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Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr.3 „Locuri de muncă pentru toți” 
Domeniul major de intervenţie 3.8 Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi 
instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru 
îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: Primul Manager "PriMa" 
Beneficiar:   SORSTE S.A 

Numărul de identificare al 
contractului:  
 

POCU/227/3.8/117766 
Cod proiect: 117766 

 
Nr. 210818-01/117766  din 21.08.2018 

 
ANUNT ACHIZITIE 

Data publicarii: 21.08.2018 
 

ACHIZITOR 
 
SORSTE S.A, cu sediul in Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea, email office@sorste.com, in calitate de 
achizitor anunta demararea procedurii de achizitie directa privind atribuirea contractului de prestare de 
servicii de organizare de evenimente derulata in cadrul proiectului Primul Manager "PriMa", contract 
finantare POCU/227/3.8/117766, Cod proiect 117766. 
 
OBIECTUL ACHIZITIEI 
 
Prestare servicii de organizare de evenimente in cadrul proiectului Primul Manager "PriMa", contract finantare 
POCU/227/3.8/117766, Cod proiect 117766. 
Coduri CPV:  
79952000-2 Servicii pentru evenimente 
Se vor achizitiona urmatoarele categorii de servicii:  
Servicii de organizare de evenimente – 2 Campanii de constientizare – Campania "Manageri competenti" – 
41.600,00 lei fara TVA 
Servicii de organizare de evenimente – 2 Campanii de constientizare – Campania "Organizatia inteligenta" – 
41.600,00 lei fara TVA 
Servicii de organizare de evenimente – 1 Campanie de constientizare – Campania "Diversitatea in organizatii" 
– 20.800,00 lei fara TVA 
 
CERINTE 
Cerintele privind achiziţia de servicii sunt prezentate in documentatia de atribuire pentru ofertanti (fisa de 
date, caietul de sarcini, formulare, model contract), ce poate fi obtinuta gratuit de pe website-ul beneficiarului 
www.sorste.ro, sectiunea “Proiect 117766” sau în urma unei solicitari adresate direct achizitorului, utilizând 
urmatoarele date de contact:  e-mail: office@sorste.ro; sediul in sediul in Focsani, Calea Moldovei 59 Focsani, 
Judetul Vrancea, persoana de contact Marcel Carausu -0773810813 
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SURSA DE FINANŢARE:  
- cofinanţare din Fondul Social European prin Program Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 
nr.3 „Locuri de muncă pentru toți”, DMI 3.8 Creșterea numarului de angajați care beneficiază de noi 
instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în 
vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform 
SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, nr. contract POCU/227/3.8/117766 cod proiect 
117766. 
INFORMATII PRIVIND OFERTAREA SI PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIEI: 
Valoarea estimata fara TVA:   104,000.00 lei  

Tip contract: servicii 
Durata contractului: 6 luni 
Tipul procedurii – achizitie directa 
Procedura specifică de atribuire determinată prin aplicarea Ordin MFE 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 
competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii 
sau lucrari finantate din fonduri europene. 
Criterii de atribuire al contractului:  Cel mai mic preţ 
Termen limita de depunere a ofertelor: Oferta si Documentele de calificare ce o insotesc vor fi depuse la 
sediul  achizitorului din Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea, România, până la data de 27.08.2018, 
ora 10.00                               
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27.08.2018, ora 12.00, la sediul achizitorului din Focsani, Calea 
Moldovei 59, Judetul Vrancea, România. 
 
Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire poate fi obtinuta gratuit de pe 
website www.sorste.ro sau printr-o solicitare scrisa transmisa la email office@sorste.ro, sau la adresa 
Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea, România. 
 
Modul de obtinere  informatii suplimentare:  Informatii cu privire la documentatia de atribuire cat si 
eventuale clarificări cu privire la documentatia transmisă de achizitor pot fi obtinute la  email 
office@sorste.ro, sau la adresa Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea, România, persoana de contact 
Marcel Carausu – 0773810813. 
 
Manager proiect, 
Bucuras Sorina - Luminita 
 
 

 
 
 
 
 

SORSTE S.A 


