
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Axa prioritară 6 – “Educaţie şi competenţe”  
Obiectivul specific 6.12 - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți,  

cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea  

și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
Titlul Proiectului: “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest” 
Proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Contract POCU/726/6/12/135148 

 

  

 

Nr. 10012023AIM_001/10.01.2023 

 

Baia Mare, 10.01.2023 

 

Achizitie directa :  

“Servicii organizare conferinta pentru 100 persoane” 

 

               ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES, cu sediul în Baia Mare, 

str. 1 Mai, nr. 25, jud. Maramures, urmeaza sa achizitioneze prin Achizitie directa, in cadrul 
proiectului „Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale 

continue in regiunea Nord-Vest”, Contract nr. POCU/726/6/12/135148, Proiect cofinantat din 

Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: cod cpv  

79951000-5 – Servicii organizare conferinta pentru 100 persoane– organizarea unei “Zile a 

formarii profesionale” 

            Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: avantajele tehnice si financiare 

care motiveaza alegerea in raport cu celelalte specificatii tehnice ofertate. 

            Depunerea ofertelor: operatorii economici vor depune ofertele la sediul Asociatiei 

Intreprinzatorilor Maramures:  Baia Mare, str. 1 Mai, nr.25 sau pe adresa de e-mail 

office@patronatmm.ro, conform solicitarii de oferta atasate. 

            Informatii :  operatorii economici interesati pot solicita detalii la sediul asociatiei din 

Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, pe adresa de e-mail office@patronatmm.ro sau la nr.telefon/fax 

0747.078.269. 

 

           Primirea ofertelor se va face pana la data de 27.01.2023. 
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SOLICITARE DE OFERTA 

 

                         Va rugam sa ne transmiteti pana la data de 27.01.2023, la sediul Asociatiei 

Intreprinzatorilor Maramures, oferta de pret pentru produsele/serviciile de mai jos, necesare pentru 

derularea in conditii optime a proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru 

promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, contract 

POCU/726/6/12/135148. 

 

Nr.crt. Denumirea produselor/serviciilor Cantitate – U.M. 

 
1. 

 
Servicii de organizare a unei “Zile a formarii profesionale”, o 

conferinta pentru un numar de 100 persoane (inchiriere sala, 

cofee break, pranz), in cadrul SA3.1 Organizarea unei “Zile a 

formarii profesionale”, cu participarea angajatorilor din 

regiune 
 

 
1 conferinta 

 

Conditii de executie, livrare si plata 

Furnizorul se obliga sa furnizeze bunurile pe intreaga perioada de implementare a proiectului. 

Furnizorul se obliga sa asigure resursele materiale, tehnice, umane sau altele asemenea necesare. 

Plata se va face in maximum 30 zile de la data emiterii facturii de catre prestator. 

 

 

 

   


