
SECŢIUNEA II 

CAIET DE SARCINI 

Servicii de publicitate în presa scrisă pentru materiale de informare  - promovare  

în cadrul Programului  REGIO 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 media prin presa scrisă, cu privire la implementarea Programului Operaţional 

Regional şi la rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor contractate, destinată publicului general din Regiunea 

Centru. 

 

III. SCOPUL LICITAŢIEI: 

Contractarea serviciilor de design, tipărire şi publicare a materialelor informative şi de promovare în presa scrisă 

reprezentativă din Regiunea Centru. 

 

IV. INFORMAŢII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:  

1. Profilul publicaţiei/publicațiilor selectate trebuie să fie cotidian generalist dedicat publicului general, cu 

apariţie de cel puţin 4 zile în intervalul Luni - Sâmbătă, până la sfârşitul anului 2012. Acestea se pot 

demonstra prin declaraţie pe proprie răspundere. 

2. Precizarea ariei de difuzare a fiecărei publicaţii selectate, fie la nivelul Regiunii Centru, fie pentru fiecare din 

judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, prin declaraţii (Formular 7). Aria de difuzare 

trebuie să fie explicită, incluzând oraşele şi cel puţin numărul de comune unde se difuzează publicaţiile pentru 

fiecare judeţ. Publicaţia vizată într-un judeţ trebuie să fie difuzată în toate municipiile şi oraşele, precum şi cel 

puţin într-un număr de comune egal cu numărul de localităţi urbane din acel judeţ. Această condiţie va fi 

întrunită pentru fiecare din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.  

3. Ofertantul declarat câştigător va prezenta, înainte de semnarea contractului, contractele încheiate cu fiecare 

subcontractant.  

4. Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini, ținând cont că 

prestarea serviciilor se va încheia cel mai târziu la data de 31.12.2012.  

5. Machetele de presă se vor realiza pe baza Manualului de Identitate Vizuală REGIO, Ediţia a III-a Sept 2010 

(MIV Regio) Consolidat, care poate fi descărcat de la adresa de internet 

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

5a. Se va ţine cont de faptul că, pentru realizarea serviciului, beneficiarul va transmite prestatorului doar 

materialul scris, iar realizarea graficii specifice pentru machete va fi asigurată de prestator. 

6. Se va specifica timpul minim destinat transmiterii materialului, în vederea publicării acestuia în fiecare 

publicaţie/sau pentru întregul grup de publicaţii (după caz). Ofertele tehnice vor specifica intervalul de timp 

cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă, prin completarea Formularului 8 - 

Grafic de îndeplinire a sarcinilor. Intervalele de timp necesare sunt specificate pentru fiecare lot. 

7. Concepţia grafică şi publicarea de materiale privind Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii de 

dezvoltare Centru, în cursul anului 2012, se va realiza cu materialele de informare redactate de echipa ADR 

Centru, se va desfăşura pe baza unor comenzi ferme şi se va finaliza cu 12 inserturi/machete în fiecare din 

publicaţiile selectate, precum şi cu minim 12 inserturi /machete în prima pagină a publicaţiei cu cel mai mare 

tiraj din județul unde se găsește sediul Autorității Contractante (jud Alba).  

Pentru precizarea capacităţii de realizare a concepţiei grafice şi a publicării se vor completa Formularul 18 şi 

Formularul 19. 

8. Ofertantul trebuie sa precizeze tirajul mediu difuzat pe editie, certificat de o entitate specializata pentru minim 

3 luni din ultimul an calendaristic, pentru fiecare publicatie propusa. Nu vor fi considerate conforme ofertele 

în care tirajele medii difuzate de mai sus sunt mai mici de: LOT 1 – Aferent publicarii de machete de presa pe 

raza judetului Alba Publicatie cu tiraj minim – 15.000 exemplare, LOT 2 – Aferent publicarii de machete de 

presa pe raza judetului Bra?ov Publicatie cu tiraj minim – 5.000 exemplare, LOT 3 – Aferent publicarii de 

machete de presa pe raza judetului Covasna Publicatie cu tiraj minim – 9.000 exemplare, LOT 4 – Aferent 

publicarii de machete de presa pe raza judetului Harghita Publicatie cu tiraj minim – 8.000 exemplare, LOT 5 

– Aferent publicarii de machete de presa pe raza judetului Mure? Publicatie cu tiraj minim – 5.000 exemplare, 

LOT 6 – Aferent publicarii de machete de presa pe raza judetului Sibiu. Tirajul mediu difuzat pe editie pentru 

fiecare publicatie propusa poate fi certificat de o entitate specializata, pentru minim 3 luni din ultimul an 

calendaristic. În cazul în care nu există o astfel de certificare a tirajului, aceasta poate fi înlocuită de o 

declaraţie referitoare la tirajul mediu difuzat, pe propria răspundere a editorului publicaţiei/publicaţiilor care 

se regăseşte în această situaţie, pentru fiecare publicaţie vizată în fiecare judeţ (vezi Formular nr. 22).  

 

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


9. Ofertantul va preciza suprafaţa machetelor de presă pentru fiecare dintre publicaţiile selectate, precum şi 

suprafaţa totală, rezultată prin însumarea suprafeţelor tuturor machetelor publicate concomitent (pentru o 

comandă), în cazul a atât în Formularul 11-Propunere tehnică, cât şi în Formularul 9A Centralizator de preţuri. 

