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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 -2013 
Investeşte în oameni ! 
Titlul proiectului: „La un click de educaţia modernă şi eficientă” 
Axa prioritară 1. Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societatii  bazate pe 

cunoastere 
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala” 
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/ 62150 

 
ANUNT DE TIP ERATA 

La anunţul de participare la procedura pentru achiziţia de 

„Servicii de publicitate” 
în cadrul proiectului „La un click de educaţia modernă şi eficientă”ID 62150 

 

S.C. SIVECO Romania S.A., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucuresti - Ploieşti nr. 73-81, Complex 

Victoria Park, Corp Clădire C4, sector 1, cod poştal 013685, achiziţionează prin Procedura de achizitie 

conform Ordinului nr. 1050 din 26.10.2012,  

 

Servicii de publicitate 

 

pentru implementarea proiectului „ La un click de educatia moderna si eficienta” finanţat prin FONDUL 

SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa 

prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si 

formare profesionala”. 

Cod CPV:  79341000-6 - Servicii de publicitate 
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă acordată din Fondul Social 
European şi din bugetul naţional. 
 

Se corecteaza Documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:  

I. La pagina 27 

In loc de: 

“Ofertantul va prezenta trei concepte creative diferite (scenarii) pentru realizarea spoturilor TV, iar 

fiecare scenariu va cuprinde…”, 

Se va citi:  

“Ofertantul va prezenta trei scenarii diferite pentru realizarea fiecarui spot TV, iar fiecare scenariu va 

cuprinde…”  

 

II. La pagina 42, in Anexa la Formularul 10 ‚Centralizator de preturi” la pozitia „Realizarea conceptului 

creativ, care va sta la baza dezvoltarii campaniei de promovare si publicitate a proiectului”, la rubrica 

“cantitate”, 

In loc de:  

 3  

Se va citi:  

2  

Avand in vedere modificarile intervenite, data limita de depunere si data de deschidere a ofertelor se 

modifica dupa cum urmeaza:  

Data limita de depunere a ofertelor: 09.09.2013, ora 09:30 

Data de deschidere a ofertelor 09.09.2013, ora 10:00 
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In cuprinsul documentatiei de atribuire,  toate referirile la data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi 

citite: 

In loc de:  06.09. 2013, ora 09:30 

Se va citi: 09.09.2013, ora 09:30 

In cuprinsul documentatiei de atribuire, toate referirile la data si ora de deschidere a ofertelor vor fi citite:  

In loc de 06.09.2013, ora 10:00 

Se va citi: 09.09.2013, ora 10:00 

 

Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina 

noastră de internet www.siveco.ro sau de la sediul nostru prin transmiterea unei solicitări prin e-mail.  

Persoane de contact:  

 Monica Iavorschi, e-mail: monica.iavorschi@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91; 

 George Petrisor, e-mail: george.petrisor@siveco.ro; tel: +40 21 302 33 00, fax: +40 21 302 33 91. 

 
Celelalte informaţii raman nemodificate. 

http://www.siveco.ro/

