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Investește în oameni! 

Proiect confinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 – 2013 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 

Titlul proiectului: “Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii 

aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21” 

Codul proiectului: POSDRU/156/1.2/G/137166 

Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Nr. 13703 / 04.09.2014                 

ERATA nr. 1 
DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

„Asigurare masa participanți sesiune "Training for trainers” 
  în cadrul proiectului  

“Oameni inteligenți pentru orașe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile 
electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21” 

POSDRU/156/1.2/G/137166 
CPV 55520000-1 Servicii de catering 

 
Prin Erata nr. 1, Documentaţia de atribuire va fi modificată după cum urmează: punctul VI. PREZENTAREA 

OFERTEI, VI.6) Modul de prezentare a ofertei: 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: „Servicii de asigurare masă la 

conferința de începere a proiectului” 
Se înlocuiește cu:  
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: „Servicii de asigurare masă 

participanți sesiune "Training for trainers"”.  
 
Deasemenea, Documentaţia de atribuire va fi modificată după cum urmează: punctul II:  OBIECTUL 

CONTRACTULUI, II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, livrării sau prestării de servicii:  
Locul de livrare: sediul achizitorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 

Alba Iulia, cantina-restaurant a universității, sala mică (parter).  
Se înlocuiește cu:  
Locul de livrare: sediul achizitorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 

Alba Iulia, Sala Apor 1.  
 
Manager de proiect, Conf. univ. dr. Manuella KADAR                                              
         

 

Expert achiziţii, Adela SOCOL 

 


