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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: 3 „Locuri de munca pentru toti” 
Operatiunea compozita: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 
Denumire proiect: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor 
inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj 
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 
Cod SMIS: 121328 
Nr. contract: POCU/298/3/14/121328 

             

Nr. 136/01.08.2018 

              

Notă privind determinarea valorii estimate pentru  
achiziţia de servicii de publicitate (anunturi/comunicate de presa) 

   

 

În scopul asigurarii vizibilitatii si promovarii proiectului „Îmbunătățirea nivelului de 

competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor 

inactive, persoanelor de etnie romă și persoanelor din mediul rural din județul Dolj”, 

implementat de Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor, se are în vedere 

achiziţionarea de servicii de publicitate in ziare (anunturi/comunicate de presa), cu ocazia deschiderii 

etapei de implementare a proiectului, si respectiv la incheierea acestuia. 

In conformitate cu prevederile art. 4, sublcauza 4.4 Reguli aplicabile, pct. 4 din Ordinul 

Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari 

finantate din fonduri europene, intruct de la momentul depunerii cererii de finantare si pana la 

momentul demararii prezentei proceduri de achizitie nu a trecut un interval de timp semnificativ a.i. sa 

se poata inregistra modificari substantiale pe piata de profil, se mentine valoarea estimata la momentul 

depunerii cererii de finantare. 

Deoarece valoarea serviciilor estimata la momentul depunerii cererii de finantare, prin cercetarea 

preturilor existente pe piata de profil din Romania, nu depaseste  pragul menționat la art. 4 subclauza 

4.1 din Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii 

competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, respectiv 135.060,00 lei fără TVA, pentru 

achiziționarea serviciilor de publicitate se mentine aplicarea procedurii de achizitie directă, cu semnarea 

în prealabil a unui contract de servicii, de la orice agent economic din Romania, prestator de servicii de 

publicitate si care îndeplineste cumulativ următoarele condiţii: 

- Ofertantul trebuie sa detina Certificat de audit Brat sau alt auditor independent.  

Beneficiar proiect: Centru European pentru Promovarea si Integrarea 

Romilor 

Titlul proiectului POCU 2014-2020 : „ Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale 

și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și 

persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă și 

persoanelor din mediul rural din județul Dolj” 

Cod SMIS: 121328 

Denumirea contractului de achiziţie Contract de servicii 

Obiectul contractului de achiziţie Servicii de publicitate (anunturi/comunicate de presa)  

Beneficiar achizitie: Centru European pentru Promovarea si Integrarea 

Romilor 

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate 

(anunturi/comunicate de presa ) 
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- Tirajul minim sa fie de 8.000 de exemplare/zi cu distributie in regiunea Oltenia, iar frecventa de 

aparitie a ziarului sa fie zilnica. 

- Publicarea anuntului/comunicatului de presa se va face in baza unei comenzi scrise prin fax, e-

mail sau direct din partea beneficiarului, insotita de macheta anuntului/comunicatului. 

- Data efectiva a aparitiei anuntului/comunicatului va fi stabilita de catre beneficiar in functie de 

nevoile proprii de promovare, pana cel tarziu in data de 31.12.2019 (data finalizarii implementarii 

proiectului). Prestatorul va fi instiintat asupra eventualelor modificari ale datei de finalizare a 

implementarii proiectului. 

- Timpul de aparitie a anuntului/comunicatului de presa este de maximum 72 ore de la data 

comunicarii catre prestator a anuntului/comunicatului de catre beneficiar. 

- Suprafata anuntului/comunicatului de presa trebuie sa se incadreze in dimensiunile de 

13,07x17 cm2, ± 10% in funcţie de constrângerile tehnice ale publicaţiei. 

- Prestatorul se obliga sa asigure publicarea anuntului/comunicatului de presa conform machetei 

transmise de către beneficiar, nefiind permise modificari cu privire la: 

 dispunerea, aspectul si numarul elementelor componente (sigle, steme, logo-uri, numele si/sau 

sloganul Programului Operational);  

 proportia suprafetei ocupate de acestea in total in suprafata anuntului/comunicatului de presa;  

 tipul fontului folosit; 

 continutul text al anuntului/comunicatului de presa; 

 numarul de coloane text ale anuntului/comunicatului de presa. 

In cazul in care formatul anuntului/comunicatului de presa publicat nu este conform machetei 

oferite de beneficiar si sunt constatate modificari ale elementelor de mai sus, prestatorul se obliga 

sa asigure republicarea anuntului/comunicatului de presa, fara costuri suplimentare. 

- Prestatorul are obligatia punerii la dispozitia beneficiarului a unui exemplar original al ziarului in 

care a aparut anuntul/comunicatul. 

- Dupa publicarea anuntului/comunicatului de presa si dupa predarea exemplarului original de catre 

prestator, se va incheia un proces verbal de receptie care va sta la baza emiterii facturii de catre 

prestator si efectuarea platii de catre beneficiar. 

- Plata serviciilor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal al recepţiei 

serviciului prestat, conform condiţiilor contractuale, având termen de plata de maximum 30 zile de 

la emiterea și comunicarea facturii. 

 

Nr.  

crt. 

Descrierea produsului/ 

serviciului/ lucrării 

Cantitate  

(numar anunturi 

de presa) 

Suprafata 

anuntului de 

presa 

Preţul estimat/Valoarea 

tarifului mediu lunar/Costul 

estimat pe categorii de servicii 

(fara TVA) 

Total 

(lei - fara 

TVA) 

1. Servicii de publicitate  

anunturi/comunicate de 

presa  

2 13,07x17 cm²  840,34 lei/anunt/comunicat 1.680,68 

                                                                                                             Total lei, fara TVA 1.680,68 

                                                                                                                                TVA 319,32 

                                                                                                              Total lei, cu TVA 1.332,80 

                                                            Total euro (curs euro 4.4585/01.08.2016), fara TVA    376,96 

 
Vicepresedinte, 

              Mirela Sandu 


