
 
 

 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa Prioritară 6 – Educație și competențe 
Obiectiv specific: 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar are 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 potential competitiv 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „ STUDIAZA SI PRACTICA”  
Contract POCU/626/6/13/132778 

 
           Nr.7 din 09.11.2020 

ANEXA nr. 1 

              ANUNȚ DE PARTICIPARE SELECȚIE OFERTE 

                 publicat pe site- ul: www.proficont.eu 

Denumirea autorității contractante    PROFICONT STATEMENTS SRL 

Obiectul contractului 

închirierea unui spațiu dotat cu utilități și spații de parcare, necesar derularii cursurilor ce fac obiectul 
implementarii cu succces a proiectului “STUDIAZA SI PRACTICA” Contract POCU/626/6/13/132778 

Durata contractului    24 luni 

Procedura aplicată 
Selecție de oferte, procedură reglementată prin Procedura operațională privind atribuirea contractului de 

închiriere a unui spațiu, necesar desfasurarii activitatilor din proiect, aprobată de către managerul de proiect. 

Data-limită și locul pentru depunerea ofertelor 
20.11.2020 la sediul din  Cluj Napoca, str.Salcâmului,nr.37,ap.23.jud.Cluj. 
Clarificări pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pot fi solicitate prin 

email:proficontstatements@gmail.com 
Persoana de contact: Bîrla Dragoș-Alexandru 
Atenție! 
Solicitările de clarificări vor fi transmise și în format electronic sub forma fișierelor *.*doc sau *.*pdf 

Documentația de atribuire 
Informațiile cu privire la cerințele tehnice și funcționale pentru spațiul ce urmează a fi închiriat, precum și 

modul de elaborare a ofertelor, criteriile de calificare și criteriile de evaluare sunt descrise în documentația de 

atribuire accesibilă pe pagina oficială de internet: www.proficont.eu, secțiunea - Anunțuri. 

Criteriul de atribuire  Prețul cel mai scăzut 

Detalierea caracteristicilor tehnice generale și modul de aplicare al algoritmului de calcul sunt descrise pe larg 

în documentația de atribuire, la Secțiunea I. Instrucțiuni pentru ofertanți. 

Modul de transmitere a ofertelor 
Oferta va fi depusă direct la sediul din  Cluj Napoca, str.Salcâmului, nr.37,ap.23 jud. Cluj, în colet/plic sigilat, cu 

ștampila ofertantului și cu mențiunea 



 
 

 
 

 

"A nu se deschide înainte de data 20.11.2020 ora 12:00" 

Termenul pentru comunicarea rezultatului procedurii 
Transmiterea comunicărilor către ofertanții participanți privind rezultatul procedurii de selecție de oferte va fi 

comunicat în termenul stabilit în documentația de atribuire, de la data aprobării notei de evaluare. 

Contestații 
Contestațiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se soluționează de către achizitor în 

termenul prevăzut în documentația de atribuire, sau de catre instantele judecatoresti din Romania. 

Modalitatea de plată 
Prețul va fi exprimat în lei, sub forma chiriei totale lunare pe mp util închiriabil. 
Plata chiriei se va face trimestrial, în lei, în baza facturii/contractului de închiriere emise/încheiat de locator. Pe 

întreaga perioadă a contractului de închiriere prețul chiriei totale lunare nu va putea fi majorat sau indexat. 
 
Cu stima, 
BIRLA DRAGOS ALEXANDRU 

 




