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REFERAT DE OPORTUNITATE
privind achiziţia publică a serviciilor de informare şi publicitate
pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului judeţean 504 Cernetu (DJ
506) – Alexandria (E70), 42+060 km – 53+834 km, repararea si reconstrucţia
drumului PVN 1026, Zagrazhden – port Zagrazhden şi repararea drumului
municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar – Slavovitsa, districtul Pleven”
Consiliul Judeţean Teleorman, cu sediul în mun.Alexandria, judeţul Teleorman,
str.Dunării, nr.178, cod poştal 140047, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon
0247/ 311201, int.353, 394, fax 0247/421.132, pagina de internet:
www.cjteleorman.ro, doreşte achiziţionarea serviciilor de informare si publicitate
pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului judeţean 504 Cernetu (DJ 506)
– Alexandria (E70), 42+060 km – 53+834 km, repararea si reconstrucţia drumului
PVN 1026, Zagrazhden – port Zagrazhden şi repararea drumului municipal
IV 11042 (PVN 1020), Iskar – Slavovitsa, districtul Pleven”, cod CPV:79341000-6.
Pentru realizarea unei campanii de informare corespunzatoare la nivelul judetului
Teleorman, si in special in orasul Alexandria, Consiliul Judetean Telorman doreste
achizitionarea de servicii de informare si publictate.
Se vor realiza urmatoarele produse de comunicare:
 publicatii (postere, brosuri, bannere)
 materiale de promovare (tricouri, pixuri., genti., stick-uri, brelocuri., plicuri)
 evenimente de informare ( anunţ de presă într-un ziar local de mare tiraj, privind
implementarea proiectului., organizare de evenimente de promovare a proiectului cu
ocazia lansarii acestuia in Romania si Bulgaria.)
 campanie media;
 panouri publicitare temporare în timpul execuţiei lucrărilor;
 placi publicitare permanente după finalizarea lucrărilor.
Conform prevederilor art.87 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul judeţean este o
autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru
coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti si municipale, în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean.

În temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, Consiliul judeţean are obligaţia de a publica în mass-media informaţii cu
privire la procedura de elaborare a actelor normative, precum şi informaţii de interes
public.
În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, activitatea administraţiei publice, în speţă 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 autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor
publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.
Astfel poate fi îndeplinită obligaţia de transparenţă, respectiv obligaţia
autorităţilor administraţiei 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 publicitate să fie de calitate trebuie ca informaţia să
ajungă la un număr cât mai mare de cetăţeni, prin intermediul media, a presei scrise, a
diverselor materiale de promovare, a altor mijloace de publicitate.
În acest context legal, apare ca necesară declanşarea unei achiziţii publice prin
procedura de „cerere de oferte”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi
completarile ulterioare si H.G. nr.925/2006.
Atribuirea oricărui contract de achiziţie publică se face conform prevederilor
actelor normative menţionate mai sus.
Impactul ce se urmăreşte a fi obţinut constă în creşterea gradului de informare,
conştientizare şi implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative
şi în procesul de elaborare a actelor normative.
Criterii de evaluare a rezultatului obţinut:
creşterea participării active a cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor
autorităţilor administraţiei publice constituite la nivel judeţean;
creşterea gradului de informare a cetăţenilor privind organizarea,
funcţionarea, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul Consiliului judeţean;
creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de
cetăţean, beneficiar al deciziei administrative.
Prezentul referat de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de internet
proprie www.cjteleorman.ro şi din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil
prin internet, la adresa www.publicitatepublica.ro
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