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CAIET DE SARCINI 

Servicii publicitate prin bannere electronice on-line pentru promovarea  

Programului Operațional Regional în perioada 2013-2015 

 

I. 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, care să faciliteze accesul potenţialilor beneficiari la informaţiile utile și necesare privind utilizarea fondurilor nerambursabile și 
rezultatele obținute la nivelul Regiunii Centru. 
 

II. OBIECTIV 
Realizarea unei campanii de publicitate pe Internet pentru informarea publicului general din Regiunea Centru cu privire la implementarea 

Programului Operaţional Regional și a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor contractate. 

III. SCOPUL LICITAŢIEI 
Contractarea unei firme care să asigure servicii de: concepție, producție și publicare de bannere electronice în mediul on-line, ce conțin 

informații și imagini referitoare la Programul Operațional Regional, prin intermediul a cel puțin câte unui site destinat informării generale a 

publicului larg din fiecare judeţ al Regiunii Centru.  

IV. INFORMAȚII GENERALE  
1. Campania de publicitate prin bannere electronice web se derulează la nivelul Regiunii Centru, respectiv în fiecare din județele 

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.  
2. 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 (parte terță ce realizează o parte din serviciile contractate), la încheierea 
contractului de achiziţie publica respectiv, ofertantul este obligat să prezinte contractele încheiate între viitorul contractant şi 
subcontractanții nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta şi se vor constitui în anexe 
la contractul de achiziţie publică. 

 
V. INFORMAȚII PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI 

3. Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini.  
4. Campania de publicitate prin bannere web se va derula pe site-uri de interes național și pe site-uri de interes local sau regional. 

Campania va dura minimum șase luni consecutive pe site-urile de interes local/regional, respectiv minimum trei luni consecutive 
pe site-ul de interes național, urmând a se încheia cel mai târziu în 31 iulie 2015. Ofertantul va prezenta un media-plan de 
publicare al bannerelor.   

5. Campania se derulează concomitent pe minim 6 site-uri de interes local/regional, timp de 6 luni și pe minim 1 site de interes 
național, timp de cel puțin 3 luni, în intervalul de 6 luni când are loc campania pe site-urile locale/regionale. Bannerele produse în 
cadrul contractului vor fi postate în locație fixă, exclusivă, pe site-urile ofertate. Pe site-ul național acestea vor fi amplasate în 
secțiunea economică, iar în cazul site-urilor locale/regionale bannerele vor fi amplasate pe prima pagină/Homepage și în 
secțiunea economică, sau, dacă există, în altă secțiune relevantă de genul administrație/dezvoltare. În condițiile în care site-ul 
de interes național selectat are secțiuni/pagini dedicate cel puțin pentru jumătate din județele din Regiunea Centru, atunci 
campania de pe respectivul site se va derula, atât pe pagina Dezvoltare/Economie, cât și pe fiecare dintre paginile alocate 
județelor 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.   

6. Se va specifica timpul necesar transmiterii materialului brut, în vederea producţiei şi difuzării/afișării acestuia cu debut în aceeași 
zi pentru toate site-urile vizate. Nu se acceptă oferte pentru care intervalul de timp cuprins între transmiterea materialelor și 
demararea campaniei, este mai mare de 10 zile lucrătoare. 

7. Bannerele electronice web produse pot fi statice sau în format grafic în mișcare (ex: sistem flash-player). 
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8. Având în vedere necesitatea de furnizare și afișare/difuzare a unor materiale 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 responsabilitatea ca, 
în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare, 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 și/sau video, va fi asigurată de prestator. 

9. Specificarea în oferta tehnică a posibilității de acordare a unor bonus-uri faţă de oferta contractuală.  Se vor menționa în scris 
orice alte facilități oferite suplimentar față de cerințele solicitate. Acestea se vor considera bonus și pot face referire la: 
concepții/afișări neconvenționale de bannere electronice, postarea gratuită a banner-ului pe site-uri partenere, publicarea 
bannerului și în alte pagini/secțiuni decât cele specificate, sau altele.  

10. 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/afișate pentru fiecare site vizat, 
machetele realizate, print screen postări site, perioada campaniei, precum și cifrele de audiență (afișări) pentru fiecare site, pentru 
perioada întregii campanii data difuzării, informații referitoare la audiența estimată (sau 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. 

VI. 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. 

VII. SPECIFICAŢII TEHNICE:  
Având în vedere necesitatea de furnizare și afișare/difuzare a unor materiale 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 responsabilitatea 

ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare, 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.  

Concepția și producția 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 

OBSERVAȚII 

1. Banner 

web 

a) Concepţie și  

producție  

 

 

 

b) Afișare/ 

difuzare  

1. Banner web, dimensiuni optime 300x250 px, .swf sau format 
.jpeg cu link către pagina web a achizitorului (respectând 
dimensiunea casetelor din web-site gazdă), Grafica va fi 

obligatoriu conformă cu MIV Regio Ediția III-a 
 

 

2. Afișare banner web la nivelul Regiunii Centru și național, 
conform media-plan propus și al comenzii definitive: 
a. Site cu specific național –Pagină dedicată 

Dezvoltării/Economiei, cât și pe paginile alocate 
județelor din Regiunea Centru. 

b. Site (site-uri) cu specific local/regional –prima pagină a 
site-ului și pagină economică/administrație sau 
dezvoltare 

minim 2 

versiuni 

 

 

 

3 luni 

 

6 luni 

Mostra se va printa pe 

format A4 policrom 

 

 

 

Numărul de versiuni 

depinde de formatul 

solicitat/suportat de fiecare 

site vizat 

 
MEDIA PLAN-ul furnizat va propune: 
- perioada de publicare/tip site; 
- paginile (homepage, pagină dedicată…) în care vor fi publicate materialele/site; 
- poziţionarea materialelor realizate în cadrul paginilor (coloană dreapta/stânga, head, frame principal, eventual reprezentare 
schematică a amplasării etc. )  
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