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Aprobat, 

Romeo Bogdanovici 

Director general 
Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

 

 
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI 

PENTRU 
ACHIZITIA SERVICII DE PUBLICITATE AFERENTE 

EVENIMENT "TARGUL NR. 3 LOCURI DE MUNCA - PICAS" 
 

Achizitor Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

Titlu Proiectului Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere 
si Asistenta Specializata pentru somerii si 
persoanele in cautarea unui loc de munca din 
sectorul de constructii” 

ID proiect POSDRU 57868 

Denumirea contractului de 
achizitie 

Contract de prestarii servicii de publicitate 
aferente targ nr. 3 

Calitatea achizitorului 
Beneficiar al proiectului 

Obiectul contractului de 
achizitie 

Prestarii servicii de publicitate media  

Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate 
92400000-5 - Servicii de agentii de presa 

 

1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Achizitor 

Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor 

Adresa: str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania 

Persoana de contact: 

Andrei Banica 

Telefon: 0212123762 

 

E-Mail:andrei.banica@cmc.org.ro 

 
Fax: 0212123761 

Adresa de internet: www.cmc.org.ro 

 
 
 
1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 07.03.2013, ora 10.00  

http://www.cmc.org.ro/
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1.3. Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 11A, 
Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti. 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 
 

2.1. Denumire contract de 
achizitie publica 

Contract de prestarii servicii de publicitate 

2.2. Obiectul contractului de 
achizitii publice 

Obiectul contractului este format din servicii de publicitate 

2.3. Locul de prestare a 
serviciilor: 

Sediu prestatorului 

2.4. Durata contractului de 
achizitie publica 

Contractul se incheie pe o perioada de 2 luni calendaristice 

2.5. Estimarea valorii 
contractului 

Valoarea estimată a achizitiei este de 74,500 lei, fara TVA, 

echivalentul a 17,030.52  Euro, fara TVA, la un curs de 

schimb de 4.3745 lei/Euro. Evaluarea achizitiei a fost 

realizata in conformitate cu regulile privind estimarea valorii 

contratelor de achizitie publica prevazut O.U.G. 34/2006. 

2.6. Finantarea achizitiei Fondurile pentru prestarea serviciilor respective sunt 
asigurate prin finantare din Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

 
3.  CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE 
 

3.1. Situatia personala a 
candidatului/ ofertantului 
 
 

Declaratie privind eligibilitatea conform Anexei nr. 3. 
Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art.181 OUG 
34/2006 conform Anexei nr. 4. 
Declaratia privind evitarea conflictului de interese – Anexa 
nr. 5 si 6 - completata, semnata de reprezentantul legal si 
stampilata 

3.2. Capacitatea de exercitare 
a activitatii profesionale 
 
 

Dovada faptului ca persoana fizica autorizata sau societatea 
are dreptul de a presta serviciile ce fac obiectul achizitiei 
(certificat constatator ONRC in care sa fie specificat codul 
CAEN 7311 - cerinta obligatorie, dosarul nu mai poate fi 
completat ulterior. Se accepta si oferta depusa prin agentie. 

 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 

Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul cel mai 
scăzut 
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5. PREZENTAREA OFERTEI 
 

5.1. Limba de redactare a 
ofertei  

romana  

5.2. Moneda in care este 
exprimat pretul contractului 

Lei 

5.3. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

60 zile de la depunerea ofertei 

5.4. Modul de prezentare a 
propunerii tehnice sI 
propunerii financiare 

Oferta se depune într-un plic netransparent, marcat 
corespunzător insotita de „Scrisoarea de înaintare” (Anexa 
nr. 1). Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea si adresa 
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectivă este declarata 
intarziata.  
 
Plicul depus trebuie să conţină 3 (trei) plicuri după cum 
urmează: 

- 1 plic cu documentele de calificare; 
- 1 plic cu propunerea tehnica; 
- 1 plic cu propunerea financiara 

Ofertantul are obligaţia de intocmire a acesteia astfel incat, in 
procesul de evaluare, informaţiile din propunerea tehnica sa 
permita identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile 
tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnica 
trebuie sa fie semnata si stampilata pe propria raspundere, 
pe fiecare pagina, de către ofertant sau de catre o persoana 
imputernicita legal de catre acesta. 

Prezentarea propunerii financiare trebuie sa permita 
identificarea facila a corespondenţei cu specificatiile tehnice 
minime din caietul de sarcini. Oferta trebuie sa fie semnata si 
stampilată pe propria raspundere, pe fiecare pagina, de către 
ofertant sau de catre o persoană împuternicită legal de către 
acesta (a se completa ANEXA nr. 2). 

