
 

 

 
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
 Investeşte în oameni! 

 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC) 
Titlul proiectului: „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR” 
Contract : POSDRU/108/2.3/G/79238 

 
 

 

ERATĂ  
privind MODIFICAREA CALENDARULUI PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 
A CONTRACTULUI DE  SERVICII PENTRU EVENIMENTE COD CPV 

79952000 – 2 (Rev.2) şi SERVICII DE CATERING COD CPV 55520000-
1 
 

 

Comisia de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de achiziţie de SERVICII 
PENTRU EVENIMENTE COD CPV 79952000 – 2 (Rev.2) şi SERVICII DE CATERING 
COD CPV 55520000-1, necesar la implementarea proiectului „O ŞANSĂ PENTRU 
VIITOR”,  
 

DECIDE 
 

1. Se modifică calendarul procedurii din cadrul documentaţiei de atribuire pentru  
contractul de achiziţie de servicii pentru evenimente şi servicii de catering, după cum 
urmează: 
 

 Data publicării anunţului: 23.11.2012 
 Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 28.11.2012, ora 1000 
 Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor: 29.11.2012, ora 1000 
 Termen limită de depunere a ofertelor: 03.12.2012, ora 1000 
 Data deschiderii ofertelor 03.12.2012, ora 1600 

  Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a 
ofertei  câştigătoare:  03.12.2012, ora 1700 



 

 

2. Orice referire în documentaţia de atribuire pentru contractul de achiziţie de servicii pentru 
evenimente şi servicii de catering la termenul-limită de deschidere a ofertelor, data 
deschiderii ofertelor şi data-limită de evaluare a ofertelor şi de întocmire a procesului - 
verbal de selectare a ofertei câştigătoare vor fi considerate ca făcând referire la datele din 
cadrul calendarului modificat al procedurii de atribuire, aşa cum sunt ele precizate la pct. 1 
al prezentei erate. 
 
3. Se modifică formularul de ofertă – Formular 4, conform anexei la prezenta erată. 
 
4. Se modifică Anunţul/Invitaţia de participare la atribuirea contractului de achiziţie de 
servicii pentru evenimente şi servicii de catering, în conformitate cu calendarul modificat al 
procedurii, conform anexei la prezenta erată. 
 

 
 
Manager Proiect, 
Aleodor Nichifor 
 

  Consilier juridic, 
  Oana-Elena Ioniceanu  
 
  Responsabil financiar, 
  Radu Icuşca 
 
 
 
 
 


