
 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi  

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare  

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  

Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” 

Contract: POCU/89/3/7/107667 

 

         

 

Aprobat, 

Reprezentant legal 

VICTOR POSTELNICU - Presedinte 

 

Nr. inregistrare: 3.107667/11.10.2017 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

PENTRU CAMPANIA DE PROMOVARE A ANTREPRENORIATULUI SI TEME 

ORIZONTALE – EGALITATE DE SANSE COD cpv 79342200-5  

(SERVICII PROMOVARE) 

 

ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.), cu sediul în VOLUNTARI-

ILFOV , cod de înregistrare fiscală RO 16919630 , telefon 021/326 2279, FAX 021/326 2280 

reprezentată legal de VICTOR POSTELNICU în calitate de Presedinte, organizează achiziția 

directă, pentru atribuirea contractului de achizitie privind CAMPANIA DE PROMOVARE A 

ANTREPRENORIATULUI SI TEME ORIZONTALE – EGALITATE DE SANSE, COD cpv 79342200-5 

(SERVICII PROMOVARE), pentru achiziționarea de SERVICII DE PROMOVARE, COD cpv 

79342200-5 (SERVICII PROMOVARE) 

Achizitia serviciilor promovare include 24 de campanii de promovare a antreprenoriatului  si va 

avea in vedere acoperirea costurile generate de participare de minim 35 persoane/eveniment. 

Oferta va include servicii de catering, consumabile, aparatura audio-video daca este cazul, 

inchiriere sala, management-ul invitatilor, tiparire brosuri informative s.a . Pretul unitar este 

de 1820 lei/campanie ( fara TVA ). 

Cele 24 de campanii de promovare a antreprenoriatului se vor desfasura in toate judetele care 

fac parte din regiunile de implementare Centru, Nord-Vest, Nord-Est si Sud-Est. 

Valoarea estimată a contractului de achizitie  este de 51,979.20  lei ( TVA inclus ). 
 

Criteriul de selecţie este „oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului 
proiectului”. Ofertanții interesați își pot depune ofertele de pret până în data de 27.10.2017, orele 
16:00, Ia ADRESA DE EMAIL : achizitii@agpv.ro . 
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Pentru evitarea apariției conflictului de interese vă anunțăm că persoanele implicate în achiziție sunt: 

- LILIANA POSTELNICU, coordonator partener 4  

- ANA-ALEXANDRA SIMION, exp. organiz. evenim business si gestionare GT 

- VICTOR POSTELNICU, presedinte 

Contestațiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie se depun în 
termen de 24 de ore de la primirea înștiințărilor privind oferta câștigătoare, în atenția partenerului 
4 ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) – la adresa de e-mail:  
achizitii@agpv.ro 
În termen de 5 zile de la soluționarea contestației de către achizitor, contestatarul poate depune 
contestație la instanța judecătorească competentă. În cazul în care contestatorul depune contestație 
la instanța judecătorească, are obligația de a trimite o copie a contestației și către achizitor. 
Informații suplimentare se pot obține prin solicitare scrisă transmisă prin e-mail la adresa : 
achizitii@agpv.ro, sau la numărul de telefon 021/326 2279 . Persoana de contact din partea 
ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR IN VANZARI (A.G.P.V.) este doamna Alexandra Simion în 

calitate de Expert Organizare Evenimente Business si Gestionare GT . 

Proiectul „A.C.A.S.A. – Antreprenoriat, Curaj, Atitudine, Siguranta, Ambitie” având numărul de 
identificare al contractului POCU/89/3/7/107667, este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Apel  POCU/89/3/7/Cresterea ocuparii prin 
sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea 
intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. 
 

Vă mulțumim și așteptăm oferta dvs. 
 

Data: 11.10.2017 

Intocmit, 
ANA-ALEXANDRA SIMION 

Expert organizare evenimente business si gestionare GT  

      Avizat, 

         LILIANA POSTELNICU 

              COORDONATOR PATENER 4 
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