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Servicii de informare si publicitate necesare
implementarii proiectului "BURSA LOCURILOR DE MUNCA ONLINE
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(BLMO)"Realizare spot audio
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TITLU PROIECT: BURSA LOCURILOR DE MUNCA ONLINE (BLMO)

BENEFICIAR:

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
HUNEDOARA

Agentia Judeteani pentru Ocuparea Forlei de Munci Alba
Agentia Judeteane pentru Ocuparea Fo4ei de Munci Maramures
Agenlia Judeteani pentru Ocuparea Fo(ei de Munci Gori
PARTENERI:

Fundatia MARA
Asociatia Psihologilor Gorjeni
SC ROGEPA SRL
SC ARTEMIS SBL

n;-t

3*

CTJPRINS

INFORMATtr GENERALE
OBIECTUL ACHIZITM,I
SPECIF'ICATII TEHMCE GENERALE
CERINTE SPECIFICE

10

MODALITATI DE PLATA

10

CADRULLEGAL

r----;__-l

t.'."1
l^"-^'l

L*

INFORMATII GENERALE

Agenlia Judeleana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba asigura, potrivit legii, implementarea
masurilor de prevenire a gomajului, a masurilor de stimulare a ocupdrii forlei de munca, proteclia
sociala a persoanelor aflate in cdutarea unui loc de munca, organizeazd" si rcalizeaz1, activitatea de
ocupare si de formare profesionala a fortpi de munca.
Realizeazd organizarea gi coordonarea la nivel jude,tean, a activitetilor de ocupare a fo4ei de
munca si de protec$e sociala a persoanelor aflate in ceuhrea unui loc de munca.

Asigura implementarea la nivel judelean a masurilor de prevenire a qomajului, proteclia sociala
a persoanelor aflate in cAuhrea unui loc de munca, organizeazd si coordoneazA activitatea de ocupare
si de formare profesionala a for{ei de munca.

Pentru indeplinirea atribuflilor, agenlia judeleana coopercazd. cu autoritdUle administraliei
publice locale, cu organizafiile guvemamentale, cu societatea civila, cu fumizorii de ocupare din
domeniul privat, precum si cu partenerii sociali.
AJOFM Alba realizeazl, in principal, urtrtdtoarcle activifili:
a) informarea gi consilierea profesionald;
b) medierea muncii;

c)
d)
e)

D
g)
h)

J)

formarea profesionald;
consultanla $i asistenta pentru inceperea unei activita! independente sau pentru initierea unei afaceri;
completarea, in condi;iile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cirora li s-a stabilit dreptul la
indemnizalia de gomaj $i care se angajeazd pentru program normal de lucru, conform prevederilor
legale in vigoare;
stimularea mobilitdtii fo4ei de muncd;
stimularea angajatorilor pentru incadrarea in muncd a gomerilor;
stimularea angajatorilor care inc adreazd, in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul
oe munca;
acreditarea fumizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fo4ei de muncl;
efectuarea pldlii drepturilor de protecfie sociala ce se suportA din bugetul asigurdrilor de qomaj,

potrivit legii;
k) efectuarea pldlii creanlelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare penfir plata creanfelor
salariale, in limitele qi in conditiile prevazute de lege;
l) realizarea recrutarii $i plasarii fo4ei de muncd in strainatate.

