
Solicitarea 
inițială

În cadrul solicitării inițiale a companiilor media 
acestea vor transmite informațiile solicitate
pe platforma:

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro

media.gov.ro



1. Denumire Societate Companie Media
2. CUI/CIF Companie
3. Nr.  Reg. Com. *opțional
4. Coduri CAEN
5. Număr angajați pe perioadă nedeterminată* 
6. Număr angajați pe perioadă nedeterminată 

cu timp integral de muncă* 
7. Număr angajați pe perioadă nedeterminată 

cu timp parțial de muncă* 
8. Număr de redactori colaboratori*
9. Județ Companie

10. Localitate Companie
11. Adresă Companie
12. E-mail contact companie
13. Telefon contact
14. Contul bancar deschis pe teritoriul 
României, utilizat pentru participarea în 
campaniile de informare publică

Datele de identificare 
ale solicitantului 
(datele deținatorului de licență)
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15. În cazul completării de către 
reprezentantul/deținătorul de licență 
- regie de vânzări, se vor completa și 
următoarele informații:
•	 Denumire Societate Reprezentant
•	 CUI/CIF Companie
•	 Nr.  Reg. Com.
•	 Coduri CAEN
•	 Județ Companie
•	 Localitate Companie
•	 Adresă Companie
•	 E-mail contact companie
•	 Data start contract de reprezentare
•	 Data încheiere contract de reprezentare
•	 Număr contract de reprezentare
•	 Telefon contact
•	 Contract de reprezentare (document 

scanat)Pentru suport:

aici@adr.gov.ro

*pe perioada ultimelor 6 luni anterioare 
decretării stării de urgenţă



1. Nume și Prenume
2. CNP
3. Serie și Număr de Buletin
4. Adresă E-mail - contact Administrator
5. Numar de telefon - contact Administrator

Datele de identificare 
ale reprezentantului 
legal al companiei 
media
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Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



In funcție de tipul instituției media 
și serviciile pe care le oferă pentru 
cetățeni, se pot alege una sau mai multe 
din categoriile de mai jos, fiecare cu 
particularizarea datelor necesare:

Serviciile mass-media 
furnizate care participă 
la campanie
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Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Denumire Serviciu de programe (post TV) 
2. Serie şi Nr. Licenţă CNA, satelit sau cablu (se iau în 

considerare şi versiunile HD unde este cazul)
3. Valabilă de la data
4. Valabilă până la data 
5. Media punctelor de audiență naţională pentru anul 

2019, pentru intervalele de mai jos, şi numărul estimat 
de spoturi care vor fi difuzate pentru următoarele 
intervale orare:

•	 06:00-19:00	(max. 26 spoturi)
•	 19:00-24:00	(max. 10 spoturi)

tV - național
rezervat posturilor comerciale

1. Seria și numărul licenței/licențelor eliberate de CNA, valabilitate și 
localitatea pentru care este eliberată, pe coloane:

2. Email şi telefon de contact pentru serviciul media TV naţional
3. Datele de identificare ale băncii solicitantului participant în 
campanie
4. Codul IBAN
5. Completeaza, semnează și uploadează declarația pe proprie 
răspundere TV Național
6. Model documentPentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Denumire Serviciu de programe (post TV)
2. Serie şi nr. Licenţă CNA
3. Valabil de la data 
4. Valabilă până la data 
5. Licenţa CNA (document scanat) 
6. Tip licenţă
7. Localităţi/Judeţe pentru care este eliberată licenţa
8. Număr de minute program propriu segment ştiri/informative
9. Datele de identificare ale bancii solicitantului participant in 

campanie
10. Codul IBAN
11. Completeaza, semneaza si uploadeaza Declaratia pe proprie 

raspundere TV Local/Regional
12. Model document
13. Număr de spoturi ce vor fi difuzate, în intervalele orare:

•	 06:00-19:00
•	 19:00-24:00

tV - reGional SaU local
rezervat posturilor comerciale

1. Seria și numărul licenței/licențelor eliberate de CNA, valabilitate și 
localitatea pentru care este eliberată, pe coloane:

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Denumirea publicatie online
2. URL site (adresa website; ex: https://abc.ro)
3. Caracterul local sau naţional al conţinutului (naţional sau local/regional)
4. Categorie de conţinut
5. Detalii dimensiuni banner(e) (ex. 300 x 250; 728 x 90)
6. Media lunară a numărului de afişări înregistrate pentru o perioadă de 3 luni 

consecutive ale anului 2019, din România
7. Media lunară de utilizatori unici înregistrați pentru o perioadă de 3 luni consecutive ale 

anului 2019, din România
8. Denumirea organismului independent care certifică datele de trafic de mai sus 
9. Document justificativ trafic emis de organismul independent
10. Implicarea în campaniile de informare - Estimarea numărul de afişări ale campaniei 

de informare pe care intenţionează să le livreze site-ul respectiv în luna următoare 
11. Dovada de deţinere a domeniului pe numele societăţii, sau dreptului de utilizare a 

acestuia
12. Email şi telefon de contact pentru serviciul media online
13. Datele de identificare ale bancii solicitantului participant in campanie
14. Codul IBAN
15. Completeaza, semneaza si uploadeaza Declaratia pe proprie raspundere Media Online
16. Model document

MeDia online 
NAţIONAL SAU LOCAL/REgIONAL

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Număr licenţe
2. Licenţe multiple, document justificativ

•	 Denumire Serviciu de programe (denumire post Radio) 
•	 Serie şi Nr. Licenţă CNA
•	 Valabilă de la data 
•	 Valabilă până la data 
•	 Cota de piaţă SAR 2019

