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Investeste in oameni!

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara: nr. 1 ,,Educa(ia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe
cunoastere"
Domeniul major dejnterventje: 1.3. ..Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala"
Titlul proiectului: Jmpreuna pentru calitate in educate!" Dezvoltarea resurselor umane din invatamantui preuniversitar prin
parteneriat educational.
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33057

FEOERATIA SINDICATELOR LICERE
DIN INVATAMANT

CONSILIUL NATIONAL

?E / IESIRE Invitatie de participare

FEDERATE SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT, va informeaza ca intentjonam, sa achizi(ionam in
perioada urmatoare, servicii de organizare a programului de formare continua ..Asigurarea interna a calitajii" ETAPA IV
(A5.4.C Formari delocalizate in cadrul Centrelor regionale pentru management^ calitafji in inva{amantul preuniversitar -
REGIOEDU)- organizate in regiunea Sud - 4 module, in perioada septembrie - decembrie 2012 (servicii de cazare, servicii
de restaurant §i de servire a mancarii, inchiriere spatii pentru desfasurarea activitajilor de formare si inchiriere echipamente)
in cadrul proiectului Jmpreuna pentru calitate in educajie! Dezvoltarea resurselor umane din invajamantul
preuniversitar prin parteneriat educational", contract nr. POSDRU/57/1.3/S/33057, finantat prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 1 ,,Educa(ie si formarea profesionala in sprijinul
cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de intervenjie 1.3. ,,Dezvoltarea
resurselor umane in educatie si formare profesionala".

Va rugam sa ne transmiteji oferta dvs. la sediul institutiei noastre din B-dul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5,
Bucuresti, pana la data limita de 30.08.2012, orele 12,00.

Oferta trebuie sa fie elaborata in conformitate cu precizarile din documenta(ia de referinta
anexata la prezenta invitatje.

Va multumim pentru colaborare.

Cu stima,

CESCU


