
 

 

Nr. Inregistrare: 24/28.04.2022 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Achiziţia serviciilor de promovare prin blogger și presă   

COD CPV:  79341200-8 
 

  

 

GENERALITATI 

       Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară de către fiecare ofertant.  

       Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată, care 

se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare doar în măsura în care 

propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de 

sarcini. 

       Nerespectarea cerinţelor minime va conduce la eliminarea ofertei ca fiind neconformă.  

 

Autoritate contractantă: 

ASOCIAȚIA WWF ROMÂNIA, România, Str. b-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, , București, cod postal 

050881 

 

DETALII PRIVIND CONTRACTUL 

 

In vederea implementării Proiectului ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes 

comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat“ - proiect 

cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020,  WWF ROMÂNIA, partener în cadrul proiectului, dorește achizitionarea de servicii de 

promovare prin blogger și presă. 

 

 

Procedura achiziție: directă 

 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

       Prezentul contract are ca obiect achiziționare serviciilor de promovare a ariei protejate Parcul 

Național Cheile Nerei-Beușnița prin blogger și prin vizita în teren a presei, achiziția este aferentă 

activității A.10.3 – Informare și comunicare a presei și promovare prin newsletter, canale sociale, 

influenceri.  

      Acțiunile de informare prin influenceri se fac prin vizita în teren cu bloggeri de turism pentru creșterea 

notorietății zonei, pentru turism prietenos cu natura, prin vizitarea obiectivelor naturale – cheie. 

     Se vor organiza 3 vizite în teren cu reprezentantii mass-media, în momentele cheie ale desfășurării 

cercetării în teren și lucrului cu comunitățile locale. Se va asigura decontarea transportului necesar și a 



 

 

unei mese pentru participanții externi, pe perioada desfășurării evenimentelor. Va fi necesară prezența 

fizică a Prestatorului, în cadrul celor 3 vizite în teren 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU SERVICIILE DE PROMOVARE PRIN BLOGGER ȘI PRESĂ 

 

 

1. Activități de informare prin influenceri – blogger 

Acest tip de acțiuni se adresează persoanelor interesate de turismul prietenos, sustenabil, pasionaților 

de natură, celor interesați de fotografii și filme cu natură.  

Postările trebuie să urmeze valorile WWF și să ajute la conștientizarea populației privind importanța 

conservării biodiversității în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. 

Vor trebui livrate: 

o 1 articol ce va promova destinația Parcul National Cheile Nerei-Beusnita - format text și galerie 

foto, ce va fi publicat pe blogul respectiv și va fi distribuit și pe rețelele sociale de către Prestator 

o 1 jurnal de călătorie, ce va prezenta destinația Parcul National Cheile Nerei-Beusnita, 

obiective, tradiții și cultura locală - în format video ( 4 – 10min.) ce va fi publicat pe blog și va fi 

distribuit de acesta pe rețelele sociale aferente 

o 5 postări pe Facebook - tip poză & text sau tip story– în timpul expediției 

o 5 postări pe Instagram - tip poză & text sau tip story – în timpul expediției 

Prestatorul trebuie să asigure un reach de minim 1000 de persoane care vor fi informate, prin postările 

sale, despre valorile naturale și oportunitățile de vizitare ale parcului 

 

Etape activități de informare prin influenceri: 

 

Etapa 1 Articol promovare 

Etapa 2 Jurnal de calatorie 

 

 

2. Activități de comunicare și informare a presei 

 

       Se vor organiza, respectându-se numărul de persoane: 

 

 3 vizite în teren cu presa în timpul desfășurării proiectului pentru 5 participanți /eveniment. 

Participanților li se vor asigura servicii de decontare a  transportului și o masă 

 

Prestatorul se va ocupa de logistica întâlnirilor și va suporta cheltuielile legate de servicii de masă și de 

transport. Prestatorul se va asigura că toate cheltuielile legate de întâlnirile de mai jos vor fi plătite 

conform contractului și ca el va fi prezent la toate aceste întâlniri. 

