
 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1459/07.06.2012 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN TIMIŞOARA 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2,  în condiţiile 

din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 
  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut 
 

E.  Bugetul alocat achiziţiei este de 5.800 lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de  13.06.2012 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 
1, Secretariat. 

  
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
 
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
http://www.infotim.ro/pdf/anexa_la_anuntul_publicitar.pdf
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 946/04.04.2012 
ACHIZIŢIE DE MOBILIER PENTRU PERSONALUL ADMINISTRATIV  

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de mobilier pentru personalul administrativ cod CPV - 39121000-6 , 

39153100-0,  în condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 
  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut 
 

E.  Bugetul alocat achiziţiei este de 3.782,25 lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de  11.04.2012, ora 10, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, 
Secretariat. 

  
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
 
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
http://www.infotim.ro/pdf/anexa_achizitii_pult.pdf
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 684 /05.03.2012 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII INFORMATICE  - REALIZARE, INTRETINERE SI ACTUALIZARE 

SITE WEB 
  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii informatice – realizare, intretinere si actualizare site web, cod 

CPV - 72413000-8, 72540000-2,  în condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 
  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut 
 

E.  Bugetul alocat achiziţiei este de 25.300  lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de  13.03.2012 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 
1, Secretariat. 

  
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
 
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 

 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
http://www.infotim.ro/pdf/anexa_la_anuntul_publicitar_creare_pagina_web.pdf
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 2443/05.09.2011 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE IN RESITA 

  
 

A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2,  în condiţiile 
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 

  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,80%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,20%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut 
 

E.  Bugetul alocat achiziţiei este de 2.600 lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de  13.09.2011 ora 10:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 
1, Secretariat. 

  
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
 
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara  şi  cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în 
oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare 
profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/22869, 
„Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest – factor de creştere economică în regiune”. 

 
 

 
 
 
 
   

 
 
 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
http://www.infotim.ro/pdf/anexa_la_anuntul_publicitar_resita.pdf
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 595/ 11.03.2011 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALĂ DE CURS ÎN DEVA 

  

 

A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de închiriere sală curs, cod  CPV 70310000-7, în condiţiile din 

specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 
 

B. Sursele de finanţare 
a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Bugetul alocat achiziţiei este de 5.000 lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de 17.03.2011 ora 16:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 
1, Secretariat sau trimise pe e-mail la adresa: itpro@eta2u.ro sau  mradu@eta2u.ro. 

 
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
 

 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
Anexa_inchiriere_sala.pdf
mailto:itpro@eta2u.ro
mailto:mradu@eta2u.ro
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 
Anexă la anunţul publicitar 

nr.  595/11.03.2011  

 
Aprobat, 

Manager de proiect, 
Mariana RADU 

 

Specificaţii tehnice – achiziţie servicii de închiriere sală curs în 
Deva 

 
COD CPV  70310000-7 

 

În vederea derulării cu succes a sesiunilor de instruire în domeniul IT necesare 

atingerii obiectivelor proiectului, S.C. ETA2U S.R.L. va achiziţiona servicii de închiriere 

sală curs în Deva.  

Perioada de închiriere estimată este de 14 de luni, în 3 perioade a câte 11 zile 

fiecare, conform următorului calendar estimativ:  

1. martie – aprilie 2011 – 11 zile  

2. decembrie 2011 – ianuarie 2012 – 11 zile 

3. martie – aprilie 2012 – 11 zile 

Datele exacte de demarare efectivă a cursurilor vor fi anunţate de către achizitor 

cu minimum 10 zile înainte de începerea fiecărui curs. 

Ofertantul va închiria sala de curs, iar achizitorul va aduce propriile 

echipamente IT necesare derulării sesiunilor de instruire. 

