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Referat de oportunitate privind achiziţia publică a serviciilor de publicitate media prin 
radio pentru Programul Operațional Regional în perioada 2013 - 2015 

 
    Autoritatea contractantă – AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU (ADR Centru), cu 
sediul în Alba Iulia, judeţul Alba, Str Decebal, nr 12, cod poștal 510093, cod fiscal 11293615, telefon: 0258-
818616, fax: 0258-818613, e-mail office@adrcentru.ro, pagina de internet www.adrcentru.ro, www.regio-
adrcentru.ro, doreşte achiziţionarea următoarelor servicii de publicitate media: 
 

Servicii de promovare media prin radio pentru Programul Regio în perioada 2013-2015 
 

    Cod CPV: 79341000-6 
 
    Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt următoarele: 
 Concepție, Producție, Difuzare și Furnizare materiale (spoturi și știri advertoriale, în conformitate cu 

MIV REGIO ce conține informații despre program), 
- producție și difuzare a 24 știri advertoriale și 5 spoturi radio. Producțiile realizate vor fi difuzate la 

nivelul fiecărui judeţ al Regiunii Centru, prin intermediul cel puţin al unui post de radio.  
 

    Context/premise: 
    - Activitatea de promovare a Programului Operaţional Regional - REGIO 2007 – 2013 în Regiunea Centru, 
presupune un program de activităţi de informare şi promovare pentru programul REGIO. Pentru a asigura 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii  de informare şi publicitate a ADR Centru, în calitate de Organism 
Intermediar POR, implementează Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional la nivelul 
Regiunii Centru - avizat favorabil prin scrisoarea de avizare nr 23463/22.03.2011 a AM POR (referinţă internă 
5801 /22.03.2011), aprobat de CDR Centru, prin Hotărârea nr. 6 din 13 aprilie 2011. 
    - Activităţile de promovare sunt cuprinse în Cererea de finanțare Cod SMIS 48197, depusă la sediul 
MDRAP cu titlul „SPRIJIN ACORDAT ÎN PERIOADA 01.01.2013 – 31.07.2015 PENTRU OI DIN CADRUL 
ADR CENTRU ÎN INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL PRIVIND POR 2007 - 2013”, 
contract nr. 53AT/26.08.2013. 
 
    Raţiunea achiziţiei de publicitate: 
    - Serviciile de publicitate media vizate – producție și difuzare a 24 știri advertoriale și 5 spoturi radio. 
Producțiile realizate vor fi difuzate la nivelul fiecărui judeţ al Regiunii Centru, prin intermediul cel puţin al unui 
post de radio.  
    - Motivele pentru care se doreşte achiziţionarea acestor servicii – promovarea Programului Operaţional 
Regional şi a activităţii de informare şi publicitate a REGIO, realizată de ADR Centru; 
    - Sursele de verificare a necesităţii achiziţionării acestor servicii - Planul de Comunicare Regional pentru 
Programul Operaţional Regional, Ediția II-2011, elaborat de ADR Centru, Cererea de finanțare Cod SMIS 
48197, depusă la sediul MDRAP cu titlul „SPRIJIN ACORDAT ÎN PERIOADA 01.01.2013 – 31.07.2015 
PENTRU OI DIN CADRUL ADR CENTRU ÎN INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA LA NIVEL REGIONAL 
PRIVIND POR 2007 - 2013”, contract nr. 53AT/26.08.2013. 
     - Obiectivul vizat prin achiziţia serviciilor de publicitate media – creşterea gradului de informare a publicului 
larg cu privire la finanţările nerambursabile alocate dezvoltării regionale în Regiunea Centru prin intermediul 
Programului Operațional Regional, precum și promovarea rezultatelor obținute în cadrul programului la nivel 
regional;  
    - Publicul ţintă vizat de serviciile de publicitate – publicul general din Regiunea Centru, respectiv din 
judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; 
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    - Materialele/Serviciile propuse a fi achiziționate sunt producție și difuzare a 24 știri advertoriale și 5 spoturi 
radio. Producțiile realizate vor fi difuzate la nivelul fiecărui judeţ al Regiunii Centru, prin intermediul cel puţin al 
unui post de radio.  
 realizate în conformitate cu MIV REGIO Ediția a IV-a, materiale ce conțin informații despre Programul 
Operațional Regional. 
 
Impactul urmărit: 
- Informarea publicului larg cu privire la finanţările nerambursabile alocate dezvoltării regionale prin programul 
REGIO și cu privire la rezultatele programului în Regiunea Centru;  
- Creşterea gradului de angajare prin contractare a fondurilor nerambursabile aferente programului REGIO 
alocate la nivelul Regiunii Centru și creșterea gradului de absorbție a fondurilor. 
 - Rezultatele cantitative şi cele calitative ale utilizării serviciilor ce urmează a fi achiziţionate:  

- producție și difuzare a 24 știri advertoriale și 5 spoturi radio. Producțiile realizate vor fi difuzate la 
nivelul fiecărui judeţ al Regiunii Centru, prin intermediul cel puţin al unui post de radio.  

-Promovarea prin televiziune reprezintă o alternativă de atingere complementară a impactului urmărit, dar 
costurile mult prea ridicate pentru publicarea informațiilor pe stații cu difuzare la nivel național, bugetul 
disponibil insuficient pentru o campanie TV eficientă și eficace, precum și canalizarea difuzării la TV într-un 
anumit orar și pentru un anumit segment de piața, determină autoritatea contractantă să redirecționeze 
difuzarea informațiilor prin utilizarea mai multor canale media complementare, pentru a atinge o cât mai mare 
cotă din piața cetățenilor Regiunii Centru și un segment cât mai diversificat de cetățeni.  
 
    Evaluarea rezultatului obţinut: 
- Sursa de verificare a modificării situaţiei iniţiale ca urmare a publicităţii făcute: 24 știri advertoriale și 5 
spoturi radio, produse și difuzate + Raport de difuzare realizat lunar și la finalul campaniei de prestatorii de 
servicii. 
- Criteriul de evaluare a rezultatului obţinut: cresterea cunoașterii de către cetățeni Regiunii Centru a 
activitățiilor derulate în cadrul Programului Operațional Regional, precum și cresterea cunoașterii acțiunilor de 
promovare  a rezultatelor obținute în cadrul programului la nivel regional; 
- Indicatorii de măsurare a impactului prestării serviciilor achizitionate: creșterea gradului de absorție a 
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operațional Regional în Regiunea Centru. 
    Prezentul Referat de oportunitate poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie www.adrcentru.ro şi 
din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublică.ro. 
 