5.5. Termenul de plata Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau internet 
banking, pe baza de factura emisa de catre 
furnizor/prestator, in termen de maxim 60 zile lucratoare de 
la primirea facturii si semnarea procesului verbal de receptie 
a serviciilor . 
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5.6. Modificarea si retragerea 
ofertelor 

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificari in 
oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre 
autoritatea contractanta pana la data limita de depunere a 
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, pe plicul 
exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia 
„MODIFICĂRI”. Dacă plicul nu este marcat corespunzator, 
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o responsabilitate 
pentru ratacirea ofertei. 

5.7. Termenul de executie a 
contractului 

Serviciile se vor presta in termen maxim de 24 de ore de la 
semnarea contractului sau la alt termen de comun acord cu 
achizitorul. 

5.8. Clarificari privind 
documentatia/ofertele 
depuse 

In caz ca se doreste obtinerea de clarificari suplimentare 
referitoare la prezenta procedura, potentialii ofertanti vor 
adresa cereri scrise catre achizitor, folosind datele de 
contact mentionate in prezenta documentatie si in invitatia de 
a depune oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor 
cereri prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel incat 
sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti, fara a indica 
sursa intrebarii.  

In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut 
sau alte neclaritati, achizitorul poate solicita clarificari in 
acest sens. 

Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de 
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat in 
solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde in 
intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau omisiunea de 
a raspunde complet vor duce la respingerea ofertei 
respective. 

5.9. Modalitati de contestare 
a deciziei achiziitorului 

Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice potential 
ofertant care doreste sa depuna oferta, poate contesta 
prevederile prezentei documentatii, precum si modul de 
evaluare a ofertelor si de selectare a ofertei castigatoare. 
Contestatia se depune in scris si va mentiona, urmatoarele: 
numele si adresa contestatorului, numele achizitorului, 
numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei, 
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de proba, 
semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea 
contestatorului.  

5.10. Clauze contractuale 
obligatorii, inclusiv conditii 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Modelul de contract care va fi semnat dupa selectarea ofertei 
castigatoare este atasat prezentei documentatii. Nu vor fi 
acceptate modificari ale acestui document dupa 
comunicarea rezultatului procedurii, altele decat cele 
referitoare la personalizarea acestuia cu datele din oferta 
declarata castigatoare.  
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In cazul in care ofertatii doresc eliminarea sau modificarea 
anumitor clauze contractuale, sau introducerea unor clauze 
noi, vor solicita acest lucru prin clarificari sau in cadrul 
ofertei.  
 
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara formallitati 
prealabile si fara interventia vreunei instante de judecata 
si/sau organ cu atributii jurisdictionale, la data admiterii 
contestatiei depusa impotriva deciziei de atribuire a 
contractului de achizitie. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand 
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a 
contractului, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si punere in 
intarziere prealabila si fara interventia vreunei instante 
judectoaresti ori vreunui organ cu atributii jurisdictionale. 

Pretul contractului de achizitie este ferm si neajustabil pe 
toata durata contractului. 

Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale 
partilor semnatare, obiectul, valoarea, durata contractului, 
conditii de reziliere, de receptie si punere in functiune, 
service, garantie etc. 

 
6. Descrierea obiectului contractului  

 
I. INFORMAŢII GENERALE  
 
1.1. Titlul proiectului 
 
Proiectul se intituleaza Centre PICAS - Proiectul "Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă 
Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" 
 
1.2. Descrierea obiectivelor proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii de ocupare a resurselor 
umane din sectorul abordat în vederea depasirii fluctuatiilor de activitate prin dezvoltarea unor 
instrumente si mecanisme complexe si specializate de formare, acompaniere si motivare a 
persoanelor în cautarea unui loc de munca. 
 

Proiectul are urmatoarele obiective specifice 

 Analizarea si monitorizarea pietei muncii din sectorul abordat in vederea obtinerii de 
informatii actuale si relevante privind starea actuala si tendintele de evolutie a nevoilor 
specifice ale companiilor si ale fortei de munca din domeniu. 
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 Dezvoltarea unui instrument, adaptat pentru o mai buna corelare între aptitudinile 
individuale, educatie si potentialul de munca al somerilor si /sau al persoanelor în 
cautarea unui loc de munca si oportunitatile de pe piata muncii din sectorul abordat. 

