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1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire oficiala: UAT Oras Murfatlar
Adresa: Calea Dobrogei, nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanta
Localitatea: ORAS MURFATLAR Cod postal

905100
Tara: ROMANIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, jud. Constanta

Telefon: 0241 234350
Fax: 0241 234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

2. CADRUL GENERAL

2.1. Informatii generale relevante

UAT Oras Murfatlar a incheiat contractul de finantare nr. MLPDA 68649/13.05.2020 in vederea
implementarii proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” (in original
„Development and promotion of the common heritage”), cod BSB 1010. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria (LP/PP1), si parteneri de proiect
UAT Oras Murfatlar (PP2), Consiliul Local Bolgrad (PP3).

Proiectul isi propune ca obiective:
 Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă

a regiunii transfrontaliere, prin îmbunătățirea potențialului turistic aferent dezvoltării și
comercializării de produse turistice competitive.

 Îmbunătățirea statutului funcțional al siturilor din patrimoniul natural și cultural-istoric,
dezvoltarea și promovarea patrimoniului comun în regiunea transfrontalieră. Introducerea
de tehnologii inovatoare și produse turistice noi.

 Promovarea și accelerarea dezvoltării evenimentelor de cultură locală care sunt direct
legate de producția locală bazată pe sinergia dintre festivalurile locale existente și
produsele tradiționale locale și producția printr-o călătorie rutieră și vizite la festivalurile
din regiunea transfrontalieră.

 Îmbunătățirea potențialului turistic prin dezvoltarea așa-numitului „turism de evenimente”.
Stimularea interesului tinerilor pentru patrimoniul comun, precum și cultivarea spiritului
antreprenorial.

 Obiective specifice:
1. Dezvoltarea regiunilor prin creșterea oportunităților de afaceri din sectorul turistic și cultural.
2. Crearea de noi activități și produse turistice pentru a promova dezvoltarea evenimentelor

culturale locale.
3. Restaurarea, reconstrucția și modernizarea siturilor de importanță culturală și istorică.

http://www.primariamurfatlar.ro/
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Activitatile principale ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea a trei studii privind starea și perspectivele dezvoltării siturilor și atracțiilor

turistice existente și a unei strategii comune pentru dezvoltarea turismului;
 Organizarea a trei forumuri turistice cu expuneri de produse locale și tururi de expediție

care vor contribui la consolidarea și creșterea oportunităților de afaceri transfrontaliere
în sectoarele turistice și culturale din bazinul Mării Negre;

 Producerea a trei filme informative și site-uri web care vor contribui la popularizarea
patrimoniului comun;

 Organizarea a trei tabere tematice și seminar pentru tineri pentru a crea condiții de
continuitate, precum și cultivarea spiritului antreprenorial.

 Organizarea a trei seminarii tematice pentru reprezentanți ai afacerilor locale și ai
administrațiilor locale, ai operatorilor de turism, hotelierilor, reprezentanți ai instituțiilor
culturale și ONG-urilor care vor contribui la promovarea antreprenoriatului în turism;

 Reabilitarea și modernizarea a două centre culturale și restaurarea sitului istoric -
monument al patrimoniului cultural, ca o consecință directă a sprijinului programului.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in:
 reconstrucția și modernizarea unui centru cultural (Casa de Cultură) - Murfatlar și

furnizarea de echipamente pentru Casa de Cultură și un Centru de informare turistică.
Activitățile de construcție includ: lucrări de amenajare si reparații în curtea Casei de
Cultură, reparație gard, reparații și extinderi de acoperiș, vestiare, instalații sanitare etc.
Lucrări de reparații și îmbunătățire scenă și vestiar. Renovarea zonei înconjurătoare,
inclusiv reabilitarea trotuarului, proiectarea zonelor verzi, instalarea în aer liber a unui
ecran LED, care va crea condiții pentru organizarea și desfășurarea de evenimente
culturale în aer liber, precum și campanii de informare și publicitate pentru popularizarea
principalelor atracții din zonă.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, este finantat prin
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020, Axa 1: Promovarea afacerilor
și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre, Obiectivul specific: 1.1 Promovarea în comun a
afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistic și cultural.

