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REFERAT DE OPORTUNITATE  

pentru achizi ţia public ă de servicii de informare şi publicitate pe durata 
implement ării proiectului “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni “  

 
 
 
Context/premise : 
 

• situaţia actuală în care se găseşte autoritatea contractantă:  
Conform prevederilor art. 87 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată,  Consiliul judeţean este o autoritate a administraţiei publice 
locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi 
orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, toate instituţiile publice care utilizează resurse 
financiare publice trebuie să respecte regulile şi să îndeplinească procedurile minimale 
aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în raporturile stabilite între ele şi 
cetăţeni. În temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi al Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, autorităţile publice au 
obligaţia de a publica în mass-media informaţii de interes public, aşa cum sunt ele 
definite în actul normativ menţionat. 

Unitatea administrativ - teritorială Judeţul Olt a depus în calitate de solicitant, în 
parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai sectorului privat şi 
autorităţi publice locale, proiectul “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, finanţat în 
cadrul Axei 5, măsura 5.2 a P.O.P., în vederea constituirii unui grup local de acţiune şi 
elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă în zona comunităţilor pescăreşti aflate 
pe teritoriul delimitat de unităţile administrativ teritoriale Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii, 
Orlea, Corabia, Vişina, Gîrcov, toate din judeţul Olt. 

În baza notificărilor nr 38 din 12.07.2010 şi nr 47 din 26.10.2010, transmise de 
Autoritatea de Management pentru POP şi înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
5543 din 14.07.2010, respectiv 8590 din 26.10.2010, s-au comunicat atât selectarea 
proiectului în vederea finanţării cât şi acceptarea la decontare a cheltuielilor efectuate 
de solicitant/beneficiar pentru implementarea proiectului, aferente activităţilor începute 
înainte de semnarea contractului de finanţare dar nu mai devreme de 12.07.2010. 

Conform contractului de finanţare nerambursabilă care se va încheia între Judeţul 
Olt, în calitate de beneficiar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitate de 
Autoritate Contractantă, beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor 
de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută 
prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013. 

 
 
 



• strategia de comunicare şi relaţii publice: 
Periodic, pe tot parcursul derulării proiectului , Consiliul Judeţean Olt va informa 

populaţia din zona proiectului, precum şi ceilalţi beneficiari în legătură cu acest proiect. 
Vor fi prezentate: proiectul, sursele de finanţare, rolul Uniunii Europene, al Guvernului 
României şi al Autorităţii de Management a POP în acest proiect. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Olt va pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii 
privind stadiul derulării proiectului şi eventualele greutăţi ce pot fi întâmpinate pe 
parcursul implementării proiectului. 
Raţiunea achizi ţiei de publicitate : 

• serviciile de publicitate şi promovare se vor efectua prin: 
-  bannere de promovare ; 
-  postere de promovare. 
-  pliante publicitare;  
-  conferinţe de presă 
-  comunicate de presă,  

• motivele pentru care se doreşte achiziţionarea acestor servicii: 
În planul de activităţi propus pentru realizarea proiectului sunt prevăzute activităţi 
de informare şi publicitate a proiectului .  
Odată cu aprobarea proiectului activităţile propuse devin obligatorii pentru 
realizarea cu succes a proiectului şi vor contribui la asigurarea eligibilităţii 
dosarului de candidatura pentru etapa a II-a de selecţie a grupului local şi 
implementare a strategiei de dezvoltare locală. 

• sursele de verificare a necesităţii achiziţionării acestor servicii:  
-Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Ghidul solicitantului măsura 
5.2 – “Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public private şi elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală integrată” 
-Planul de activităţi propus în Cererea de finanţare nr. RO5212041005300025 
pentru constituirea grupului local şi elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 
-Notificare Beneficiar nr 38 din 12.07.2010, transmisă de Autoritatea de 
Management pentru POP şi înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5543 
din 14.07.2010, privind selectatarea proiectului în vederea finanţării. 
-Notificare Beneficiar nr 47 din 26.10.2010, transmisă de Autoritatea de 
Management pentru POP şi înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8590 
din 26.10.2010, prin care se acceptă decontarea cheltuielilor efectuate de către 
solicitantul cererii din momentul notificării privind selectarea proiectului în 
vederea finanţării.  

• obiectivul vizat prin achiziţia servicii de publicitate şi promovare:  
-respectarea prevederilor contractului de finanţare în baza cărora beneficiarul 
este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în 
legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013; 
-asigurarea elaborării unui dosar de candidatură eligibil specific etapei a II-a a 
procesului de înfiinţare şi selectare a Grupurilor Locale FEP, intitulat “Selecţia 
grupurilor locale şi implementarea strategiilor integrate „ 
-respectarea planului de activităţi propus pentru realizarea proiectului “Grupul 
Local Prietenii Pescarilor Olteni”. 