 

Perioada de desfăşurare: după semnarea contractului până în octombrie 2023 

Locaţia solicitată pentru eveniment: Zona Cheile Nerei 

Număr de participanți estimat: 5 participanţi per eveniment 

 

 

 

 



 

 

Etape activități de comunicare și informare a presei: 

 

Etapa 1 Vizită 1 în teren cu presa 

Etapa 2 Vizită 2 în teren cu presa 

Etapa 3 Vizită 3 în teren cu presa 

 

 

A. Servicii de masă pentru toţi participanţii   

 

Pentru vizitele în teren din cadrul proiectului, masa se va asigura în regim de pachet sau picnic pentru 

toti participanţii 

Pachetul de masă asigurat va fi compus dintr-un meniu variat, acesta fiind stabilit anterior, de comun 

acord, cu Autoritatea contractantă. 

In timpul tuturor meselor se vor asigura pentru toți participanţiii apă plată, apă minerală si cafea. 

Vor fi asigurate echipamentele și bunurile necesare servirii în bune condiții a meselor, prin asigurarea 

de tacâmuri, farfurii, pahare, cești, șervețele, tacâmuri etc. 

 

 

B. Transport pentru participanți  

 

Prestatorul va asigura transportul participanților prin decontarea cheltuielilor acestora, conform normelor 

legale în vigoare, pe baza documentelor justificative prezentate, și anume: bilet de tren, autobuz, bonuri 

combustibil. 

Pentru transportul cu trenul, decontarea se face biletelor de calatorie la clasa a II a, iar pentru bonurile 

de combustibil - în limita a 7,5l/100 km. 

 

Cerințe minime obligatorii: prezentarea CUI-ului sau a unui certificat constatator, care să demonstreze 

obiectul de activitate cerut prin prezentul caiet de sarcini 

 

Vor fi asigurate minim cerințele solicitate pentru fiecare eveniment, conform celor menționate 

anterior. 

 

Beneficiarul va transmite prestatorului cu cel puțin 10 zile înainte perioada în care va avea loc fiecare 

eveniment. 

 

Orice alte informații considerate utile de ofertant vor fi incluse în ofertă. În cazul apariției unor 

neconcordanțe între Caietul de sarcini și oferta tehnică prezentată, Caietul de sarcini prevalează.  

 

 

Durata contractului 

 

 Contractul intră în vigoare  din momentul semnării acestuia și dureaza până la data de decembrie 2023, 

cu posibilitatea de prelungire, in cazul prelungirii duratei de implementare a proiectului. 

 

Valoarea maxima a contractului este de 11,414.4 lei fără TVA, împărțit astfel: valoarea maxim estimată 

pentru activitățile de informare prin influenceri – blogger este de 7022,79 lei fara TVA, valoarea 



 

 

maxim estimată pentru activitățile de comunicare și informare a presei este de 4391,61 lei fără TVA. 

Se menționează că oferta depusă trebuie să fie defalcată pentru fiecare activitate în parte. 

  

 

Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală 

și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului 

Caiet de sarcini, vor fi proprietatea Persoanei juridice achizitoare, care le poate utiliza, transfera sau 

publica după cum consideră necesar, fără niciun fel de limitare geografică sau de altă natură. 

Toate materialele/produse menționate mai sus vor respecta regulile de identitate vizuală POIM 2014 – 

2020 și prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014 – 2020, 

actualizat 2018 prin Ordinul de Ministru nr. 1925/29.01.2018. 

 

 

Termen de plată 

Rapoartele elaborate aferente etapelor contractului, pe parcursul implementarii activitatilor vor fi supuse 

aprobarii autoritatii contractante, aprobare care va sta la baza efectuării plăților. Dupa aprobarea 

rapoartelor, prestatorul poate emite factura fiscală. 

 

Plata serviciilor prestate se va realiza în baza facturii fiscale emise de către prestator, în termen de 30 

de zile de la receptionarea acestora. Fiecare factură fiscală va fi însoţită, în mod obligatoriu, de 

procesul-verbal de recepţie a serviciilor prestate în perioada de facturare. 

 

 

Întocmit: Cristina Curelea, Expert Comunicator  

        
 

 

Aprobat: Mariana Drugă, coordonator partener WWF    

 


