
 

 

 

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: “CALIFIC -TE PENTRU VIITOR!” 
Cod contract: POSDRU/108/2.3/G/79457 
Beneficiar: DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL 
 

Nr. 525/23.03.2012 
 

 
INVITATIE DE PARTICIPARE 

 
 

SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL Iasi în calitate de achizitor, cu punct de lucru în Ia i, 
Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank), 
www.cursautorizat.ro , organizeaz  procedura competitiva, in vederea achizitionarii de:  

 
“Servicii de formare profesionala - DIRIGINTE POSTA” 

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesionala 
 

Se vor depune oferte pentru toate servicii soliciate. Nu se accept  oferte par iale. Nu se accept  oferte alternative. 
Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resusrelor Umane 2007 – 2013 si fonduri proprii. 
Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula pe o perioada de maxim 13 (treisprezece) luni 

incepand de la data semnarii contractului de ambele parti, in functie de graficul de implementare a activitatii realizat 
de achizitor. 

Termenul de prestare: serviciile vor demara in maxim  10 zile lucratoare de la comanda beneficiarului. 
Termen de plata: plata serviciilor se va face în termen de maximum 90 (nouazeci) de zile de la data emiterii 

facturii si inregistrarii ei de catre achizitor si receptia produselor. 
Locul de prestare: la sediul beneficiarului, 
 
Documentatia pentru ofertanti este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul 

electronic disponibil la adresa proprie de internet www.cursautorizat.ro , sectiunea Proiecte, “Califica-te pentru 
viitor!”. 

 
Oferta, documentele care înso esc oferta, se vor depune la sediul achizitorului, SC DEVELOPMENT 

TRAINING CONSULTING SRL, din Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia 
Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank), pân  la data de 09.04.2012, ora 10.00. 

 
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL, din 

Iasi, Str. Elena Doamna, Nr. 61A, et. 4 - intrarea dinspre intersectia Bucsinescu. (Cladirea cu Volksbank), în 
data de 09.04.2012 ora 17.00 i pot participa persoane juridice române/str ine, care au calitatea de prestatori ai 
serviciilor solicitate, conform condi iilor Documenta iei pentru ofertanti. 
 
Criteriul de atribuire este „pre ul cel mai sc zut”. Se vor evalua ofertele in functie de preturile unitare oferite. 

 
Informa ii privind desf urarea procedurii se pot ob ine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax. 0372 778264 

- 0232 271124. 
 
Data publicarii pe pagina de internet proprie: 23.01.2012. 

 


