
 

 
 

 

 Nr. 38896/14.06.2010 

 

ANUNŢ ACHIZIŢII 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Asociaţia Pakiv România implementează proiectul “EU NU 

abandonez şcoala!”, ID 39860, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.2: Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2: Prevenirea şi corectarea părăsirii 

timpurii a şcolii. Pe parcursul a 24 de luni proiectul va contribui la prevenirea şi corectarea fenomenului de 

părăsire timpurie a şcolii prin adoptarea unei strategii locale în domeniul prevenirii şi combaterii 

abandonului  şcolar la nivel local , în vederea menţinerii şi reintegrării persoanelor din categoriile 

vulnerabile, într-un mediu educaţional deschis şi inclusiv. 

În cadrul acestui proiect PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA intenţionează să atribuie Contractul 

de prestare servicii– având ca obiect achiziţia de comunicate de presa, cod CPV: 79342200-5,  

prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei - studiu de piaţă. 

Descrierea obiectului contractului: Obiectul contractului îl reprezintă publicarea de către prestator în 
favoarea achizitorului, contra cost, prin intermediul presei scrise de materiale publicitare- comunicate de 
presă, în cadrul proiectului “EU NU abandonez şcoala!” , astfel: 

- 10 comunicate de presa, format 14 cm x 19cm 

 

Adresa unde se primesc ofertele: 

Operatorii economici interesaţi pot solicita informaţii referitoare la achiziţie şi pot transmite oferta lor în 

scris, pe adresa beneficiarului: Direcţia Programe - Alba Iulia, Bucovinei, nr.6, sau pe fax: 

0258/813736, în atenţia d-nei Dalia Dumitru - consilier juridic. 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Preţul cel mai scăzut .   

Mod de prezentare al ofertei:  

Ofertele trebuie redactate în limba română. Preţul trebuie să fie exprimat in lei şi euro per bucată, fără 

TVA inclus.  

Perioada minima de valabilitate a ofertei: termen de 60 de zile de la ofertare.  

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.06.2010, orele 12.00, respectiv 6 zile calendaristice de la 

postarea anunţului. 

Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Alba Iulia, 14.06.2010 


