
                                                                                  
 
 
 
 

    

 

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. 04 / 13.04.2021 

 

Solicitare clarificari – procedura competitiva 

Servicii de organizare 22 evenimente de informare si constientizare angajati in cadrul 

proiectului POCU/726/6/12/136240 

 Solicitare: 

1. Care sunt locatiile (orientative) de organizare, respectiv care sunt  regiunile de 

implementare vizate de proiect? 

2. Care este grupul tinta vizat ca si particianti la aceste evenimente si din ce zone provin, 

astfel incat sa se poata realiza o estimare corecta a costurilor privind transportul 

participantilor. 

 Raspuns: 

1. Conform documentatiei de atribuire a contractului de prestari servicii de organizare 22 

evenimente de informare si constientizare angajati in cadrul proiectului 

POCU/726/6/12/136240, sectiunea  Sectiunea 1. Informatii generale cu privire la achizitor, 
Locațiile de implementare ale proiectului – Județele, proiectul se implementa in judetele: Alba, 

Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Bihor, 

Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, 

Ialomita, Prahova, Teleorman, Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, Dolj, Gorj, 

Mehedinti, Olt, Valcea, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, aferente celor 7 regiuni de 

dezvoltare mai putin dezvoltate vizate de proiect, respectiv: regiunile Centru, Nord-Est, Nord-

Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest. 

2. Asa cum spune si titlul proiectului “EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA 

NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!”, precum si denumirea 

procedurii competitive de atribuire a prezentului contract, respectiv „Servicii de organizare 22 

evenimente de informare si constientizare angajati in cadrul proiectului 

POCU/726/6/12/136240”, grupul tinta vizat in cadrul celor 22 evenimente este format din 

angajati, persoane interesate de activitatile proiectului. 

Conform sectiunii Specificatii tehnice din procedura competitiva, numarul de persoane vizate 

in cadrul evenimentelor este de minimum 30 persoane/eveniment. 

Referitor la zonele din care acestia provin am raspuns la punctul 1. 

 Cu bine, 

 Asociatia EUROFED. 


