
CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PUBLICITATE SI INFORMARE IN CADRUL PROIECTULUI

“INFIINTARE ZONA DE AGREMENT SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER IN
CARTIERUL MIHAIL STURZA, ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

1. Beneficiarul proiectului 
Denumirea institutiei: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Oraș Odobești
Cod fiscal: 4297827
Sediul: Odobesti, Str. Libertăţii nr. 113, Judeţul Vrancea.
Titlul proiectului: „Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail
Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 5
Prioritatea de investitii 5.2 « Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate,
vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti »
Clasificare CPV:  79341000-6 -  Servicii de publicitate (Rev.2)

2. Obiectivele proiectului

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului  vizeaza revitalixarea mediului urban
din  orasul  Odobesti  prin  reutilizarea  terenurilor  abandonate  si
transformarea lor in zone de agrement si de recreere pentru populatie

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în :
 Cresterea indicelui de spatii verzi/ cap locuitor prin reconversia

unei suprafete de 57.986 mp teren neutilizat, aflat in stadiu de
degradare in intravilanul orasului Odobesti, cartier Mihail Sturza
si  transformarea  acestuia  in  spatii  verzi  pentru  agrement  si
recreere, modernizarea caii de acces direct la obiectiv – strada
Giurgea, in suprafata de 40.491,52 mp

 Cresterea  confortului,  sigurantei  si  esteticii  spatiilor  verzi  ale
orasului, investitia propusa uramand sa asigure confortul fizic si
vizual al locuitorilor din zona precum si din intreaga localitate,
satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, precum si
reducerea nivelului de poluare

3. Date despre proiect
- Perioada derularii proiectului: 27.07.2017 – 27.04.2019
- Total proiect: 9.171.205,98 lei (inclusiv TVA) din care AM/OI acorda o finantare nerambursabila
in procent de 98% iar diferenta de 2% din valoarea proiectului o constituie cofinantarea din partea
Beneficiarului
-  Investitia prevazuta a se realiza:  „Infiintare zona de agrement si  petrecere a timpului  liber  in
cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”

4.Tema serviciilor de publicitate si informare / Sarcini specifice:

Serviciile de publicitate si informare vor consta in: 



 2 comunicate de presa pentru inceperea, respectiv pentru finalizarea proiectului, inclusiv pe

formatul online al ziarului;

 2 panouri temporare cu dimensiunile de 2/3m realizate din materiale rezistente la intemperii;

 2 placi permanente cu dimensiunile 1,5/2m realizate din materiale rezistente la intemperii; 

 240 etichete autocolante din care:  40 buc cu dimensiunea de 100/100mm si 200 buc cu

dimensiunea de 300/300mm realizate din material PVC cu protectie UV

Materialele de publicitate  si  informare se vor realiza in  conformitate  cu Manualul  de identitate

vizuala POR 2014-2020.

5. Gestionarea contractului

Serviciile  vor  fi  prestate  progresiv  in  functie  de  perioada  cand  vor  fi  necesare  fiecare  dintre

activitati.

6. Atribuirea contractului

Valoarea achizitiei va fi de maxim 8.300,00 lei, pret fara TVA.

7. Termene de plata 

Clauzele contractuale privind termenele de plata vor fi stabilite de comun acord cu prestatorul.

                                                                                                


