
 
 

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa 

participati la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica servicii de publicitate media on 

line, pe proiectele: 

-Europe Direct 

-Proiectul investEU in Northen Transylvania  

 

1.  DATE  GENERALE  
1.1. Denumirea achiziţiei :  ACHIZIŢIONAREA  SERVICIILOR  DE  PUBLICITATE  MEDIA - 

online 
1.2. Autoritatea contractantă : Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, localitatea Radaia nr.50 

comuna Baciu jud.Cluj, tel. 0040.264.43.15.50, fax. 0040.264.43.92.22, e-mail : secretariat@nord-

vest.ro 

1.3. Locaţia : sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest și sediul secundar din Calea 

Dorobantilor nr 3, cod 400118, Cluj-Napoca; locatia de implementare a proiectelor: judeţele Cluj, Bihor, 

Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud. 

 

 

2. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini conţine indicaţiile, condițiile generale și specificațiile tehnice care trebuie respectate, 

astfel încât ofertanţii să elaboreze propunerea tehnică în conformitate cu necesităţile autorităţii 

contractante. 

 

3. CONDIŢII GENERALE 

 

Pentru campania în mediul social (Facebook) se va propune un mix de mijloace care să atragă cât mai 

eficient numărul de clickuri solicitate.  

 

Campania începe odată cu emiterea comenzii scrise transmise de achizitor prestatorului. Comanda se 

transmite prin e-mail, poştă şi/sau prin fax, cu confirmare de primire. 

 

„Bunul de tipar” pentru proiectul #InvestEU in Northern Transylvania se acordă în scris la sediul 

ADR Nord-Vest sau pe email. 

 

Prestatorul se obligă să prezinte documente şi alte formate justificative cu privire la modul în care a 

realizat serviciul de publicitate Facebook, prin raportarea pe baza căreia se vor efectua plăţile. De 

asemenea, va monitoriza numărul de clickuri efectuate si interactiunea pe Facebook. 

 

Nu se acceptă oferte alternative. 

 

 



 
1. SPECIFICAŢII  TEHNICE  

 

A. Proiectul Europe Direct 

-atragerea de 4000 de clickuri pe 10 imagini tip infografic prin promovarea pe Facebook. 

Pentru acest proiect, infograficele vor fi livrate de ADR Nord-Vest. 

Imaginile vor fi promovate in perioada martie-decembrie 2017, fiind postate cu o frecventa lunara sau 

bisaptamanala. 

Publicul tinta este format din persoanele intre 16-55 ani din cele 6 judete ale regiunii. 

 

B. Proiectul #InvestEU in Northern Transylvania 

B.1. Crearea instrumentelor online: se vor crea in termen de 5 zile de la lansarea comenzii un 

infografic si un videografic (cu fundal sonor/ voice over şi scenariu dezvoltat împreună cu beneficiarul) 

care vor prezenta în mod inovativ şi interactiv acţiunile UE în favoarea ocupării forţei de muncă, a 

creşterii economice şi a investiţiilor, în special privind Fondului European pentru Investiții Strategice 

(FEIS) . 

B.2. Implementarea campaniei Facebook 

Campania va fi formată din tragerea de clickuri pe cele 2 instrumente online create.  

Vor fi atrase minim 10.000 clickuri pe Facebook, pe postările care au ca subiect infograficul şi 

videograficul menţionat mai sus. 

Campania va fi implementata in perioada martie-iunie 2017. 

Publicul tinta este format din persoanele intre 25-55 ani din cele 6 judete ale regiunii, cu interes in 

economie, finante, fonduri europene. 

 

Valoarea estimata 14850 lei +TVA din care: 

-  3600 lei fara TVA din ED 

-11250 lei fara TVA din INVESTEU 
Ofertantii interesati, vor posta 2 oferte, pe fiecare proiect in parte, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la 

rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in 

catalogul electronic SEAP, la codul CPV 79341000-6 Servicii de publicitate si vor avea denumirea: 

-1.Servicii publicitate ED 

-2.Servicii publicitate INVESTEU 

Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea 

contractanta. 

Limba de redactare a ofertei este limba romana.Ofertele financiare se intocmesc separat pe fiecare 

proiect in parte, cu evidentierea pretului unitar  si a valorii totale cu si fara TVA  

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut 

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din 

Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email 

secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice. 

 

Termen depunere oferte 18.01.2017 
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