
 

  

 
 
 
Investe te în oameni! 
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritar  nr. 2 „Corelarea înv rii pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii”  
Domeniul major de interven ie 2.3. “Acces i participare la formare profesional  continu  (FPC)”  
Titlu proiect: „CALIFICA-TE PENTRU VIITOR!” 
Cod contract: POSDRU/108/2.3/G/79457 
Beneficiar: DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL 
 

Nr. 22 /23.06.2011 
 

In aten ia, 
 
Poten ialilor ofertan i pentru procedura de achizi ie de “SERVICII DE PROIECTARE DE SITE-URI WWW (WORLD 
WIDE WEB) I MENTENAN ” 
Având în vedere emiterea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea 
Achizi iilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiz  a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie 
public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii finan ate din 
instrumente structurale, cu nr. 301 

- Având în vedere respectarea în cadrul procedurii a regulilor stabilite prin  Comunicarea Comisiei 2006/C 
179/02 privind interpretarea reglement rilor comunitare în cazul contractelor care nu intra sub incidenta, total  
sau partial , a Directivelor privind achizitiile publice, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii  Europene C179/2 
din 1.08.2006 

 
SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi în calitate de achizitor, comunic  poten ialilor ofetan i 
urm toarele: 
 

- Procedura de achizi ie se va derula conform regulilor stabilite prin documenta ia pentru ofertan i, orice referire 
la poten iale documente i/sau termeni care nu mai produc efecte juridice având caracter informativ, 

 
- Achizitorul î i rezerv  dreptul de a suspenda procedura înainte de semnarea contractului de furnizare, s  

suspende executarea contractului sau s -l anuleze dac  aceast  m sur  este luat  în urma unor 
clarific ri/complet ri/instruc iuni suplimentare emise de autoritatea de management/organismul intermediar în 
scopul reglement rii achizi iilor incidente în cazul de fa . 

 
 
 
Manager Proiect, 
Ficu ANGHEL 


