
  
 

  

Direcţia generală programe și proiecte Aprobat, 

Nr. ________/___.04.2022 Bíró Barna Botond 

  vicepreședinte 

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

pentru achiziționarea directă a serviciilor de informare și publicitate aferentă proiectului 

”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel pentru 

Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene  

 

                              Cod CPV 79341000-6 Servicii de informare și publicitate 

 

Prin prezenta Vă rugăm să ne trimiteți oferta dumneavoastră pentru serviciile de 

informare și publicitate aferentă proiectului ”Electrificarea gospodăriilor izolate din 

județul Harghita”, în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - 

Granturi Norvegiene. 

 

Pentru informații suplimentare și clarificări Vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: 

molnarzsuzsanna@judetulharghita.ro. 

 

Oferta tehnică: va fi formulată conform cerințelor din Necesități minime obligatorii, care 

stabilește cantitățile, caracteristicile și condițiile minimale pentru servicii de informare și 

publicitate. 
 

Oferta financiară: se va referi la prețul serviciilor, exprimat în lei, fără TVA, va fi ferm, 

neajustabil și valabil pe toata perioada de derulare a contractului. Vă rugăm să ne 

comunicați oferta Dvs. financiară cu prețul exprimat în lei fără TVA, cu menționarea 

valorii și procentului de TVA aplicat. 

  

Valoarea estimată a achiziției este de 15.202,21 lei fără TVA. 
 

Modalitatea de depunere a ofertei: 
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Oferta financiară, oferta tehnică, graficul de prestare și Declarația privind conflictul de 

interese se va transmite la adresa de e-mail: molnarzsuzsanna@judetulharghita.ro până 

la data de _______.2022. 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile faţă de data limită de depunere a 

ofertelor. 

 

Achiziția directă se va finaliza prin încheierea unui contract. 

 
Anexe: - Necesități minim obligatorii 

 - Declarația privind conflictul de interese 

 - Model contract 

 - Manual de Comunicare, informare și vizibilitate pentru Promotorii de Proiecte și 

partenerii de proiecte   

 - Annex 3 Information and Communication Requirements EEA and Norway Grants 

2014-2021 

 - Communication Guidelines – Implementation of Projects EEA and Norway Grants 

2014-2021  

 

 

 
 
 
 

   Zonda Erika                                      Péli Levente      Molnár Zsuzsanna 

director general                       director general adjunct                                  consilier 

 
 
 
Miercurea Ciuc, 05.04.2022 
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