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Caiet de sarcini

Servicii pentru conceperea, realizarea ;i difuzarea de campanii integrate de

sensibilizare ;i con;tientizare a comunitafii cu privire la copii care pdrdsesc sistemul
institalionalizat

Cod CPV
,,Servicii de consultanta tn publicitate" (Cod CPV - 79341100-7)

,,Servicii de publicitate" (Cod CPV - 79341000-6)
,,Servicii de promovare" (Cod CPV - 79342200-5)
,,Servicii.de gestionare publicitard" (Cod CPV - 79341200-8).

Proceduri aplicatl: licitafie deschis[
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Introducere

Aceastd secliune a Documentafiei de Atribuire include ansamblul cerinlelor pe baza c[rora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd;i Propunerea Financiard) pentrtrealizarea
serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceast[ procedurd.

in cadrul acestei proceduri, Direcfia Generald de Asistenfd Sociald gi Protecfia Copilului
(DGASPC) Bra;ov, numitd in continuare DGASPC Braqov, prin Responsabilul de comunicare din
cadrul UIP, indeplineqte rolul de Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secfiuni a Documentaliei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de sarcini ;i nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
menlionatd in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia menfionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

A. Contextul realizirii achizitiei de servicii

B. 1. Informalii de spre Autoritate a C ontrac tant d

DGASPC Bragov este instituJia public6, cu personalitate juridicd, infiintat6 in subordinea CJ
Bragov, acreditatd conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001304.

Scopul DGASPC Braqov este de a asigura, la nivel judelean, aplicarea politicilor gi strategiilor
de asistenfd sociald in domeniul protec]iei copilului, familiei, persoanelor vArstnice, persoanelor cu
dizabilititli, precum qi a altor persoane, grupuri sau comunit[1i aflate in nevoie social6, cu rol in
administrarea qi acordarea beneficiilor de asistentS. Pentru reahzarea obiectivelor in domeniul
protecfiei drepturilor copilului gi adoptiei, DGASPC Braqov indeplineste functia de coordonare a
activitdtilor de asistentd sociald gi de proteclie a familiei qi a drepturilor copilului qi are, pe l6ngd alte
atribulii in domeniul organizdrii, administr[rii gi acorddrii serviciilor sociale, qi elaborarea qi

implementarea proiectelor cu finanlare na{ional6 gi interna{ionali in domeniul serviciilor sociale.
Implementarea actualului proiect se va realiza de cdtre specialiqti din cadrul Serviciului

Managementul Calitd1ii, Strategii, Programe, Proiecte qi Relalic cu ONG gi din alte servicii ale
DGASPC Bragov. Echipa de implementare este formatd dintr-un manager de proiect, 2 responsabili
dezvoltare servicii sociale, 1 responsabil tehnic Ai 1 responsabil comunicare. Suport management: 1

responsabil financiar, 1 responsabil achizilii.

8.2. Informafii despre contextul care a determinat achizifionarea serviciilor

Proiectul este relevant fa[d, de POCU, Axa 4 OS 4.12 qi 4.13 prin obiectivele gi actiunile
stabilite pentru grupul {int5, concentrdndu-se pe dezvoltarea de servicii de prevenire a separdrii
copilului de familie cu scopul reducerii numdrului de copii gi tineri plasali in institulii gi cregterea
numdrului tinerilor care pdrdsesc sistemul institulionahzatpregdtili pentru a avea o via{d independentd.

Obiectivele proiectului sunt in concordantd ct Strategia nafionald pentru proteclia gi
promovarea drepturilor copilului, prin dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunitdlii, in
vederea reducerii numdrului de copii qi tineri plasali in institulii, contribuind la reahzarea m[surilor
1.3.1. - Creqterea gradului de cunoagtere qi de constientizare de cdtre copii qifamiliile acestora a
drepturilor Si respons,abilitdtrilor lor qi a serviciilor pe care aceEtia le pot acce;a Si 2.5.3. - inchiderea
de institutrii de tip vedpt si dezvoltarea de servicii comunitare 

I

Prin creqtereapumdrului tinerilor care pdrdsesc sistemul institulionalizf,t pregdtiti pentru a avea
o via!6 independentd, contribuie la rcalizarea mdsurii 2.5.4. - Dezvoltarba abilitdtrilor de viald
independentd ale copiilor, tn vederea pregdtirii acestora pentru pdrdsirea sistemului de protec[ie
specialci.

