
 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin  
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 
 
 

DOCUMENTATIE  
ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE  

 
Achizitor:  S.C.COMPA S.A.SIBIU   

Titlul proiectului POSDRU:  

Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de 
securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca 
prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de 
sanatate si securitate in munca 

ID proiect POSDRU  47949 
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1. INFORMATII GENERALE  

1.1. Achizitor  

Denumire: S.C. COMPA S.A.  

Adresa: str. Henri Coanda nr.8, Sibiu  

Localitate: Sibiu Cod poştal : 550234  Ţara: România  

Cod unic de înregistrare: RO 788767  

Persoana de contact:  

Grobnicu Laurentiu - Eduard 

Telefon: 0269 / 239400, 237878 int.121 

 mobil     0755 / 110426  

Fax:        0269 / 212204 

E-mail:  laurentiu.grobnicu@compa.ro 

Adresa de internet: www.compa.ro   

Sursa de finantare : proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul Major 3.2., cu titlul „Proceduri si 
instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin 
evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” - POSDRU / 78 / 3.2. 
/ A / 47949 

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii publicitate 
Cod CPV - 79341000-6 
Procedura aplicata : Procedura de prospectare a pietei – studiu de piata 

Criteriul aplicat: Pretul cel mai scazut 
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CAIET DE SARCINI 
 
Notiuni privind achizitia: 

Pentru implementarea proiectului „Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si 
protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate 
si securitate in munca” este necesara achizitia serviciilor de elaborare metoda, formare si implementare 
soft, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin anuntarea in presa a intentiei de achizitionare a 
acestor servicii. 

Specificatii minime obligatorii:  

Publicarea anuntului de publicitate anexat intr-o singura aparitie alb-negru, intr-o publicatie de acoperire 
nationala. 

 

 

 

 

Data .06.08.2010       Manager Proiect, 

         Laurentiu GROBNICU 