PREZENTAREA SI OBIECTIVUL PROIECTULUI
AJOFM Alba implementeaza in calitate de pafiener proiectul cu titlul: "BURSA LOCURILOR DE
MUNCA ONLINE (BLMO)" (POSDRU/123I4.115^34077), proiecr implementat de AJOFM
Hunedoara in calitate de benefiaciar in parteneriat cu AJOFM Gorj, AJOFM Alba AJOFM
Maramures, Fundatia Mara, Asocialia Psihologilor Gorjeni, SC ARTEMIS SRL Alba Iulia, SC
ROGEPA SRL Baia Mare. Perioada de implementare a proiectului este 06.01 .2014 - 05.01.2015.
Proiectul este destinat sa contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, respectiv sprijinirea modemizarii si intaririi capacitatii de
actiune a Serviciului Public de Ocupare (SPO) din Romania prin dezvoltarea, modemizarea si
flexibilizarea SPO, pentm cresterea gradului de incluziune pe piata muncri.
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Obiectivul general al proiectului uffnareste: Imbunatatirea si diversifi.carea tipurilor de servicii
furni4tte clientilor SPO din regiunea Vest, regiunea Centru, regiunea Sud-Vest OLtenia si regiunea
Nord-Vest, prin simplificarea accesului Ia masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
Proiectul asigura o altemativa la sistemul clasic de accesare a serviciilor SPO, prin crearea unei
Dlatforme infomatice integrate care permite fumizarea online a masurilor active de ocupare.
Vor fi dezvoltate in SPO din grupul tinta, 4 servicii de tip self-service. Proiectul vine in sprijinul a
4 SPO, din regiunile: Vest, Centru, Sud-Est Oltenia si Nord-Vest. Grupul tinta esre format din 4 SpO si
30 persoane - personal propriu SPO.
Obiectivele specifice vizeaza:
1. Facilitarea accesului la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea
capacitatii SPO de a fumiza servicii de tip self-service, in scopul cresterii sanselor de ocupare a
persoanelor in cautarea unui loc de munca, beneficiai ai 4 SPO din regiunea Vest, regiunea Centru,
regiunea Sud-Vest Oltenia si regiunea Nord-Vest.
2. Cresterea notorietatii SPO prin dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a
serviciilor pe care acesta le ofera.
Obiectivele Specifice sunt directii de implementare concepute sa duca la indeplinirea Obiectivului
General al proiectului. Proiectul contribuie la atingerea obiectivul general al POSDRU prin dezvoltarea,
modemizarea si flexibilizarea SPO, pentru cresterea gradului de incluziune pe piata muncii.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivul general al AP 4 -,,cresterea calitatii, eficientei si
transparentei serviciilor de ocupare fumizate de SPO", prin oferirea unei altemative in accesarea
serviciilor oferite de SPO, folosind mijloace de comunicare informatice. Proiectul raspunde
urmatoarelor operatiuni orientative ale DMI 4.1: 1. Dezvoltarea serviciilor de tip ,,self-service"; 2.
Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare in sprijinul modemizarii SPO; 3. Dezvoltarea
serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de inte$are pe
piata muncii; 4. Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care
acesta le ofera. Efectul pozitiv pe care il va genera obiectivul general si obiectivele specifice, constau in
intarirea capacitatii SPO, din cele 4 regiuni, pentru a fumiza sewicii de ocupare.
Obiectivul General al proiectului raspunde Obiectivului DCI - ,,Imbunatatirea si diversificarea
tipurilor de servicii fumizate clientilor SPO".

CONDITII GENERALE
Prezentul caiet de sarcini este elaborat in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica de
servicii de publicitate in cadrul proiectului BLMO.
Cennlele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice ofefia prezenhtd, care
se abate de la prevederile prezentei, va fi luatl in considerare, dar numai in mdsura in care propunerea
tehnic[ presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinlelor minimale din Caietul de sarcinr.
Ofertarea de servicii cu caracteristici gi cennle inferioare celor prevdzute in caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului. Evidentierea modurilor gi mijloacelor prin care se asigurf, conformitatea cu
aceste cerinte trebuie sa fie detaliatd in cadrul ofeftei tehnice.

OFERTA TEHNICA
Propunerea va contine pentru fiecare serviciu, descrierea specificaliilor ofertate, conlinute in
caietul de sarcini, prin care se va demonstra corespondenta ofertei cu specificafile caietului de sarcini.
Oferta trebuie sA respecte in totalitate specifica.tiile tehnice minimale prevazute in prezentul caiet
de sarcini gi va fi astfel intocmitd incdt sd asigure posibilitatea verificlrii corespondenfei propunerii
tehnice cu cerinlele specifrcate.
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OFERTA FINANCIARA
PROPUNEREA FINANCIARA va fi fbcute in lei fdrd TVA (echivalent in euro fdri. TVA) cu
maxim 2 zecimale. Se va incheia contract de achizifie publicd cu ofertantul cagtigAtor. Pretul este ferm
pe toata durata de valabilitate a contractului. Oferta financiarl va cuprinde suma ofertatA pentru fiecare
serviciu cit $i totalul acestor servicii, respectAnd specificatiile tehnice din caietul de sarcini qi va fi
elaboratd in lei, fdrd TVA.
OBIECTUL ACHIZITIEI
Servicii de informare si publicitate necesare implementarii proiectului ,,BURSA
LOCURILOR DE MUNCA ONLINE (BLMO)":
- Inchiriere spatiu publicitar - Difuzare spot video
- Inchiriere spatiu publicitar - Difuzare spot audio
- Inchiriere spatiu publicitar - realizare qi difuzare Emisiune TV
- Inchiriere spatiu publicitar - Anunt in presa scrisa