Prin dezvoltarea serviciilor socialela nivelul comunitdlii in vederea reducerii numdrului de



copii qi tineri' plasaJi in -.institutii pi prin cregterea numdrului tinerilor care pdr[sesc sistemul

institutionalizatpr'egdtili pentru a ayea o viatd independentd, proiectul se coreleazd cu Acordul de

Parteneriat 2014 - 202O: ,,Dezvoltarea unui sistem de asistenld sociald echitabil, durabil, accesibil Si
de tnaltd calitate, prestalii gi servicii sociale (de exemplu: case protejate, case de tipfamilial, asistenld
la domiciliu, centre de zi, servicii medicale qi sociale integrate tn cadrul comunitdtrii, centre de

tngrijire {i cazare temporare, etc.), care vor sprijini trecerea de la institutii de tip rezidenlial la servicii
bazate pe comunitate, asigurate de furnizorii de servicii publici gi privali, inclusiv prevenirea
institulionalizdrii Si sprijinul specific pentru infrastructura bazatd pe comunitate".

Proiectul se coreleazd cu cerinlele Programului National de Reformi pentru perioada 2OL4-

2020, prin cregterea calitdlii serviciilor oferite In comunitate, copiilor afla\i in risc de separare de

familie gi tinerilor care urmeazd sd pdrdseascd sistemul institutionalizat de protecfie a copilului., qi

respectd direcliile de acliune aLe Strategiei Nalionale privind Incluziunea Sociald Si Reducerea
Sdrdciei 2015 - 2020.

Proiectul respectd obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a
judelului BraSov, pentru perioada 2019 - 2023, privind respectarea drepturilor gi promovarea
incluziunii sociale a copiilor aflali in situalii vulnerabile, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru
copiii cu comportament deviant, pentru alte categorii de copii aflali in situatii de vulnerabilitate, in
vederea prevenirii separirii copilului de familie gi privind eficientizarea procesului de integrare sociald
gi profesionald a tinerilor care pdrdsesc sistemul de protec{ie a copilului.

B.@
C.1. Scopul procedurii de achizilie

Scopul contractului vizeaz6" achizilia qi derularea unei campanii de conqtientizarc qi

sensibilizare pentru creqterea responsabilitSlii sociale la nivelul judelului Braqov cu privire la tinerii
care urmeazdsdpdrdseasc6 sistemul institulionalizat de proteclie a copilului.

Contractul se deruleazS ln contextul implementdrii proiectului cu titlul ,,Copiii qi tinerii noqtri
mai aproape de comunitate!" - cod de proiect 130250, proiect co-finanlat prin Programul Operalional
Capital Uman 2014-2020, apelul POcul{T6lfillSlOperafiune compozit6 OS. 4.12, 4.13, 4.I4
Incluziunea social[ qi combaterea s6rdciei, Componenta I - Servicii sociale qi socio-profesionale la
nivelul comunitSlii pentru copii Ei tineri - Regiuni mai pufin dezvoltate

C.2. Obiectivele specift.ce ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului, ce vor fi atinse prin implementarea prezentului contract,
sunt:

sociale a comunit6{ii, qi de asistent[ gi sprijin pentru un num6r de minim 30 tineri din instituliile
de tip rezidential in vederea pregdtirii pentru a avea o viat6 independentd.

C.3. Grupul lintd al campaniei de comunicare

Grupul lfntd al proiectului il constituie 30 beneficiari, din care: I

1. 30 tiner[din institufiile de tip reziden{ial din cadrul DGASPp Braqov sprijini}i in vederea
pregdtirifl pentru a avea o via!6 independentd. I



C. Descrierea serviciilor solicitate

D.7. Serviciile solicitate: activitdfi ce vor ft. realizate
Scopul acestui contract de servicii este realizarea unei campanii de comunicare integratS.

Scopul campaniei este informarea publicului larg cu privire la obiectivele Activit6lii 7 (mai multe
locuri de munc6, o economie europeand solid6, un mediu s[ndtos). De asemenea, campania va
evidenlia faptul cd cei 30 de tineri care formeazd grupul fintd vor fi preg6tifi, din punct de vedere
profesional, pentru aface fafd viefii independente ulterioare p[rdsirii sistemului de protecfie.