10. Se va include o declaraţie prin care ofertantul se obligă ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată 

câştigătoare să prezinte, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, cel puţin o 

mostră/machetă de presă pentru un comunicat/anunț de presă. Acest gen de materiale trebuie să respecte 

prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional, Ediţia a III-a Sept 2010 

(MIV Regio) Consolidat, personalizate pe Regiunea Centru. 

11. Asumarea prin oferta tehnică a obligativităţii de a întocmi un raport lunar, până în data de 15 a lunii 

următoare, faţă de luna publicării machetelor, ce conţine informaţii cu privire la numărul de materiale 

produse/difuzate conform cu comenzile de publicare, datele de apariţie precum şi cifrele de difuzare/ediţie 

pentru fiecare machetă publicată, în fiecare judeţ. Anexat acestui raport se vor transmite către Autoritatea 

Contractantă pe suport hârtie (exemplare hard-copy) materialele efectiv publicate. 

 

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 de servicii. 

 

V. 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. 

 

VI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 

Criteriul de atribuire – PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT PENTRU FIECARE LOT. 

Ofertantul va calcula și prezenta și COSTUL UNITAR ca fiind Costul mediu per centimetru patrat, raportat la tirajul 

mediu difuzat, pentru fiecare publicație propusă pentru fiecare lot.  

PU= C/T, unde PU=Preţ unitar, C= cost mediu per centimetru patrat ofertat, T= tiraj mediu difuzat, pentru o anumită 

publicație, sau cumulat pentru toate publicaţiile propuse din judeţele Regiunii Centru. 

Preţul total (PT) al unui lot, sau al întregului contract, se calculează ca fiind rezultatul produsului dintre  

- Cost mediu per centimetru patrat (cmp) ofertat,  

- Numărul de publicări anuale (12) şi  

- Suprafaţa totală a anunţurilor publicate corespunzător unei anumite informaţii (în cmp, rezultată prin însumarea 

suprafeţelor tuturor machetelor publicate concomitent, inclusiv cea de pe prima pagina – respectiv pentru un 

lot). 

PT= Cx12xS, unde S= Suprafaţa totală. 

     Toate preţurile menţionate se vor exprima în lei fără TVA, aceasta fiind evidenţiată separat. 

Ofertantul va evidenţia preţul total al prestării serviciilor şi preţul unitar ofertat, conform Formularului 9A. 

Ofertele aferente fiecărui lot pentru prestarea serviciilor trebuie să nu depășească valoarea estimată fără 

TVA, respectiv: 

- LOT 1 – 21.720 lei 

- LOT 2 – 11.000 lei 

- LOT 3 – 12.500 lei 

- LOT 4 – 7.500 lei 

- LOT 5 – 7.500 lei 

- LOT 6 – 12.500 lei 

Preţul total cumulat pentru cele 6 loturi pentru prestarea serviciilor ofertate trebuie să nu depăşească 

valoarea estimată fără TVA, respectiv: 72.720 lei. 

 

 

VII. SPECIFICAŢII TEHNICE:  

Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta întocmai prevederile MIV Regio, Ediţia a III-a – versiunea 

consolidată, care poate fi descărcat de pe site-urile www.inforegio.ro și www.regio.adrcentru.ro.  

Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 

(buc) 

Valoare 

TOTALĂ 

estimată 

în lei, fără 

TVA 

Publicare 

Anunţ de 

presă / 

Comunicat 

de presă / 

Insert de 

presă 

Concepţie  

grafică şi 

publicare 

1. Machete cu suprafaţa între 200-300 cmp, portrait 

sau landscape, monocrome, inserate în pagini 

interior. 

 

 

 

 

2. Machete cu suprafaţa între 45-50 cmp, format 

12/an - pt 

fiecare din 

jud. AB, 

BV, CV, 

HR MS, 

SB 

 

12/an – pt 

72.720 

conform comandă 

periodică, 

conform 

specificațiilor pt 

fiecare lot, în 

publicaţii locale/ 

regionale 



landscape, policromie, inserate în pagina 1 în 

publicaţia cu cel mai mare tiraj din jud. Alba, 

concomitent cu insertul machetei de interior. 

minim 1 

publi-caţie 

locală 

 

 

VIII.  CERINȚE TEHNICE LOTIZARE:  

LOT 1 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Alba 

Publicație cu tiraj minim – 15.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

24 ore 

Machete cu suprafața de minim 250 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom 

Machete cu suprafața cuprinsă între 45 și 50 cmp în Pagina 1, publicare policromie. 

LOT 2 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Brașov 

Publicație cu tiraj minim – 5.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

48 ore 

Machete cu suprafața de minim 240 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom 

LOT 3 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Covasna 

Publicație cu tiraj minim – 9.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

48 ore 

Machete cu suprafața de minim 200 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom 

LOT 4 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Harghita 

Publicație cu tiraj minim – 8.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

48 ore 

Machete cu suprafața cuprinsă de minim 220 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom 

LOT 5 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Mureș 

Publicație cu tiraj minim – 5.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

36 ore 

Machete cu suprafața de minim 220 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom 

LOT 6 – Aferent publicării de machete de presă pe raza județului Sibiu 

Publicație cu tiraj minim – 10.000 exemplare 

Intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului de publicat şi publicarea efectivă minim acceptabil – 

36 ore 

Machete cu suprafața de minim 240 cmp în pagina interior, publicare cel puțin monocrom. 

Prin formularea ”tiraj minim” se înțelege valoarea minimă acceptabilă pentru TIRAJUL MEDIU DIFUZAT de 

publicația propusă pentru cel puțin 3 luni consecutive din anul 2011. 

Se acceptă pentru fiecare lot și publicații editate în limba maghiară. 

 


