
 

 

D.G.A.S.P.C Ialomița 

Nr. 5583/16.03.2022 

 

ANUNŢ 

privind  achiziţia de servicii de tipărire şi livrare a materialelor promoționale din cadrul 

campaniilor de conștientizare - proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru 
calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020 

 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de 

promotor proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de 

zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea 

capacității centrelor existente. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. 

Buzău (P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4). 

Descriere contract: servicii de tipărire şi livrare a materialelor promoționale din cadrul campaniilor de 

conștientizare – proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile 
de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, în conformitate cu cerinţele din 

Caietul de sarcini. 

 

Cod CPV: 79823000-9 Servicii de tipărire şi livrare (Rev. 2) 

                   22462000-6 Materiale publicitare (Rev. 2) 

 

Durata contractului: Contractul se desfăşoară pe perioada de 2 luni. 
Valoarea totală estimată fără TVA:  

1. Kit campanie nondiscriminare: 13865.55 lei 

2. Kit campanie constientizare: 30588.24 lei 

 

Sursa de finanţare: Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

 



 

 

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 de zile 

 

Promovarea proiectului  în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în Cererea de finanţare, se va face 

prin utilizarea următoarelor materiale promoționale: 

Kit 1: pliant, afis, planner, șapca (330 buc.) 

Kit 2: pliant, umbrela, sacoșă, calendar (520 buc.) 

Toate măsurile de informare și comunicare derulate în cadrul proiectului  vor fi în concordanță cu 

prevederile Manualului de implementare a proiectelor și a următoarelor documente: 

✓ Anexa 3 la Regulamentele SEE și Norvegian; 

✓ Manualul de Comunicare și Design pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021  

 
 Cerinţele specifice sunt prezentate în Caietul de sarcini, postat alături de prezentul anunţ de 

achiziţie. 

     Oferta financiară va  fi depusă în lei fără TVA şi va cuprinde atât valoarea totală cât şi preţurile 

unitare, conform formularelor ataşate. 

Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor impuse, 

clasamentul fiind stabilit în funcție de valoarea totală ofertată fără tva a ambelor kituri. 

Ofertele vor fi transmise pe e-mail, la adresa: achizitii@dpcialomita.ro, până la data limită de 

30.03.2022.  

Până la data limită de transmitere a ofertelor, operatorii economici interesaţi vor înscrie serviciile 

solicitate şi în catalogul electronic din SEAP, cu denumirea reperului: ,,materiale promoționale în cadrul 

campaniilor de conștientizare - proiect VIP – PLUS” . 

Oferta trebuie să cuprindă: documente de calificare (formularele 1 şi 2), certificat constatator emis 

de Oficiul Naţional al  Registrului Comerţului ale cărui informaţii trebuie să fie reale la data limita de 

depunere a ofertelor, declaraţie pe propria răspundere privind  respectarea reglementărilor în domeniul 

mediului, social şi al relaţiilor de muncă (formular 5), propunerea financiară cuprinzând formularul de 

ofertă şi centralizator oferta financiară (formularele 3 şi 4). 

Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro, până la 

data limită de 28.03.2022.  

  

Director General, 

Prof. Paul Marcu 

mailto:achizitii@dpcialomita.ro

