
Investeşte în oameni !
Axa prioritară 1: „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării 
afacerilor, Contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea alumni"
Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/140930 
Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

Aprobat,
Manager proiect ,
Prof.univ.dr^ffg/Ştefan Sorinei Ghimişi

MINISTERUL ?DUCAH£i S i r io ,A l E 
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU-JIU

Direcţia ge n e ra la  administrativă 

Ziua 70 0 S>

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA CUMPĂRARE DIRECTĂ

Achiziţie de servicii pentru informare şi publicitate , necesare pe parcursul derulării 
proiectului ,, îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile administrării 
afacerilor, contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea ALUMNI" -ID  140930

1.Autoritatea contractantă : Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
2. Tipul achiziţiei : servicii
3. Codul CPV: 79341000-6
4. Procedura de achiziţie conf. OUG 34/2006 : art. 19 , cumpărare directă
5. Obiectul achiziţiei : Achiziţia de servicii pentru informare şi publicitate, necesare pe 
parcursul derulării proiectului „ îmbunătăţirea programelor universitare de studii în 
domeniile administrării afacerilor, contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea 
A LU M N I"-ID  140930.
6.Durata derulării proiectului: 18 luni începând cu data de 14.05.2014
7.Valoarea estimată a achiziţiei : 8329 lei fără TVA
8. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
9. Termenul de depunere a ofertelor: 07.07.2014 , ora 14.00

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală Administrativă a 
Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu , strada Unirii , nr. 36 , et. 1 , judeţul Gorj ,

Conectează-te la viitor cu Alumni!
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Universitatea de Vest
din Timişoara

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin oroaramuî Ooera ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-



tel/fax :0253211675, ing. Gheorghe Drăguţ , sau la adresa www.utgjiu.ro , Informaţii 
utile , Achiziţii publice , Proiect „ îmbunătăţirea programelor universitare de studii în 
domeniile administrării afacerilor, contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea 
ALUMNI".

Expert achiziţii,
Ing. Gheorghe
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Investeşte în oameni ! *
Axa prioritară 1: „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul m ajor de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţăm ântul superior"
Titlul proiectului: „ îm b u n ă tă ţire a  program elor universitare de studii în domeniile Adm inistrării 
afacerilor, Contabilităţii şi ştiinţelor jurid ice prin consultarea alum ni"
Număr de identificare contract: POSDRU/156/1.2/G/140930 
Beneficiar: Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Tâ rgu -Jiu

„ îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile administrării afacerilor, 

contabilităţii şi ştiinţelor juridice prin consultarea ALUM N I"

- ID  140930 -

CAIET DE SARCINI
1. Informaţii generale:
Universitatea „Constantin  Brâncuşi ” din Târgu Jiu este Beneficiar al contractului de 

finanţare POSDRU/156/1.2/G/140930 aferent proiectului „îm bunătăţirea programelor 

universitare de studii în domeniile administrării afacerilor, contabilităţii şi ştiinţelor juridice 

prin consultarea ALUM NI" -ID  140930 -  cofinanţat prin Fondul Social European pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , A xa prioritară : 1.Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii econom ice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere, 
Domeniul m ajor de intervenţie : 1.2. Calitatea în în v ă ţă m â n t .
2.Obiectul contractului : M A TER IA LE PEN TRU  IN FO R M A R E ŞI PU B L IC ITA T E
3. Cod CPV : 79341000-6
4. Specificaţii tehnice : Afişe publicitare A 3, postere A2, bannere, pliante de promovare, 
mape, broşuri diseminare, anunţ de presă
- M esajul publicitar al afişului va avea format A3, m acheta , în format A4, este 
realizată de autoritatea contractantă şi va fi transm isă ofertantului câştigător, policromie 
- c o lo r  faţă ;
- Broşura va fi realizată în format A5 , coperta color cu siglele şi însem nele 
proiectului conform machetei autorităţii contractante , interiorul va fi de minim 4 
pagini ;



- Banereie vor fi color, cu printare pe o singură faţă, dimensiuni 4,4m x l ,4 m  şi 3 ,75m  x 
1,03 m;
- Layotul de la beneficiar în format A4 se transmite operatorului econom ic câştigător 
acesta urmând să realizeze culegerea, corectarea tehnoredactarea şi m achetarea în 
vederea tipăririi.
5. Nr. bucăţi : afişe : 60 buc., postere: 6 buc., bannere: 4 buc.(3 buc. de 4 ,4 m x l,4 m  şi o 
buc. de3,75mx 1,03m), pliante de promovare: 600 buc., mape: 400 buc., anunţuri presă 
scrisă: 6 buc.
6. Locul de livrare a produselor : Direcţia Generală A dm inistrativă a Universităţii 
Constantin Brâncuşi , str. Unirii , nr. 3 6 ,  Târgu J i u ,  judeţul Gorj.

în tocm it 
Expert achiz


