
Secțiunea 2 - CAIET DE SARCINI 

Servicii publicitate prin panotaj/afișaj stradal pentru promovarea Programului Operațional Regional în perioada 

2013-2015 

I. JUSTIFICARE 
Programul Operațional Regional 2007-2013, promovat sub brandul REGIO, este unul din Instrumentele Structurale care asigură 

atragerea fondurilor europene nerambursabile alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru regiunile de 

dezvoltare din România, în vederea dezvoltării lor echilibrate. Planurile de Comunicare elaborate la nivelul fiecărei regiuni pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (REGIO) stabilesc 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 

regională.  

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 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/realizarea 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. 

II. OBIECTIV 
Realizarea unei campanii de publicitate stradală printr-un set de materiale de informare și promovare de tip vizual (foto și 

video) care să sprijine celelalte campanii de publicitate, cu privire la implementarea Programului Operaţional Regional şi la 

rezultatele obţinute după finalizarea proiectelor contractate, destinată publicului general din Regiunea Centru. Concret se vor 

presta servicii de publicitate prin panotaj/afișaj stradal a unor imagini și a unor scurte video-clipuri / filme scurte pentru 

prezentarea programului REGIO. Aceste materiale vor avea atât rol de informare, cât şi de promovare a bunelor practici 

privind absorbţia fondurilor europene, accesibile României prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013. 

Prin această campanie se urmărește informarea publicului larg din Regiunea Centru cu privire la implementarea Programului 

Operaţional Regional și a rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor contractate. 

III. SCOPUL LICITAŢIEI 
Contractarea cel puțin a unei firme care să asigure: servicii de concepție grafică și video, producție grafică și video, furnizare 

și afișare/difuzare a unui set de materiale de informare și de promovare a Programului Operațional Regional 2007-2013 prin 

intermediul a cel puţin două sisteme distincte/diferite de afișaj stradal de la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Centru.  

IV. TERMENI 
1. În sensul prezentului Caiet de sarcini se consideră echivalenți următorii termeni ”panotaj” cu ”afișaj”, respectiv 

”stradal” cu ”out-door”, ”spot” cu ”film scurt” și ”publicitate” cu ”promovare”. 
2. Doar în sensul prezentului Caiet de sarcini se consideră echivalenți termenii ”billboard” și ”backlit”, fiind asimilați cu 

”panouri stradale”, sau simplificat, ”panouri”. 
3. În prezentul Caiet de sarcini prin orice referire la ”zile” se înțelege sensul ”zile lucrătoare”, de luni până vineri, 

inclusiv. 
 

V. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ  
1. Campania de publicitate prin panotaj stradal se derulează la nivelul Regiunii Centru, respectiv în fiecare din 

județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, cel puțin la nivelul municipiului reședință de județ. 
Panotajul se va realiza pe două tipuri distincte de media (sisteme de panotaj): ecrane stradale (tip video led-screen) 
și panouri stradale de dimensiuni mari (tip billboard sau backlit). 

2. Pentru realizarea serviciilor de publicitate, ofertantul de servicii se poate asocia cu alți prestatori sau poate selecta 
subcontractanți. Ofertantul singur, sau prin asociați, subcontractanți etc, trebuie să facă dovada deținerii dreptului 



de afișaj (prin contracte, autorizații etc) pe cel puțin unul dintre cele două tipuri de sisteme de panotaj menționate 
anterior, cel puțin până la data de 30.06.2015. În cazul în care drepturile deținute nu acoperă această perioadă, 
ofertantul va include o declarație pe proprie răspundere că va depune toate diligențele pentru obținerea în timp util 
a drepturilor necesare, în vederea realizării în bune condiții a contractului de prestări servicii.  

3. Cerințele de acoperire teritorială și amplasament sunt: 
- Cel puțin două fețe de panou stradal în fiecare municipiu reședință de județ, amplasat în zona centrală, sau 

într-o zonă intens circulată. 
- Cel puțin un ecran tip video led-screen în fiecare municipiu reședință de județ, amplasat în zona centrală, sau 

într-o zonă intens circulată. 
- Cerințele specifice de acoperire teritorială sunt descrise în prezentarea loturilor. 

4. Ofertantul va preciza explicit locația exactă pentru fiecare dintre sistemele de panotaj (stradă și număr, intersecție 
de străzi, stradă și vecinătăți, alt fel de localizare după caz). Pentru fiecare ecran led-screen și pentru fiecare panou 
(sau față de panou) se vor prezenta imagini de amplasament, pentru fiecare oraș. 