SPECIFICATII TEIINICE GENTRALE
3,1 Inchiriere snatiu publicitar

Descriere

-

anunt presa scisa

-

PROMOVAREA PROIECTULUI

Cerinle tehnice minime
Aria de difuzare: iudetul cORJ
(cu acoperire in localitatile Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti)

Numir anunturi
Frecvenla de aparilie a ziarului
Tiraj mediu difuzat pe editie
Perioada de difuzare
Numir apari!iilcomandd
Elemente tehnice
Suprafa(5/anun!
Apari{ie
Culoare
Chenar anun!
Machetare
3.2 Inchiriere soatiu publicitar

4 aparitii;

cotidian

minim 3000 buc
Anul 20i5: mai, iunie

l

aparitie;

Format minim: 1/8 din pagina (minim 130 cmp)
Pozi!ie nepreferenliald
Alb-negru
Cu chenar
Macheta va

-

fi

realizata de prestator

anunt presa scisa

Descriere

-

CAMPANIE DE PROMOVARE A SPO

Cerinle tehnice minime
Aria de difuzare: judetul GoR
(cu acoperire in localitatile Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti)

Numdr anun{uri
Frecvenfa de aparifie a ziarului

10 aparitii;

cotidian
5
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Tiraj mediu difuzat pe editie
Perioada de difuzare

minim 3000 buc
Anul 2015: mai, iunie

Numir apari{ii/comandi

l

aparitie;

Elemente tehnice

Suprafa(d/anun!

Format minim:
1/8 din pagina (minim 130 cmp)

Aparifie

Pozifl e neprefereniiald

Culoare
Chenar anunt
Machetare

Alb-negru
Cu chenar

Macheta va

fi

realizata de prestator

Pentru a realiza o informare cat mai larga a Anunturilor (3.1.1 si 3.1.2), conform documentelor
POSDRU (Ghidul Solicitantului si Manualul de Identitate Vizuala), relevant pentru of-erta prestatorului

TirEul cotidianului si Aria geografica de difuzare a cotidianului.
Nu sunt acceptate ofefte care propun publicarea anuntului intr-un cotidian cu tiraj mai mic de
3000 buc/editie (tiraj mediu pe ultimele 3 luni, corespunzator momentului depunerii ofertei).
Ofertantul va face dovada tirajului cu un Certificat de audit, emis de o autoritate specializata in

este

auditarea mass-media.

Pentru a demonstra aria de acoperire, pentru localitatile/zonele mentionate la cerinte tehnice,
prestatorul va fumiza copii ale contractelor incheiate cu distribuitorii de presa scrisa.
Continutul informational al Anuntului va fi pus la dispozitia prestatorului in format electronic,
fisier pdf, cu 3 zile inainte de data publicarii.
Siglele si logourile obligatorii vor fi puse la dispozitia prestatorului in format electronic, fisier
word sau Jpg.
Prestatorul va realiza in termen de cel mult 24 ore de la primirea textului, varianta finala pentru
tipar si o va ptezenta achizitorului pentru aprobare. Achizitorul isi va exprima acordul (Bun de tipar)
sau dezacordul pentru varianta propusa, in momentul primirii acesteia. Prestatorul va realiza in timp util
modificarile necesare, sugerate de achizitor astfel incat aparitia anuntului in presa scrisa sa respecte
termenul fixat de 3 zile de la primirea textului.

Macheta trebuie sa asigure o buna lizibilitate a textului si logourilor. Daca macheta este
aprobata cu ,,bun de tipar", achizitorul va emite catre prestator comanda de executie
Publicarea anuntului este acceptata doar pentru varianta aprobata de achizitor. Prestatorul va
pune la dispozitia achizitorului 3 exemplare din fiecare numar al cotidianului in care este publicat
anuntul.

