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Achiziţie de servicii de formare profesională – programe de calificare
recunoscute la nivel naţional – judeţul Iaşi

Anunţ publicat la data de: 10 iunie 2011
Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie şi sursele de finanţare ale acestuia
Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR), în calitate de achizitor, cu adresa de contact în
strada Calea Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E, Parter, Sector 4, Bucureşti, România, organizează prin procedură
competitivă achiziţia de Servicii de formare profesională – programe de calificare recunoscute la nivel naţional – în
comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi (Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională).
Achiziţia se realizează în cadrul Proiectului „Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a
femeilor din mediul rural”, număr de identificare POSDRU/71/6.3/S/34434, proiect cofinanţat din Fondul Social
European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe
piaţa muncii”. Beneficiarul Proiectului este Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (adresă internet:
http://schimba-ti-viata.affmr.ro/).
Sumar al specificaţiilor tehnice ale serviciilor de formare ce urmează a fi achiziţionate:
Obiectul contractului de achiziţie îl constituie prestarea de Servicii de formare profesională, evaluarea şi certificarea
competenţelor, prin programe de calificare autorizate de către CNFPA – Consiliul Naţional de Formare Profesională
a Adulţilor – pentru persoane din grupul ţinţă al Achizitorului privind următoarele calificări:
1)
2)
3)
4)
5)

Bucătar: 4 grupe;
Frizer: 3 grupe;
Operator calculator: 2 grupe;
Patiser: 2 grupe;
Îngrijitor bolnavi la domiciliu: 2 grupe.

Numărul estimat de participanţi pentru fiecare grupă este între 10 şi 20 de persoane, femei din mediul rural.
Serviciile vor fi prestate în perioada 01 august 2011 – 01 iulie 2012, conform calendarului de livrare ce va fi agreat
cu achizitorul după încheierea contractului de achiziţie.
Localitatea în care vor fi prestate serviciile este comuna Tomeşti, judeţul Iaşi. Nivelul de calificare pentru fiecare
program în parte, precum şi detalii suplimentare – specificaţiile tehnice complete – se găsesc în documentaţia
pentru ofertanţi. De asemenea, criteriile de calificare, condiţiile aplicabile şi documentele solicitate, se găsesc în
documentaţia pentru ofertanţi.
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
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Operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze achizitorul pentru obţinerea documentaţiei
pentru ofertanţi şi informaţii suplimentare la adresa de contact mai sus menţionată, la telefon: 031 730 0640,
fax: 031 730 0601, e-mail: serban.filipon@gmail.com, persoană de contact Şerban Filipon.
Termenul limită pentru primirea ofertelor la adresa de contact a Achizitorului, Asociaţia Femeilor şi Familiilor
din Mediul Rural (AFFMR), Calea Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E, Parter, Sector 4, Bucureşti, este 27 iunie
2011 ora 10:00.
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