
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Compartimentul Informatii Publice si Mass Media 
Nr.12789 /10.06.2013 
 

Se aproba 
PRIMAR 

Victor DRAGUSIN 
 
 
 

Director DBFTI       Compartiment Juridic 
   
Haritina GAFENCU         

 
 
 

 
 

REFERAT DE OPORTUNITATE 
privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media in presa scrisa locala si 

nationala, radio local si televiziune locala 
 
 
Municipiul Alexandria, cu sediul in Alexandria , judetul Teleorman, str. Dunarii, nr. 139, cod 
postal 140030,cod fiscal 4652660, telefon 0247/317.732, fax 0247/317.728, e-mail 
primalex@alexandria.ro, pagina de Internet: www.alexandria.ro, doreste achizitionarea 
urmatoarelor servicii de publicitate media in presa scrisa locala si nationala, radio local si 
televiziune locala cu difuzare pe intreg teritoriul Municipiului Alexandria. 
Cod CPSA: 9220.11, 9220.12 si 2212.2 
Situaţia actuală în care se găseşte autoritatea contractantă: Consiliul Local şi Primarul sunt 
autorităţi publice locale, constituite la nivel local, care au ca scop realizarea de servicii 
publice de interes local şi utilizează resursele financiare publice ale unităţii administrativ-
teritoriale - MUNICIPIUL ALEXANDRIA. 

Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, Municipiul Alexandria, ca autoritate publică are obligaţia de a publica în mass-media 
informaţii cu privire la procedura de elaborare a actelor normative, precum şi informaţii de 
interes public (anunţuri şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local, hotărâri ale 
Consiliului Local, materiale informative, anunţuri privind concesiuni, licitaţii publice, 
angajări, evenimente, etc.).  

Pentru o informare rapidă şi cât mai corectă a cetăţenilor cu privire la activităţile 
desfăşurate în domeniul dezvoltării pe plan local, social şi cultural, se impune iniţierea unei 
proceduri de achiziţie publică, având ca obiect achiziţionarea serviciilor de publicitate, în 
conformitate cu prevederile O.U.G .nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare. 
 În vederea realizării acestui deziderat, se vor achiziţiona servicii de publicitate pentru 
publicarea sau difuzarea prin mass-media locală a anunţurilor de interes public (pe posturi 
locale de televiziune, posturi locale de radio cât şi în presa scrisă locală si nationala cu 
difuzare pe întreg teritoriul Municipiului Alexandria). 



Ca urmare a studierii tarifelor practicate in piata media locala, raportate la necesitatile 
actuale ale institutiei si la consumul de spatiu publicitar in anii anteriori au rezultat costuri/ an  
de minim 342056,44lei fara TVA - maxim 386693,56 lei fara TVA. 

 In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile 
publice, se va aplica procedura de achiziţie prin cerere de oferta. 

Costurile reprezinta: 
 

Cantitati care fac obiectul acordului cadru:  

Nr. 

crt. 

Activitatea 

(gama/faza) 

 

UM 
Cantitatea 

minima 

 

Cantitatea  

maxima 

0 1 2 3 4 

1 Post radio local 

Spatiu difuzare in 
intervalul orar 

07:00-10:00 

Minut 780 1000 

2 Post radio local 

Spatiu difuzare in 
intervalul orar 

10:00-14:00 

Minut 220 240 

3 Post radio local 

Spatiu difuzare in 
intervalul orar 

14:00-18:00 

Minut 400 480 

4 Post radio local 

Spatiu difuzare in 
intervalul orar 

18:00-22:00 

Minut 400 480 

5 Presa scrisa 
locala 

Cm2 72.000 78.000 

6 Presa scrisa 
nationala 

Cm2 3000 3200 

7 Post TV Local 

Anunt info text 

Anunt 2600 2800 



8 Post TV Local 

Transmisiuni 
sedinte Consiliul 

Local 

Ora 120 144 

 
 

Avand in vedere caracterul permanent si repetitiv al prestarii serviciului consider 
oportuna incheierea unui acord cadru pentru perioada 2013 – 2017. 
Procedura de achiziţie prin cerere de oferta pentru atribuirea contractului de prestări 

servicii de publicitate prin mass-media în presa scrisă locala si nationala, radio local si  
televiziune locala, cu difuzare pe întreg teritoriul municipiului Alexandria, se organizează în 
conformitate cu: 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare. 

- Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006; 
 Impactul ce se urmăreşte a fi obţinut constă în creşterea gradului de informare a unor 
acţiuni desfăşurate la nivelul Municipiului Alexandria, conştientizarea şi implicarea 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor 
normative. 

Publicul-ţintă vizat: cetăţeni care fac parte din diverse categorii socio-profesionale, în 
special pe plan local, operatori economici, etc. 

Criterii de evaluare a rezultatului obţinut: 
- creşterea participării active a cetăţenilor în procesul de elaborare a actelor 

autorităţilor administraţiei publice constituite la nivel local; 
- creşterea gradului de informare a cetăţenilor privind organizarea, funcţionarea, 

precum şi activităţile desfăşurate în cadrul Municipiului Alexandria; 
- transparenţă în organizarea procedurilor de achiziţii publice, concesiuni; 
- creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, 

beneficiar al deciziei administrative. 
 Prezentul raport de oportunitate poate fi descărcat de pe pagina de internet proprie 

www.alexandria.ro şi din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la 
adresa www.publicitatepublica.ro. 
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