PROMOVARE A SPO

Cerinte tehnice minime

Descriere

l. Realizare emisiune TV
2. Difuzare emisiune TV
Aria de difuzare

judetul GORI
(cu acoperire in localitatile Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti)

Numir emisiuni TV

1

emisiune realizata;

2^
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3 difuzari;

Zile de difuzare

Interval orar

Nepreferential
de

08.00

-

23.00

difuzare
Perioada de difuzare

Num6r de difuzari
Durata unei emisiuni

Anul 2015:
interval mai - iunie
3 difuzari
intre 20 si 25 minute

TV
Observatii

Prestatorul va real\za materialul video in unitatile AJOFM, va intervieva
personalul angajat si beneficiarii AJOFM.
Prestatoml va realiza montajul materialului.
In timpul difuzarii emisiunii, pe ecran (burtiera) va rula un mesaj pentru

promovarea proiectului

(titlu proiect, sursa de finantare,

parteneri,

contact).

Emisiunea nu va fi transmisa intrerupt (fara intreruperi datorate altor
spoturi/clipuri video cu caracter publicitar).
Tematica abordata va fi transmisa de achizitor.
Prestatorul va respecta tematica propusa in realizarea materialului video.

Materialul video va fi realizat in format Reportaj si va h difuzat ca
emisiune tv. Materialul realizat va fi analizat si aprobat pentru difuzare de
catre achizitor. Prestatorul va lua in considerare toate observatiile emise
de acesta.

fi inserate informatii
prevederilor
vizuala.
conform
Informatiile vor fi
Manualului de identitate
fumizate de achizitor.
Prestatorul ya fumiza o inregistrare a emisiuni (DVD) si un Raport de
difuzare in care se va preciza ziua difuzani si intervalul orar. Inregistrarea
trebuie sa demonstreze difuzarea emisiuni. In acest scop inregistrarea va
contine si o legatura de minim 15 secunde din programul TV, inainte si
dupa difuzarea emisiunii.
Utilizarea inregistrarii emisiunii, integral sau fragmente, in cadrul altor
La inceputul si la finalul materialului video vor

programe ale Televiziunii, sunt permise numai cu acordul scris al
Achizitorului.

Ofertantul se va ocupa de realizareal producerea emisiunii TV si difuzarea ei conform
conditiilor enuntate anterior, toate costurile fiind incluse in oferta. In termen de 3 zile de la emiterea
comenzii prestatorul va realiza emisiunea tv si o va inainta achizitorului pentru aprobare cu ,,bun de
tipar".
Ofeftantul va demonstra aria geografica de acoperire cu acte care sa ateste receptionarea
semnalului in zonele mentionate. In acest scop va depune: contracte, rapoarte de audit, studii de
audienta etc.

Inainte de difuzare, inregistrarea emisiunii este analizata de achizitor. Emisiunea TV va fi
difuzata numai dupa aprobarea achizitorului. Eventuale elemente care contravin regulilor privind
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rcalizarca emisiunilor de promovare, pentru proiectele finantate prin POSDRU, vor fi corectate de
prestator la propunerea achizitorului. Sunt analizate: claritatea imaginii si a sunetului, lizibilitatea
mesajelor care vor rula pe burtiera, durata emisiunii, vizibilitatea materialelor de promovare, elementele
de identitate vizuala obligatorii.
Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului, pentru montaj, continutul textual pentru plansele
necesare in alcatuirea genericului de inceput si sfarsit.

Emisiunea TV de tip Reportaj va fi realizata la sediul/sediile achizitorului, prin realizarea unui
material inregistrat ce va cuprinde imagini video ale cladirilor si spatiilor interioare, precum si intervrurr
cu angajatii SPO. In acest scop prestatorul va mobiliza resursele umane si echipamentul necesar pentnl
inregistrarea materialului audio-video.

3.4 Inchiriere soatiu publicitar

Aria de

difuzare

(acoperire)

Perioada de difuzare
zilnice

-

difuzare spot video

-

CAMPANIE DE PROMOVARE A SPO

judetul GORI
(cu acoperire in localitatile Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti)

difuzari zilnice in intervalul 20.05.2015 03.07.2015. Numarul de
difuzari zilnice va fi stabilit prin raportare la intervalul de timp ramas
intre prima difuzare si ultima difuzare care va fi la 03.07.2015, astfel
incat sa fie difuzate zilnic un numar egal de spoturi.
Programul de difuzare va fi comunicat odata cu emiterea comenzii
catre prestator (cu minim 3 zile inaintea primei difuzari)
intre 35

-

40 secunde

Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului spotul video.
Prestatorul va respecta graficul de difuzare a spotului.
In situatii motivate prestatorul poate modifica graficul de difuzare,
solicitand in orealabil acordul achizitorului.
Va fi utilizat un singur canal media - televiziune - pentru transmiterea celor 300 spoturi video.
La sfarsitul fiecarei luni calendaristice Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un DVD,
care sa contina inregistrarea difuzarii fiecari spot video, cu elemente de legatura pre si post difuzare
spot. Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un raport privind difuzarea spoturilor video.
Ofertantul va demonstra aria geografica de acoperire cu acte care sa ateste receptionarea
semnalului in zonele mentionate. In acest scop va depune: contracte, rapoarte de audit, studii de
audienta etc.
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Important!