Cofinantarea este asigurata prin fonduri de la bugetul local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea Serviciilor de organizare concurs foto online, in
cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010.
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3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE
CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a prestatorului este de a facilita si sprijini Achizitorul in defășurarea și
organizarea Concursului de fotografie online cu participați din partea celor trei parteneri de
proiect.

Organizarea unui concurs de fotografie transfrontalier ”Natura si patrimoniul cultural și
istoric al regiunii mele”

- Numărul preconizat de participanți - aproximativ 60 persoane
- Concursul foto va avea loc online
- Concursul va demara simultan în cele 3 țări
- Achizitorul va crea un mail pentru Concursul de fotografie, unde vor fi primite fotografiile, și
va fi pus la dispoziție participanților;
- Concursul va fi structurat pe 2 categorii
- Lucrările vor fi evaluate de un juriu comun format din cei 3 parteneri cu participarea experților.
- Concursul se va desfășura în baza unui Regulament.
- Expoziția va fi organizată în cele 3 orașe
- În cadrul forumului de afaceri va avea loc si expoziția de fotografii din cadrul Concursului.

Activitățile ofertantului:
- va realiza diplome pentru toți participanții la concurs ( aproximativ 60 buc.) personalizate cu
siglele conform Manualului de Identitate Vizuala (MIV) a Programului Operational Comun
Bazinul Marii Negre 2014 – 2020, disponibil la adresa https://blacksea-cbc.net/projects-
implementation/.
- va achiziționa premii pentru primii 3 caștigători ( ex . plăcuțe personalizate, accesorii pentru
aparat foto)
- va tipări cele mai bune fotografii în format 30 x 40 cm , din toate categoriile;
- va elaborarea un regulament de concurs detaliat pe baza proiectului propus și a cerințelor
generale.
- va imprima la rezoluție de calitate fotografiile clasate de pe locul 1 până la locul 10 pentru
fiecare categorie și grupă de vârstă;
- va realiza 12 plachete / câte 6 pentru fiecare grupă de vârstă / pentru clasarea locurilor 1-3 din
fiecare categorie;
- va asigura resurse pentru fondul de premiere în valoare totală de 500 euro din care: 220 euro
pentru prima grupă de vârstă și 280 euro pentru cea de-a doua grupă de vârstă.
- va publica adresa de email la care se vor expedia fotografiie;
- va stabili componența juriului pentru evaluarea fotografiilor format de 3 persoane - doi
experți din partea executantului și un reprezentant din partea Beneficiarului.
- va prezenta fotografiile , clasate de la locul 1 la 10, în format digital către Beneficiar.
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5. VALOAREA ESTIMATA PER EVENIMENT SI TOTALA

Valoare totala estimata: 6.146,32 lei, fara TVA

6. CONDIȚII GENERALE

Ofertantul se va ingriji sa poata desfasura legal activitatile solicitate, sa detina toate autorizarile
si aprobarile necesare, iar in acest sens, ofertantii vor depune odata cu oferta Certificatul
constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a activitatilor propuse
pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea documentelor rezultate in urma activitatii
desfasurate (livrabile).

8. OFERTA FINANCIARA
Va fi prezentata exclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi evidentiata distinct. Pretul de
achizitie, in lei, va fi ferm. Valabilitatea ofertei va fi de 120 de zile.

9. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului - servicii de organizare concurs foto online, va fi de minim 8 luni cu
posibilitatea de prelungire.

10. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia serviciilor se va face la sediul Achizitorului, prin incheierea unui proces verbal de
receptie a serviciilor și un raport de activitate realizate de Prestator. Procesul verbal vor fi
semnat de ambele parti, fara obiectiuni. In acest sens, Beneficiarul va desemna o persoana din
echipa de management a proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” pentru
receptionarea serviciilor.

11. PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Achizitie directa.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
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Pretul cel mai scazut

13. DISPOZITII FINALE

Depunerea de oferte incomplete sau intarziate se face pe propriul risc acestea ducand la
respingerea ofertei.