 

Cerinţe minimale ale spaţiului:  

 imobilul în care se află spațiul ce urmează a fi închiriat să fie în localitatea Deva; 

 locația să dispună de spaţii de parcare sau posibilitate de parcare; 

 locația să permită un acces uşor către drumul public, precum şi accesul 
publicului în incinta spaţiului și să nu fie situat la periferia oraşului, într-o zonă 
greu accesibilă publicului; 

 locația să fie ușor accesibilă cu mijloacele de transport în comun; 

 starea imobilului în care se află spaţiul ofertat să fie bună şi funcţională, (de 
preferinţă clădire de birouri; nu se acceptă spaţii locative), să fie dotat 
corespunzător pentru organizarea de cursuri și să aibă autorizațiile și avizele 
legale inclusiv pe cele prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății 
muncii; 

 locația să permită afişarea la loc vizibil a denumirii, însemnelor şi elementelor de 
identitate vizuală ale proiectului POSDRU derulat de achizitor; 

 să existe racordare la utilităţi: electricitate, apă, canalizare, încălzire, cu 
instalațiile electrice, sanitare, termice, climatizare în bună stare; 

 spaţiul ofertat să dispună de administrare şi pază non-stop; 

 spațiul închiriat să aibă acces la grupuri sanitare dotate cu lavoar, closet cu apă, 
oglinzi, suporturi pentru hârtie igienică şi prosoape de hârtie; condiţii igienico – 
sanitare conform cerinţelor legale; 



 
 Cerinţe minimale privind sala de curs: 

o suprafața utilă a sălii de curs să fie de minimum 25 mp;  

o capacitatea sălii – minim 12 persoane + instructor; 

o sala de curs să fie dotată cu instalaţie de climatizare; 

o sala de curs să fie dotată cu mobilier modern, adecvat desfăşurării 
activităţii de instruire pentru minim 12 de cursanţi şi un instructor;  

o sala de curs să fie dotată cu o conexiune full internet; 

o sala sa fie dotată cu prize de alimentare cu energie electrică, care să 
permită alimentarea în siguranţă a minim13 calculatoare + monitoare ;  

 

Cerinţe minimale ale ofertei: 

 Oferta  va cuprinde toate serviciile din listă, cu respectarea caracteristicilor 

indicate. 

 Oferta va fi făcută în lei, cu indicarea preţului unitar fără TVA şi a preţului total 

pe fiecare articol, precum şi a valorii totale a ofertei  fără TVA.  

 Oferta de preţ va fi exprimată pentru : închiriere sală de curs cu o capacitate de  

minim 13 de persoane pe durata desfăşurării sesiunilor de instruire (tarif/zi) 

 Facturarea şi plata se vor face lunar, pe baza procesului verbal de predare-

primire.  

 Plata facturii se va face în maxim 30 zile de la prestarea serviciilor. 

 Prestarea serviciilor de închiriere sală se va face în perioadele de instruire 

stabilite estimativ. Cu minimum 10 zile înainte de data de începere efectivă a 

cursurilor, achizitorul va notifica prestatorul în vederea asigurării condițiilor de 

desfășurare a cursurilor și de predare a sălii de instruire cu dotările 

corespunzătoare. 

 



 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 339 / 11.02.2011 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ÎN DEVA 

  
 

A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, în condiţiile 
din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. 
 

B. Sursele de finanţare 
a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Bugetul alocat achiziţiei este de 2.400 lei fără TVA. 
 

F. Ofertele pot fi depuse până la data de 17.02.2011 ora 16:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 
1, Secretariat.  

