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Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: „ PrakTIC-A: Liant de clasă superioară pentru CariERĂ!”
Cod Contract: POSDRU/189/2.1/G/156253
Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Nr. 314/29.01.2016

Raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor
de informare şi publicitate
1. Perioada de implementare: 01.07 – 30.11.2015
2.
-

-

-

Activități derulate (conform planificării):
Conferință de lansare a proiectului: – 03 August 2015
Conferință finală pentru proiect:
– 06 Noiembrie 2015
Contractul pentru servicii pentru evenimente şi activităţi de informare şi publicitate,
cuprinzând: Conferinţa de lansare şi de final proiect (afişe, pliante, broşuri,
blocknotes, mape, roll-up, pixuri, stick USB, anunturi presă), nr.1138/ 28.07.2015;
Contractul de servicii pentru evenimente şi activităţi de informare şi publicitate,
cuprinzând: Conferinţa de lansare şi de final proiect, nr. 1127/ 28.07.2015
In cadrul contractului pentru servicii pentru evenimente şi activităţi de informare şi
publicitate, nr. 1127/ 28.07.2015, au fost achiziționare materiale de informare și
publicitate:
Nr.
crt.
1
2

3

Denumire material

Tiraj

Afișe – A4 - hârtie lucioasă 200 gmp; Număr
culori: policromie.
Pliante - hârtie lucioasă 200 gmp; format finit
A5 (A4 desfășurat); Nr. file 1; Număr culori:
policromie.
Broșuri - hârtie lucioasă 200 gmp; format finit
A5 (A4 desfășurat); Nr. file 2; Număr culori:
policromie.

200
200

200

4

Blocnotes

200

5

Mape

200

6

Roll-up – suport: polipropilenă; format finit:
800x2000 mm; număr culori: policromie; stand
aluminiu.

7

Pixuri

200

8

Stick usb

200

1

Observaţii

4

S-au solicitat: concepție și
execuție grafică; minim două
variante de concept de creație;
prelucrare foto; machetare;
probe de tipar; tipărire. Au fost
respectate
cerințele
din
Manualul de identitate vizuală
al
POSDRU
2007-2013.
Termen de creație – 3 zile
lucrătoare.
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Comunicate/ anunțuri de presă:
-un anunţ la începutul proiectului publicat în Ziarul Prahova, la data de 31 Iulie 2015;
-un anunţ la jumătatea proiectului publicat în Ziarul Prahova,la data de 28 Septembrie 2015;
-un anunţ la finalizarea proiectului, publicat în Ziarul Prahova, la data de 27 Noiembrie 2015.
Cerințele privind ziarul local în care au fost publicate comunicatele/anunţurile de
presă:
● Periodicitate – ziarul a beneficiat de minim 5 apariții/ săptămână.
● Prestatorul a transmis beneficiarului câte un exemplar din fiecare ziar în care au fost
publicate comunicatele de presă, pentru a se asigura astfel verificarea aparițiilor.
- In cadrul contractului pentru servicii pentru evenimente şi activităţi de informare şi
publicitate, nr.1138/ 28.07.2015, prestatorul a avut obligaţia să: presteze servicii pentru
evenimente respectiv servicii de servire a mesei -catering şi punerea la dispoziție a unei săli
de conferința în vederea desfășurării a două conferințe (conferinţa de lansare proiect şi
conferinţa finală), în perioadele convenite şi în conformitate cu obligațiile asumate prin
contract, conform Caietului de sarcini pentru proiectul POSDRU/189/2.1/G/156253, cu titlul
„PrakTIC-A: Liant de clasa superioară pentru CariERA’’.

-

-

-

-

Evenimentele au avut loc după cum urmează:
Conferinţa de lansare proiect, la data de 03 August 2015;
Conferinţa finală, la data de 6 Noiembrie 2015.

3. Condiții impuse la efectuarea achizițiilor:
Locația de desfășurare a celor două evenimente: a fost asigurată paza şi curățenia;
sistem de climatizare propriu si funcțional; traseul de la intrare până la sala de conferința
va fi marcat cu indicatoare de traseu (acolo unde este cazul).
Necesităţi privind echipamentul tehnic minim necesar în sala de conferințe: Instalaţie de
sonorizare – 3 microfon fix şi 2 mobile; Laptop, videoproiector, ecran de proiecţie; 1
Flipchart şi 1 set de markere, hârtie flipchart; Acces la facilităţi de printare şi multiplicare;
Aer condiţionat; Cabluri, prize pentru laptop şi conectarea la curent electric a
echipamentului video-audio; Internet.
Informațiile obligatorii pentru materialele de publicitate și informare precum și
dimensiunile minime recomandate ale acestora, dimensiunea fontului, specificațiile
tehnice pentru fiecare în parte, au fost cele indicate în Manualul de Identitate Vizuală.
Prestatorul a asistat permanent pe Beneficiar în desfășurarea activității de informare și
2
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publicitate. Toate activitățile de informare și publicitate au fost concentrate pe asigurarea
corectitudinii și relevanței informațiilor pentru părțile implicate în proiect, împreună cu
promovarea efectelor pozitive ale implementării proiectului.
Pentru toate materialele realizate, înainte de a fi date în lucru (editare, multiplicare,
tipărire, etc.), prestatorul s-a asigurat că a obținut în prealabil din partea Beneficiarului
«BUN DE TIPAR». Toate machetele materialelor informative care au fost elaborate au
fost transmise de către prestator beneficiarului, în format electronic, format cdr, jpg și
pdf, pentru verificarea conformității cu Manualul de Identitate Vizuală și transmiterea mai
departe către Organismul Intermediar. Prestatorul s-a asigurat că a avut timpul necesar
pentru obținerea «BUN DE TIPAR» din partea Beneficiarului. Astfel, prestatorul s-a
asigurat că a transmis către beneficiar machetele materialelor cu cel puțin 15 zile
lucrătoare înainte de termenul limită prevăzut în graficul de execuție din Cererea de
Finanțare.

-

Realizarea, dezvoltarea și actualizarea site-ului proiectului.
Aceste activitati au avut caracter permanent, pe toată durata implementării proiectului.
4. Responsabil:
- Expert informare și publicitate (S)
- Expert web designer (P1)

Întocmit:
Expert informare și publicitate
Aprobat:
Manager Proiect
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