Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară : 5 – ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție : 5.1 ” Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Optează pentru o viață mai bună - fii activ pe piața muncii ! ”
Contract nr. POSDRU/133/5.1/G/128991

Anunţ achizţie
SC ASCENDIS TEAM SRL în parteneriat cu Asociatia „Educatie si Viitor” Târgu Neamţ si
„Ileiako Centru de formare profesionala Ileiako Angelos Tsikas- Konstantinos Tsikas & Co”
Pyrgos, din Regiunea Grecia de Vest, implementează proiectul cu titlul “Opteaza pentru o
viata mai buna – fii activ pe piata muncii!”, ID 128991, finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa
Prioritară 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie. 5.1
Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare. Perioada de implementare a
proiectului este de 18 luni (02.04.2014 – 01.10.2015).
Prin implementarea acestui proiect SC ASCENDIS TEAM SRL, împreună cu partenerii, îşi
propune dezvoltarea unui set de măsuri active de ocupare a forţei de muncă prin asigurarea
unei bune coordonări a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane şi dezvoltarea măsurilor
active integrate de ocupare furnizate pentru 468 persoane neocupate (80 persoane inactive,
50 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi 338 şomeri din care 230 şomeri de
lungă durată tineri şi adulţi), prin creşterea nivelului de instruire pentru 432 persoane prin
furnizarea programelor de formare profesională, finalizate cu obţinerea de certificate
recunoscute la nivel national.
Pentru realizarea activităţilor prevăzute in cadrul proiectului este necesară achiziţia de
servicii de expertiză contabilă – expert contabil.
Descrierea obiectului contractului de achiziţie de servicii de expertiză contabilă –
expert contabil:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea de servicii de expertiză contabilă –
expert contabil, cod CPV 79211000-6 în cadrul proiectului “Opteaza pentru o viata mai
buna – fii activ pe piata muncii!”, ID 128991, finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 5,
Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie. 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare.
Contractul de servicii va avea o durată de 18 luni, iar valoarea estimată a achiziţiei este de
18.000 lei, inclusiv TVA.
Adresa unde se primesc ofertele:
Operatorii economici interesaţi pot depune/transmite ofertele lor la/pe adresa beneficiarului:
Str. Piaţa Consiliul Europei, bloc 32E, ap.12, etaj 5, Alba Iulia.
Dorin Cătălin SUCIU
Manager proiect,
Alba Iulia,
04.04.2014

www.ascendis-team.ro

ascendis_team@yahoo.com

0358-104415

