
CAIET DE SARCINI 
Servicii publicitate prin bannere electronice web pentru promovarea Programului 

Operaţional Regional în anul 2012 
 
 

I. JUSTIFICARE: 
Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii Centru are ca scop generarea 
conştientizării oportunităţilor de finanţare din cadrul programului şi aducerea la cunoştinţa publicului larg a 
contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunii, inclusiv contribuţia la implementarea politicii de 
dezvoltare regională.  
Pentru realizarea acestui scop, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional, responsabilă cu implementarea Planului de Comunicare pentru acest 
program la nivelul Regiunii Centru, propune realizarea de materiale informative şi promoţionale, care să faciliteze 
accesul potenţialilor beneficiari la informaţiile necesare obţinerii de finanţări în cadrul programului.  

 
II. OBIECTIV 

Realizarea unei campanii de publicitate pe Internet pentru informarea publicului general din Regiunea Centru cu 
privire la implementarea Programului Operaţional Regional şi a rezultatelor obţinute prin implementarea 
proiectelor contractate. 

 
III. SCOPUL LICITAŢIEI 

Contractarea unei firme care să asigure: servicii de concepţie, producţie, furnizare şi difuzare a materialelor 
informative şi de publicitate prin bannere web la nivelul Regiunii Centru. 

 
IV. INFORMAŢII GENERALE  
1. Campania de publicitate prin bannere electronice web se derulează la nivelul Regiunii Centru, respectiv 

în fiecare din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.  
2. Profilul fiecărui site unde vor fi inserate bannerele electronice web trebuie să fie de informare, dedicat 

publicului general, iar conţinutul său să fie editat cel puţin în limba română (se acceptă denumirile de 
categorie tip ”generalist” sau ”ştiri generale”). 

3. Pentru realizarea serviciilor de publicitate, ofertantul de servicii se poate asocia cu alţi prestatori sau 
poate selecta subcontractanţi.  

4. Precizarea audienţei medii, certificată de o instituţie specializată, pentru cel puţin 6 luni din ultimul an 
calendaristic, pentru fiecare site propus.  
4a. În cazul în care nu există o astfel de certificare a tirajului, aceasta poate fi înlocuită de o declaraţie pe 
propria răspundere a ofertantului de servicii, pentru fiecare site vizat, în fiecare judeţ, însoţită de un 
extras al unei analize de trafic de la Societăţi independente, sau de la site-uri specializate (Se poate 
utiliza formatul din Formularul nr. 20).  
4b. Ofertantul va însuma cifrele de audienţă medii pentru fiecare din judeţele Regiunii Centru. (Se poate 
utiliza formatul din Formularul nr. 20). Vor fi respinse ofertele pentru care, suma audienţelor medii 
certificate/declarate de mai sus este mai mică de 1.000.000 afişări pe lună. Nu se acceptă ofertele în 
care cifra medie de audienţă este mai mică de 10.000 afişări pe lună, pentru mai mult de un site/judeţ.  

5. Se vor menţiona în scris orice alte facilităţi oferite suplimentar faţă de cerinţele solicitate. Acestea se vor 
considera bonus şi pot face referire la: concepţii/afişări neconvenţionale de bannere electronice, postarea 
gratuită a banner-ului pe site-uri partenere, publicarea bannerului şi în alte pagini/secţiuni decât cele 
specificate, sau altele.  

6. În conformitate cu art. 96 din HG nr. 925/2006, în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică 
urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, la încheierea contractului de 
achiziţie publica respectiv, ofertantul este obligat să prezinte contractele încheiate între viitorul 
contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă 
cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
 

V. INFORMAŢII PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI 
1. Campania de publicitate prin bannere web va dura minimum două luni consecutive, urmând a se 

încheia cel mai târziu în 31 decembrie 2012. Autoritatea contractantă va transmite prestatorului de 



servicii nota de comandă privind data demarării campaniei, dar ofertantul poate propune perioadele 
de afişare pentru cele două luni consecutive. 

2. Campania se derulează concomitent pe minim 6 site-uri de interes local/regional, timp de 2 luni şi 
pe minim 1 site de interes naţional, timp de cel puţin 2 luni, concomitent. În condiţiile în care site-ul 
de interes naţional selectat are secţiuni/pagini dedicate cel puţin pentru jumătate din judeţele din 
Regiunea Centru, atunci campania se va derula exclusiv pe respectivul site, atât pe pagina 
principală (sau pe cea dedicată Dezvoltării/Economiei), cât şi pe fiecare dintre paginile alocate 
judeţelor din Regiunea Centru. Prin interes local/regional se înţelege că informaţiile prezentate pe 
site sunt relevante şi importante fie la nivel fiecărui judeţ din Regiunea Centru pentru site-urile 
locale, fie la nivelul întregii Regiunii Centru pentru site-uri regionale sau naţionale. Relevanţa locală 
sau regională a ştirilor se confirmă prin existenţa a cel puţin 50% din ştirile de pe primă pagină, sau 
pagina dedicată judeţului respectiv, cu subiecte locale/regionale. Acest fapt se va demonstra prin 
ataşarea unui printscreen al primei pagini sau a paginii locale a site-ului ofertat, realizat cu 5 -10 zile 
înainte de depunerea ofertei.   

3. Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini.  
4. Se va specifica timpul necesar transmiterii materialului brut, în vederea producţiei şi difuzării/afişării 

acestuia cu debut în aceeaşi zi pentru toate site-urile vizate. Nu se acceptă oferte pentru care 
intervalul de timp cuprins între transmiterea materialelor şi afişarea efectivă a producţiilor realizate 
este mai mare de 10 zile lucrătoare. 

5. Bannerele electronice web produse pot fi statice sau în format grafic în mişcare (ex: sistem flash-
player). 

6. Având în vedere necesitatea de furnizare şi afişare/difuzare a unor materiale conforme cu MIV 
Regio, în concordanţă cu Planul de Comunicare pentru POR, ofertantul va include în propunerea 
tehnică o declaraţie prin care îşi va asuma responsabilitatea ca, în cazul în care oferta sa va fi 
declarată câştigătoare, să prezinte cel puţin o mostră a unui banner web, în termen de cel mult 10 
zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest gen de materiale trebuie să respecte prevederile 
Manualului de Identitate Vizuală REGIO, personalizate pe Regiunea Centru. Acest Manual poate fi 
descărcat de la adresa http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala. Se va ţine 
cont de faptul că, pentru realizarea serviciului, beneficiarul va transmite prestatorului doar materialul 
scris, iar realizarea materialului de grafică web şi/sau video, va fi asigurată de prestator. 

7. Specificarea în oferta tehnică a posibilităţii de acordare a unor bonus-uri faţă de oferta contractuală.   
8. Oferta Tehnică va include asumarea întocmirii unui raport, până în data de 15 a lunii ulterioare celei 

în care s-a încheiat campania de publicitate, document care va conţine informaţii cu privire la 
numărul de materiale produse/afişate pentru fiecare site vizat, perioada campaniei, precum şi cifrele 
de audienţă (afişări) pentru fiecare site, pentru perioada întregii campanii. Anexat acestui raport se 
vor transmite către Autoritatea Contractantă pe suport electronic (optic, CD, DVD) materialele 
(bannerele) efectiv publicate precum şi o estimare/evaluare privind impactul campaniei de publicitate 
asupra publicului larg.   

 
Ofertanţii vor furniza toate documentele cerute de prevederile caietului de sarcini, fără excepţie, şi nu vor 
conţine nicio schimbare faţă de acesta, în caz contrar, acele oferte vor fi respinse. Toate documentele 
întocmite de ofertant vor fi incluse în original, datate, semnate şi ştampilate. Toate documentele anexate 
în copie pentru susţinerea unor aspecte tehnice vor fi marcate, pe fiecare pagină, cu inscripţia ”Conform 
cu originalul” sub semnătura şi ştampila reprezentatului legal al ofertantului. 

 
VI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac 
obiectul prezentei achiziţii vor fi proprietatea autorităţii contractante, care le poate utiliza după cum consideră 
necesar. 

 

VII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 
Criteriul de atribuire – PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII.  
Ofertantul va evidenţia preţul total al prestării serviciilor şi preţul unitar ofertat pentru fiecare tip de 
serviciu, pentru postarea fiecărui tip de banner pe fiecare site. 
Dacă este cazul, ofertantul va prezenta şi bonusul acordat. 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala


Preţul total pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie să nu depăşească valoarea estimată fără 
TVA, respectiv: 14.000 lei. 

 
 
VIII. SPECIFICAŢII TEHNICE:  
 

Având în vedere necesitatea de furnizare şi afişare/difuzare a unor materiale conforme cu MIV Regio, în 
concordanţă cu Planul de Comunicare pentru POR, ofertantul va include în propunerea tehnică o 
declaraţie prin care îşi va asuma responsabilitatea ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată 
câştigătoare, să prezinte cel puţin o mostră a unui banner web, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare 
de la semnarea contractului. Acest gen de materiale trebuie să respecte prevederile Manualului de 
Identitate Vizuală REGIO, personalizate pe Regiunea Centru. Acest Manual poate fi descărcat de la 
adresa http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala.  
 
Concepţia şi producţia materialelor solicitate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru se va realiza cu 
materialele de informare redactate de echipa ADR Centru. 
 
 

Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 
/buc 

OBSERVAŢII 

1. Banner 
web 

a) Concep-
ţie şi  pro-
ducţie  
 
 
b) Afişare/ 
difuzare  

1. Banner web, dimensiuni optime 300x240 px, 
minim 63.000 px (respectând dimensiunea 
casetelor din web-site gazdă), Grafica va fi 

obligatoriu conformă cu MIV Regio Ediţia III-a 
 

2. Afişare banner web la nivelul Regiunii Centru şi 
naţional, conform media-plan propus şi comenzii 
definitive, timp de: 
a. Minim 2 luni pentru site cu specific naţional 

– Cel puţin prima pagină, sau pagina 
dedicată Dezvoltării/Economiei 

b. Minim 2 luni pentru site (site-uri) cu specific 
local/regional – Cel puţin prima pagină a 
site-ului 

1-6 versiuni 
 
 
 
 
 
 

60 zile 
 
 
 

60 zile 
 

Mostra se va 
printa pe format 
A4 policrom 
Numărul de 
versiuni depinde 
de formatul 
solicitat/suportat 
de fiecare site 
vizat 
 

 

http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala

