
CAIET DE SARCINI 
Servicii de publicitate media prin radio 

pentru Programul Operațional Regional în perioada 2013 – 2015 
 

 

JUSTIFICARE: 
Planul de Comunicare al OI ADR Centru pentru Programul Operaţional Regional (Regio) stabileşte liniile strategice pentru măsurile de 
informare şi publicitate care pot asigura o bună cunoaştere, în rândul grupurilor ţintă, despre Regio şi despre contribuţia Uniunii Europene 
la dezvoltarea Regiunii Centru.  
 
Planul de comunicare al OI ADR Centru pentru Regio are ca scop, pe de o parte, generarea conştientizării cetățenilor din Regiunea 
Centru, prin intermediul instrumentelor de publicitate şi informare, asupra oportunităţilor de finanţare, iar, pe de altă parte, aducerea la 
cunoştinţa publicului larg a contribuţiei Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României, în special a Regiunii Centru, 
inclusiv contribuţia la implementarea politicii de dezvoltare în regiunea noastră. 
 
Prin obiectivele specifice şi temele de comunicare propuse, Planul de comunicare va juca un rol important în creşterea nivelului de 
cunoaştere şi informare al cetăţenilor Regiunii Centru privind Regio și rolul comunităţilor europene în politica de coeziune 2007-2013, rolul 
fondurilor europene și al instituțiilor implicate în implementarea Programului Regio, privind impactul fondurilor structurale în ceea ce 
priveşte dezvoltarea socio-economică a Regiunii Centru.  
 
Pentru realizarea acestui scop, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, propune achiziționarea serviciilor de realizare de materiale 
informative şi promoţionale, care să faciliteze accesul potenţialilor beneficiari la informaţiile utile și necesare privind utilizarea fondurilor 
nerambursabile și rezultatele obținute la nivelul Regiunii Centru. 

 
OBIECTIV 
Realizarea unei campanii de publicitate media prin radio, cu privire la implementarea Programului Operaţional Regional și la rezultatele 
obținute prin implementarea proiectelor contractate, destinată publicului general din Regiunea Centru. 
 
 

SCOPUL LICITAŢIEI 
Contractarea unei firme care să asigure: concepție, 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.  
 
 

INFORMAȚII GENERALE  
1. Pentru realizarea contractului de prestări servicii de publicitate prin Radio, Ofertantul se poate asocia cu alți prestatori, sau poate 

selecta subcontractanți. 
2. Ofertantul declarat câştigător își asumă, în oferta tehnică, prezentarea înainte de semnarea contractului, a contractelor încheiate 

cu fiecare subcontractant. În conformitate cu Directiva 2004/18/EC, Art. 25, precum și a OG 34/2006 actualizată, art.45, 
subcontractantul este reprezentat de către o parte terță care realizează oricare parte din contract (concepție, producție, difuzare).  

3. Timpul de emisie proprie al fiecărui post radio local în aria vizată, în vederea atingerii obiectivului de informare şi publicitate, 
trebuie să fie de minim 120 min/zi, de luni până vineri inclusiv, în intervalul orar 06.00-22.00. Timpul de emisie va fi dovedit prin 
anexarea grilei de programe pentru post/stație de radio propus(ă). 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI 
1. Specificarea timpului necesar transmiterii materialului brut, în vederea producţiei şi difuzării acestuia pentru toate posturile radio 

vizate. Intervalul de timp acceptabil, dintre transmiterea materialelor și difuzarea efectivă la nivel regional a producțiilor de știri 
advertoriale  radio, este de 48 ore. 

2. Specificarea în oferta tehnică a următoarelor aspecte: calitatea tehnică declarată a transmisiunii, situarea materialelor în 
calupurile de emisiuni în timpul de emisie vizat, posibilitatea de acordare a unor bonus-uri faţă de oferta contractuală, se va 
specifica disponibilitatea de diversificare a locaţiei de producţie a materialelor, pe raza Regiunii Centru, etc.  

3. Având în vedere necesitatea de furnizare și difuzare a unor materiale radio conforme cu MIV Regio, în concordanță cu Planul de 
Comunicare pentru POR, ofertantul va include în propunerea tehnică o declarație prin care își va asuma răspunderea ca, în cazul 
în care oferta sa va fi declarată câștigătoare, va prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare după încheierea contractului, cel puţin o 
mostră de ştire advertorială radio (max 70 sec) și cel puțin o mostră de spot radio (max 40 sec) de promovare a unui proiect 
finanţat din fonduri europene. Acest gen de materiale trebuie să respecte prevederile MIV REGIO, personalizate pe Regiunea 
Centru. Acesta 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 radio. 