In mixul de comunicare, ofertantul va trebui sdlivrezelpresteze urmdtoarele:

radio cu acoperire la nivelul intreguluijudef;

D.2. Ab ordared campdniilor
Materialele de promovare trebuie sd prezinte creativ, lntr-un format atractiv qi dinamic. Aqadar

campania se va focusa pe promovarea programelor qi a impactului aqteptat gi nu pe imaginea qi

activitatea DGASPC Braqov. Este obligatorie respectarea regulilor de identitate vizuald ale
Instrumentelor Structwale 2014-2020 in Rom6nia, disponibile in Manualul de identitate vizuald,
disponibil pe portalul www.fonduri-ue.ro, secliunea Transparenfd, subsecfiunea Comunicare
(http ://www.fonduri- ue.roltransparenta./comunicare).

Autoritatea Contractant6 va colabora cu ofertantul si va facilita obtinerea informatiilor necesare

realizdrii campaniei de informare.

D.3. Realizarea conceptului creativ d.e comunicare al campaniei
Ofertantul va propune un concept, un mesaj ;i un slogan. Elementele definitorii ale conceptului

campaniei (mesajul, sloganul, identitatea vizuald specificl proiectelor finanfate din Instrumente
Structurale 2014-2020) se vor regdsi/adaptainlla toate materialele aferente campaniei.

Conceptul creativ al campaniei de comunicare trebuie sd fie original, accesibil qi atractiv pentru
publicul tintd qi sd confind elemente de inovalie. Se vor exclude concepte Ei slogane rcahzate pentru
alte entitdfi (publice sau private) sau asemdndtoare unor campanii derulate anterior.

Conceptul de comunicare va indeplini urmdtoarele criterii generale:

reciproc;

Declindrile conceptului creativ in materialele concrete ale campaniei vor fi rcalizate pe baza
consultdrilor cu Beneficiarului qi de comun acord cu acesta.

D.3.1. Spot audio - creatie, oroductie si difuzare pentru un spot de aprox. 45 de secunde, di.fuz,at oe

cel pulin2 (doud\ oosturi de radio care adooerdtntrequl iudet I

cesare pentru eficientizareu pro""r.llui
de integrare sociald gi profesionald a tinerilor care p[rdsesc sistemul de protec]ie a copilufui,
avdnd ca scop facilitarea integr[rii acestor tineri in societate, dupd pdrdsirea sistemului
instituJionalizat.
Ofertantnl selectat in procedura de achizilie pLrblica va asigr-rra toiite serviciile necesare



realizdrii spoturilor radio, in toate etapele de produrclie, separate pentru fiecare campanie in parte,

astfel:

a) Pre-producfie sau planificarea proiectului audio: rcalizarca planific[rii activitAfilor astfel inc6t
spotul sd poatd sd fie difuzat pe canalele radio incep6nd cu 01.07.2022. ln aceastd etapd,

operatorul trebuie sd documenteze qi sd redacteze continutul informativ, sd realizeze
scenariului, or ganizarea qi planificarea activit[f ii de inre gistrare.

b) Produclie sau inregistrarea propriu-zisd ln prezenla tuturor specialiqtilor.
c) Post-producfie - etapa de editare ;i montaj a inregistrdrilor audio, de ad[ugare a muzici|

efectelor speciale etc., in conformitate cu formatul agreat cu Autoritatea Contractantd.
d) Ofertantul va asigura voice-over qi jingle/muzicd pentru campanie, care sE sprijine confinutul

spotului, sd-l facd memorabil qi sd marcheze elementele cheie.
e) Ofertantul selectat va organiza difuzarca spotului radio pe 2 posturi de radio cu acoperire la

nivelul intregului jude!, intr-o perioadd de minim 20 sdptdm6ni (maxim 5 luni), in perioada
iulie2022 - decembrie2O22, in care spotul va fi rulat astfel inc0t sd se asigure un impact optim
relativ la publicul !int6, cu minim 50Vo difuzdri in prime-time (interval de maximd audienld)
pe fiecare post. Se considerd prime-time intervalul cuprins intre orele 7:00-10:00. Ofertantul
va pdstra raportul de minim 507o difuzdri in prime time qi pentru difuzdrile propuse in oferta
tehnicd suplimentar celor minim cerute in specificaliile tehnice.

