
  
 

  

Direcția generală programe și proiecte 

Nr. înreg. 
                                           Aprobat, 

      Zonda Erika 
              Director general 

 
 

Necesități minim obligatorii  
privind procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

achiziționarea directă a produselor informative şi de promovare necesare derulării 
proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului „Sprijin pentru 

măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP) 
 
 

I. INTRODUCERE 

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea directă a produselor informative şi 

de promovare necesare derulării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul 

programului „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă 

comună” (IMCAP). 

Participarea județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului 

2022-RO-CAP-ACT a fost aprobată conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita 

244/2022. 

Obiectivul general al proiectului 2022-RO-CAP-ACT este de a transforma informațiile 

legate de Politica Agricolă Comună în mesaje mult mai accesibile și ușoare de înțeles 

pentru publicul larg. Proiectul are ca scop informarea populației din zonele 

participante despre Politica Agricolă Comună. 

O parte din bugetul acestui program este alocată pentru achiziționarea produselor 
informative şi de promovare în vederea implementării activităților de promovare și 
informare cuprinse în proiectul 2022-RO-CAP-ACT. 
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III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

Furnizarea produselor informative şi de promovare personalizate. 

Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății 

nr. 5, județul Harghita. 

În cadrul proiectului vor fi organizate evenimente cel târziu până la data de 31 iulie. 
Produsele informative vor fi comandate cum urmează: 

 788 buc. calendar personalizat + 2 buc. roll-up – în prima săptămână după 
selectarea ofertelor. 

 200 buc. afiș – cel târziu până la data de 31 iulie 2023 în 7 tranșe, conform 
organizarea celor 7 evenimente din cadrul proiectului. 

 

Furnizarea produselor informative şi de promovare vor consta în:  

Nr. 
crt. 

Produse informative 
şi de promovare 

Specificații tehnice Cantitate/ 
nr. buc 

Termen de livrare 

1. Calendar 
personalizat 

Editare+tipărire 
Format A3, vertical, 
12+1 file, DCM 130 
g/mp, (4+1) culori, 
realizat cu fotografiile 
puse la dispoziție de 
către achizitor, spirală 
metalică cu agățătoare 
în parte de sus 

788 Max. 15 zile de la 
semnarea comenzii 

2. Afiș personalizat Editare+tipărire 
Format A3, pe DCM 
130g/mp, (4+1) culori 
Editare+tipărire 7 
versiuni conform celor 7 
evenimente organizate 
până la data de 31 iulie 
2023 

200 Max. 5 zile înainte 
de începerea celor 
7 evenimente  

3. Roll-up personalizat 85x200 cm 2 Max. 10 zile de la 
semnarea comenzii 



  
 

  

Furnizorul se obligă ca înaintea executării produselor să prezinte câte o mostră din 

fiecare calendar, iar înainte de tipărirea afișelor și roll-up-urilor trimite versiunile editate 

pentru bun de tipar. 

Furnizorul se obligă să execute eventualele modificări propuse de beneficiar. 

Furnizorul va asigura furnizarea produselor informative şi de promovare în limitele 

stabilite de organizatori. 

Este obligatorie ofertarea tuturor produselor în cantitățile din lista prezentată mai sus. 

 

IV. ALTE CERINȚE ȘI OBLIGAȚII:  

Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să furnizeze 

toate informaţiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului achiziției. 

Furnizarea produselor se va face pe bază de comandă a achizitorului.  

Prestatorul are obligaţia de a asigura furnizarea produselor solicitate conform 

prevederilor prezentelor necesități minime obligatorii.  

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica efectuarea corectă a furnizării produselor 

oricând în timpul realizării.  

Prestatorul are obligația de a asigura personal calificat și echipamente, dotări adecvate 

pentru realizarea produselor și să asigure furnizarea produselor conform prevederilor 

prezentelor necesități minime. 

 

V. VALOARE ESTIMATIVĂ 

Valoarea estimativă a achiziției este de 35.537,32 lei fără TVA.  Prețul va conține livrarea 
la sediul achizitorului. 
 
VI. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

Pentru roll-up-urile: 

Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 6 luni, începând cu data recepţiei 

efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 



  
 

  

La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 

de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect beneficiază de o 

nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de 

remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 48 ore. 

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 

termen de 5 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 

contravaloarea produsului defect. 

 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară și declarația 

privind evitarea conflictului de interese; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 

 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate 

cerințele prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei 

fără TVA. 

 

Prestatorul este obligat să lucreze împreună cu membrii UIP-ului din cadrul proiectului 

2022-RO-CAP-ACT. 

 

Farkas Enikő      Întocmit,    
Director general adjunct   Kopacz Emőke, 

asistent manager proiect 2022-RO-CAP-ACT    

 

 

Miercurea Ciuc,  13 martie 2023 
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