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 subcontractanții nominalizaţi în ofertă. Contractele 

prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

VI. INFORMAŢII PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:  
1. Propunerea tehnică, se va prezenta în conformitate și va conține cerinţele prezentului caiet de sarcini, ținând cont că 

prestarea serviciilor se va încheia cel mai târziu la data de 30.06.2015.  
2. Ofertantul declarat câştigător își va asuma, 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 grafică, publicare, tipărire).  
Toate machetele de afișaj sau videoclipurile se vor realiza pe baza Manualului de Identitate Vizuală REGIO, Ediţia a 
IV-a, Martie 2013, (MIV Regio) care poate fi descărcat de pe site-ul www.inforegio.ro, sau de la adresa de internet 
http://regio-adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORIdentitateVizuala. Se va ţine cont de faptul că, pentru realizarea 
serviciului, beneficiarul va transmite prestatorului materialul scris și eventual un set de fotografii, iar realizarea graficii 
specifice pentru machete, precum și a video-producției va fi asigurată de prestator. Acest aspecte se vor asuma în 
oferta tehnică. 

3. Campania de publicitate prin panotaj stradal va dura minimum trei luni, urmând a se încheia cel mai târziu în 30 iunie 
2015. Ofertantul va propune un media plan orientativ pentru campania de 3 luni, prin Oferta tehnică. Ținând cont de 
structura loturilor nu este neapărat necesar ca perioada de 3 luni să fie identică pentru ambele sisteme de panotaj, 
led screen și panouri stradale. Autoritatea contractantă va putea modifica acest media plan, prin schimbarea datei de 
demarare a campaniei, pentru fiecare lot.  

4. Se va specifica timpul necesar pentru transmiterea materialului, în vederea realizării machetelor grafice și a 
producției videoclipurilor. Ofertele tehnice vor specifica intervalul de timp cuprins între transmiterea materialului brut 
de la Autoritatea Contractantă (text și fotografii) şi debutul efectiv al campaniei, prin completarea Formularului  - 
Grafic de îndeplinire a sarcinilor. Nu se acceptă oferte pentru care intervalul de timp cuprins între transmiterea 
materialelor și afișarea efectivă la nivel local/regional a producțiilor realizate este mai mare de 15 zile lucrătoare. 

5. Se vor specifica datele dimensionale ale fiecărui sistem de panotaj vizat. Nu se acceptă ecrane led-screen care au 
dimensiuni mai mici de 3x2 (LxH) metri și nici panouri billboard sau backlit care au dimensiuni mai mici de 4x3 (LxH) 
metri, sau 10 metri patrati daca au altă configurație. 

6. Se vor specifica dotările cu software și echipamente existente pentru producția afișelor care vor fi amplasate pe 
panouri, precum și pentru producția spotului de imagine destinat ecranelor led-screen, inclusiv a disponibilităţii de 
diversificare a locaţiei de producţie a materialelor, pe raza Regiunii Centru. Echipamentele disponibile minimale 
trebuie să asigure realizarea de materiale grafice și filmate/TV: cel puțin un sistem desktop/laptop cu capabilități 
grafice, cel puțin 1 cameră video, cel puțin un sistem de montaj de imagine, cel puțin un sistem de editare grafică 
video și animație etc. 

7. Având în vedere necesitatea de furnizare și afișare/difuzare a unor materiale tipărite/printate sau de tip video/film 
conforme cu MIV Regio, în concordanță cu Planul de Comunicare pentru POR, ofertantul va include o declarație pe 
proprie răspundere ca, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare va prezenta, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la semnarea contractului cel puţin o mostră de afiș și cel puțin o mostră de spot TV (durată cca 20 sec) 
de promovare. Acest gen de materiale trebuie să respecte prevederile MIV REGIO, personalizate pe Regiunea 
Centru. Acesta poate fi descărcat de pe www.inforegio.ro, sau 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 printat și video, va fi asigurată 
de prestator. 

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


8. Ofertantul va prezenta rata de rulare a spoturilor filmate pe led-screen. Nu se acceptă propuneri tehnice unde durata 
spotului este mai scurtă de 15 secunde și rata de repetabilitate a acestuia este mai mică de 100 ori pe zi. Media 
plan-ul va viza afișarea permanentă pe panouri, pe durata campaniei. Media plan-ul va prezenta explicit 
repetabilitatea afișarea/difuzarea spoturilor în intervalul orar 7-24 pe led-screen, pe durata campaniei. 

9. Specificarea în oferta tehnică a următoarelor aspecte: calitatea tehnică declarată a difuzării pe led-screen, posibilitatea 
de acordare a unor bonus-uri faţă de oferta contractuală.   

10. Ofertantul va desemna cel puţin o persoană, cu competenţele necesare, care va reprezenta prestatorul în relaţia cu 
autoritatea contractantă, pentru derularea contractului. Ofertantul va desemna cel puțin o persoană, cu competențele 
necesare pentru implementarea proiectului: concepție grafică, realizare materiale, distribuire în vederea 
difuzării/afișării etc. Se va specifica  disponibilitatea cel puţin a unei persoane pentru deplasare şi filmare în diferite 
locaţii din Regiunea Centru. Toate persoanele desemnate (sau echipe-după caz) trebuie să aibă experienţă de minim 
1 an privind sarcinile specifice în cadrul campaniilor de publicitate prin panotaj stradal. Se va anexa CV pentru 
fiecare persoană sau pentru întreaga echipă respectivă.  

