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Granturile SEE 2014-2021 

Apel  „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” - Runda a 2-a  

Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor” 

Proiect:  IMPACT Ludesti - COD PN1079       

Promotor de proiect -   Asociatia FDP – Protagonisti in Educatie  

 

Asociatia FDP – Protagoniști in Educatie  

Nr. inregistrare:  54/28.07.2022  

 

Către: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI  
 

In Invitaţia de participare la achizitia de servicii de proiectare grafica produse informative si de 

promovare  ” Cod CPV: 79822500-7 in cadrul proiectului “IMPACT Ludesti” - COD PN1079 publicată în 
data de 25.07.2022, s-a produs o produs o eroare materiala. 

 

Astfel, la pagina 3 din invitație, la punctul 3 DESCRIEREA SERVICIILOR CE VOR FI PRESTATE, paragraful 

3 din Caietul de sarcini în loc de ”Serviciile vor consta in proiectarea grafica in vederea tipăririi și a 
publicării în mediile on-line (internet, pagina web a proiectului, rețele de socializare) pentru 
următoarele materiale promoționale: 

1. Pliante – design și conținut, color, 1/3 din A 4, 4 tipuri  
2. Roll-up banner – design și conținut, color, 80/200 cm 

3. Mapa de prezentare– design și conținut, color,  A 4 

4. Brosura – design și conținut, color, 12 pagini, A 5 

5. Pixuri – design și conținut 1 singura culoare care va fi imprimata pe pixuri de culoare albă.” 

  se va citi : 

 ”Serviciile vor consta in proiectarea grafica in vederea tipăririi și a publicării în mediile on-line (internet, 

pagina web a proiectului, rețele de socializare) pentru următoarele materiale promoționale: 
1. Pliante – design și conținut, color, 1/3 din A 4, 4 tipuri  
2. Roll-up banner – design și conținut, color, 80/200 cm 

3. Mapa de prezentare– design și conținut, color, A 4 

4. Brosura – design și conținut, color, 12 pagini, A 5 

5. Afiș design și conținut, color A2 

6. Pixuri – design și conținut 1 singura culoare care va fi imprimata pe pixuri de culoare albă.” 

 

Având în vedere eroarea produsă, termenul de depunere a oferteor se prelungește până la 

data de 02.08.2022.   

Va mulţumim anticipat! 
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