In confomitate cu OUG nr. 2512013 care modifica si completeaza Legea Audio-Vizualuiur nr.
504/2002, ofertantii vor negocia conditiile pentru timpii de transmisie TV cu statiile TV in conformitate
cu strategia media si vor include detaliile din propunerea tehnica (statii TV, timpi, conditii, etc.).
Pentru negocierea conditiilor Ofertantul va fi mandatat de catre Autoritatea Contractanta (se va
completa formularul Mandat). Conditiile de cumparare TV vor fi negociate numai in baza acestui
mandat si in numele Autoritatii Contractante.
Conditiile de achizitionare a spatiului TV vor fi evidentiate separat in propunerea tehnica sr vor
include: denumirea statiei TV, detalii despre regiunile acoperite prin emisia statiei, modul de
cumparare, pretul pe unitate, bugetul total comis, perioada de consum comisa, denumirea beneficiarului
final in numele caruia se negociaza conditiile, numele reprezenLantului legal, semnatura si stampila

ofertantului.

Conform legii, contractele pentru difuzare a spotului TV vor fi semnate direct de
cu fiecare statie TV inclusa in propunerea castigatoare cu spnjinul

catre Autoritatea Contractanta

Ofertantului.

3.5

Inchiiere spatiu nublicitar - difumre

-

CAMPANIE DE PROMOVARE A SPO

Cerinfe tehnice minime

Descriere

Difuzare spot audio
Canal mass-media
Aria de difuzare
(acoperire)

NumIr difuzari
Zile de difuzare

Interval orar

spot audio

Radio

Radio
judetul GORJ
(cu acoperire in localitatile Targu Jiu, Rovinari, Targu Carbunesti)

300 difuzari

Luni - duminica
de

08.00

-

23.00

difuzare
Perioada de difuzare intervalul 20.05.201 5 - 03.07.201 5
Programul de difuzare va fi comunicat odata cu emiterea comenzii catre
zilnice
prestator (cu minim 3 zile inaintea primei difuzari)
Numarul de difuzari zilnice va fi stabilit prin raportare la intervalul de
timp ramas intre prima difuzare si ultima dlfuzare care va fi la
03.07.2015, astfel incat sa fie difuzate zilnic un numar egal de spoturi,
pentru fiecare post de radio (in cazul in care se opteaza pentru doua sau
Durata unei difuzari
Observatii

mai multe posturi pentru acoperirea ariei geografice mentionate)
intre 50 si 55 secunde

Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului spotul audio.
Prestatorul va respecta graficul de difuzare a spotului.
In situatii motivate prestatorul poate modifica graficul de difuzare,
solicitand in prealabil acordul achizitorului.
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In situatia in care prestatorul identifica un singur canal media specializat pe domeniul radio care
acopera toate zonele prccizate acesta va difuza toate cele 300 spoturi. In situatia in care se poate acoperi
zona descrisa prin utilizarea a 2 posturi de radio, fiecare post de radio va emite cate 150 spoturi audio.
In situatia in care se poate acoperi zona descrisa prin uttlizarc a3 posturi de radio, fiecare post de radio
va emite cate 100 spoturi audio. In situatia in care se poate acoperi zona descrisa prin utilizarea a 4
posturi de radio, fiecare post de radio va emite cate 75 spoturi audio. In situatia in care se poate acoperi
zona descrisa prin utilizarea a 5 posturi de radio, fiecare post de radio va emite cate 60 spotun audio.

