
 
 
 

 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii” 
Titlul proiectului: ”Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului 
cultural naţional” 
Număr de identificare: POSDRU/81/3.2/S/53777 

 
 
 

Anunţ de atribuire 
ACHIZIŢIE SERVICII DE PUBLICARE ÎN PUBLICAŢII CU ACOPERIRE NAŢIONALĂ A 

ANUNŢURILOR PUBLICITARE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE  
 

1. Preambul: Episcopia Severinului şi Strehaiei a achizţionat servicii de publicare în publicaţii cu acoperire 
naţională a anunţurilor publicitare privind achiziţiile publice organizate în cadrul Proiectului “Pregătirea 
resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional”.  
Achizişia s-a realizat prin aplicarea procedurii de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, în conformitate cu 
prevederile Anexei 1 din Instrucţiunea A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor necesare 
implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013. 
Sursele de finanţare: achiziţia serviciilor este finanţată în cadrul Proiectului menţionat din Fondul Social 
European (prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul 
naţional şi bugetul propriu al achizitorului (contribuţie proprie). 
 
2. Datele de identificare ale achizitorului 
Denumire: Episcopia Severinului şi Strehaiei. 
Adresa/sediu: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judeţul Mehedinţi. 
Telefon: 0252 333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro. 
Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro  
Persoana de contact: Boieru Lucian (consilier juridic) – telefon : 0769057204. 
 
3. Încheierea achiziţiei  
Servicii achiziţionate: au fost achiziţionate servicii de publicare în publicaţii cu acoperire naţională, cu 
apariţie cotidiană, a urmatoarelor anunturi publicitare : 
a) 1 (unu) anunţ publicitar pentru achiziţia de servicii de formare profesională: 420 cuvinte. 
b) 1 (unu) anunţ publicitar pentru achiziţia de servii de catering, cazare şi restaurant: 712 cuvinte. 
Numărul de apariţii: 1 (unu). 
Cotidianul in care s-a făcut publicarea: Evenimentul Zilei. 
Oferte evaluate: 3/4. 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.  
Ofertant castigator si pret:  
S.C. BIROUL DE TURISM DROBETA S.R.L. – agent autorizat Evenimentul Zilei pentru judeţul Mehedinţi : 
0,65 lei/cuvânt (fără TVA), preţ anunţ 1 = 273 lei (fără TVA) ; preţ anunţ 2 = 462,80 lei (fără TVA); preţ total 
= 735,80 lei (fără TVA) 
 
 
 
 
Data publicării anunţului: 21.12.2011. 
 


