
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 
Obiectiv specific: Obiectivul 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 

Titlul proiectului: ”Sprijin acordat studentilor antreprenori” ID 140140, 
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 
Cod SMIS: 140140 
Nr. contract: NR: POCU/829/6/13/140140 

 

Nr . 188/13.01.2022 
 
   

Erata documentatie   achizitie servicii integrate de cazare, masa si transport pentru 
participantii la cursurile de Competente Antreprenoriale in cadrul proiectului Sprijin 
acordat studentilor antreprenori” ID 140140, „pentru procedura competitiva conform 

Ordinului MFE nr. 1284/2016 in afara Regiunii Sud -Vest Oltenia 

 
Denumirea contractului  

Servicii integrate de cazare, masa si transport pentru participantii la cursurile de 
Competente Antreprenoriale in cadrul proiectului Sprijin acordat studentilor 
antreprenori” ID 140140, „pentru procedura competitiva conform Ordinului MFE nr. 
1284/2016 in afara Regiunii Sud -Vest Oltenia 
 
 Asociatia CEPIR a publicat anuntul privind organizarea  « servicii integrate de cazare, 

masa si transport pentru participantii la cursurile de Competente Antreprenoriale in cadrul 

proiectului Sprijin acordat studentilor antreprenori” ID 140140, „pentru procedura competitiva 

conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 in afara Regiunii Sud -Vest Oltenia » pe site-ul 

www.foduri-ue .ro  

Precizam faptul ca oferta financiara va fi calculate per/participant -respectiv sa ne se 

depaseasca pe pachetul integrat (cazare,masa,transport 265 de lei/zi/persoana  

 

Aceasta oferta va include transport dus -intors din localitatile mentionate si Hotelul care va fi 

agreat – (conditie obligatorie ora 9.00 dimineata intrare in hotel /desfasurare cursuri – iesirea 

din Hotel dupa servirea cinei respectiv dupa ora 20.00) 

Se vor bugeta in oferta financiara 8 pauze ,coffe breek,4 zile prinz/buffet suedez,4 zile 

cina/buffet suedez. 

Se rectifica formularul 4  

Cina pentru participanti zi   3 370- initial 

Cina pentru participanti zi   4 370- modificat 

  Valoarea de TVa la care se raporteaza cheltuielile este de 9% 

Valoarea - servicii integrate de cazare, masa si transport pentru participantii la cursurile de 

Competente Antreprenoriale ID 140140 este de 427.498 lei  lei tva inclus) 

Cu functii de decizie in cadrul proiectului :  

 

1. Ciurlin Lili– manager proiect; 

2. Coge Butnariu Ionuta  – membru1 

3. Vilcan Paula –membru 2 

http://www.foduri-ue/


 

 

 

 


