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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala 
continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia 
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 
Cod SMIS: 134938 
Nr. contract: POCU/726/6/12/134938 
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SPECIFICATII TEHNICE 
Pentru achizitie de servicii multiplicare suporturi curs 

initiere/perfectionare in cadrul proiectului „Cresterea participarii la programele 
de formare profesionala continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-

Vest Oltenia” Cod SMIS 134938 
 
 

În scopul implementarii în bune condiţii a proiectului „Cresterea participarii la 

programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din 

regiunea Sud-Vest Oltenia” de catre Asociatia Centru European pentru 

Promovarea si Integrarea Romilor , se are în vedere achizitia de servicii de 

multiplicare suporturi curs initiere/perfectionare necesare pentru realizarea activitatii 

proiectului.  

   

Denumire  Caracteristici tehnice 
Nr. 

buc. 

Suporturi curs de initiere 
TIC 

dimensiune: A4 (210 mm x 297mm) 
100 pag/ suport curs ±10% 
hartie offset,  greutate 80 gr./m2 
monocromie, faţă-verso 
coperta, policromie, greutate 200gr./m2,   
indosariere cu spirale de plastic 
livrare la sediul Beneficiarului 

78 buc 

Suporturi curs 
Competente 
Antreprenoriale 

dimensiune: A4 (210 mm x 297mm) 
100 pag/ suport curs ±10% 
hartie offset,  greutate 80 gr./m2 
monocromie, faţă-verso 
coperta, policromie, greutate 200gr./m2,   
indosariere cu spirale de plastic 
livrare la sediul Beneficiarului 

40 buc 

Suporturi curs 
Comunicare in limbi 
straine 

dimensiune: A4 (210 mm x 297mm) 
100 pag/ suport curs ±10% 
hartie offset,  greutate 80 gr./m2 
monocromie, faţă-verso 
coperta, policromie, greutate 200gr./m2,   
indosariere cu spirale de plastic 
livrare la sediul Beneficiarului 

48 buc 
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Suporturi curs Relatii 
Publice si comunicare 

dimensiune: A4 (210 mm x 297mm) 
100 pag/ suport curs ±10% 
hartie offset,  greutate 80 gr./m2 
monocromie, faţă-verso 
coperta, policromie, greutate 200gr./m2,   
indosariere cu spirale de plastic 
livrare la sediul Beneficiarului 

76 buc 

 

Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau 

depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț. Cart. Rovine, 

Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com 

Se vor depune 1 exemplar original al ofertei.  

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 

vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Plicul va fi  inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei 

fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere și  numele și adresa 

Beneficiarului - numele proiectului.  

Data limită de depunere a ofertelor este 15.03.2021, ora 12:00, la sediul beneficiarului. 

Data de deschidere a ofertelor este  15.03.2021, ora 15:00, la sediul beneficiarului. Cart. Rovine, 

Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com 

 

 

Vice-presedinte 

Sandu Mirela 