11. Oferta Tehnică va include asumarea întocmirii unui raport la finalizarea campaniei, care va conţine informaţii cu privire 
la numărul de materiale produse/difuzate conform cu derularea media planului comandat, locația amplasării fiecărui 
element de panotaj stradal, pentru fiecare oraș în parte, informații referitoare la audiența estimată (sau măsurată, dacă 
este posibil), precum și impactul estimat/evaluat asupra audienţei.  Anexat acestui raport se vor transmite către 
Autoritatea Contractantă pe suport electronic (CD-DVD) imagini privind afișarea materialelor tipărite și video. 

Ofertanţii vor furniza toate documentele cerute de prevederile caietului de sarcini, fără excepţie, şi nu vor realiza 

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. 

VII. 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. 

VIII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 
Criteriul de atribuire – PREȚUL CEL MAI SCĂZUT PENTRU  FIECARE LOT. 

Preţul total al lotului (PL) se calculează ca fiind rezultatul sumei dintre: 

- Prețul serviciilor de concepție grafică/design/producție video  
- Prețul serviciilor de afișaj pe fiecare sistem în parte, conform cu cerințele fiecărui lot. 
Toate preţurile menţionate se vor exprima în lei fără TVA, aceasta fiind evidenţiată separat. 

Ofertantul va evidenţia preţul total al prestării serviciilor.  

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

TVA, respectiv: 

- LOT 1 – Servicii de Concepție grafică, producție afișare panouri stradale tip billboard sau backlit - 67 
000 lei; 
 

- LOT 2 – Servicii de Concepție, producție și difuzare/afișare spot video pe panouri stradale tip led-
screen – 53 000 lei. 

 
 

IX. CERINȚE TEHNICE:  
Concepția și producția materialelor solicitate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru se va realiza cu materialele 

de informare redactate de echipa ADR Centru. 

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

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

 

 

http://www.regio/


Item 
Servicii 

solicitate 
Descriere 

Cantitate 

/buc 
OBSERVAȚII 

1. Lot 1 Afiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
2. Lot 2 Spot 
film/TV 

a) Concepţie 
și producție  
 
 
b) Afișare 
 
 
 
 
 
 
_________ 
a) Concepție 
și Producție 
 
 
 
 
 
 
b) Afișare/ 
difuzare  

1. Afiș/poster, dimensiuni respectând dimensiunea 
panoului ofertat, dar nu mai mici de 4x3m sau 10 mp în 
altă configurație 

 
2. Afișare pe panouri, fie pe ambele fețe ale acestora, fie 

pe fețe diferite ale unor panouri diferite, după cum 
urmează: cel puțin 2 fețe/jud Alba, cel puțin 2 fețe/jud 
Brașov, cel puțin 2 fețe/jud Mureș, cel puțin 2 fețe/jud 
Sibiu, cel puțin 4 fețe/jud Covasna, cel puțin 4 fețe/jud 
Harghita, conform media-plan propus și comenzii 
definitive 

______________________________________ 
3. Spot filmat / TV, cu posibilitate de inserție și 
sincronizare sonor, cca 20 secunde, inclusiv textele 
obligatorii, fundal muzical dacă este cazul, grafica 

video dedicată  
 
 
 
 

4. Afișare spot pe video led screen după cum urmează: 
cel puțin 2 ecrane /jud Alba, cel puțin 2 ecrane /jud 
Brașov, cel puțin 2 ecrane /jud Mureș, cel puțin 2 
ecrane /jud Sibiu, cel puțin 1 ecran /jud Covasna, cel 
puțin 1 ecran /jud Harghita. Spot difuzat cu 
repetabilitate de minim 100 ori pe zi, cel puțin în 
intervalul 7-24.  

2 versiuni 
 
 
 

Minim 8 
panouri sau 

minim 16 
fețe diferite 

panouri 
diferite  

 
________ 

2 versiuni 
 
 
 
 
 
 
 

Minim 10 
ecrane de 
afișaj timp 
de 3 luni 

Mostra se va realiza 
pe format A4 
 
 
Afișare timp de 3 
luni consecutive 
 
 
 
 
 
_____________ 
Mostra se va 
prezenta pe DVD 
Se va ține cont de 
secțiunile Intro-
Outro, care vor 
avea, împre-ună 
minim 5sec 
 
Spoturile se vor 
afișa intercalat. 
Afișare timp de 3 
luni consecutive 
 

 

 


