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Investeşte în oameni ! 
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Nr. 16/31.08.2010 

ANUNŢ ACHIZIŢIE PENTRU SERVICII DE PUBLICITATE 

 
Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul în 
localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, 
vã invita sã participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii de 
publicitate (cod CPV 79341000-6).  
Obiectul contractului consta in publicarea a 3 anunturi publicitare in  ziare(cotidian) cu acoperire 
regionala dimensiune 12,6*17,6 cm, 3 anunturi publicitare in ziare(cotidian) cu acoperire 
nationala dimensiune 12,6*17,6 cm, 1 anunt publicitar intr-un ziar(cotidian) cu acoperire 
nationala dimensiune 18,3*12,6 cm si publicarea unei machete de presă 9*12,6 cm policromie, 
publicata intr-un ziar(cotidian) national . Toate anunturile precum si macheta de presa vor fi 
publicate cu respectarea elementelor de vizibilitate si a tuturor caracteristicilor grafice puse la 
dispozitie. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de 
finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 având ca obiect cofinanţarea proiectului „Calificări europene 
pentru centrele turistice din România” din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea 
măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare”. Ofertele se pot trimite pana la data de: 04.10.2010, ora 10.00, la 
adresa: Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul 
în localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 
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 sau pe fax: 0241/731 372. Documentația pentru ofertanți poate fi 
obținută  și 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. Informatii despre proiect se pot 
obtine de la adresa www.fudmn.ro. 
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