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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 
promovarea adaptabilitatii” 
Titlul proiectului: ”Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului 
cultural national” 
Numar de identificare: POSDRU/81/3.2/S/53777 

 
 
 

Anunt publicitar 
ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICARE IN COTIDIENE CU ACOPERIRE NATIONALA A 

ANUNTURILOR PUBLICITARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE  
 

1. Preambul: Episcopia Severinului si Strehaiei achizitioneaza servicii de publicare in cotidiene cu acoperire 
nationala a anunturilor publicitare privind achizitiile publice organizate in cadrul Proiectului “Pregatirea 
resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”.  
Achizitia se realizeaza prin aplicarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei, in conformitate cu 
prevederile Anexei 1 din Instructiunea A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 
implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013. 
Sursele de finantare: achizitia serviciilor este finantata in cadrul Proiectului mentionat din Fondul Social 
European (prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul 
national si bugetul propriu al achizitorului (contributie proprie). 
 

2. Datele de identificare ale achizitorului 
Denumire: Episcopia Severinului si Strehaiei. 
Adresa (sediu): Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Telefon: 0252 333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro. 
Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro  
Persoana de contact: Boieru Lucian – telefon : 0769057204. 
 

3. Obiectul achizitiei  
Se vor achizitiona servicii de publicare in cotidiene cu acoperire nationala a urmatoarelor anunturi publicitare 
privind achizitiile publice: 
a) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servicii de formare profesionala pentru “Comunicare in limba 
engleza”. 
b) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servii de catering, cazare si restaurant. 
Numarul de aparitii: 1 (unu). 
Continutul celor doua anunturi este prevazut in Anexa 1 si Anexa 2. 
Oferta prezentata va cuprinde: indicarea cotidianului cu acoperire nationala; pretul / cuvant publicat (fara 
TVA). 
Documentatia pentru ofertanti este disponibila in Anexa 3. 
 

4. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.  
 

5. Alte informatii 
Data publicarii anuntului: 10.08.2012. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.08.2012 ora 10:00. 
Locul de depunere a ofertelor: Episcopia Severinului si Strehaiei (Biroul Secretariat), Str. I.G. Bibicescu 
nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Limba de redactare a ofertelor: limba romana. 
 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze autoritatea contractanta pentru orice 
informatii suplimentare si/sau clarificari privind achizitia. 
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Anexa 1 

 
 

ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA 
 
ACHIZITOR: Episcopia Severinului si Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, cod postal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:  

In cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregatirea resurselor umane pentru 

valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”, Episcopia Severinului si Strehaiei 

achizitioneaza servicii de formare profesionala, dupa cum urmeaza: 

- Program de initiere pentru “Comunicare in limba engleza” la Drobeta Turnu Severin (jud. 

Mehedinti) pentru  40 de persoane, grupate in 3 serii de cate 12 – 14 cursanti; 

- Program de initiere pentru “Comunicare in limba engleza” la Caransebes (jud. Caras-

Severin) pentru  40 de persoane, grupate in 3 serii de cate 12 – 14 cursanti. 

Durata programului de formare profesionala / cursant: 208 ore de pregatire teoretica si 

practica. Perioada estimata de desfasurare a celor doua programe de formare profesionala: 

octombrie 201 2 – ianuarie 2013.  

Operatorii economici trebuie sa fie autorizati de organismele competente (Consiliul National 

de Formare Profesionala a Adultilor / Autoritatea Nationala pentru Calificari / alte organisme 

cu competente in domeniu) ca furnizori de formare profesionala pentru programul respectiv. 

Cod CPV: 80530000-8. 

Valoarea estimata a achizitiei: 68000 lei, din care 34000 lei = Program de initiere pentru 

“Comunicare in limba engleza” la Drobeta Turnu Severin si 34000 lei = Program de initiere 

pentru “Comunicare in limba engleza” la Caransebes. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva, 

conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 

implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANTARE: achizitia este finantata in cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European  (prin Programul Operational Sectorial 
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul national si bugetul propriu al 

achizitorului (contributie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: pretul cel mai 

scazut. 

DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Biroul 

Secretariat), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul Mehedinti 

DATA SI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 11:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Centrul 

Coordonator Drobeta Turnu Severin), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul 

Mehedinti. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limita de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba romana. 

INFORMATII SUPLIMENTARE: Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le 

cuprinda oferta, precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt 

prevazute in Documentatia pentru ofertanti.  

Documentatia pentru ofertanti este disponibila pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro si 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro sau poate fi obtinuta printr-o solicitare scrisa adresata  

achizitorului.  

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze achizitorul pentru orice 
informatii suplimentare sau clarificari legate de achizitie. 
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Anexa 2 

 
ACHIZITIE SERVICII DE CATERING, CAZARE SI RESTAURANT 

 
 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului si Strehaiei.  

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, cod postal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:  

In cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregatirea resurselor umane pentru 

valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”, Episcopia Severinului si Strehaiei 

achizitioneaza servicii de catering si servicii de cazare + restaurant pentru participantii la 

programul de formare profesionala pentru “Comunicare in limba engleza”. 

Programul de formare profesionala se va desfasura la Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinti) 

si Caransebes (jud. Caras-Severin) si are o durata de 26 zile lucratoare. Participantii la 

programul de formare profesionala vor fi impartiti in cate trei serii a 12-14 persoane pentru 

fiecare loc de desfasurare (Drobeta Turnu Severin si Caransebes). 

Perioada estimata de desfasurare a programului de formare profesionala: octombrie 2012 – 

ianuarie 2013. 

Participantii la programul de formare profesionala vor beneficia de serviciile de catering si 

serviciile de cazare + restaurant in fiecare zi a programului de formare profesionala, dupa cum 

urmeaza: 

- pentru programul de formare profesionala pentru ”Comunicare in limba engleza” desfasurat 

la Drobeta Turnu Severin: 40 de persoane vor beneficia de servicii de catering (pranz); 15 

persoane (estimat*) vor beneficia de servicii de cazare + restaurant (mic dejun si cina). 

- pentru programul de formare profesionala pentru ”Comunicare in limba engleza” desfasurat 

la Caransebes: 40 de persoane vor beneficia de servicii de catering (pranz); 20 persoane 

(estimat*) vor beneficia de servicii de cazare + restaurant (mic dejun si cina). 

*Nota: Numarul participantilor care vor beneficia de servicii de cazare + restaurant se va 

stabili exact la la momentul lansarii comenzii de catre achizitor.  

Cod CPV: 55520000-1; 55110000-4; 55300000-3. 
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Valoarea estimata a achizitiei: 200850 lei, din care: 

Servicii de catering – Drobeta Turnu Severin = 57200 lei; Servicii de catering – Caransebes = 

57200 lei; Servicii de cazare si restaurant – Drobeta Turnu Severin = 37050 lei; Servicii de 

cazare si restaurant – Caransebes = 49400 lei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva, 

conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 

implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANTARE: achizitia este finantata in cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European (prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul national si bugetul propriu al 

achizitorului (contributie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: pretul cel mai 

scazut. 

DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Biroul , Str. I. G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti 

DATA SI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 15:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei – Centrul 

Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul 

Mehedinti. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limita de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba romana. 

INFORMATII SUPLIMENTARE: Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le 

cuprinda oferta, precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt 

prevazute in Documentatia pentru ofertanti.  

Documentatia pentru ofertanti este disponibila pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro si 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro sau poate fi obtinuta printr-o solicitare scrisa adresata  

achizitorului.  

