
 
 
 

 

 

 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară nr. 5:  Promovarea imasurilor active de ocupare  
Domeniul de intervenţie 5.2: Promovarea sustenabilitatii  pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor 
umane si ocuparea fortei de munca 
Titlul proiectului :  „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “ 

Contract nr.: POSDRU/135/5.2/S/129893 
Proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  

Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni! 

 

 

ACDES DRAGASANI 

str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea 
 

                                              APROB,                                                            

                                                                        REREZENTANT LEGAL 

Nr.36/21.04.2014 

 
ANUNŢ DE PARTICIPARE  

 

Ref: SERVICII DE FURNIZARE LICEENTE SOFTWARE 

Denumirea proiectului: „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare 

profesionala si antreprenoriat”  

Denumirea contractului –CONTRACT FURNIZARE LICEENTE SOFTWARE  

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE 

LICEENTE SOFTWARE, având ca obiect achizitionarea de liceenta soft office Pro- 4 buc, liceenta soft 

windows 7 Pro – 4 buc, liceenta program antivirus – 4 buc. pentru proiectul „Colaborare interregionala 

pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “ - POSDRU/135/5.2/S/129893 

– necesare pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului. 

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ  

 

Obiectul şi locul de implementare a contractului:  

OBIECT – Achizitie LICEENTE SOFTWARE  

LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea 

Tipul şi durata contractului:  contract de servicii, durata cca - 15 luni 

Valoarea estimată lei (fara TVA) -   16.800 lei  

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut 

 

DOCUMENTE SOLICITATE: 

- Oferta; 

Oferta va fi valabilă pe toata durata contractului. 



 
 
 

 

Oferta de pret va fi comunicată achizitorului in atentia d-nei Paun Doina – Manager de Proiect, la sediul 

firmei, pe fax: 0250810322 sau scanată pe adresa de e-mail: doina_vl@yahoo.com 

În cazul în care oferta societătii dumneavoastră va fi acceptată, se va încheia un contract de achizitie  de servicii 

între achizitor şi furnizor.  

- Materialele realizate vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuala  

 

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA: 

-conform caiet de sarcini; 

 

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul  

  

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel. 0250810322 

 

Informaţii despre beneficiarul proiectului:   

Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ACDES DRAGASANI– Proiect « Colaborare 

interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat »,Cod SMIS 

51059 aprobat in cadrul  POSDRU -Axa prioritara 5, Domeniu de interventie 5.2  
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