4. Ofertantul va prezenta media-plan-ul de difuzare a materialelor radio în interval de audiență prime time (7,00-10,00) pentru 
fiecare post de radio ofertat. Media plan-ul va include reluarea fiecărei știri advertoriale radio și în afara intervalului de prime-time. 
Ofertantul poate include în media plan și difuzarea știrilor advertoriale radio în mediul on-line.  

5. Asumarea, prin oferta tehnică, a întocmirii unui raport trimestrial, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui 
pentru care se face raportarea, ce conţine informaţii cu privire la numărul de materiale produse/difuzate conform cu derularea 
media planului comandat, data difuzării, aria vizată pentru fiecare material în parte, informații referitoare la audiența estimată (sau 

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


măsurată, dacă este posibil), precum și impactul estimat/evaluat asupra audienţei.  Materialele realizate şi transmise vor fi 
înaintate beneficiarului contractului pe suport optic. 

 
Ofertanţii vor furniza toate documentele cerute de prevederile caietului de sarcini, fără excepţie, şi nu vor conţine nicio 
schimbare faţă de acesta. Toate documentele întocmite de ofertant vor fi prezentate în original, datate, semnate şi ştampilate. 
Toate documentele anexate în copie vor fi marcate, pe fiecare pagină, cu inscripţia ”Conform cu originalul” sub semnătura şi 
ştampila reprezentatului legal al ofertantului. 
 
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentei 
achiziții vor fi proprietatea autorității contractante, care le poate utiliza după cum consideră necesar. 
 

I. SPECIFICAŢII PRIVIND PRODUCȚIA ȘI DIFUZAREA MATERIALELOR RADIO:  
-Concepția și producția de materiale advertoriale privind Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru, pe 
parcursul anilor 2013-2015, se va realiza cu materialele de informare redactate de echipa ADR Centru, se va desfășura pe baza unor 
comenzi ferme și se va finaliza cu producția a 24 de știri și 5 spoturi. Cele 24 de știri advertoriale și 5 spoturi sunt destinate difuzării prin 
stațiile de radio cu recepție, cel puțin, de nivel local sau regional din Regiunea Centru. Spoturile publicitare radio produse vor fi difuzate 
exclusiv în zilele de lucru (de Luni până Vineri). 
 

Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 
/buc 

OBSERVAȚII 

1. Spot radio 
 
 
 
 
 
 
 
2. Știre ad-
vertorială radio 

a.Producție  
 
 
b.Difuzare în 
prime-time + 
extraprime-time 
 
a.Producție 
 
 
 
 
b.Difuzare în 
prime-time + 
extra-prime-
time 

a.Spoturi publicitare radio max 40 sec. 
 
 
 b. La nivelul Regiunii, pe fiecare post radio ofertat  

 
 
 
 

a.Știre advertorială radio, cu voice over și sincron din 
partea reprezentatului ADR Centru, 60 – 70 secunde, 
inclusiv textele obligatorii, fundal muzical dacă este 
cazul. 
 
b. La nivelul Regiunii, pe fiecare post radio ofertat 

- 5 spoturi  produse 
 

- 120 difuzări /județ pe 
o perioadă de 6 luni 
+ 120 reluări extra –
prime-time 

-  
 

- 24 de știri produse 
 
 
 

- 24 știri difuzate/ jud 
+ 24 reluări extra-

prime-time 

Difuzări  celor 5 
spoturi alternativ, 
la nivelul întregii 
arii vizate (*) 
 
 
 
La nivelul întregii 
arii vizate, 
conform 
comenzilor  (*) 

 
 (*) Posturile radio cu acoperire mai largă decât un singur județ (microregionale, regionale sau naționale) vor difuza materialele 
concomitent pe întreaga arie de acoperire, o difuzare națională/regională/microregională fiind echivalentă cu un număr de difuzări egal cu 
numărul de județe acoperite din Regiunea Centru.  
 
MEDIA PLAN-ul furnizat va propune: 
- poziţionarea materialelor produse și difuzate pentru Autoritatea contractantă în timpul de emisie din cadrul propriilor producţii: 
(respectiv pentru spoturi/ştiri în calupul de transmisiune specific). 
- ştire advertorială - interval orar difuzare prime-time, interval orar difuzare extra-prime-time; poziționare în calup informativ: la 
început, final sau intermediar. 
- spot - interval orar difuzare exclusiv prime-time, interval orar difuzare extra prime time, poziționare în calup publicitar la început, mijloc 
sau la final, precum și perioada estimată de 6 luni pentru difuzarea spoturilor, fie consecutiv, fie alternativ, cu posibilitatea AC de 
a modifica intervalul propus. 

 

 

 