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze achizitorul pentru orice 
informatii suplimentare sau clarificari legate de achizitie.  
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Anexa 3 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI  
PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII PUBLICARE IN COTIDIENE CU ACOPERIRE NATIONALA A 

ANUNTURILOR PUBLICITARE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 
 

 

Achizitor EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Titlul proiectului POSDRU Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si 

promovarea patrimoniului cultural national 

Nr. contractului de finantare POSDRU/81/3.2/S/53777 

Calitatea achizitorului in  
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Achizitor: 

Denumire: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Persoana de contact: 

Boieru Lucian – consilier juridic  

Telefon: 0252 333048 

               0769 057204 

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro  Fax:       0252 333039 

Adresa de internet: www.episcopiaseverinului.ro  
Website dedicat proiectului POSDRU: www.patrimoniepiscopiaseverinului.ro  

 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 16.08.2012 ora 10:00. 

       b) Adresa unde se primesc ofertele: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI (Biroul 

Secretariat), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, 

fiind pastrata la sediul achizitorului, nedeschisa. 

c) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: cercetare a pietei – 

studio al pietei de piata, conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea 

achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie / denumirea serviciilor achizitionate 

Servicii de publicare in cotidiene cu acoperire nationala a anunturilor publicitare privind achizitiile 

publice 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate 

Se vor achizitiona servicii de publicare in publicatii cu acoperire nationala, cu aparitie cotidiana, 

in conformitate cu prevederile pct. 5.6 din Anexa nr. 1 a Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 

26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 

2007-2013, a urmatoarelor anunturi publicitare : 

a) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servicii de formare profesionala pentru 

“Comunicare in limba engleza”. 

b) 1 (unu) anunt publicitar pentru achizitia de servii de catering, cazare si restaurant. 

Numarul de aparitii: 1 (unu). 

Continutul celor doua anunturi este prevazut la pct. 5. Descrierea obiectului contractului. 

2.1.3. Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor 

a) LUCRARI                          □  b) Produse                          □  c) Servicii        

Executare                              □ 

Proiectare si executare          □ 

Executarea, prin orice 

mijloace, a unei lucrari, 

conform  cerintelor specificate 

de achizitor                           □                        

Cumparare                            □ 

Leasing                               □ 

Inchiriere                               □ 

Inchiriere cu optiune de      □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea □     

Categoria serviciului :  

Anexa 2A 
 

Principala locatie a lucrarii 

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de livrare  

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de prestare: 

Anunturile vor fi publicate intr-

un cotidian cu acoperire 

nationala 

 

2.1.4. Durata contractului de achizitie 

Durata in zile: 1 zi (anunturile vor fi publicate in cotidianul cu acoperire nationala o singura data). 

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE  
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PRETUL CEL MAI SCAZUT                                                                                                   

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                                   □ 
 

Nota: Compararea preturilor prevazute in propunerile financiare ale ofertantilor se realizeaza la 

valoarea fara TVA. 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romana 

4.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

LEI (RON) 

4.3. Perioada minima de 
valabilitate a ofertei 

Pana la data  01.09.2012 

4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (tehnic si financiar) 

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu 

prevederile din Documentatia pentru ofertanti. Oferta are 

caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe 

toata perioada de valabilitate. 

Oferta trebuie sa cuprinda indicarea cotidianului cu acoperire 

nationala si pretul/tariful ofertat / cuvant publicat exprimat in 

lei, fara TVA. 

Termen de plata: 10 zile de la data publicarii anunturilor si 

emiterii facturii, dupa caz, plata se poate face inainte de 

aparitie in functie de conditiile de plata agreate de ofertant. 

Data limita si ora pentru depunerea ofertelor: 16.08.2012 
ora 10:00. 

Locul depunerii ofertelor: Episcopia Severinului si 

Strehaiei (Biroul Secretariat), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, 

Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Judetul: Mehedinti, Tara: 

Romania 

Operatorul economic va lua toate masurile astfel incat oferta 

sa fie primita si inregistrata de catre achizitor pana la data si 

ora limita de depunere a ofertelor.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei  

Ofertantii isi pot retrage sau modifica ofertele printr-o 

notificare scrisa adresata achizitorului, inainte de termenul 

limita de depunere a ofertelor. Orice astfel de notificare de 



 
 
 

 9 

modificare sau retragere trebuie sa fie elaborata si depusa in 

conformitate cu cerintele din prezenta documentatie. In plus, 

pe plicul exterior trebuie sa se inscrie in mod clar 

„Modificare” sau „Retragere” , dupa caz.  

Ofertantul are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta, 

prin solicitare scrisa semnata si stampilata de reprezentantul 

sau legal si adresata achizitorului pana la data si ora 

depunerii ofertelor.  

Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate 

modifica sau retrage nicio oferta depusa, sub sanctiunea 

excluderii de la procedura de atribuire a contractului de 

achizitie. 

Orice oferta depusa la o alta adresa sau dupa data si ora 

limita indicate mai sus sunt declarate intarziate si, prin 

urmare, respinse. 

Nu se accepta oferte alternative. 

4.6. Informatii referitoare la 
termenele pentru prestarea 
serviciilor 

Serviciile se vor presta in cel mai scurt termen de la primirea 

comenzii din partea achizitorului. 

4.7. Modalitati de contestare a 
deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de 

achizitie si de solutionare a 
contestatiei 

Eventualele contestatii se vor depune, in scris, la sediul 

achizitorului: Episcopia Severinului si Strehaiei, Str. I.G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220103, 

judetul Mehedinti, sau se pot transmite prin fax ori e-mail, cu 

confirmare de primire. 

Achizitorul este singurul competent sa se pronunte in 

legatura cu contestatia formulata. Solutionarea contestatiei 

se va face prin pronuntarea unei decizii definitive de catre o 

comisie desemnata de catre achizitor. Din comisia de 

solutionare nu vor face parte membrii comisiei de evaluare a 

ofertelor.  

Termenul de depunere a contestatiilor: 5 zile calendaristice 

de la comunicarea actului contestat. Depasirea acestui 

termen antrezeaza respingerea contestatiei ca tardiva. 
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4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv conditiile 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Pretul ofertat este ferm, nu se actualizeaza. 

4.9. Conflict de interese In conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, nu este 

permisa existenta unei situatii de conflict de interese intre 

reprezentantii achizitorului si ofertant.  

Conflictul de interese reprezinta situatia in care exista 

legaturi intre structurile beneficiarului si ofertanti, intre 

membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care 

ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in 

doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie. 

La depunerea ofertei, ofertantul este obligat sa depuna o 

declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese. 

Daca o situatie de conflict de interese apare peperioada 

derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa 

notifice in scris, de indata, achizitorul si sa ia masuri opentru 

inlaturarea situatiei respective. 

Pentru evitarea conflictului de interese se vor respecta 

prevederile art. 66-70 din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE)                                                                                                           

Vor fi publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala urmatoarele anunturi privind achizitiile 

publice efectuate in cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/53777 - “Pregatirea resurselor umane 

pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national” 
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Anunt nr. 1 
ACHIZITIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului si Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, cod postal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro ;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:  

In cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregatirea resurselor umane pentru 

valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”, Episcopia Severinului si Strehaiei 

achizitioneaza servicii de formare profesionala, dupa cum urmeaza: 

- Program de initiere pentru “Comunicare in limba engleza” la Drobeta Turnu Severin (jud. 

Mehedinti) pentru  40 de persoane, grupate in 3 serii de cate 12 – 14 cursanti; 

- Program de initiere pentru “Comunicare in limba engleza” la Caransebes (jud. Caras-

Severin) pentru  40 de persoane, grupate in 3 serii de cate 12 – 14 cursanti. 

Durata programului de formare profesionala / cursant: 208 ore de pregatire teoretica si 

practica. Perioada estimata de desfasurare a celor doua programe de formare profesionala: 

octombrie 201 2 – ianuarie 2013.  

Operatorii economici trebuie sa fie autorizati de organismele competente (Consiliul National 

de Formare Profesionala a Adultilor / Autoritatea Nationala pentru Calificari / alte organisme 

cu competente in domeniu) ca furnizori de formare profesionala pentru programul respectiv. 

Cod CPV: 80530000-8. 

Valoarea estimata a achizitiei: 68000 lei, din care 34000 lei = Program de initiere pentru 

“Comunicare in limba engleza” la Drobeta Turnu Severin si 34000 lei = Program de initiere 

pentru “Comunicare in limba engleza” la Caransebes. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva, 

conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 

implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANTARE: achizitia este finantata in cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European  (prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul national si bugetul propriu al 

achizitorului (contributie proprie). 
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CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: pretul cel mai 

scazut. 

DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Biroul 

Secretariat), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul Mehedinti 

DATA SI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 11:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Centrul 

Coordonator Drobeta Turnu Severin), Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul 

Mehedinti. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limita de 

depunere a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba romana. 

INFORMATII SUPLIMENTARE: Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le 

cuprinda oferta, precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt 

prevazute in Documentatia pentru ofertanti.  

Documentatia pentru ofertanti este disponibila pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro si 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro sau poate fi obtinuta printr-o solicitare scrisa adresata  

achizitorului.  

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze achizitorul pentru orice 

informatii suplimentare sau clarificari legate de achizitie.  
 
Anunt nr. 2  

ACHIZITIE SERVICII DE CATERING, CAZARE SI RESTAURANT 
 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului si Strehaiei.  

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, cod postal: 220103. 

Telefon: 0252333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro;  

Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. 

Persoana de contact: Boieru Lucian - 0769057204. 

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:  

In cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregatirea resurselor umane pentru 

valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national”, Episcopia Severinului si Strehaiei 
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achizitioneaza servicii de catering si servicii de cazare + restaurant pentru participantii la 

programul de formare profesionala pentru “Comunicare in limba engleza”. 

Programul de formare profesionala se va desfasura la Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinti) 

si Caransebes (jud. Caras-Severin) si are o durata de 26 zile lucratoare. Participantii la 

programul de formare profesionala vor fi impartiti in cate trei serii a 12-14 persoane pentru 

fiecare loc de desfasurare (Drobeta Turnu Severin si Caransebes). 

Perioada estimata de desfasurare a programului de formare profesionala: octombrie 2012 – 

ianuarie 2013. 

Participantii la programul de formare profesionala vor beneficia de serviciile de catering si 

serviciile de cazare + restaurant in fiecare zi a programului de formare profesionala, dupa cum 

urmeaza: 

- pentru programul de formare profesionala pentru ”Comunicare in limba engleza” desfasurat la 

Drobeta Turnu Severin: 40 de persoane vor beneficia de servicii de catering (pranz); 15 

persoane (estimat*) vor beneficia de servicii de cazare + restaurant (mic dejun si cina). 

- pentru programul de formare profesionala pentru ”Comunicare in limba engleza” desfasurat la 

Caransebes: 40 de persoane vor beneficia de servicii de catering (pranz); 20 persoane 

(estimat*) vor beneficia de servicii de cazare + restaurant (mic dejun si cina). 

*Nota: Numarul participantilor care vor beneficia de servicii de cazare + restaurant se va stabili 

exact la la momentul lansarii comenzii de catre achizitor.  

Cod CPV: 55520000-1; 55110000-4; 55300000-3. 

Valoarea estimata a achizitiei: 200850 lei, din care: servicii de catering – Drobeta Turnu 

Severin = 57200 lei; servicii de catering – Caransebes = 57200 lei; servicii de cazare si 

restaurant – Drobeta Turnu Severin = 37050 lei; servicii de cazare si restaurant – Caransebes 

= 49400 lei. 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva, 

conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 

implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANTARE: achizitia este finantata in cadrul Proiectului 

POSDRU/81/3.2/S/53777 din Fondul Social European (prin Programul Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul national si bugetul propriu al 

achizitorului (contributie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: pretul cel mai 

scazut. 
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DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 10:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei (Biroul , Str. I. G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti 

DATA SI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 04.09.2012 ora 15:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului si Strehaiei – Centrul 

Coordonator Drobeta Turnu Severin, Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin , judetul 

Mehedinti. 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 de zile de la termenul limita de depunere 

a ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba romana. 

INFORMATII SUPLIMENTARE: Toate documentele si informatiile pe care trebuie sa le 

cuprinda oferta, precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt 

prevazute in Documentatia pentru ofertanti.  

Documentatia pentru ofertanti este disponibila pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro si 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro sau poate fi obtinuta printr-o solicitare scrisa adresata  

achizitorului.  

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze achizitorul pentru orice 
informatii suplimentare sau clarificari legate de achizitie.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


