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ANUNT 

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate  a proiectului cu titlul  

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, 

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE 

ÎMPREJMUIRE” 

- Cod SMIS 124011;  

Contract de finantare nr.6603 din 12.02.2021 

 

 

Autoritatea contractantă: ORASUL EFORIE 

Adresa: Localitatea Eforie Sud, Str. Progresului, nr. 1, judeţul Constanţa 

79341000-6; Servicii de publicitate. 

 

INTRODUCERE 

Prezentul anunt de intentie contine indicatii privind regulile de baza care trebuie 

respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator 

cu necesitatile autoritatii contractante. Prevederile din Caietul de sarcini referitoare la 

cerintele privind prestarea serviciilor sunt MINIME si OBLIGATORII, nerespectarea lor 

ducand la respingerea ofertei. 

 

Scurtă descriere a proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE 

REZERVĂ INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE” 

 

Obiectivul general al proiectului  - Îmbunătăţirea calitatii infrastructurii de educaţie din Orasul 

Eforie pentru cresterea calitatii actului educational, cresterea participării populaţiei şcolare la 

procesul educaţional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire 

timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de 

educație. Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de 

investitie POR 10.1, obiectiv specific Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie 

a sistemului – prin investitia in reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr 1 Eforie Nord, 

construirea salii de sport, dotarea cu echipamente, mobilier si materiale didactice necesare 

actului educational de calitate.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Şcoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea prin 

construirea salii de sport, cu scopul asigurarii unei oferte educaționale adecvate, 
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accesibile și de calitate pentru toți copiii, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit 

de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii.  

2. Peste 390 de participanţi la procesul educaţional, învățământul general obligatoriu 

(clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 

Eforie Nord, pana la finalul anului 2023. 

 

Cerintele specifice serviciilor de informare si publicitate ce se vor achiziționa: 

Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului pentru obiectivul finantat se va 

realiza conform prevederilor legale aplicabile in vigoare. Procedura de atribuire a serviciilor de 

realizare a materialelor de informare si publicitate va respecta principiile achizitiei.  

Solicitantul va asigura o vizibilitate potrivită și o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor 

obținute  în cadrul proiectului de finanțare, în conformitate cu prevederile contractuale și 

instrucțiunile cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală a POR.  

 

Oferta tehnica - financiara va respecta cerintele tehnice si cantitatile asa cum sunt 

prevazute in prezentul caiet de sarcini si anume: 

 

Furnizorul serviciilor de informare si publicitate va realiza machetele materialelor publicitare, 

acestea vor fi avizate de Organismul Intermediar, dupa care vor fi tiparite si utilizate in cadrul 

proiectului.  

Materialele de informare si publicitate ale proiectului vor respecta indicatiile tehnice din 

Manualul de Identitate Vizuala al POR 2014-2020.  

Materialele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectului sunt:  

• 1 anunt de presa publicat la inceputul proiectului, cu toate elementele obligatorii conform MIV  

• 1 anunt de presa publicat la finalizarea proiectului, cu toate elementele obligatorii conform 

MIV   

• 1 panou temporar privind investitia, dimensiuni l 3m x h 2m, la locatia de implementare a 

proiectului;  

• 1 placa permanenta cu dimensiunea de 80 cm x 50 cm instalata la locatia de implemnetare a 

proiectului, intrarea principală în clădire 

• 977 autocolante de dimeniuni 100mm x 100mm ce vor aplicate pe echipamentele si dotarile 

achizitionate in cadrul proiectului  

Toate documentele si materialele de informate si publicitate a proiectului vor fi pastrate intr-un 

dosar (tiparit sau electronic) la sediul beneficiarului. 

Predare și receptie a documentației 

Predarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firma de curierat sau 

prin sofer, astfel incat sa poata fi respectata clauza privind intocmirea procesului verbal de 

predare-primire si receptie semnat de ambele parti. 

Modalitati de plata 

Plata serviciilor se va realiza esalonat pe perioada derularii contractului. 

 

Termen limita primire oferte: 10.03.2021, ora 12:00 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie. 

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în 

conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul 

castigator va fi selectat din catalogul electronic. 

 

 

INTOCMIT 

 

Sef  SAEP 

CRETU Cecilia 