3. Pentru fiecare interval orar de mai jos, se completează următoarele informaţii

8. E-mail şi telefon de contact pentru serviciul radio naţional
9. Datele de identificare ale bancii solicitantului participant in campanie
10. Codul IBAN
11. Completeaza, semneaza si uploadeaza Declaratia pe proprie raspundere 
Radion national, masurat
12. Model document

•	 06:01-10:00	- Număr spoturi, Preţ listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 10:01-13:00 - Număr spoturi, Preţ listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 13:01-16:00 - Număr spoturi, Preţ listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 16:01-19:00 - Număr spoturi, Preţ listă,Valoare Discount-minim 50% 
•	 19:01-23:00 - Număr spoturi, Preţ listă,Valoare Discount-minim 50%

raDio - național
măsurate

Denumirea serviciilor de programe, conform 
licențelor (numele comercial al stațiilor Radio): 

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Număr Licenţe
2. Seria și numărul licenței / licențelor eliberate de CNA, valabilitate şi localitatea 

pentru care este eliberată: 
•	 Denumire Serviciu de programe (post Radio)
•	 Serie şi nr. licenţă CNA
•	 Valabil de la data
•	 Valabil până la data
•	 Licenţa CNA
•	 Localităţi pentru care este eliberată licenţa
•	 Proces verbal CNA autorizare studio radio (doar dacă este cazul)
•	 Datele de identificare ale bancii solicitantului participant in campanie
•	 Codul IBAN
•	 Completează, semnează și uploadează declarația pe proprie raspundere 

Radio local/regional
•	 Model document
•	 Număr de minute program propriu pe săptămână

3. Număr de spoturi ce vor fi publicate, pe intervalele orare:
•	 06:01-10:00	- Număr spoturi, Preț listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 10:01-13:00 - Număr spoturi, Preț listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 13:01-16:00 - Număr spoturi, Preț listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 16:01-19:00 - Număr spoturi, Preț listă,Valoare Discount-minim 50%
•	 19:01-23:00 - Număr spoturi, Preț listă,Valoare Discount-minim 50%

raDio - reGional
Și local

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Numele publicaţiei
2. Distribuție locală/regională sau naţională a publicaţiei
3. Periodicitate publicaţie 
4. Categorie de conţinut 
5. Numărul de ediţii pentru pentru perioada până la 31 Mai a campaniilor 

de informare 
6. Media pe ediţie a tirajului brut pentru o perioadă de 3 luni consecutive 

ale anului 2019

7. Declarație privind apariţia neîntreruptă şi regulată a publicaţiei pentru 
o perioadă de 3 luni consecutive ale anului 2019

•	 Denumirea organismului independent care certifică tirajul
•	 Document(e) justificative pentru media tirajului

•	 E-mail şi telefon de contact pentru serviciul media presa scrisă
•	 Datele de identificare ale băncii solicitantului participant în 

campanie
•	 Codul IBAN
•	 Completează, semnează și uploadează Declarația pe proprie 

răspundere Ziare și publicații
•	 Model document
•	 Informaţii cu privire la dimensiuni macheta ½ pagină

Ziare şi pUblicaţii tipărite 
naţional sau local/regional

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Declarație pe proprie răspundere privind numărul total de fețe aferente panourilor 

autorizate, conform legii 185/2013, aflate în posesia sau administrarea companiei

2. E-mail și Telefon de Contact pentru servciciul de media OOH

3. Tabel pentru fiecare din panourile implicate în campaniile de informare cu următoarele 

elemente:

3. Tabel centralizator, luând în considerare toate câmpurile anterioare (categorie, dimensiune, 

tipul localităţii), care să includă pentru fiecare panou cel puţin informaţiile din fișierul exemplu

4. Datele de identificare ale bancii solicitantului participant in campanie

5. Codul IBAN

6. Completeaza, semneaza si uploadeaza Declaratia pe proprie raspundere 

7. Outdoor

8. Model document

•	 Categorie Panou 
•	 Dimensiune panou 
•	 Tipul localităţii
•	 Numărul total de panouri deținute de compania media, luând în considerare toate 

câmpurile anterioare (Categorie, Dimensiune, Tipul Localității)
•	 Număr panouri  implicate în campaniile de informare luând în considerare toate 

câmpurile anterioare (i)- (iii)

•	 Numărul de identificare internă 
•	 Suprafaţa 
•	 Coordonate gPS (latitudine/longitudine) 
•	 Adresa panoului
•	 Tipul Panoului print/digital -  LCD/LED Screens, trivision
•	 Fața (A/B)
•	 Numărul autorizaţie conform legii 185/2013 
•	 Poză pentru fiecare panou

oUtDoor panoUri print/DiGital
panouri implicate în campanie

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



1. Cerere de participare
2. Completează, semnează și uploadează 
CERERE participare în campanie
3. Contract

Încărcare
documente
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Pentru suport:

aici@adr.gov.ro



După completarea documentelor, acestea trebuie 
semnate de reprezentantul Companiei Media și uploadat 
în platforma, conform prevederilor OUg 63/2020.  
 
Documentele semnate electronic, după semnare, acestea 
se încarcă în platformă. Documentele semnate electronic 
nu se trimit și prin curier. 
 
Documentele semnate olograf, se scanează și încarcă în 
platformă, documentul original fiind transmis prin curier 
la Sercretariatul general al guvernului.

Pentru suport:

aici@adr.gov.ro


