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ANUNŢ 

privind depunere ofertă informativă de preţ 

Primăria Oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 23, 

oraşul Baia de Arama, invită ofertanţii interesaţi sa depună ofertă informativă de preţ pentru achiziţia 

directă: Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului "înfiinţarea centrului naţional de 

informare şi promovare turistică (CNIPT) Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi". 

Principalele caracteristici ale achiziţiei: 

1. Tipul contractului: contract de servicii 

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 

3. Coduri CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate 

4. Valoarea estimată: 6000 lei, fără TVA 

La întocmirea ofertei informative de preţ se va ţine cont de prevederile caietului de sarcini anexat. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la Tel/Fax: 0252 381 473, e-mail: 

primaria_bda@yahoo.com, sau direct la sediul autorităţii. 

Adresa la care se depune oferta informativă de preţ: Primăria Baia de Aramă, Strada Tudor 

Vladimirescu, nr.23, localitatea Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, cod poştal 225100. 

Data limita pentru depunerea ofertei informative de preţ: 20.02.2015, ORA 15:00 

PRIMAR, Compartiment achiziţii publice 

Dunărinţu Ionel Rafael Curelei " " ^ stian 
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Adresa: Tudor Vladimirescu, nr.23 
Tel/Fax: 0252381473 
E-mail: primaria_bda@yahoo.com 

; S».« < ww\v.primariahaiadearania.ro 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 

ORAŞUL BAIA DE ARAMĂ 

APROBAT PRIMAR, 

CAIET DE SARCINI 

DENUMIRE ACHIZIŢIE: SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI "ÎNFIINŢAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE 

INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ (CNIPT) BAIA DE ARAMĂ, JUDEŢUL 

MEHEDINŢI" 
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1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Obiectul achiziţiei îl constituie realizarea activitătilor de informare si 
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publicitate necesare implementării proiectului având ca obiect "ÎNFIINŢAREA 
CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ (CNIPT) 
BAIA DE ARAMĂ, JUDEŢUL MEHEDINŢI" 

Cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt prevăzute în cererea de finanţare 
şi vor fi considerate obligatorii şi minimale. 

2 SPECIFICAŢII TEHNICE 
Prin activitatea de informare si publicitate a proiectului propus se urmăreşte 

creşterea nivelului de informare, conştientizare si transparenta in ceea ce priveşte 
asistenta oferita unităţii administrativ teritoriale de către Uniunea Europeana in 
vederea realizării investiţiei. Pentru realizarea acestui deziderat, se vor utiliza 
elementele de identitate vizuala specificate in Manualul de Identitate Vizuala 
pentru Programul Operaţional Regional si vor aplica întocmai regulamentele 
specifice ale Comisiei Europene de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare 
la proiect. Bugetul proiectului include costurile necesare pentru a duce la 
îndeplinire aceste activităţi. 

Altfel spus, prin repartizarea resurselor financiare, umane, materiale, 
informaţionale, aceasta activitate are asigurate toate premisele pentru buna 
desfasurare. 

5 

In cadrul rapoartelor de progres vor fi detaliate toate acţiunile de informare si 
publicitate, comunicatele de presa, materialele informative realizate, fotografii ale 
locaţiei proiectului, etc. Pentru promovarea identităţii vizuale a proiectului vor fi 
achiziţionate servicii specializate de informare si publicitate . Etapele de 
desfasurare ale activitătii sunt următoarele: 
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1. Crearea identităţii vizuale a proiectului; 
2. Crearea materialelor suport; 
3. Promovarea către presa; 

2.1. Crearea identităţii vizuale a proiectului 

Se va acorda o atenţie deosebita elementelor obligatorii a fi utilizate in 
vederea promovării identităţii vizuale a POR, inclusiv elementele grafice, cat si 
regulile de utilizare ale acestora. Toate materialele promoţionale vor utiliza 
indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul 
Operaţional regional. Produsele de informare vor conţine informaţiile obligatorii 
legate de logo-ul Uniunii Europene, Proiect selectat in cadrul Programului 
Operaţional Regional si cofmanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European 
de Dezvoltare Regionala. " si disclaimerul "Conţinutul acestui material nu 
reprezintă in mod oficial poziţia Uniunii Europene", adresa paginii web a 
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programului vvww.inforegio.ro, banda colorata in partea de jos a paginii, caseta 
tehnica pe publicaţii (pliante, broşuri.). 
Panoul pentru aflşaj temporar si permanent va cuprinde logo-urile si textul 
precizate mai sus, denumirea proiectului, numele beneficiarului, respectiv Oraşul 
Baia de Arama, valoarea proiectului, data începerii şi finalizării execuţiei, numele 
Organismului Intermediar si numele Autorităţii de Management, poziţionate 
conform instrucţiunilor din Manualul de Identitate Vizuala. Pentru toate activităţile 
de tip promoţional se vor utiliza însemnele de mai sus in prezentări, expuneri, 
autocolante, altele. 

2.2. Crearea materialelor suport 

Se vor realiza următoarele produse: 
Comunicate de presa 2 buc 
Afişe 10 buc 
Pliante 500 buc 
Fluturaşi 500 buc. 
Panou pentru şantiere în construcţie 
Placa pentru amplasare permanenta 

1 buc. 
1 buc 

Autocolante 100 buc. 

2.3. Promovarea către presă 
Proiectul va fi promovat prin distribuţia produselor de publicitate, prin 

intermediul mass mediei locală, regionala si prin intermediul site-ului web propriu 
proiectului. 

Investiţia va fi evidenţiată prin amplasarea unui panou temporar pentru 
şantiere în construcţie, in loc cu vizibilitate mare. In timpul proiectului vor fi 
distribuite 2 anunţuri de presa. Produsele de promovare vor fi difuzate publicului 
cu ocazia diverselor evenimente organizate in comunitate cat si la diverse 
evenimente regionale, naţionale si internaţionale cu specific turistic. La finalul 
implementării proiectului, investiţia va fi marcata cu 1 placa pentru amplasare 
permanentă, care vor conţine prezentarea proiectului şi toate elementele de 
identificare solicitate în Manualul de Identitate Vizuală. 
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2.4. Activităţi de informare şi publicitate: 

Ofertanţii vor întocmi oferta informativă de preţ şi propunerea financiară în 
conformitate cu activităţile prezentate în continuare: 

Activitatea de 
informare şi publicitate 

Perioada estimată de 
desfăsurare 

Costuri estimate 
(lei fără TVA) 

Promovarea si 
publicitatea investiţiei, 
prin intermediul mass 

media, din care: Pe perioada derulării 
investitiei 

* 
2 comunicate de presa 

Pe perioada derulării 
investitiei 

* 

10 afişe, 500 pliante, 500 
fluturaşi, 100 autocolante 

Pe perioada derulării 
investitiei 

* 

1 Panou pe perioada 
derulării investiţiei (la 

locul realizării 
investiţiei) 

Pe perioada derulării 
investitiei 

1 Placi permanente 
privind investiţia 

realizata 

După finalizarea 
investitiei 

* 

TOTAL 

Compartiment achiziţii publice, 
Consilier 
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