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Anunt publicitar 
ACHIZIŢIE SERVICII DE CATERING ŞI SERVICII DE CAYARE + RESTAURANT PENTRU 

DESFĂŞURARE PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU OCUPAŢIA 
„FORMATOR” 

 

 

ACHIZITOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod poştal: 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 ACHIZIŢIE:  

În cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/5377 – “Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi 

promovarea patrimoniului cultural naţional”, Episcopia Severinului şi Strehaiei achiziţionează servicii 

de catering şi servicii de cazare + restaurant pentru participanţii la programul de formare profesională 

pentru ocupaţia “formator”. 

Programul de formare profesională se va desfăşura la Drobeta Turnu Severin (jud. Mehedinţi) şi 

Caransebeş (jud. Caraş-Severin) şi are o durată estimată de 15 zile (durata efectivă a fiecarui program 

urmează să fie stabilită la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de 

formare profesională). 

Perioada estimată de desfăşurare a programului de formare profesională: mai - iunie 2012. 

De serviciile de catering şi serviciile de cazare + restaurant vor beneficia participanţii la aceste 

programe de formare profesională, dupa cum urmează: 

- pentru programul de formare profesională pentru ocupaţia ”formator” desfăşurat la Drobeta Turnu 

Severin: 25 de persoane vor beneficia de servicii de catering (prânz); 15 persoane (estimat*) vor 

beneficia de servicii de cazare + restaurant (mic dejun şi cină). 

- pentru programul de formare profesionala pentru ocupaţia ”formator” desfăşurat la Caransebes: 25 

de persoane vor beneficia de servicii de catering (prânz); 15 persoane (estimat*) vor beneficia de 

servicii de cazare + restaurant (mic dejun şi cină). 



 
 
 

 

*Notă: Numărul participanţilor care vor beneficia de servicii de cazare + restaurant se va stabili exact 

la la momentul lansării comenzii de către achizitor.  

Participanţii la programul de formare profesională vor fi impartiti în câte două serii a 11-14 persoane 

pentru fiecare loc de desfăşurare (Drobeta Turnu Severin şi Caransebeş) 

Participanţii vor beneficia de servicii de catering (la prînz) şi de servicii de cazare + restaurant (la micul 

dejun şi cină) în fiecare zi a programului de formare profesională. 

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

Valoarea estimată a achiziţiei: 90.000 lei. 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitivă, conform 

Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare implementării 

proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 

SURSELE DE FINANŢARE: achiziţia este finanţată în cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/53777 din 

Fondul Social European  (prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013), bugetul naţional şi bugetul propriu al achizitorului (contribuţie proprie). 

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: preţul cel mai scăzut. 

DATA ŞI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 12.04.2012 ora 14:00. 

LOCUL DE DEPUNERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei – Biroul Registratură, Str. 

I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 

DATA ŞI ORA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 12.04.2012 ora 15:00. 

LOCUL DE DESCHIDERE A OFERTELOR: Episcopia Severinului şi Strehaiei – Centrul Coordonator 

Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. 

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

ofertelor. 

LIMBA DE REDACTARE A OFERTELOR: limba română. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă 

oferta, precum şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt prevăzute în 

Documentaţia pentru ofertanţi.  

Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-urile www.episcopiaseverinului.ro si 

www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro. sau poate fi obţinută printr-o solicitare scrisă adresată  

achizitorului.  

Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru orice informaţii 
suplimentare sau clarificări legate de achiziţie. 
 
Data publicării: 30.03.2012. 

 


