
 
 
 
Investește în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenție 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 
Titlul proiectului: KANT - Competențe Antreprenoriale de Nivel European 
Beneficiar: M.P.A S.R.L Sibiu 
Parteneri: Asociația Pro Xpert, Asociația EUROED, SC TEAM CONSULTING SRL 
ID: POSDRU/92/3.1/S/61396 

 

 
 

Anunț publicitar 
Servicii de închiriere sala curs în cadrul proiectului KANT - Competențe Antreprenoriale de 

Nivel European 
Cod CPV 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile 

 
 

   
1. Obiectul contractului de achiziție: 

Servicii de închiriere pentru desfășurarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a cursurilor de specializare 
competențe antreprenoriale de bază și managementul proiectelor și a cursurilor de certificare europeană 

în afaceri EBC*L nivel A și nivel B în cadrul proiectului KANT - Competențe Antreprenoriale de Nivel 
European    

2. Sursa de finanțare: finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a 
întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 

3. Procedura folosită: procedura de prospectare a pieței – cerere de oferte 
4. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 
5. Informații privind achiziționarea serviciilor de închiriere pentru desfășurarea în Municipiul 

Râmnicu Vâlcea a cursurilor menționate la punctul 1 se pot obține de la sediul partenerului din regiunea 
Sud-Vest Oltenia, respectiv Asociația Pro Xpert, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea - Str. Râureni nr. 
132, punct de lucru în Calea lui Traian nr. 171 bl. 7 parter, certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor nr.16/29 martie 2005, CUI 17429121, telefon de contact 0374015545, fax: 0250737638, e-
mail: office@proxpert.org, www.proxpert.org.  

6. Data publicării anunțului: 21 noiembrie 2011 
7. Ofertele se depun personal sau prin poșta la punctul de lucru al Asociației Pro Xpert din 

Râmnicu Vâlcea - Calea lui Traian nr. 171 bl. 7 parter, cod poștal 204275, până la data de 31 
decembrie 2011 

8. Specificații tehnice  
- spațiul trebuie să asigure desfășurarea în condiții optime a cursurilor menționate la punctul 1 – 

numărul maxim de participanți fiind 28 persoane  
- este obligatoriu accesul la curent electric (minim 3 prize pentru videoproiector, laptop și 

încărcător aparat foto) și accesul la grupuri sanitare  
- spațiul trebuie să fie dotat cu flip-chart și videoproiector   
- spațiul trebuie să fie pus la dispoziție între 7 – 10 ore/zi, în funcție de tipul cursului (pentru 

competențe antreprenoriale cursurile durează 6 ore/zi, pentru managementul proiectelor cursurile 
durează 5 ore/zi și pentru certificarea europeană în afaceri EBCL nivel A și B cursurile durează 8 ore/zi, 
la acestea se adaugă 2 până la 4 pauze de câte 15 minute și între 30-60 de minute pentru pregătirea 
sălii) 
 9. Cadrul legal al achiziției: art.6 din „Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziții de 

produse, servicii sau lucrări finanțate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari 
sau partenerii acestuia, care nu sunt autorități contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, 
cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.9 lit.c1 
din aceeași ordonanță” emisă de M.M.P.S – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 
 
 
 

Responsabil regional Sud Vest Oltenia 
Silvia Petre 
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