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"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
________________________________________________________________________________________________________________________

CĂTRE BELCI CLAUDIA MARIA
320/14.06.2011

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii
servicii de expertiză contabilă
În urma constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii de
expertiză contabilă, achiziţie ce s-a desfăşurat în perioada 06.06.2011-20.06.2011, consemnată
în raportul procedurii de atribuire nr. 318/14.06.2011, în cadrul proiectului “MĂSURI
INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI”, proiect finanţat din Fondul Social European
prin POSDRU “Investeşte în oameni”, contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76173, cu următoarea
componenţă :
1. Preşedinte :
2. Membru:
3. Membru :

Dan ENACHE - responsabil financiar
Claudia ROTAR - consilier juridic
Anda ENACHE - responsabil comunicare si publicitate

A decis, în conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finantate prin FSE -POSDRU

OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR : POPA ADELA
Consilier juridic,
Claudia ROTAR

Manager proiect,
Ramona CUCEA

________________________________________________________________________________________________________
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com
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"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
________________________________________________________________________________________________________________________

CĂTRE POPA ADELA
321/14.06.2011

Comunicarea rezultatelor privind atribuirea contractului de achiziţii
servicii de expertiză contabilă
În urma constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia de servicii de
expertiză contabilă, achiziţie ce s-a desfăşurat în perioada 06.06.2011-20.06.2011, consemnată
în raportul procedurii de atribuire nr. 318/14.06.2011, în cadrul proiectului “MĂSURI
INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI”, proiect finanţat din Fondul Social European
prin POSDRU “Investeşte în oameni”, contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76173, cu următoarea
componenţă :
1. Preşedinte :
2. Membru:
3. Membru :

Dan ENACHE - responsabil financiar
Claudia ROTAR - consilier juridic
Anda ENACHE - responsabil comunicare si publicitate

A decis, în conformitate cu Instructiunea 26/2010 privind atribuirea contractelor
de achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele
finantate prin FSE -POSDRU
OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR : POPA ADELA
Consilier juridic,
Claudia ROTAR

Manager proiect,
Ramona CUCEA

________________________________________________________________________________________________________
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com

