
MĂNĂSTIREA BISERICANI 
Arhiepiscopia Iașilor 
Com. Alexandru cel Bun, jud. Neamț 
Email: bisericani.proiect@gmail.com     

Nr. 35/ 22.12.2022 

 
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE  

SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE 

MĂNĂSTIREA BISERICANI vă invită să depuneți oferta dumneavoastră pentru prestarea 
serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului cu titlul: "RESTAURAREA ȘI 
CONSOLIDAREA MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA BUNA VESTIRE A MĂNĂSTIRII 
BISERICANI DIN COM. ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMȚ, cod LMI NT-II-m-A-10591”, 
finanțat în cadrul Programului National de Redresare si Reziliență, Componenta C 11. Turism si 
cultura, Investiția I1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Modernizarea si reabilitarea 
siturilor turistice, contract de finanțare nr. 34 din 20.10.2022. 

1. Tipul contractului: Servicii  
2. Denumirea achiziției: SERVICII DE PUBLICITATE  
3. Codul CPV: 79341000-6 – Servicii de publicitate 
4. Descrierea serviciilor: Se va solicita prestatorului calificat să utilizeze pentru materialele de 

informare si publicitate a proiectului indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala PNRR 
pentru următoarele materiale: 

 Comunicat online demarare și finalizare proiect, ziar cu audiență – 2 buc. 
 Panou temporar, dimensiune L 3m x H 2m (material rezistent) – 1 buc. 
 Placă permanentă, 80 cm x 50 cm – 1 buc. 

Se vor atașa: 
 Scrisoare de înaintare 
 Oferta financiară (Prețul ofertelor va fi prezentat în lei. Prețul rămâne ferm pe toată 

durata de îndeplinire a contractului de achiziție. Ofertele cu valori mai mari decât cea 
estimată nu vor fi luate în considerare.) 

 Oferta tehnică (cu descrierea serviciilor) 
 Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească 

forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori de apartenență din punct de vedere 
profesional (din care trebuie să rezulte că operatorul economic are capacitatea 
profesionala de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului).  

 Informațiile cuprinse în aceste documente vor fi reale și actuale la data prezentării. 
5. Valoarea estimată a achiziției: 10.000,00 lei fără TVA, respectiv 11.900,00 lei cu TVA. 
6. Durată contract: pana la finalizarea implementării proiectului (31.03.2026).  
7. Valabilitate oferta: 30 zile calendaristice. 
8. Criteriul de atribuire: Oferta cu prețul cel mai scăzut.  
9. Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: Mănăstirea Bisericani, jud. Neamț, Com. 

Alexandru cel Bun, str. Fermei, nr. 1, cod poștal 617507; Persoana de contact: Mihali Gheorghe 
(Protosinghelul Serafim, Stareț), tel. 0745.214.217, 0742.210.145, email: 
bisericani.proiect@gmail.com. 

10. Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.12.2022, ora 12:00. 
Anunțul este publicat pe  site-ul propriu: https://bisericani.mmb.ro/   

 

Vă mulțumim, 

Stareț,  
MIHALI G. GHEORGHE 
(Protos. Serafim) 
Starețul Mănăstirii Bisericani 
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