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Programul: Interreg VA Romania-Bulgaria 

Axa prioritară: 4 – A skilled and inclusive region 

Prioritatea de investiție: Specific Objective 4.1 To encourage the integration of the cross-

border area in terms of employment and labour mobility 

Codul proiectului: 16.4.2.054 

Titlul proiectului: „United for a Common Labor Market: an integrated approach for labor 

mobility within the cross-border area between Romania and Bulgaria” 

Denumire şi adresa Beneficiarului: Fundația EMMA, Loc. Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 

83, Jud. Giurgiu 

 

Nr. înreg. Fundaţia EMMA 

218/26.09.2017  

 

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ 
 

Stimată Doamnă, 

Stimate Domn, 

 

În calitate de beneficiar al contractului de finanțare aferent proiectului „United for a Common 

Labor Market: an integrated approach for labor mobility within the cross-border area 

between Romania and Bulgaria” – cod proiect 16.4.2.054, Fundația EMMA va achiziționa 

servicii realizare Campanie Media în România, în regiunea de implementare a proiectului. 

 

Serviciile contractate se vor derula într-un interval de maxim 2 luni de la data semnării 

contractului de către ambele părți. 

 

Sediul social al achizitorului este Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, 

cod poştal 030405. 

 

În acest document sunt descrise specificațiile tehnice pe care trebuie să le urmeze prestatorul în 

activitatea de furnizare a serviciilor de creație grafică. 

 

Descrierea cadrului existent  

 

Proiectul „United for a Common Labor Market: an integrated approach for labor mobility 

within the cross-border area between Romania and Bulgaria” se implementează în cadrul Axei 

Prioritare 4 – A skilled and inclusive region, Prioritatea de investiţie 4.1 – To encourage the 

integration of the cross-border area in terms of employment and labour mobility din cadrul 
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programului Interreg VA Romania-Bulgaria. Codul proiectului este 16.4.2.054. Proiectul este 

implementat în parteneriat cu European Information Centre din Bulgaria. 

 

Pentru a se conforma prevederilor regulamentelor europene şi programului INTERREG V-A 

România-Bulgaria, Fundaţia EMMA are obligația de a implementa acțiuni în vederea îndeplinirii 

cerințelor de informare și vizibilitate cu privire la activităţile finanţate prin intermediul 

proiectului „United for a Common Labor Market: an integrated approach for labor mobility 

within the cross-border area between Romania and Bulgaria”, cod 16.4.2.054. Astfel, în cadrul 

proiectului, se va realiza procedura de achiziție servicii realizare Campanie Media în România, 

în regiunea de implementare a proiectului, pentru o diseminare mai bună a informațiilor cu 

privire la oportunitățile de angajare în zona transfrontalieră România – Bulgaria, printr-o 

campanie de o lună (difuzare sporturi radio și promovare social media) având ca subiect 

activitățile din proiect referitoare la aceste oportunități. 

 

Obiectivul general 

 

Integrarea redusă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria în ceea ce privește ocuparea şi 

mobilitatea forței de muncă în comparație cu contextul european este determinată de numărul 

mic de inițiative comune care vizează îmbunătățirea acestei situații, în termeni de: 

statistici/informații comune cu privire la ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă 

în zona CB (cross border); acțiuni de activare a forței de muncă în zona CB; parteneriate public-

private pentru a determina problemele regionale ale pieței muncii; campanii de conştientizare cu 

privire la oportunitățile de angajare în zona de cooperare transfrontalieră. 

 

Date fiind cele de mai sus, obiectivul proiectului constă în facilitarea ocupării și mobilității forței 

de muncă în zona CB printr-o abordare holistică, ce face legătura între administrația publică 

locală cu mediul de afaceri privat și cetățenii din ambele țări. Acest obiectiv va fi atins prin: un 

studiu comun privind nevoile şi cerinţele pieţei muncii din judeţele Giurgiu şi Teleorman 

(România) şi districtele Ruse şi Veliko Tarnovo (Bulgaria); o rețea comună de autorităţi publice 

locale, firme de recrutare şi şcoli profesionale; consilierea profesională a tinerilor în ambele 

regiuni; o campanie de conştientizare pentru promovarea oportunităților de angajare în întreaga 

zonă CB; o platformă online de locuri de muncă pentru interconexiuni economice între părțile 

interesate din zona CB. 
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Specificaţii tehnice 

 

Serviciile de realizare Campanie Media în România, în regiunea de implementare a proiectului 

oferite vor presupune  efectuarea unei campanii intensive (radio și online) pe o perioadă de o 

lună cu următoarele obiective: 

1. Campania radio: sporturi de maxim 30 de secunde, de 3 ori pe zi timp de 1 lună; 

difuzarea obligatorie pe posturi de radio care acoperă județele Giurgiu și Teleorman. 

2. Campania Online inclusiv Social Media: optimizarea pentru motoare de căutare (SEO) 

pentru portalul de job-uri (www.romania-bulgaria-jobs.eu) și pentru site-ul proiectului 

(www.robg-united.eu) și promovare prin intermediul uneia sau mai multor rețele sociale a 

acestor site-uri și a evenimentelor din proiect (târguri de job-uri). 

 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică: prețul cel mai scăzut. 

 

Condiţii contract: 

 

Serviciile vor fi realizate pe bază de comandă. 

Recepția serviciilor se va face pe baza unui proces-verbal de recepție, semnat de către 

reprezentantul prestatorului şi reprezentantul achizitorului cu ocazia fiecărei recepții. 

Plata serviciilor se va face în lei, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea facturii. 

Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate numai după ce Achizitorul va recepționa 

serviciile prin semnarea procesului verbal de recepție. 

 

Serviciile vor fi prestate într-un interval de maxim 2 luni de la data semnării contractului de către 

ambele părți. 

 

Propunere financiară: 

 

Este obligatorie prezentarea prețului în lei, fără TVA și să se specifice daca prețul este purtător 

de TVA sau nu. Cerințele impuse în specificațiile tehnice sunt cerințe minime obligatorii. 

 

Ofertantul trebuie să facă dovada capacității de exercitare a activității profesionale prin 

prezentarea Certificatului de înregistrare fiscală/ Certificatului constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, sau prin prezentarea altor documente 

relevante în acest sens. 

De asemenea, ofertantul va prezenta şi o declarație pe propria răspundere privind conflictul de 

interese, conform unui model transmis de achizitor.  
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Vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră financiară pentru serviciile prezentate mai sus, 

până la data de 03.10.2017, la adresa de e-mail ghenadieg@yahoo.com, în atenţia dlui. 

Preşedinte – Ghenadie Gandrabura.  

 

Evaluarea ofertelor se va efectua prin compararea valorilor ofertate, pe baza criteriului 

„preţul cel mai scăzut”. 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe dl. Ghenadie Gandrabura, la tel. 

0787.607.766, sau e-mail ghenadieg@yahoo.com. 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Ghenadie Gandrabura 

Preşedinte 

Fundaţia EMMA 
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