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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET TIMIŞ 
 

Nr.884/14.05.2018 

SCRISOARE DE INTENŢIE 
 

             Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş (DJST Timiş), cu sediul în Timişoara, P-ţa 

Huniade nr.3, jud. Timiş, telefon/fax:0256 490469, intenţionează să achiziţioneze direct în 

conformitate cu prevederile art. 43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice  următoarele servicii pentru susținerea proiectelor  

cuprinse în Calendarul de activități și pentru tineret al Centrului de tineret Timișoara(P1): 

-servicii de educație non-formală de tip curs pentru tinerii din județul Timiș, cu locul 

de desfășurare în Timișoara, în serii de câte 1 sau 2 zile a câte maxim 50 participanți 

/curs. Perioadele de derulare a proiectelor: mai-noiembrie 2018. Participanții și 

materialele necesare desfășurării cursurilor sunt puse la dispoziție de DJST Timiș. 

Sunt necesari între 1 și 2 formatori/curs cu atestat/diplomă de formator  pentru cele 7 

sesiuni de formare cuprinse în Calendarul P1:  

Curs Dezvoltare organizațională-50 participanți,  

Seminar  Cetățenie critică  -50 participanți 

Curs/consiliere Dezvoltarea personală a tinerilor-40 participanți 

Seminar Accesul tinerilor pe piața muncii-30 participanți 

Curs de leadership-30 participanți 

Curs Workshop de fotografie pentru începători-30 participanți 

Curs Tinerii în procesele decizionale-30 participanți 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să 

conţină cel puţin următoarele informaţii: 

1. Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înregistrare Registrul 

Comerţului/Registrul asociațiilor și fundațiilor,  CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de 

contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile contractuale cu DJST Timiş. 

2. Disponibilitatea firmei dvs. de a presta serviciile solicitate, prezentarea de CV-uri și 

portofolii ale formatorilor/orice alte acte doveditoare din care să reiasă prestarea  de  

servicii similare  celor soliciate. 

3. Tariful serviciilor/curs (cu și  fără TVA). 

4. Perioada de prestare  de la primirea comenzii . 

5. Perioada de valabilitate a ofertei. 

6. Posibilitatea de a achiziționa serviciile din catalogul disponibil on-line SEAP 

Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor: 18.05.2018, ora 12 prin e-mail:djt.timis@yahoo.com, 

achizitiipublice@djst-timis.ro,  fax nr. 0256 490469. Persoană de contact: - Manuela Mădulărescu, 

telefon fix: 0256 490469.  

              În speranţa unei viitoare colaborări, vă mulţumim pentru operativitate. 

  Cu deosebită consideraţie,  

 

Director executiv 

         Adrian TAL  

 

    

Responsabil Financiar, Buget, Plăţi          Expert achiziţii publice 

Nela Miculescu           Manuela Mădulărescu   
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