 Crearea unei retele de puncte de informare si consiliere profesionala specializate pentru 
someri sau persoane în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat. 

 Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare pentru somerii sau 
persoanele ce detin (sau doresc sa obtina) calificari necesare în sectorul abordat. 

 Certificarea competentelor obtinute pe cai non-formale si informale pentru persoanele cu 
experienta indomeniul abordat 

 Organizarea unor întâlniri între cererea si oferta de forta de munca pentru facilitarea 
accesului la ocupare alpersoanelor în cautarea unui loc de munca din/în sectorul abordat. 

 
II. SPECIFICATII TEHNICE 
 
In cadrul proiectului „Puncte de Informare, Consiliere si Asistenta Specializata pentru somerii si 
persoanele in căutarea unui loc de munca din sectorul abordat” se achizitioneaza servicii de 
publicitate in vederea promovarii celui de al treilea targ de locuri de munca (A VII.3 Informarea 
publicului tinta cu privire la datele de organizare a targului, A IX.6, Crearea de materiale 
publicitare, A IX.7 Cumpararea de spatiu media) care va avea loc in data de 27.03.2013 in 
orasul Bucuresti. 
 
Prestatorul va lucra cu expertii Beneficiarului pentru realizarea materialelor de publicitate. 
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a aproba varianta finala a productiilor publicitare. 
 
Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele 
Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 in Romania. Acest 
manual poate fi accesat pe urmatoul link: 
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf 
 
Cerintele din prezenta descriere sunt minime si obligatorii. Nu se accepta oferta depusa pe 
loturi. 

 
1. ANUNTURI PUBLICITARE 
 
Se vor achizitiona servicii de publicitate prin ziare pentru promovarea celui de al treilea targ de 
locuri de munca care se va desfasura in Bucuresti. 
 
Anunturile publicitare vor fi publicate in cinci ziare locale, 2 din Bucuresti-Ilfov si 3 din 
Calarasi,Teleorman, respectiv judetul Prahova.  
 
In cazul in care nu exista ziare in judetele respective care sa aiba tirajul minim solicitat, se 
accepta ziare cu tiraj mai mic decat cel solicitat daca ziarele propuse au tirajele cele mai mari 
din judetele respective. 
 
 
Cerintele tehnice minime pentru publicarea de anunturi intr-un ziar cu acoperire locala 
 
Se vor achiztiona servicii de creatie si publicare in ziare a 2 tipuri de anunturi. 

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf
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Anunturile vor fi publicate la rubrica “Mica publicitate” si pe site-ul ziarului. 
 
Text şi ilustraţii: alb negru 
Tirajul minim per aparitie pentru ziarele din Bucuresti-Ilfov: 15.000 exemplare 
Tirajul minim per aparitie pentru ziarele locale din Calarasi,Teleorman,Prahova: 3.000 
exemplare 
Nr. aproximativ de cuvinte:100 cuvinte 
Termen de publicare a anuntului: max. 2 zile de la primirea comenzii 
Grafic de publicare a anunturilor: 

- 1 anunt * 5 zile (inainte de 27 martie) * 2 ziare cu acoperire in Bucuresti-Ilfov. 
- 1 anunt * 1 zi (inainte de 27 martie) * 3 ziare cu acoperire in Calarasi,Teleorman, 

Prahova 
Numar ziare: 5 ziare cu acoperire locala 
Aparitie: Mica publicitate sectiunea Locuri de munca 
Suprafata minima anunt: 1/4 pagina ziar 
Număr minim de exemplare transmise achizitorului din tirajul ziarului în care vor fi publicate 
articolele: 4/apariţie 
 
Anunturile vor fi alcătuite atât din text, cât şi din imagini. Se vor realiza 2 tipuri diferite de 
anunturi cu mesaje diferite, adresate grupului tinta ce vor fi publicate in functie de solicitarea 
beneficiarului. 
 
2.  PRODUCTIE SI DIFUZARE SPOT-URI RADIO 
 
Se vor achizitiona  servicii de productie de 2 spot-uri radio si servicii de difuzare pe 2 posturi 
radio cu acoperire locala la nivelul zonei Bucuresti / Ilfov. 
 
