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Compartiment relaţii publice şi mass media 

Nr. 17743 / 22.11.2016 

                           

       RAPORT DE EVALUARE 

            a impactului achiziţiei publice de servicii de publicitate media 

 

 
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti  

nr. 10, judeţul Giurgiu, cod postal 080045, codul unic de inregistrare: 4938042, telefon: 

0372/462611, fax: 0372462651,e e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro. pagina de Internet: 

www.cjgiurgiu.ro,  ca urmare a procedurii de cerere de ofertă, a încheiat Acordul Cadru nr. 

246/12.10.2012, de prestare a serviciului de transmitere a înregistrărilor şedinţelor Consiliului 

Judeţean Giurgiu şi de realizare şi difuzare a materialelor audiovizuale de promovare a 

proiectelor şi activităţilor de larg interes judeţean, cod CPV 79341000-6, 

 cu 

 S.C. Muntenia S.R.L. cu sediul în municipiul Giurgiu, str. G-ral Berthelot, nr. 17, 

telefon/0346566932, fax:0346/810575, număr de înmatriculare: J52/710/2006, cod 

fiscal:RO19737179. 

 

1. Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost următoarele:  

• transmiterea şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliul Judeţean Giurgiu;  

• informarea publicului despre realizările, programele, strategiile Consiliului Judeţean 

de către preşedintele, vicepreşedinţii, consilieri judeţeni, directori din aparatul 

propriu al Consiliului Judeţean;  

• creaţie, producţie şi difuzare de clipuri de informare audio-video; difuzarea de 

comunicate, anunţuri, ştiri de presă; realizarea şi difuzarea unor emisiuni de tip 

promovare  dezbateri, talk-show, interviuri, etc. cu reprezentanţii conducerii 

Consiliului Judeţean Giurgiu, preşedinţii comisiilor de specialitate, consilieri judeţeni 

şi directori din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Giurgiu.  

2. Obiectivul urmărit pentru serviciile de media: apariţiile în televiziune prin creaţia, 

producţia şi difuzare de clipuri de informare, difuzarea de comunicate, anunţuri, ştiri de 

presă; realizarea şi difuzarea unor emisiuni de tip promovare, dezbateri, talk-show, 

interviuri, etc. cu reprezentanţii conducerii Consiliului Judeţean Giurgiu, preşedinţii 

comisiilor de specialitate, consilieri judeţeni şi directori din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Judeţean Giurgiu.   

3. Necesitatea acestor servicii: Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de autoritate a 

administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, trebuie să respecte şi să 

îndeplinească procedurile minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale. 

Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, acţiunile şi realizările Consiliului 

Judetean Giurgiu trebuieau diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare 

diverse, inclusiv prin media audio-vizuală. Prestarea de servicii a fost conformă cu 

cerinţele caietului de sarcini. Urmare a prestării serviciilor contractate, obiectivul urmărit 

a fost atins în proporţie de 100%. Modalitatea de evaluare a gradului de realizare şi 

impactul serviciilor fiind dat de producţia materialelor informative şi transmiterea 

şedinţelor ordinare şi extraordinare, înregistrarea pe suport electronic şi prezentate lunar, 
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odată cu factura şi documentele justificative. Modalitatea de calcul a proporţiei în care a 

fost atins obiectivul este: compartativ faţă de cerinţe. 

4. Impactul preconizat al serviciilor contractate a fost: creşterea gradului de informare şi 

participarea cetăţenilor la procesul decizional. 

5. Impactul obţinut: televiziunea fiind un mediu flexibil şi puternic a asigurat o comunicare 

transparentă a instituţiei Consiliului Judeţean Giurgiu cu societatea civilă şi o vizibilitate 

maximă a informaţiilor prin transmiterea integrală a şedinţelor de consiliu, informarea 

publicului despre realizări, realizarea şi difuzarea de emisiuni, ştiri de presă, emisiuni de 

promovare. 

6. Evaluarea rezultatului obţinut: numărul crescut al persoanelor informate pentru a putea 

participa activ în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a 

actelor normative, gradul de cunoaştere a hotărârilor adoptate în vederea aplicării corecte 

a acestora.  

7. Prezentul Raport de evaluare a impactului poate fi descărcat de pe pagina de Internet 

proprie www.cjgiurgiu.ro  şi din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin 

Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro. 

 

 

 
   PREŞEDINTE, 

   Marian MINA 

 

Consilier, 
       Elena COSCAI 