Intocmit,
Proiecte pentru dezvoltare locala,
Clincu Mihaela

Verificat,
Birou Achizitii
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Proiect!

REGULAMENT

pentru organizarea concursului internațional de fotografie „Patrimoniul nostru cultural-
istoric și natural - o destinație turistică atractivă"

/1 etapă/

Concursul este parte din proiectul „Dezvoltarea și popularizarea patrimoniului comun“,
BSB1010. /„Development and promotion of the common heritage “- DPCH, eMS code 1010/ în
cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020“.

Parteneri în cadrul proiectului sunt Primăriile: General Toshevo-Bulgaria, Murfatlar-România,
Bolgrad-Ucraina.

Scopul principal al concursului foto este dezvoltarea și popularizarea artei fotografice,
educarea gustului artistic și estetic, promovarea valorilor europene în schimbul internațional
de realizări creative în domeniul fotografiei și care au legătură cu tema concursului de
fotografie.

Organizator:Primăria orașului Murfatlar

Participanții admiși în concurs trebuie să aibă domiciliul pe raza județului Constanța.

Au dreptul de a se înscrie fotografi amatori cu vârsta minimă de 15 ani.

Concursul va fi organizat în două categorii de vârstă:

 tineret /cu vârsta între 15 și 19 ani/
 adulți / cu vârsta peste 20 ani

Concursul va demara la 1.04.2021 și se va încheia la 30.07.2021.

Termenul limită de predare a materialelor: 23 iulie 2021 – ora 17.00.

Concursul are trei direcții tematice:

1. Modul de trai, obiceiurile, tradițiile și patrimoniul cultural și istoric din regiunea
noastră.

Prin intermediul fotografiilor realizate de amatori, participanții își pot exprima opiniile
asupra patrimoniului cultural și istoric, reflectând în pozele sa sărbătorile, ritualurile,
meșteșugurile și activitățile specifice, siturile și localitățile istorice, folclorul și etnografia,
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repere ale zonei. Fotografie de reportaj - Concursul foto este deschis fotografiilor care
reflectă evenimente și sărbători semnificative, evenimente derulate pe durata proiectului.
Altele - la alegerea participantului și care au legătură cu subiectul.

2. Redescoperă natura

Prin fotografii realizate de amatori, participanții își împărtășesc legătura cu natura și mediul
înconjurător, prezentând frumusețea naturii din jurul nostru. De exemplu: fotografii din prim
plan ale naturii; natura de lângă casa mea; natura la scară mică. Altele - la alegerea
participantului și care au legătură cu subiectul.

Pentru a vă putea înscrie în concursul de fotografie „Patrimoniul nostru cultural-istoric și
natural - o destinație turistică atractivă", trebuie:

Să trimiteți pozele realizate de Dvs la adresa de e-mail:
concursdefotografiebsb1010@gmail.com sau pe suport electronic digital /CD/DVD la
următoarea adresă:

905100,orașMurfatlar Str. Calea Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, cu mențiunea „pentru
concursul foto”

Cele mai bune fotografii vor fi prezentate în cadrul expozițiilor organizate pe durata
evenimentelor în cadrul proiectului derulate în cele trei țări. Cele mai bune lucrări
vor fi premiate în timpul expozițiilor.
Tipărirea lucrărilor celor clasați pentru participarea la expoziții se va face de către
organizatori.

1. Cerințe
Fotografiile trebuie să fie realizate de către autor. Pozele trebuie să fie în format digital
JPEG(.jpeg) cu o rezoluție minimă 1500х2100 pixels. Într-un fișier text separat se vor indica:
denumirea pozei /pozelor/, însoțite de un rezumat al evenimentului filmat sau al locației,
locului unde a fost realizată poza – maxim 40 de cuvinte, numele autorului, vârsta, localitatea,
telefon de contract sau adresă de email.

Se admite următoarea prelucrare suplimentară a fotografiilor:

- prelucrarea luminozității și a contrastului;

- acutizarea clarității pozei;

- reîncadrarea pozei.
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Nu este permisă realizarea de colaje foto, precum și fotografiile care au suferit prelucrări
digitale repetate sau care conțin imagini adăugate, subtitrări și elemente grafice.