In cazul in care nu exista posturi de radio in judetele respective care sa aiba audienta minima 
solicitata, se accepta posturi de radio cu audienta mai mica decat cea solicitata daca posturile 
de radio respective propuse au audienta cea mai mare din judetele respective 
 
Cerintele tehnice minime pentru spot-urile radio 
 
Ofertantul va oferi urmatoarele servicii:  
- productia de 2 spoturi radio in vederea informarii si publicitatii celui de al treilea targ de locuri 
de munca, precum si difuzarea acestora cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate 
Vizuala POSDRU. 
- spoturile vor fi difuzate pe 2 posturi radio, cu acoperire locala la nivelul zonei Bucuresti / 
Ilfov. 
 
Beneficiarii acestui serviciu il constituie angajatorii din sectorul de Constructii si potentialii 
beneficiari ai proiectului PICAS (persoane care au parasit timpuriu scoala, persoane in 
cautarea unui loc de munca, someri). 
 
Specificatii tehnice minimale pentru productia si difuzarea spot-urilor radio: 
 

 2 spoturi radio cu durata de minim 30 secunde, pentru promovarea celui de al treilea 
targ de locuri de munca; 
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 spot-urile vor include obligatoriu informatiile privind proiectul, finantatorul, partenerii, 
conform regulilor cuprinse în Manual de Vizibilitate; 

 conceptele pentru spot radio vor fi transmise de catre ACHIZITOR.  pentru a putea fi 
realizate de către ofertantul desemnat câstigător; 

 termenul de transmitere spre avizare a materialelor publicitare către achizitor este de 2 
zile lucrătoare înainte de lansarea si utilizarea acestora; 

 difuzarea de 2 spoturi radio se va realiza la 2 posturi radio, cu acoperire locala la 
nivelul zonei Bucuresti / Ilfov de cel putin 4 ori pe zi timp de 10 zile, per post, in mod alternativ, 
înainte de data organizarii targului. 

 audienta minima zilnica/populatie pentru aceste posturi de radio trebuie sa fie de minim 
100.000 persoane 

 difuzarea spoturilor radio se va face pentru toate posturile in intervalele orare de mai jos: 

o intervalul orar 7-9 – 2 difuzari 

o intervalul orar 12-13 – 1 difuzare 

o intervalul orar 15.-19 – 1 difuzare 

3. Publicitate pe site-uri web  

Se va achizitiona spatiu media pe site-uri web al caror trafic este monitorizat de un organism 
independent (ex. trafic.ro, SATI) 
 

Specificatii tehnice minimale pentru creatia si difuzarea de bannere. 

Se vor achiztiona servicii de creatie a 1 banner on-line in 3 formate diferite si difuzarea 
acestora pe site-uri. 

Dimensiune aproximativa bannere (aceasta va fi adaptata in functie de caracteristicile tehnice 
ale site-ului pe care vor fi afisate) 

 format1 728x90 pixeli (Leaderboard) 

 format2 160x600 pixeli (Skyscraper)  

 format3 300x250 pixeli (Wide Rectangle) 

c) Modul de repartizare afisari 
Tipul ziarului 

Afisari achizitionate 
Nr. vizitatori unici / luna (SATI / 

trafic.ro) – cel putin 

Site al unei televiziuni de stiri 100.000 3.000.000 

Site al unui ziar monden 100.000 2.500.000 

Site al unui ziar de stiri generalist 100.000 2.500.000 

Site cu stiri sportive 200.000 2.000.000 

TOTAL AFISARI ACHIZITIONATE 500.000  

 

În total, campania on-line va totaliza cel putin 500.000 de afişări  

d) Interval de timp destinat promovarii: 

min 10 zile in luna martie 2013, inainte de 27 martie 2013 
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4.  Afisaj electronic in statii de transport in comun  

Se va achizitiona spatiu de difuzare a unui anunt (text si imagine) pe monitoarele din statiile 
de transport in comun sub-terane 

Specificatii tehnice minimale pentru difuzarea anunturilor  

Timp de afisaj/anunt : min. 10 secunde. 

Nr. de afisari pe zi : min. 50 per monitor, repartizate uniform in intervalul orar zilnic 6.00 
– 23.00 

Nr. de monitoare/ecrane :  500  

Nr. statii acoperite : 43 

Interval de timp destinat promovarii: min. 10 zile inainte de 27 martie 2013  
 

După finalizarea campaniei ofertantul trebuie să transmită achizitorului, un dosar de 
monitorizare de presă din care sa reiasa clar, pentru fiecare canal in parte audienţele realizate 
pe parcursul campaniei media. 

 
 

Data: 28.02.2013 
 
Redactat si intocmit, 
Andrei BANICA 
Expert achizitii publice 
 
Avizat,                       
Simion ILIE                         
Manager proiect                   