Nu este permisa ]u.tllizarea a mai mult de 5 posturi radio. Nu este permisa utilizarea a 2 sau mai
posturi
multe
de radio care au pentru transmisie o arie de acoperire identica (raportat la zonele
mentionate) - se va opta pentru postul de radio cu acoperirea cea mar mare.
La sfarsitul fiecarei luni calendaristice Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un DVD,
care sa contina inregistrarea difuzarii fiecan spot audio, cu elemente de legatura pre si post difuzare
spot. Prestatorul va pune la dispozitia achizitorului un raport lunar privind difuzarea spoturilor audio.
Ofertanhrl va demonstra aria geografica de acoperire cu acte care sa ateste receptionarea
semnalului in zonele mentionate. In acest scop va depune: contracte, rapoarle de audit, studii de
audienta etc.

CERINTE SPECIFICE
o Prestatorul va respecta cerintele tehnice de identitate vizuala cuprinse in Manualul de
identitate vizuald al Autorit[tii de Management pentm Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Unlane 2007-2013 (AI\4POSDRU). Manualul de Identitate Vizuald se
gAse$te $i poate fi descdrcat la adresa:

.

Prestatorul va rdspunde

o

incadreze in cerintele specificate, atat din punct de vedere calitativ $i cantitativ cat $i din punct
de vedere al prelului stabilit.
Prestatorul va emite o facturA la sfdrgitul serviciilor solicitate de beneficiar.

la

comanda primitd

din partea beneficiarului astfel incat se se

MODALITATI DE PLATA

.
.
.
.

Plata serviciilor prestate se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 45 z\le de la primirea
documentelor emise de fumizor, in funcle de bugetul aprobat $i deschiderile de credite rcpaftizate
de catre ordonatorul principal de credite.
Nu se accepte platain avans.
Ofertantul va elabora propunerea financiari astfel incdt aceash sA fumizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pre! precum Si la alte condifi financiare gi comerciale legate de obiectul
contractului de achizifie publicd.
Recepf,a serviciilor prestate se va face pe baza de proces verbal de recepfie.

Prezumtia de legalitate ti autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul igi asumi raspunderea exclusivd pentm legalitatea $i autenticitatea tuturor documentelor
prezentate in original gi/sau copie in vederea participirii la procedurd.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanli de cAtre comisia de evaluare nu angajeazd din
partea acesteia nici o rf,spundere sau obligaf;e fa,ti de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale gi
nu inl[turA raspunderea exclusivd a ofertantului sub acest aspect.
Ofeftantul va elabora propunerea tehnicd 9i cea financiard, astfel incat acestea se furnizeze toate
informa{iile solicitate cu privire la pre! precum gi la alte condi.tii financiare gi comerciale legate de
obiectul contractului de achiziJie publicl.
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CADRUL LEGAL
Legea nr. 76/2002 pivind sistemul asigurdrilor pentru gomaj qi stimularea ocupdrii forfei de munca,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare 9i actele normative emise pentru aplicarea ei (procedun,
norme metodologice, ordine de aplicare).

Legea nr.

677

/2001 pentru proteclla persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal gi libera circulaJie a acestor date, cu modificdnle qi completirile ulterioare.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informaliile de interes public, cu modificdrile 9i
completArile ulterioare.

O.U.G. nr.34l2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune
de lucrdri publice 9i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificirile gi completdrile
ulterioare.
Instrucliunile AMPOSDRU
OUG nr. 25l2ol3 care modifica si completeaza Legea Audio-Vizualului nr. 50412002

illrocmr,

\.ERIFICAT,
ASISTENT FINANCIAR

EXPERT COMUNICARE
Diana Corina Vaduva
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MANDAT CONFORM OUG 25110.04.2013
pentru modificarea 9i completarea Legii audiovizualului nr' 50412002

Prin prezenta, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj, str. Lt. Col D'
Pelrescu nr.1, municipiul Targu Jiu, judetul GORJ, imputernicegte S.C. (se comoleteaza cu numele

"

ofedantului)..'.....
in (adresa comoleta).
inregistratd la Registrul come4ului
reprezentantului legal),...............

cu sediul

........., reprezentata legal prin

...... functia (functia in cadrul

(numele

societatii)

... sd negocieze condiliile de achizilie a spaliului de publicitate TV
(inclusiv preturi) gi sd realizeze planificare media pe baza acestora pentru contractul de prestari servicii

de informare si publicitate, necesare implementarii proiectului "BURSA LOCURILOR DE MUNCA
ONLINE (BLMO)", f inantat prin POSDRU/123/4.1151134077

.

Data:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca GoRJ
Reprezentant legal
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