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RAPORT DE EVALUARE 

a impactului achiziţiei publice de servicii de publicitate media  

realizate în cadrul proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video” 

 

 

 

Municipiul Timşoara,  bv. C. D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.480, fax 0256-408.469, cod 

fiscal 14756536, e-mail: primariatm@primariatm.ro, pagina de internet www.primariatm.ro, a 

atribuit, ca urmare a derulării procedurii de licitație deschisă, contractul nr. 170 din data de 

12.09.2013 de prestare a următorului serviciu: serviciilor de informare şi publicitate, coduri CPV: 

79341000-6 ,,Servicii de publicitate”, 79952000-2 “Servicii pentru evenimente”  şi 31523200-0 

“Panouri cu mesaje permanente”  

către SC ALMA GROUP MEDIA&PRINT (RESEARCH) SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 

3, Piaţa Alba Iulia, nr. 4, bl. I3, ap. 62, telefon: 0788-044.440, 0788-099.990, fax: 0343-816.966, 

înregistrată la ONRC Bucureşti sub nr. J40/7746/2010, C.U.I RO 20960700, e-mail: 

management@groupalma.ro, reprezentată prin Mihai Ciprian Moholea – Director General. 

 

1. Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost următoarele:  

Pentru  a asigura o bună vizibilitate proiectului în concordanţă cu normele şi recomandările  

Manualului de Identitate vizuală POR, au fost prevăzute următoarele mijloace de promovare a 

rezultatelor proiectului până la finalizarea perioadei de implementare a acestuia: 

 4 anunţuri de presă în presa locală 

 4 articole de presă (2 în presa locală şi 2 în presa naţională) 

 Realizarea unui spot radio – 8 difuzări 

 Realizare clip TV – 8 difuzări 

 3.000 pliante 

 3.000 broşuri 

 1.000 afişe 

 3.000 mape 

 3.000 pixuri 

 3.000 autocolante 

 2 panouri temporare 

 2 plăci permanente 

 2 conferinţe de presă. 

2. Preţul pentru serviciile prestate a fost de: 78.300 lei fără TVA.  

3. Obiectivul urmărit pentru prestarea serviciilor de publicitate în media a fost acela de:  

mailto:management@groupalma.ro


- promova proiectul „Trafic management şi supraveghere video”, cod SMIS 40398, contract de 

finanţare nr. 3620/29.01.2013, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală 

pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 ediţia a III-a (versiunea consolidată), martie 

2012; 

- scopul contractului este promovarea proiectului astfel încât să se asigure o informare cât mai 

eficientă a populaţiei cu privire la activităţile proiectului. 

- activitatea de informare şi publicitate s-a desfăşurat în spiritul asigurării transparenţei 

informaţiilor de interes regional şi naţional, conform căreia cetăţenii trebuie informaţi asupra 

modalităţii de utilizare a fondurilor publice, evidenţiindu-se sursele de finanţare, activităţile şi 

rezultatele proiectului, precum şi impactul investiţiei la nivelul comunităţii locale. 

În urma prestării serviciilor de publicitate, obiectivul a fost îndeplinit în proporţie de l00% 

modalitatea de evaluare a gradului de realizare şi impactul serviciilor fiind dat de productia 

sprotului şi difuzarea lui conform condiţiilor agreate, respectiv: 

- spot radio - în data de 29.12.2015 – PRO FM TIMIŞOARA - orele de difuzare: 07:11:26; 

08:12:08; 10:39:01; 12:23:54; 14:39:11; 15:24:46; 16:25:11; 17:24:46. 

- spot video - ProTv Timișoara: în data de 30.12.2015 - orele de difuzare: 21:06, 21:38, 22:05, 

23:15; în data de 31.12.2015 – orele de difuzare: 07:55, 08:53, 09:34, 18:06. 

- au fost realizate anunţurile de presă: 4 anunţuri de presă în presa locală, 4 articole de presă (2 în 

presa locală şi 2 în presa naţională) – în ziarul Adevărul publicate în 27.10.2015, 27.12.2015, 

octombrie 2016. 

Urmare a prestării serviciilor de publicitate în media, obiectivul urmărit a fost atins în proporţie 

de 100%.  

 

4. Impactul preconizat al utilizării serviciilor a fost de creșterea gradului de informare publică.  

5. Impactul obţinut în urma utilizării serviciilor este numărul crescut al persoanelor informate, 

informarea corectă şi obiectivă a grupului ţintă cu privire la modernizarea şi extinderea sistemului 

de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, identificate prin Studiul de Trafic; Dotarea 

intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un 

numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video); Îmbunătăţirea condiţiilor şi 

creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită 

unui sistem modern, operativ şi totodată discret de supraveghere video metropolitană; Crearea 

unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic şi 

supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara.  

6. Indicatorii de măsurare a impactului sunt informarea cetăţenilor cu privire la îmbunătăţirea 

condiţiilor de trafic şi creşterea gradului de siguranţă rutieră în municipiu, faţă de anii precedenţi. 

7. Sursele de verificare care au stat la baza evaluării impactului sunt numărul de telespectatori şi 

ascultătorilor radio. 

Prezentul raport de evaluare a impactului poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie 

www.primariatm.ro. 


