
ANUNŢ PUBLICITAR 
INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DE “ SERVICII  DE PROMOVARE SI PUBLICITATE” 

în cadrul proiectului 
„Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

contract finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
 

Fundatia Universitară ”Dunărea – Marea Neagră”,  implementează proiectul „Calificări europene 

pentru centrele turistice din România” contract finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743, finanţat 

din FSE prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013, Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”. 
 

În acest context, Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, vă 

invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie de “Servicii de promovare 

si publicitate”  – Cod CPV: 79342200-5 si79341000-6 necesare pentru  promovarea serviciilor, 

informatiilor si  activităţilor din cadrul proiectului, prin procedura competitiva, conform 

Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare 

implementării  proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1  procedura pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la 
bugetul de stat  prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care 

nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1.  

Obiectul contractului de achizitie consta in:  difuzarea a 15 spoturi publicitare radio - posturi 

nationale care au si statii locale, 5 advertoriale in cotidiene nationale, 5 adevertoriale in 

cotidiene regionale si 10 anunturi in ziare nationale. 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este Oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic. Ofertele se pot trimite pana la data de: 10.01.2012, ora 10.00, la adresa: Fundatia 
Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul 
Constanta, Cod postal: 905500. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta 
poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa, trimisa la adresa de  email:info@fudmn.ro sau 
cristina.bodnaras@fudmn.ro, la nr. de fax: 0241/731 372 sau direct de la sediul achizitorului. 
Relatii suplimentare se pot obţine la tel: 0751112444 sau la email: cristina.bodnaras@fudmn.ro sau 
info@fudmn.ro, persoana de contact Bodnaras Cristina Emilia. Informatii despre proiect se pot obtine 
de la adresa www.fudmn.ro. 
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