constatate anumite vicii de procedura care ar putea afecta derularea si atribuirea 

contractului, si ar putea conduce la aplicarea de corectii financiare ulterioare, de catre 

AM POCU / OIR POSDRU VEST, la proiectul implementat de ASOCIATIA PENTRU 

FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE - EUROFED, in calitate de Beneficiar, 

pentru care se face achizitia in cauza.”, procedura competitiva privind atribuirea 

contractului de prestari servicii de organizare 22 evenimente de informare si 

constientizare angajati in cadrul proiectului POCU/726/6/12/136240 se anuleaza. 

 

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

organizare 22 evenimente de informare si constientizare angajati in cadrul proiectului 

POCU/726/6/12/136240 in cadrul proiectului cu titlul ,,EVOLUEAZA IN CARIERA - 

CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!”, s-a 

constatat o eroare/omisiune in procedura competitiva, respectiv specificatiile tehnice nu au 

fost intocmite in conformitate cu prevederile cererii de finantare, 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. 

 

 
Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare – EUROFED. 


