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 Nr. 7829/04.03.2019 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 

Apelul pentru proiecte POCU/295/3/8  Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de 

management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Titlul proiectului:  “Cresterea numarului de   angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practice si de conditii 

de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii Compania de Apa Targoviste Dambovita SA la dinamica 

sectorului “Energie si management de mediu”, nr. POCU/295/3/8/120043;  Cod Smis 2014+: 120043. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                           

INVITATIE DE PARTICIPARE 

pentru operatorii economici interesati, privind atribuirea contractului de servicii:  

„Achizitie curs Manager imbunatatire procese ” 

 

           Entitatea Contractanta: Compania de Apa Targoviste Dambovita SA cu sediul in 

Targoviste, Bd. I.C. Bratianu nr. 50, jud. Dambovita, cod postal 130135, telefon 0245 614403, fax 

0245 611774, inregistrata la Registrul Comertului J15/5/1998, cod fiscal RO 10084149, va invita sa 

depuneti oferta  in scopul atribuirii contractului  de servicii : „Achizitie curs Manager imbunatatire 

procese” din cadrul Proiectului: “Cresterea numarului de   angajati care beneficiaza de instrumente, 

metode, practice si de conditii de lucru imbunatatite in vederea daptarii activitatii Compania de Apa 

Targoviste Dambovita SA la dinamica sectorului “Energie si management de mediu”, nr. 

POCU/295/3/8/120043;  Cod Smis 2014+: 120043. 

 

Tipul contractului: contract de servicii. 

Coduri CPV: principal :  80530000-8– Servicii de formare profesionala (Rev.2).                      

 Obiectul contractului de servicii il constituie perfectionarea/ specializarea profesionala, evaluarea 

si certificarea competentelor dobandite pentru un numar de 45 de persoane  din grupul tinta 

(manageri), pentru competente in domeniul managementului imbunatatirii proceselor.  

Valoare estimata a contractului: 41.974,78  Lei fara TVA. 

Tipul procedurii: Procedura proprie privind achizitiile de  servicii din Anexa 2- conform Legii 

99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

http://www.catd.ro/
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Limba de redactare a ofertei: romana. 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 zile. 

Sursa de finantare: Fond Social European; Buget de Stat;  Surse  proprii. 

Termenul limita de depunere a ofertelor: 08.03.2019, ora 16:00. 

Oferta se va depune, in original, in conformitate cu specificatiile din documentatia de  atribuire, la 

registratura Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, Bd. I.C. Bratianu nr. 50,  

jud. Dambovita, in plic inchis in vederea inregistrarii. 

 

Documentatia de atribuire (caietul de sarcini, fisa de date, formularele si modelul de contract) in 

vederea elaborarii ofertelor, se poate procura gratuit, in urma unei solicitari scrise din partea 

operatorului economic pe adresa de e-mail: achizitii@catd.ro, pe fax : 0245 210299 sau la sediul 

C.A.T.D. SA. 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa  de  e–mail : achizitii@catd.ro,  fax: + 40 245 210299 

sau la Registratura  SC Compania  de  Apa  Targoviste  - Dambovita  SA. 

 

http://www.catd.ro/

