
  
 
 

  
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea 
cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusive prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite 
Titlul proiectului: Fii pregătit la orice vârstă 
Nr.contract: POCU/726/6/12/134275 
 

  
 

Nr. Înreg. 50 / 09.04.2021 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

   Hrană pentru participanți 

 

1. Informații generale privind solicitantul: S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL 

S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL, deruleaza proiectul cu titlul  ”Fii pregătit la orice vârstă”, 

POCU/726/6/12/134275.  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020. 

Componenta Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate 

cu nevoile pieței muncii Regiuni mai puțin dezvoltate. 

Axa Prioritara: Educație și competențe 

Operațiunea Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei 

adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, 

inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 

Adresa: P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, Suceava 

Datele de contact: Alexa Laura  

Mijloacele de comunicare:achizitii134275@gmail.com 

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor: Servicii catering cod CPV 
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2); Proiectului se va derula in Regiunea Nord Est (Jud. 
Suceava, Botoșani, Neamț). 

3. Tipul și durata contractului: Tipul - contract servicii; Durata contractului – de la semnare pana la 

data de 25.03.2023 

4. Valoarea maximă a contractului: 290.900 lei 

5. Locul data și ora limită de depunere a ofertelor: P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril 
Tudoraș, nr.13A, Suceava, 21-04-2021 ora 12.00. 

6. Eventuale formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu 

participarea la procedură: toate detaliile necesare depunerii ofertelor se regăsesc in documentația atașată. 

 

Data: 09.04.2021                                                      Coordonator activități P1: Alexa Laura 
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