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In atentia operatorilor economici, potentiali ofertanti la procedura de achitzitie organizata in vederea 
atribuirii „Contractului de Furnizare de Echipamente IT si alte Echipamente  “ in cadrul proiectului 
„Calificări europene pentru centrele turistice din România”, Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743, finantat de 
catre Fondul Social European – FSE prin Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor 
Umane –2007-2013”. 
 

ERATĂ NR. 3 
 

LA  DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU OFERTANŢI  
” FURNIZARE DE ECHIPAMENTE IT SI ALTE ECHIPAMENTE” 

 
Referinţă: procedura de achiziție a furnizarii de produse, echipamente IT si alte echipamente  

conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare 
implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea 
contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat 
prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi 
contractante în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu 
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1., pentru proiectul „Calificări europene pentru centrele 
turistice din România”, cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, lansat de Fundația Universitară ”Dunărea – Marea Neagră”,  în 
calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, 
Cod poștal: 905500,  

 
Ca urmare a unei erori materiale survenite in completarea Documentatia de atribuire si 

pentru clarificarea unor aspecte privind Oferta tehnica, Achizitorul a decis sa faca urmatoarele 
modificari: 
 
Datele din DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU OFERTANŢI se modifică astfel: 
 

Punctul 5. Descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice) 
 
Capitolul 3:  
Cerințe – specificații tehnice  :: 

Textul actual: 

6. ” Windows 7 sau similar ( 37 de bucati) 
7. Microsoft Office Standard ( 37 de bucati) 
8. Program Antivirus ( 37 de bucati) ” 

 
Textul modificat: 
 

6. ” Windows 7 sau similar ( 37 de bucati) – cu posibilitatea de a folosi si versiuni anterioare 
ale produselor. 
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7. Microsoft Office Standard 2010 ( 37 de bucati) -  licenta de volum  cu posibilitatea de a 
folosi si versiuni anterioare ale produselor.  

 
8. Program Antivirus ( 37 de bucati)”- Antivirus cu actualizare semnaturi pentru 1 an. 

 

23.01.2012- Invitatia de participare pentru achizitia de furnizare de echipamente IT si alte echipamente 
pentru proiectul „Calificări europene pentru centrele turistice din România”, cofinantat din Fondul Social 
European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
 
27.01.2012 ERATA nr. 3 la documentatia de atribuire pentru ofertanti pentru furnizare de echipamente IT si 
alte echipamente prin procedura COMPETITIVĂ, conform prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 
31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 
2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau 
lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către 
beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la 
art.9 lit.c1. 
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