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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” 
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Nr. înregistrare: 26.01/14.03.2012 

În atenţia operatorilor economici, potenţiali ofertanţi la procedura de achiziţie organizată în vederea 

atribuirii „Servicii organizare evenimente şi catering “ în cadrul proiectului „PRACTIC - PRegăteşte-te şi 

Acţionează pentru Cariera Ta”,  Contract POSDRU/109/2.1/G/81451 finanţat de către Fondul Social 

European –FSE prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane –2007-2013”. 

 

ERATA NR. 1/14.03.2012 la anunţul şi documentaţia pentru ofertanţi aferentă achiziţiei de servicii 

organizare evenimente şi catering 

Referinţă: procedura de achiziție a prestării de servicii organizare evenimente şi catering,  conform 

Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare 

implementării proiectelor finanțate prin POSDRU2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat 

prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi 

contractante în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau 

nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit.c1., pentru proiectul „PRACTIC - PRegăteşte-te şi 

Acţionează pentru Cariera Ta”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, lansat de Asociaţia EKOTUR, în calitate de achizitor, cu 

sediul în localitatea Iaşi, Str. Milcov nr. 11, Județul Iaşi, Cod poștal: 700580,  

Datele din ANUNŢUL DE PARTICIPARE şi DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI se modifică 

astfel:  

Textul actual:  

Data limită de depunere a ofertelor este 14.03.2012, ora 12:00. 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 14.03.2012, ora 14.00. 

Textul modificat:  

Data limită de depunere a ofertelor este 15.03.2012, ora 16.00. 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 15.03.2012, ora 17.00. 

Aprobat:                                                                         Întocmit, 

Manager de proiect                                                                                    Responsabil Achiziţii 

Dir. prof. dr.  Iuliana Ţugui                                                                        Raluca Giosanu 


