
Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice 
a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi 

electronica pentru promovarea imaginii 
 
    
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din  Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 
43, sector 1,  codul fiscal 13533790, telefon-fax 402.27.29-315.67.97, pagina de Internet: 
www.apdrp.ro, a atribuit, urmare a derulării procedurii de cerere de oferta, contractul nr. 
118 din data de 28.05.2008 de prestare a următoarelor servicii: 

- servicii de publicitate in presa scrisa si audio a Programului FEADR 
 
        Cod CPV: 79341000-6 
 
către S.C. Media One  S.R.L  din Ploiesti, Str.Mihai Bravu nr.6,Prahova, telefon/ fax 021-
315.05.16, Certificat de inmatriculare J 29/3019/09.12.1994, cod fiscal RO6884372,  
pagina de Internet: www.mediaone.ro. 
 
Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost următoarele: 

- publicarea lunara a trei anunturi in presa scrisa si doua anunturi in presa radiofonica.  
 
Preţul pentru serviciile prestate a fost de: 139.349 lei, la care se adauga 26.476,31 lei TVA.  
 
Obiectivul urmărit pentru prestarea serviciilor de publicitate în media a fost acela de: 

- asigurarea transparenţei utilizării fondurilor europene acordate României şi 
transmiterea către publicul larg a informaţiilor privind fondurile disponibile pentru 
finanţarea proiectelor prin PNDR. 

 
Ca urmare a prestării serviciilor de publicitate în media, obiectivul urmărit a fost atins în 
proporţie de 100%. Modalitatea de calcul a proportiei în care a fost atins obiectivul este: 
număr apariţii media pentru o sesiune / număr anunţuri transmise spre publicare. Sursele 
de verificare a veridicitatii şi corectitudinii acestei modalităţi de calcul sunt următoarele: 

- Impactul preconizat al utilizării serviciilor a fost de: 100%. 
- Impactul obţinut în urma utilizării serviciilor este: 100%. 
- Indicatorii de măsurare a impactului sunt: 8 apariţii media / sesiune. 
- Sursele de verificare care au stat la baza evaluării impactului sunt: colectarea 

ediţiilor în care a fost anunţată apariţia în mass-media scrisă şi analizarea graficelor 
de apariţie în mass-media radiofonică. 

 
 
   
Prezentul Raport de evaluare a impactului poate fi descărcat de pe pagina de Internet 
proprie http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1823&lang=RO *3) şi din sistemul informatic 
de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro 
 
 
----------- 
    *3) Se furnizează adresa completa a paginii de Internet proprii, adică cea care conduce exact la locul în 
care se găsesc informaţiile. Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achiziţie.doc. 