 
G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 

contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  
  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 
prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
 

 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
Anexa_achizitii%20workshop.pdf
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 

 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1908/14.10.2010 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ORGANIZARE CURSURI ŞI EVENIMENTE ÎN ARAD 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2, închiriere 

sală pentru training, cod CPV  70310000-7 şi servicii de cazare, cod CPV  55000000-0. Cerinţele minimale sunt 

prevăzute în documentaţia de atribuire.  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 20.10.2010 ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 

1, Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
 

 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
mailto:mradu@eta2u.ro
http://www.eta2u.ro/grup/infotim


 
 
Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
Publicat în 08.10.2010  în  
cotidianul regional Ziua de Vest 
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1843/07.09.2010  
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE INSTRUIRE 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă livrarea de cursuri de pregătire pentru administrarea şi programarea bazelor de date 

ORACLE.  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 

C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este achiziţia prin procedura competitiva, în conformitate cu 
prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 19.10.2010, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, 

Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
 
 
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1600/10.09.2010 
ACHIZIŢIE DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de audit financiar, cod CPV - 79212100-4. 

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 

C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 
conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai mic.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 16.09.2010, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, 

Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1603/10.09.2010  
ACHIZIŢIE  DE PRODUSE DE BIROTICĂ ŞI PAPETĂRIE 

  

 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de produse de birotică şi papetărie, cod CPV 30190000-7 - Diverse masini, 

echipamente şi accesorii de birou, CPV - 30125100-2 – Cartuse de toner. Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia de 
atribuire. 

 
A. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
B. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

C. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

D. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
E. Ofertele pot fi depuse până la data de 16.09.2010, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 

1, Secretariat.  
 

F. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1604/10.09.2010 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de informare şi publicitate în presa scrisă, cod CPV - 

79341000-6. Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 16.09.2010 ora 12:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 

1, Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1608/10.09.2010 
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de organizare evenimente, cod CPV - 79952000-2. Cerinţele 

minimale sunt prevăzute în documentaţia de atribuire.  

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 16.09.2010 ora 14:00, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 

1, Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
Publicat în 09.09.2010  în  
cotidianul regional Ziua de Vest 
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1575/08.09.2010  
ACHIZIŢIE  PRODUSE IT 

  

 
A. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia a 14 calculatoare cu monitor, 1 laborator reţelistică, 1 copiator, 1 tablă 

inteligentă cu videoproiector şi mobilier specific IT pentru 14 posturi de lucru. Cerinţele minimale sunt prevăzute în 
documentaţia de atribuire. 

 
B. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 

C. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este achiziţia prin procedura competitiva, în conformitate cu 
prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

D. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.  
 

E. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 20.09.2010, ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 1, 

Secretariat.  
 

G. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
 

http://www.eta2u.ro/grup/infotim
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Investeşte în oameni! 
 
ACHIZITOR 
S.C. ETA2U S.R.L. 
Str. Gh. Dima, nr. 1, Timişoara 
Web: http://www.eta2u.ro/grup/infotim   

  
  

ANUNŢ PUBLICITAR nr. 1635/14.09.2010  
ACHIZIŢIE  DE SERVICII DE  

REALIZARE GRAFICĂ ŞI PRODUCŢIE MATERIALE PROMOŢIONALE 
  

 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de realizare grafică si producţie materiale promoţionale, cod CPV - 

22100000-1 - Cărţi, broşuri şi pliante tipărite. Cerinţele minimale sunt prevăzute în documentaţia de atribuire. 

 
A. Sursele de finanţare 

a.   94,87%     Fondul Social European şi Bugetul de stat 
b.     5,13%     Surse proprii 

 
B. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie este procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în 

conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 – Anexa 1. 
 

C. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
 

D. Documenţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit în urma unei solicitări scrise 
adresate achizitorului. 

 
E. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.09.2010 , ora 08:30, la sediul S.C. ETA2U S.R.L., Timişoara, str. Gh. Dima, nr. 

1, Secretariat.  
 

F. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 256 277 641, fax: +40 256 499 508, persoana de 
contact:  Mariana RADU e-mail: mradu@eta2u.ro , www.eta2u.ro/grup/infotim .  

  
Proiect implementat de S.C. ETA2U S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia CREDIS Bucureşti şi  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa 

prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, ID-proiect: POSDRU/37/3.2/G/38279  „IT PRO - Training expert pentru 
PROfesioniştii din domeniul IT&C”. 
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