
 

 
 

 

Programul Operational Capital Uman 
Axa prioritara 6: Educație și competențe 
Obiectivul tematic 3. 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării 
profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 

Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / 
cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlu proiect: Urmărirea traiectoriei carierei beton 
Contract nr. POCU/626/6/13/133289 

 

 

Nr. 1A6.1.070601/06.07.2021 

 

 

ANUNT PUBLICITAR 

 

pentru atribuirea contractului Pachet servicii de cazare și masă sesiuni formare 

profesionala în cadrul proiectului „Urmarirea traiectoriei carierei beton”-133289 

 

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Urmărirea traiectoriei carierei beton”, 

Universitatea Tehnică de Construcții București organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii 

contractului având ca obiect prestarea serviciilor de cazare și masă pentru sesiuni formare 

profesională în cadrul proiectului „Urmarirea traiectoriei carierei beton”-133289  

 

1. Date privind achizitorul Universitatea Tehnică de Construcții București  

Adresa: Strada Lacul Tei , nr. 122-124, Sector 2, București, cod 

poștal nr. 020396 

Persoana de contact:  Cazan Mihaela Ralua 

e-mail: raluca.cazan.utcb@gmail.com 

Tel:  

+40 21 242.12.08 

+40 751 359 985 

   

2. Obiectul contractului Prestarea serviciilor de  cazare și masă sesiuni formare 

profesionala în cadrul proiectului „Urmarirea traiectoriei carierei 

beton”-133289  

3. Valoarea estimată 63.102,4 lei fara TVA 

 

4. Date privind modalitatea de 

atribuire 

Selecție de oferte, potrivit Procedurii interne nr. PO-

PU15/09.03.2021  

5. Specificatiile tehnice ale 

serviciilor ce urmează a fi 

achiziționate 

Conform documentației pentru ofertanți.  

6. Cerințe de participare Conform documentației pentru ofertanți 
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7. Obținerea documentației pentru 

ofertanți 

Se descarca gratuit de pe site-ul   www.utcb.ro  sau printr-o 

solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1. 

 

8. Termenul-limită de depunere a 

ofertelor 

20.07.2021, Ora 14:00 

9. Adresa la care se trimit ofertele 

si modul de prezentare al 

acestora 

La sediul achizitorului din  Strada Lacul Tei , nr. 122-124, Sector 

2, București, cod poștal nr. 020396 

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele 

însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care 

vor fi marcate următoarele informaţii: adresa, faxul si e-mailul 

operatorului economic care depune ofertă; adresa destinatarului, 

denumirea proiectului şi obiectul contractului pentru care se 

participă; menţiunea „A nu se deschide până la data de 20.07.2021, 

ora 14:30” 

Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de 

înaintare.  

10

. 

Limba in care trebuie redactate 

ofertele 

Română 

11

. 

Perioada de valabilitate a 

ofertei 

Oferta va fi valabilă până la semnarea contractului. Minim 30 zile. 

12

. 

Data, ora și locul deschiderii 

ofertelor 

20.07.2021, ora 14:30  la sediul achizitorului din  Strada Lacul Tei, 

nr. 122-124, Sector 2, București, cod poștal nr. 020396 

13

. 

Data limită pentru solicitarea de 

clarificări 

12.07.2021, ora 18:00. Data până la care se va răspunde la 

solicitările de clarificări 13.08.2021, ora 18:00 

14

. 

Finanțarea achiziției Prin intermediul Contractului de finanțare al proiectului  

POCU/626/6/13/133289    

15

. 

Criteriul de atribuire a 

contractului 

Cel mai bun raport calitate-preț. Factorii de evaluare, ponderile și 

metodologia de punctare sunt prezentate în documentația pentru 

ofertanți.  

 

Data publicării anunţului publicitar : 06.07.2021  

      

http://www.utcb.ro/

