
                                                                                                             

                                                                                 
 
 

ASOCIATIA „VALEA MOSTISTEI” 
Lehliu-Gara, Bd. Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura, Cam.1, jud. Calarasi 

www.valeamostistei.ro  
 
 
 

PROIECT 
„Functionarea grupului de actiune locala, dobandirea de competente si animarea  
teritoriului” 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei, Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de 
Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, Calarasi , 
 
anunta : 
efectuarea procedurii de achizitie pentru:Servicii de formare profesionala 
Cod CPV: :  80530000-8 
 
Data publicarii: 11.03.2013 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei este beneficiara a contractului de  
finantare C431201103277014/15.02.2012 pentru proiectul « Funcţionarea Grupului  de 
Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului » 
Procedura selectata: „cumparare directa” 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; Cel mai bun 
raport pret/calitate; 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 18.03.2013, ora 12:00 
Informatii suplimentare, precum si detalii in vederea obtinerii ocumentatiei se pot obtine la 
adresa: Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura – camera 1, LehliuGara, judetul Calarasi 
 
Persoana de contact: Dinescu Georgeta –Responsabil achizitii GAL Valea Mostistei 
Tel./Fax: 0724.270.854 
Email: gal.valeamostistei@valeamostistei.ro 
 
 
 

http://www.valeamostistei.ro/
mailto:gal.valeamostistei@valeamostistei.ro


                                                                                                             

                                                                                 
 

Denumirea contractului : Contract privind achizitia de servicii de instruire angajati GAL si 
lideri locali 
Obiectul contractului : Achizitia de servicii  de formare profesionala 
                                     Cod CPV :  80530000-8 
                                           Caiet de sarcini  

Nr 
crt 

Denumire  serviciu caracteristici 

1 Instruire  angajati 
GAL  si lideri locali 
in domeniul 
fondurilor 
europene 
nerambursabile 

Serviciile furnizate sa vizeze formarea/ perfectionarea in urmatoarele 
domenii: 
Manager proiect 
Competente Antreprenoriale  
Competente Informatice  
Evaluator proiecte 
Curs de management si leadership 
Curs de managementul timpului si organizare 
Training de management pentru dezvoltarea abilitatilor de conducere 
 Curs de marketing si strategie 
Programele de instruire/perfectionare  trebuie sa fie adaptate 
specificului grupului tinta vizat de GAL( personalul propriu implicat in 
strategia de dezvoltare), lideri locali, potentiali beneficiari ai masurilor 
lansate de GAL Valea Mostistei. 

Serviciile de instruire se vor desfasura pe toata durata derularii contractului. 
Conform OUG 34/2006, art 35-40 
Condiţii minime: 

- operatorul economic trebuie să dovedească îndeplinirea cerintei minime privind 
finalizarea cu  succes, în ultimii 3 ani, a cel puţin 1 (un) contract, încheiat cu 
respectarea prevederilor legale, prin care au fost furnizate servicii în acelaşi domeniu 
( formare profesională, resurse umane), a carui valoare sa fie cel puţin egală cu 
153.707  lei (valoarea prevăzută în bugetul proiectului,pe toata durata de 
functionare.); 

- va fi asigurată participarea a minimum 2 experţi care îndeplinesc următoarele cerinţe: 
Diplomele si certificatele eliberate trebuie sa fie acreditate CNFPA si recunoscute de 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 
 
Pentru experţii propusi se vor prezenta: 
1.Curriculum vitae pentru fiecare expert (CV-urile vor fi datate şi semnate pe fiecare pagină ) 
2. Copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV 
care vor contine mentiunea „conform cu originalul”, semnatura si stampila operatorului 
economic care depune oferta. 
Operatorul economic va livra, în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, 
următoarele documente: 
- raport privind nevoile de formare profesională pentru personalul GAL , 
- strategia de formare a resurselor umane la nivelul GAL. 
Criteriile avute in vedere tin cont de specificul finantarii europene nerambursabile prin care 
este desfasurat proiectul, achizitia serviciilor de instruire fiind necesara pentru buna 
desfasurare a proiectului.  
 

Responsabil achizitii, 
Dinescu Georgeta 

http://www.brightway.ro/ro/training/training-open/brightboss.html
http://www.brightway.ro/ro/training/training-open/brightplan.html
http://www.brightway.ro/ro/training/job-performance/training-leadership.html
http://www.brightway.ro/ro/training/training-open/brightmove.html