0 Planul media va include un numdr total de minim de 200 de difuzdri si trebuie sd corespundd
cerin{elor minime din tabelul de mai jos:

Perioada de difuzare Nr. minim de difuzflri.. ...din care in prime time

Luna 1 de difuzare 30 15

Luna2 de difuzare 40 20

Luna 3 de difuzare 50 25

Luna 4 de difuzare 50 25

Luna 5 de difuzare 30 15

TOTAL 200 100

D.3.2. Campanii de sensibilizare

experienf[ de lucru in campanii de conqtientizare de minim I an) in fiecare din cele 3 localitili
centre zonale (Bragov, Fdgdrag, Rupea). Expertul de campanie va fi responsabil cu pregltirea
conceptului campaniei, organizarea intdlnirilor, susfinerea sesiunilor de sensibilizare si
conqtientizare qi asigurarea documentelor justificative solicitate de beneficiar.

D.3.5. Materiale de promovare

F Pentru Activitatea 7, Ofertantul selectat va asigura toate etapele de producfie (alegere design,
imagini, tehnoredactare qi tipdrire) pentru minim 1000 de pliante format A4 (hdrtie lucioasd,
policromie) qi minim 100 de afise A3 (carton dublu cerat mat, policromie).

il',
.l

D. Livrabile cltre Autofitatea contractantl:

l. 1 spot ar-rdio pe Lln DVD. Spotul audio va fi disponibil in formate difuzabile in urmdtoarele
medii: radio, social media, site-ul propriu



pliante policromie format ,A.4 ;i afig policromie format ,A'3 (inclusiv cdte un exemplar in format
digital, difuzabil in urmdtoarele medii - social media (Facebook, Instagram) qi site-ul propriu)
fotografii realizate in timpul campaniei de sensibilizare din cele 3 comunitdli (un set de cel
pujin 25 fotografii pentru fiecare comunitate);
planul de campanie pebaza ciruia se vor realizaint6lnirile/prezentdrllelcampaniile de

sensibilizare din comunitdfi, distribulia materialelor de promovare;
rapoarte narative complete de monitorizare,lunare qi de final de proiect (fiecare raport lunar
qi final trebuie sd includd planul media corespunzdtor perioadei Ei monitorizarea difuzdrilor
filmului, a celorlalte materiale de promovare). Rapoartele vor fi transmise Autoridtii
Contractante in primele cinci zile lucrdtoare ale fiecdrei luni.

E. Planificarea media

Prestatorul este responsabil de realizarea urmdtoarelor activitdti:

E. 7. Calendarul activitdlilor
Ofertantul vaintocmi calendarul activitAlilor aferent campaniilor de promovare, in concordanfd

cu calendarul general de activitdfi al proiectului, ce va fi pus Ia dispozilia Ofertantului selectat de c6tre
beneficiar. DupE aprobarea calendarului intocmit de Ofertant de cdtre Beneficiar, calendarul va fi
respectat qi, in caz de necesitate, v.a fi modificat la solicitarea Ei cu acordul pdrfilor.

8.2. Crealie grafi.cd
Ofertantul va prezenta, dupd incheierea contractului ;i finalizarea conceptului de bazd al

campaniei de comunicare, cdte 3 scenarii pentru spotul radio, din care beneficiarul va alege varianta
optimd sau se va lucra pe o variantl p6n6larealizarca variantei finale ceva fi utilizatd.

Ofertantul va crea grafica pliantelor qi afiqelor. Conceptul grafic al acestora va trebui sd find
cont atAt de obiectivele qi de conceptul general al campaniei de comunicare, c6t qi de specificului
publicului care se expune acestui tip de promovare. Materialele de promovare vor avea elementele
obligatorii de identitatevizuald,, aqa cum sunt ele stipulate in Manualul de identitate viz:uald., disponibil
pe portalul www.fonduri-ue.ro, secliunea TransparenfS, subsecliunea Comunicare
(http ://www.fonduri- ue.roltransparenta"/comunicare).