• publicul ţintă vizat de serviciile de publicitate: 
-cetăţenii judeţului Olt 
 
 



• materialele propuse a fi publicate:  
-  bannere de promovare ; 
-  postere de promovare. 
-  pliante publicitare;  
-  conferinţe de presă 
-  comunicate de presă,  

Impactul urm ărit:  
• cum se va modifica situaţia actuală ca urmare a publicităţii făcute:  

Activitãţile de comunicare desfăşurate cu respectarea procedurilor de utilizare a 
Fondurilor Structurale în România urmãresc creşterea nivelului de informare, 
conştientizare si transparenţã în ceea ce priveşte asistenţa oferitã ţãrii noastre de cãtre 
Uniunea Europeanã şi crearea unei imagini coerente a acesteia. Comunicarea va 
reflecta conţinutul activitãţilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-
2013 şi va garanta un grad înalt de transparenţã al utilizării resurselor. 

• rezultatele cantitative şi cele calitative ale utilizării serviciilor ce urmează a fi 
achiziţionate:  

• rezultate cantitative: 
�  2 conferinte de presa organizate la solicitarea beneficiarului  
� 2 comunicate de presă publicate într-o publicaţie cu acoperire regională şi/sau 

locală, 
� 2 bannere de promovare ; 
� 30 postere de promovare ; 
� 2500 pliante publicitare. 

• rezultate calitative:  
-beneficiari informaţi în timp real, corect şi obiectiv asupra progreselor obţinute în 

perioada de implementare a proiectului, dar şi cu privire la eventualele probleme ce 
pot fi întâmpinate pe parcursul derulării acestuia; 

-asigurarea vizibilităţii proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de 
finanţare; 

-realizarea obiectivelor de informare, conştientizare şi transparenţă a proiectului 
şi de diseminare a rezultatelor acestuia.  

� existenţa/inexistenţa unor posibilităţi alternative de atingere a impactului 
urmărit şi justificarea opţiunii făcute:  

Beneficiarii finanţãrilor, conform prevederilor contractuale, au obligaţia de a 
promova faptul cã proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeanã şi de Guvernul 
României prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013(POP).  

Identitatea vizualã a POP contribuie la construirea unei imagini coerente a 
programului / proiectului şi la realizarea obiectivelor de informare, conştientizare şi 
transparenţã a programului / proiectului.  

În baza prevederilor contractului de finanţare beneficiarul este responsabil pentru 
implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară 
nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.  

Astfel, vizibilitatea proiectului şi transparenţa activităţilor desfăşurate în cadrul 
acestuia trebuie să fie asigurată prin producţii de promovare (plinate, bannere, postere) 
şi servicii media în presa scrisă. 
Evaluarea rezultatului obţinut: 

• sursele de verificare a modificării situaţiei iniţiale ca urmare a publicităţii făcute: 
• procesele verbale incheiate cu ocazia desfăşurării dezbaterilor publice; 
• rapoarte de monitorizare ale activităţii de promovare a proiectului; 



• ziarele în care au fost publicate articole de presă de către factorii implicaţi în 
proiect, alţii decât autoritatea contractantă. 

• criteriile de evaluare a rezultatului obţinut: creşterea gradului de cunoaştere al 
populaţiei şi al celorlalţi beneficiari ai rezultatelor proiectului asupra activităţilor 
proiectului şi al acţiunilor autorităţii contractante; rapoarte de monitorizare ale 
activităţii de promovare a proiectului favorabile. 

• indicatori de măsurare a impactului prestării serviciilor achiziţionate: 
  - numărul bannerelor de promovare 
  - numărul plintelor publicitare 

- numărul apariţiilor în presă a comunicatului de presă;  
-numarul posterelor de promovare; 
- numărul conferinţelor de presă. 

Prezentul raport de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de internet proprie 
www.cjolt.ro  şi din sistemul  informatic de utilitate publică accesibil prin internet la 
adresa www.publicitate_publica.ro. 
   
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem demararea procedurii de 
achiziţionare a serviciilor de informare şi publicitate pe durata implementării proiectului 
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni “ . 

Serviciilor solicitate le corespunde în Vocabularul Comun al Achiziţiilor Publice, din 
punct de vedere al conţinutului şi specificului acestora, codul CPV: 79341000-6.  

 
 
 

 
 
 

Serviciul achizi ţii,licita ţii, contract ări                   
Gerard OANC Ă       

 
 

Manager Proiect, 
Daniel ŞARPE 

 
 


