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ANUNT 

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

„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII 

CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE 

SANITARE” finantat in cadrul POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de 

criza în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecintelor sale sociale - Cod SMIS 149828; 

Contract de finantare nr. 1509/08.06.2022. 

 

 

Autoritatea contractantă: ORASUL EFORIE 

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

 

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 „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE 

INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORASUL EFORIE IN VEDEREA 

GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZITIONAREA DE 

ECHIPAMENTE SANITARE” 

 

Obiectivul general  

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a 

crizei sanitare la nivelul a 2 unitati de invatamant preuniversitar de stat din UAT Oras Eforie, 

prin dotarea cu echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru 

diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-CoV-2. 

Avand in vedere evolutia virusului COVID-19, in Romania si in lume, pentru diminuarea 

riscului de propagare a infectiei cu SARS-CoV-2 in cadrul unitatilor de invatamant, este necesar 

ca activitatile didactice sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu respectarea normelor 

impuse in contextul prevenirii, depistarii din timp si diminuarii raspandirii potentiale a infectiei 

cauzate de virusul SARS-CoV-2 de Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de 

organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta 

epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2. In acest context, 

proiectul propus de UAT UAT Oras Eforie vizeaza dotarea cu echipamente de protectie medicala 

si dispozitive medicale necesare pentru a putea aplica masurile sanitare si de protectie minime pe 

perioada pandemiei COVID-19 a unitatilor de invatamant subordonate. Disponibilitatea 

echipamentelor/dispozitivelor de protectie/medicala pentru activitatile didactice va asigura 
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functionarea in conditii de siguranta a unitatilor de invatamant din UAT Oras Eforie in contextul 

situatiei de pandemie create de virusul SARS-CoV-2. 

Proiectul propus, prin obiectivul sau general, asigura capacitatea adecvata de gestionare a crizei 

sanitare la nivelul a 2 unitati de invatamant din UAT Oras Eforie, prin dotarea cu echipamente de 

protectie medicala si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a 

infectiei cu SARS-CoV-2, va conduce la prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii in 

cadrul unitatilor de invatamant, la protectia individuala si colectiva si la combaterea transmiterii 

comunitare a virusului in cadrul UAT Oras Eforie. Astfel, activitatea scolara din cadrul unitatilor 

de invatamant din UAT Oras Eforie se va desfasura in conditii de siguranta epidemiologica 

pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, contribuindu-se la asigurarea unei 

capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a 

infectiei cu SARS-CoV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara. 

De asemenea, implementarea proiectul propus de UAT ORAS EFORIE va avea ca rezultat 

limitarea numarului potential de cazuri de infectie care ar trebui tratate in sistemul public de 

sanatate, contribuindu-se indirect la indicatorul de rezultat al programului de finantare - 

capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare. 

Astfel, proiectul initiat de UAT ORAS EFORIE, prin obiectivul sau general, este in conformitate 

cu prevederile Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) incadrandu-se in Axa 

Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

prioritatea de investitii 9a: Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de 

sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, 

culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 

comunitati si Obiectivul Specific 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de 

sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 

Oportunitatea oferita de Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin prezentul 

apel de proiecte vine in intampinarea nevoilor unitatilor de invatamant din UAT ORAS EFORIE 

de a asigura o capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de 

propagare a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul fiecarei unitati. Asistenta financiara disponibila 

in cadrul acestui program de finantare reprezinta solutia optima de finantare a proiectului, avand 

in vedere caracterul limitat al sursele financiare proprii si dificultatile existente in ceea ce 

priveste atragerea de surse externe de finantare. Fara asistenta financiara primita prin Programul 

Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru dotarea cu echipamente de protectie medicala 

si dispozitive medicale necesare, unitatile de invatamant nu vor putea oferi o capacitate adecvata 

de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-CoV-2. 

Astfel, proiectul propus contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate 

adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a 

crizei sanitare.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

  

Obiectivul specific al proiectului consta in dotarea Scolii Gimnaziale Nr. 1 Eforie Nord si a 

Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, judetul Constanta, cu echipamente de protectie 

medicala si dispozitive medicale. 
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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 rezultatelor obținute  în 

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

cuprinse în Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 –2020 in 

Romania.  

 

Oferta va respecta cerintele tehnice si cantitatile asa cum sunt prevazute in prezentul anunt de 

intentie si anume: 

 

Anunt/comunicat de presa la inceputul si la finalizarea proiectului, intro publicatie generalista 

online, timp de 3 zile consecutiv, - 2 buc; 

- Afis A3, respectiv cate 1 afis A3 pentru fiecare unitate de invatamant inclusa in proiect (Liceul 

Teoretic Carmen Sylva Eforie Sud si Scoala Gimnaziala nr. 1 Eforie Nord) si 1 afis A3 pentru 

solicitantul de finantare – 3 buc.; 

- Autocolante – 126 buc; 

 

Toate materialele utilizate in cadrul campaniei de promovare a obiectivului finantat vor fi 

realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală   pentru Instrumente Structurale 2014 

–2020 in Romania.  

  

 

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: 23.06.2022, ora  12:00 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, 

Eforie Sud. 

 

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 

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  SERVICIU AFACERI EXTERNE SI PROTOCOL 

CRETU Cecilia 