F. Rezultate care trebuie obfinute in urma prestlrilor serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini trebuie
sd conducd cel pufin la atingerea urmdtoarelor rczultate finale mdsurabile:

1. un concept creativ de comunicare al campaniei de comunicare;
2. creafie, produclie qi difuzare pentru un spot radio, cu o duratd de max 45 de secunde;
3. organizareaunei campanii de sensibilizare
4. 1000 de pliante Ei 100 de afiqe A3

G. Abordare gi metodologie tn cadrul contractului
tl
lOfertantul are libertatea de alegere in ceea ce priveEte afordarea Ei metodologia.tttt

H.'Plan de lucru pentru activitl{ile/ serviciile solicitate

2.

1J.

4.

5.

Perioada de executie a contractului este de 7 (gapte) de la data transmiterii ordinului de



incepere, planificate astfel:
Perioada planificatd pentru pregdtirea campaniei este 1 (una) lun6
Derularea efectivd a campaniei de comunicare este de minim 20 s6ptdmdni, maxim 5luni.
Perioada post-campanie este de 1 lund.
Ofertantul va ataqa planului de management planificarea proiectului. Planificarea va conline

informafii relevante pentru realizarca intr-o succesiune logicd qi cronologicd a activitElilor qi

subactivit6lilor, estimarea duratelor ;i resurselor, cu identificarea

I. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activitlflor
previzute in Contract qi ob{inerea rezultatelor

I.1. Experfi principali/ experfi cheie
a. Manaser de nroiecUresnonsabil de stratesie
Responsabilitdfi:

campaniei de comunicare.

contractului
Experientd profesional[:

mass-media.

b. Exnert comunicare camnanii
Responsabilitdli:

Experient6 profesionald:

I.2. Personal administrativ/non-cheie
Contractantul va asigura personalul administrativ, dacd va fi necesar, pentru desfdqurarea

activitdlii echipei sale.

I.3.Infrastructura Contractantului necesari pentru desflsurarea activititilor Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie s6 se asigure cd personalul care iqi desf6Eoard, activitatea

in cadrul Contractului dispune de sprijinul material qi de infrastructura necesard pentru a permite
acestuia sd se concentreze asupra rcahzdrrt activitAfllor din cadrul Contractului.

I

Cadrul dintre
domeniile mediului. social si al relatiilor de muncl)

Contractantul trebuie sd respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel nalional, dar qi

regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
Pe perioada reaiizirii tr-rturor activitdtilor din czrdrul Contractului, Contractantul este



responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislalia qi

regulamentele existente la nivel nalional qi la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi linut deplin
responsabil pentru subcontractanlii sdi in prestarea serviciilor prevdzute in Caietul de Sarcini, urmdnd
sd rdspundd fa[d de Autoritatea Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii
oricdror prevederi legale Ei normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligafia de a respecta in executarea Contractului, obligafiile
aplicabile in domeniul mediului, social gi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nafional,
prin acorduri colective sau prin dispoziliile internafionale de drept in domeniul mediului, social qi al
muncii.

J. ManagementuU Gestionarea contractului pi activiti{i de raportare in cadrul
contractului

.f.1. Managementul contractului

Autoritatea Contractant[ Si Contractantul au aceeaqi perspectivd asupra activitdlilor
rezultatelor din Contract;
Organizarea intAlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitAflor qi de analizd a

rezultatelor intermediare, corespunzdtoarc fiecdrei etape din Contract/pachet de activitdli sau

activitate din contract, dlpdcaz;
Coordonarea resurselor qi activitililor de cdtre fiecare parte contractantd separat qi impreunS;
Distribuirea informaliilor privind rezultatele/documentele intermediare Ei finale factorilor
interesafi relevanli identificafi in Caietul de Sarcini qi in Propunerea Tehnic6.

.f.2. Monitorizarea contractului
Pentru mdsurarea progresului activitdfilor din Contract prin raportare la Contract se utilizeazd

informaliile din Caietului de Sarcini, Propunerea tehnicd qi din Propunerea financiard qi clauzele
contractuale privind modalitatea de platd. Se va constata conformitatea prin acceptarea
rezultatelor/documentelor parliale ;i finale, pe baza criteriilor predefinite, incluse in Contract qi a
deviafiilor pozitive sau negative de la cerinfele incluse in Contract.

