
Cumparare directa: Furnizare spatiu publicitar - difuzarea materialelor publicitare si de 
informare in cadrul în cadrul proiectului  START UP YOURSELF - Cod proiect 104206  
POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 
CPV: 79340000-9 - Servicii de publicitate si de comercializare 
 
Descriere contract: Anunturi de presa online - difuzarea materialelor publicitare si de 
informare despre recrutarea grupului tinta 
Valoare estimata: 16.800,00  lei 
Criterii de adjudecare: Oferta având cel mai bun raport calitate - preț 
Termen ptr depunerea ofertelor: 
Informatii suplimentare: Oferta se va transmite pana la data de 2.07.2018 ora 15, la email 
office@cursautorizat.ro, cu adresa de inaintare si precizarea pretului total si cu enuntarea 
serviviilor incluse.  
 
Oferta cea mai avantajoasa va fi notificata si urcata in catalogul SICAP ulterior notificarii,  
pentru a finaliza achiztia  prin mijloace electronice. 
Dupa finalizarea achizitiei electronice, partile vor semna un contract de furnizare 
 
 

Cerinte tehnice privind serviciile Furnizare spatiu publicitar – difuzarea materialelor 
publicitare si de informare mediul online: 

• Anunturi de presa - difuzarea materialelor publicitare si de informare despre recrutarea 
grupului tinta intr-un canale media cu adresabilitate/interes in regiune NE, prin 
intermediul mediului  online,  care sa cuprinda cel putin judetele Vaslui, Neamt, Bacau, 
Iasi,Botosani si Suceava 

• Anunturile (care pot îmbrăca forme diverse: advertoriale, comunicate, anunturi etc.) 
vor fi publicate in ediția/mediul online, printre articolele zilei din rubricile consacrate de 
economie, învățământ, sănătate. 

• Numarul de aparitii online: 30 anunturi/stiri/adevrtoriale astfel: in medie 5 apariții pe 
fiecare judet ( daca mediu online este targetat la nivel judetean) sau 30 de anunturi 
daca este targetat regional. Targetarea se va face in fucntie de nevoile autoritatii 
contractante ( acolo unde numarul persoanelor inscrise in grupul tinta este sub 
numarul prevazut in proiect, vor fi targetate mai multe anunturi ptr a creste numarul 
persoanelor informate) 
 

• Ofertele trebuie sa cuprinda: 
o Nr de cititori online pe ultima luna (Nr de cititori/vizitatori conform unor 

monitorizări verificabile, gen www.trafic.ro sau echivalent). 
o Disponibilitatea de a transmite newsletter-e periodice utilizând propria platformă 

precum și numărul minim de destinatari asumați și modalitatea de raportare a 
acestor transmiteri,  

o Disponibilitate a de a utiliza și alte canale media online, inclusiv din medii de 
socializare, pentru promovarea anunțurilor publicate, cum ar fi facebok, 
instagram sau echivalent.  

o Alte avantaje calitative asociate serviciilor de publicitate în media/medii online, 
comensurabile, oferite pe lângă cerințele minime obligatorii precizate anterior. 



Textele vor fi elaborate de catre achizitor pe baza informatiilor oferite de catre autoritatea  
contractanta si avizate de catre autoritatea contractanta inainte de publicarea online (atat ca 
forma cat si ca intentie de targetare). 

Autoritatea contractanta va comanda publicarea/targetarea in functie de nevoile proiectului, 
cu o intensitate ma mare in judetele in care numarul de persoane recrutate este mai mic 
decat cel asumat prin proiect. 

Achizitorul va evalua ofertele ținând cont de toate aspectele tehnice ofertate dorind să obțină 
în schimbul sumei plătite maximul de expunere online în vederea sprijinirii procesului de 
recrutare a grupului țintă. 
 