Autorul concursului acordă organizatorilor dreptul de a publica lucrările cu care participă
în concurs.

Organizatorii își rezervă dreptul de a nu permite participarea la concurs cu fotografii care
nu corespund subiectului sau intră în conflict cu normele morale general acceptate.

Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu maxim 3 poze pentru fiecare direcție
tematică. Odată transmise, pozele nu pot fi retrase sau înlocuite.

Nu există cerințe în ceea ce privește paleta de culori – pot fi înscrise în concurs atât poze
realizate color, cât și alb-negru.

În concurs pot fi înscrise și povestiri foto – cu maxim 5 poze ce au legătură între ele,
prezentând aceeași temă.

Criterii de evaluare:

- interpretarea temei;

- originalitatea creației;

- claritatea mesajului;

- capacitatea de a atrage atenția spectatorului.

2. Premii

Vor fi acordate premiul întâi, doi, trei și un premiu de consolare pentru fiecare direcție
tematică, după cum urmează:

I categorie de vârstă:

Fond total de premiere – 220 euro.

Două de premiul Unu – plachetă, diplomă și premiu material.

Două de premiul Doi - plachetă, diplomă și premiu material.

Două de premiul Trei - plachetă, diplomă și premiu material.

Două premii de consolare – diplomă și premiu material.
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Cei mai buni trei participanți din această grupă de vârstă vor primi o invitație de a
participa la o tabără tematică pentru tineri, cu o durată de 5 zile.

a II-a categorie de vârstă:

Fond total de premiere – 280 euro.

Două de premiul Unu – plachetă, diplomă, premiu material și invitație de a participa la
forumul de turism organizat în cadrul proiectului, ce se va desfășura în România sau în
Ucraina.

Două de premiul Doi - plachetă, diplomă, premiu material și invitație de a participa la
forumul de turism organizat în cadrul proiectului, ce se va desfășura în România sau în
Ucraina.

Două de premiul Trei - plachetă, diplomă și premiu material.

Două premii de consolare – diplomă și premiu material.

Participanții clasați de pe primul loc până la al zecelea în cadrul ambelor direcții vor primi
certificate nominale pentru participarea lor în concurs.

Cele mai bune lucrări vor fi prezentate în Ucraina, România și Bulgaria.

Protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal furnizate – numele complet, vârsta și numărul de telefon de
contact vor servi numai în scopul concursului în conformitate cu Legea privind colectarea și
stocarea datelor cu caracter personal și nu vor fi furnizate către terți.

Nu sunt admise în concurs:
- poze ce nu sunt realizate de autori;
- fotografii care nu îndeplinesc și contravin cerințelor legale;
- fotografii de calitate slabă;
- fotografii cu date, copywriting, filigran, texte menționate pe fotografie.
(Încadrarea fotografiei nu este recomandată decât dacă completează ideea
autorului).
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Fotografiile trebuie să îndeplinească condițiile stabilite la punctul 1 din prezentul
regulament. Lucrările trimise cu informații inexacte sau incomplete nu vor fi admise
pentru participare în concurs.

Prin trimiterea unei fotografii pentru înscrierea în concurs, participanții își dau
consimțământul și oferă dreptul organizatorilor de a le utiliza astfel: să le publice pe
hârtie sau în format electronic, pentru a fi incluse în expozițiile planificate în cadrul
proiectului și pentru a fi utilizat în publicațiile legate de proiect pe pagina web al
proiectului, pentru o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 23 august 2021.
Acceptarea Regulamentului concursului.

Trimiterea lucrărilor pentru participarea la Concurs reprezintă o garanție a faptului că
participantul a luat la cunoștință și a acceptat condițiile de participare.

Pentru informații suplimentare și întrebări, ne puteți contacta la adresa de email: consiliu-
local@primaria-murfatlar.ro, sau la adresa poștală a organizatorului.

mailto:consiliu-local@primaria-murfatlar.ro,

