
 
 
 

 

 
 
 

 
Nr. 5589 din 25.05.2011 
Dos/III/C 

REFERAT DE OPORTUNITATE 
privind achiziŃia publică de Servicii de promovare, auditare si supervizare lucrari  

pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital JudeŃean de  
UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman”, Lot 2 – Promovare 

 

  Consiliul JudeŃean Teleorman cu sediul în mun.Alexandria, judeŃul Teleorman, 
str.Dunării, nr.178, cod poştal 140047, cod de inregistrare fiscala 4652686, telefon 0247/ 
311201, int.348, fax 0247/314.787, pagina de internet: www.cjteleorman.ro, doreşte 
achiziŃionarea de Servicii de promovare, auditare si supervizare lucrari pentru 
implementarea proiectului „Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, judeŃul 
Teleorman”, Lot 2 – Promovare, cod CPV: 79341000-6. 

Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt Servicii de promovare în cadrul 
Programului Operational Regional 2007- 2013, după cum urmează: 

� anunŃ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului,  
� anunŃ de presă la închiderea proiectului 
� pliante: 500buc. 
� brosuri : 150buc.  
� autocolante: 1000buc. 
� panouri publicitare temporare  
� panouri publicitare permanente  
� tricouri, pixuri si alte produse de promovare 
� spoturi publicitare 

Consiliul JudeŃean Teleorman derulează proiectul „Reabilitare Spital JudeŃean de 
UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman”.  Proiectul a fost initiat de Consiliul Judetean 
Teleorman si este  finanŃat în cadrul Programului OperaŃional Regional, Axa prioritară  3 
“ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenŃie 3.1 „Reabilitarea / 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi vizează crearea premiselor 
necesare pentru asigurarea populaŃiei cu servicii esenŃiale, contribuind astfel la atingerea 
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăŃirea infrastructurii 
serviciilor de sănătate.  

Regulamentul Comisiei Europene privind măsurile de informare şi publicitate pe tema 
Fondurilor Structurale (art. 3.2.2.1 şi art. 4.1 din Regulamentul CE nr. 1159/2000) subliniază 
importanŃa implicării mass-media ca propagator al informaŃiilor despre acŃiunile Uniunii 
Europene, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra acestora. 

CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 



Trebuie să existe un contact permanent cu mass-media pe toată perioada 
programului/proiectului (lansare, implementare, închidere). Acest lucru este esenŃial cu atât 
mai mult dacă mass-media îşi exprimă interesul continuu pentru subiectul Fondurilor 
Structurale. 

În conformitate cu planul de comunicare al proiectului, autoritatea contractanta  se va 
asigura că programul operaŃional este diseminat pe scară largă, inclusiv detaliile cu privire la 
contribuŃiile financiare din Fondurile în cauză. 
În plus, va asigura diseminarea la scară cât mai largă a informaŃiilor privind implementarea 
proiectului si contributia financiara oferita din partea ComunităŃii şi a Statului Membru prin 
programul operaŃional. 
  Autoritatea contractanta are obligatia sa desfasoare activitatea de informare şi 
publicitate, în conformitate cu legile şi practicile naŃionale si va respecta clauzele contractuale 
si bugetul alocat. 
  Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Judetean Teleorman va contribui la 
imbunatatirea si ridicarea calitatii serviciilor medicale la standarde europene, cu efecte 
pozitive directe asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, 
realizand asfel obiectivul general al proiectului si al programului de finantare. 

Conform prevederilor art.87 din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, 
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul judeŃean este o autoritate a 
administraŃiei publice locale, constituită la nivel judeŃean, pentru coordonarea activităŃii 
consiliilor comunale, orăşeneşti si municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeŃean. 

În temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, Consiliul judeŃean  are obligaŃia de a publica în mass-media informaŃii cu privire la 
procedura de elaborare a actelor normative, precum şi informaŃii de interes public. 

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, activitatea administraŃiei publice, în speŃă cea locală, trebuie să se ghideze după 
următoarele principii: 
 - informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public 
care urmează să fie dezbătute de autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale, precum 
şi asupra proiectelor de acte normative; 
 - consultarea cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite, la iniŃiativa autorităŃilor 
publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 

- participarea activă a cetăŃenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative. 

Astfel poate fi îndeplinită obligaŃia de transparenŃă, respectiv obligaŃia autorităŃilor 
administraŃiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte 
normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative. 

Pentru ca serviciile de promovare să fie de calitate trebuie ca informaŃia să ajungă la un 
număr cât mai mare de cetăŃeni, prin intermediul urmatoarele produse de comunicare: 



� anunŃ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului,  
� anunŃ de presă la închiderea proiectului 
� pliante 
� brosuri   
� autocolante 
� bannere 
� panouri publicitare temporare în timpul execuŃiei lucrărilor 
� panouri publicitare permanente după finalizarea lucrărilor  
� tricouri, pixuri si alte produse de promovare 
� spoturi publicitare la televiziunea locala 

În acest context legal, apare ca necesară declanşarea unei achiziŃii publice prin 
procedura de „licitatie deschisa”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

 Impactul ce se urmăreşte, prin activitatea de promovare din cadrul proiectului, constă 
în informarea comunitatii din judetul Teleorman,  cu privire la reabilitarea Spitalului Judetean 
de Urgenta Alexandria si imbunatatirea serviciile medicale. Prin actiunile de publicitate 
derulate in cadrul proiectului se doreste  informarea si educarea unui numar cat mai mare de 
beneficiarii directi si indirecti identificati in cadrul proiectului. 
 Prin activitatea de promovare din cadrul proiectului  se doreste cunoasterea pasilor de 

implementare ai proiectului in vederea:  
• Obtinerea unei cat mai bune functionari a structurii spitalicesti; 
• Asigurarea unui nivel ridicat de umanizare si confort pentru toate categoriile de 

persoane care interactioneaza cu spitalul: pacienti internati, personal medical, asistenti 
si vizitatori externi  
Criterii de evaluare a rezultatului obŃinut: 

� numar de persoane informate cu privire la proiectul “Reabilitarea Spitalului Judetean 
Alexandria, judetul Teleorman”, despre obiectivele proiectului, planificarea 
activitatilor , durata lor, grupurile tinta si rezultatele asteptate 

� Numar de anunturi si pliante distribuite in locuri publice. Un anunt va fi publicat 
permanent pe site-ul  Consiliului Judetean Teleorman, ce va cuprinde un rezumat al 
proiectului precum si  stadiul implementarii , actualizat la perioade egale de timp; 

� Numar de  tricouri si materiale informative cu tematica specifica distribuite pe timpul 
implementarii proiectului. 

� Numarul de panouri temporare si permanente afisate la locul investitiei, in vederea 
evidentierii investitiei, a beneficiarului, a programului finantator, etc. 
 
Prezentul raport de oportunitate poate fi descărcat de pe pagina de internet proprie 

www.cjteleorman.ro şi din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la 
adresa www.publicitatepublica.ro 

 
PREŞEDINTE, 

Liviu Nicolae Dragnea 