.I.3. Controlul
Controlul implicl identificarea acliunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract

constatate. Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractantd verifici la intervale stabilite
qi comunicate prin Caietul de Sarcini dacd toate activitAfle planificate au fost realizate conform
cerinlelor gi c[ rezultatele au fost livrate qi acceptate. Autoritatea Contractant6 trebuie sd se asigure pe

toatd perioada derul[rii Contractului qi nu doar la finalizarca/terminarea acestuia cA activit6flle
planificate au fost rcalizate, cerinlele stabilite au fost indeplinite, cdrczultatele/ livrabilele parliale au

fost acceptate de c[tre factorii interesaji relevanfi.

J.4. Rapoartele/ documentele solicitate de la contractant
Prestatorul va furniza doui tipuri de rapoarte:

10 zile lucr[toare de,la finalizarea acestei etape. 
r

de comunic4re, in c{l mult 10 de zile lucrdtoare de la finalizarea campaniei.lRaportul final va
include aspecte pri{rind implementarea intregului contract, cu evidenfierba livrabilelor qi

activitAfilor reziduale care intregesc obiectul contractului.
, Limba de redactare a contractului,,,a rapoartelor qi a tuturor comunicdrilor scrise va fi limba

romnn6. Rapoartele vor avea ata$ate toate livrabilele proiectultti, in format arhivabil electronic qi in

ca

si



format tipdrit.
Toate rapoartele vor avea, conform cerinlelor vizuale ale Programului Operalional Capital

Uman, o paginl initiald ce va include: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romdniei gi sigla
Instrumente Structurale, numele contractului, codul contractului sau referinle, titlul raportului, data

emiterii qi perioada acoperitd, numele qi adresa operatorului.

J.5. Transmiterea si aprobarea rapoartelor:
Prestatorul va inainta toate rapoartele responsabilului de comunicare din cadrul UIP al

Beneficiarului. Acesta va verifica, in maxim 2 zile lucr[toare, rapoartele qi, dac6 sunt necesare

revizuiri/completdri, le va retransmite Prestatorului. Prestatorul va efectua modific6rile in maxim 3

zile lucrdtoare de la primirea solicitdrii de revizuire, iar responsabilul de comunicare va reanaliza
raportul completat in maxim 24 de ore de la primirea versiunii revizuite.

Autoritatea Contractantd, prin managerul de proiect, va aproba raportul in baza avizului
favorabil primit din partea responsabilului de comunicare, in termen de maxim 5 zlle de la depunerea

lui, dacd nu sunt necesare revizuiri, respectiv maxim 2 zile de la primirea versiunii revizuite.

K. Bugetul Contractului qi efectuarea pl5filor in cadrul Contractului

Bugetul va include absolut toate cheltuielile ocazionate de producereatuturor materialelor
campaniei de comunicare, solicitate prin acest caiet desarcini.

Aprobarea rapoartelor constituie condi{ie de efectuare a plElilor ln cadrul contractului. Plata se

va face intr-o singurd tranq[, la final, dup6 aprobarea raportului final.

L. Prezentarea ofertei

L.1. Propunerea tehnici
Operatorul economic v a prezenta urm6toarele:
a) Echipa proiectului - CV expert cheie, din care sd reiasd indeplinirea cerinlelor de la punctul

I. Demonstarea participdrii ca expert ln cadrul campaniilor de comunicare relevante pentru
obiectul proiectului se va face prin ataqarca de documente relevante (ex. recomandlri,
contracte samd), in care sd fie menfionate cel pufin: titlul campaniei, componentele acesteia
(ex. TV, radio etc) gi rolul definut de expert in implementare.

b) Planificarea media, cu indicarea postului de radio avut in vedere Ei a propunerii de interval
orar pentru difuzarea spotului radio

I.2. Propunerea fi nanciari (propunere financiari slobali)
Propunerea financiard va fi exprimatd in lei gi va include toate costurile aferente campaniei de

comunicare, respectiv preturile unitare pentru fiecare serviciu/produs solicitat.

M.Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire: cel mai sclzut pref

Manager de proiect, Responsabil
Radu
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