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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. 030818-01/117766  din 03.08.2018 
 

ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT 
Data publicarii: 03.08.2018 

 
 TITLUL PROIECTULUI: Primul Manager "PriMa” 

1. Număr referinţă: contract finantare POCU/227/3.8/117766, Cod proiect 117766. 

2. Data publicării anunţului: 25.07.2018; pe website-ul MFE https://www.fonduri-ue.ro cat si pe website-ul 
beneficiarului www.sorste.ro, sectiunea “Proiect 117766” 

3. Programul: 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, 

       4. Autoritatea de management:  
Ministerul Fondurilor Europene reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud -Est 
 
  5. Beneficiar: SORSTE S.A 

 6. Alte informaţii:  ca urmare a desfasurarii procedurii competitive determinată de aplicarea prevederilor  Ordinului 
MFE 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru 
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cat si ale contractului de 
finantare POCU/227/3.8/117766 aferent proiectului “ Primul Manager "PriMa”,  cod SMIS 117766,  

Contractul de Furnizare licente software, a fost atribuit operatorului economic Accender Group S.R.L., cu sediul in 
Bucuresti, sector 4, str. Padesu, nr. 4, bl. 1, sc.3, ap. 87, CIF: RO26711546, Nr. de intrg. in Reg. Com.: 
J40/3264/2010, office@accender.ro .  

Criteriului de atribuire al contractului a fost Pretul cel mai scazut  iar valoarea contractului este de  576.275,00 lei fara 
TVA (respectiv de 685.767,25 lei cu TVA).  

Date de contact: SORSTE S.A  
Adresa poştală: Sediul social: Focsani, Calea Moldovei 59, Judetul Vrancea 
Persoana de contact: Bucuras Sorina Luminita – Manager de proiect; Telefon: 0337401241; E-mail: office@sorste.com 

 
Manager de proiect 

Bucuras Sorina Luminita 
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