
NR. 308/14.04.2022 
 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE  
la Anuntul de participare nr. 64/25.01.2022 pentru atribuirea contractului de 

Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; 
Documentatii tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice 

 
 

1. Autoritatea contractantă:  
Asociația Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania ROREG 
Str.Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, Timisoara 
Telefon:  +40 356 829 528   
Fax: +40 356 829 529 
 

2. Procedura de atribuire aleasă: Procedura proprie simplificată pentru servicii din categoria 
celor incluse în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 

 
3. Denumirea contractului: Servicii organizare sesiuni de instruire in următoarele domenii: 

Planificare strategică; Documentatii tehnico-economice. Proprietatea; Management de 
proiect; Achiziții publice 
În cadrul contractului se va asigura realizarea următoarelor sub-activități: 
1. Organizarea de sesiuni de instruire și formare (32 de sesiuni); 
2. Realizarea unor modele de bune practici pentru întocmirea documentației tehnico-

economice a proiectelor; 
3. Realizarea conținutului pentru un set de 50 de tutoriale video. 
 

4. Tipul contractului: Contract de servicii – servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în 
Anexa 2 a Legii nr.98/2016   

 
5. Categoria şi descrierea serviciului: Servicii organizare sesiuni de instruire in următoarele 

domenii: Planificare strategică; Documentatii tehnico-economice. Proprietatea; Management 
de proiect; Achiziții publice. 
 

6. Clasificare CPV:   
     COD CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională - CPV principal 
     COD CPV: 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii 
 
7. Locul principal de prestare: evenimentul se va desfasura integral online, prin intermediul 

unei platforme electronice puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă 
 

8. Divizarea pe loturi:  NU  
 
9. Termenul de finalizare sau durata contractului: 4 luni de la data semnarii contractului de 

către ambele părți contractante, dar nu mai târziu de data de 30.06.2022. 
 

10. Valoarea estimată fără TVA: 430.252 lei fără TVA 
         

11. Principalele modalități de finanțare și plată:  



Proiect: „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților 
publice locale de la nivelul orașelor și municipiilor din România”, finantat din cadrul POAT 2014-
2020 
 
12. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 
13. Limba de redactare a ofertei: Română 
14. Moneda în care se transmite oferta de preț: LEI 
15. Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora 17.00 
16. Data și ora deschiderii ofertelor: 10.02.2022, ora 10.00 
17. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei 
18. Garanția de participare: nu se solicita 
19. Garanția de bună execuție: nu se solicita 
20. Data anunțului de participare: 25.01.2022 
21. Data atribuirii contractului: 14.04.2022  
22. Numărul contractului: 3/14.04.2022 
23. Denumirea ofertantului câștigător: Asocierea formată din: Asociația Șanse Egale 

pentru Persoanele cu Nevoi Speciale (lider) – Autoeducat SRL (asociat) – Best Smart 
Consulting SRL  

24. Valoarea contractului: 312.800 lei fără TVA 

 


