
Pagina1 din 11 
 

 

JUDEȚUL HARGHITA Aprobat, 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA  

Direcţia generală programe și proiecte Bíró Barna Botond 

Nr._________ /____.05.2022 vicepreședinte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 

 

 

Servicii de informare și publicitate a proiectului 

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

Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene        
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Informații generale:  

Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială județul Harghita prin Consiliul 

Județean Harghita; 

 

Titlul proiectului: ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel 

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

 

Beneficiarii proiectului de finanțare: UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, 

reprezentat legal prin domnul Borboly Csaba, Președinte, în calitate de Beneficiar al finanțării; 

 

Denumirea serviciilor: Servicii de informare și publicitate – Cod CPV 79341000-6; 

 

Sursa de finanțare: Proiect finanțat în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare 

gospodării - Granturi Norvegiene; 

 

Locul de desfășurare: sediul Consiliului Județean Harghita; 

 

Perioada de implementare: 28.10.2021- 15.10.2023; 

 

Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut. 

 

Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora 

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru 

realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură de achiziție 

publică directă. 

În cadrul acestei proceduri Consiliul Judeţean Harghita îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Necesități minime obligatorii și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie 

interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că 

aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

IMPORTANT 

Prestarea serviciilor se va derula după data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii. 

Toate materiale informative care vor fi elaborate în cadrul contractului vor fi trimise de către 

prestator beneficiarului respectiv către persoana de contact nominalizat  din partea Direcției 

resurse umane și comunicare , în format electronic pentru verificarea conformității cu 

Instrucțiuni pentru activitatea de “Comunicare” – Implementarea proiectelor Granturi SEE și 

Norvegia 2014 – 2021 respectiv cu Manualul de identitate vizuală a Consiliului Județean 

Harghita. Prestatorul se va asigura că va avea timpul necesar pentru obținerea avizului prin 
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Beneficiar de la a Operatorul de Program și din partea Direcției de resurse umane și 

comunicare. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita întâlniri de lucru cu prestatorul, pentru 

discutarea desfășurării elementelor din contract la solicitarea acestora.  

Toate materialele care vor fi realizate de prestator în cadrul contractului trebuie să fie 

concepute în concordanță cu prevederile Instrucțiuni pentru activitatea de “Comunicare” – 

Implementarea proiectelor Granturi SEE și Norvegia 2014 – 2021 respectiv cu Manualul de 

identitate vizuală a Consiliului Județean Harghita. 

 

Informații despre Autoritatea Contractantă 

Autoritate contractantă: UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, cu sediul in 

Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, cod fiscal 4245763 telefon 0266-

207700, fax 0266-207703, poștă electronică: info@județulharghita.ro, reprezentată prin 

domnul Borboly Csaba având funcţia de preşedinte, prin Bíró Barna Botond, având funcția de 

vicepreședinte, în calitate de Beneficiar al finanțării. 

 

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

În vederea finanțării prezentului contract de servicii, Consiliul Judeţean Harghita a depus un 

proiect de finanțare respectiv a încheiat Contractul de finanțare cu nr 588507/22.09.2021, prin 

Apelul de depunere de proiecte – Call 6.1(b): Electrificare gospodării - Granturi Norvegiene, 

”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”; 

 

Obiectivul general al proiectului: 

“Programul pentru energie în Romania” (denumit în continuare “Programul”) va contribui la 

obiectivele generale ale granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea 

disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea 

relațiilor bilaterale dintre Statele SEE și Statele beneficiare ale granturilor SEE și Norvegiene.  

 

Obiectivul specific ale proiectului: 

 

Obiectivul Programului este “energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a 

furnizării de energie”. Programul are ca scop stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen 

lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia (în continuare denumite “Statele Donatoare”) și 

România (Statul Beneficiar). 

 

Obiectul general al contractului: 

Activitățile de informare și publicitate sunt activități obligatorii în cadrul proiectului și vor fi 

realizate conform Contractului de finanţare nr. 588507/22.09.2021 și conform Cerințelor de 

informații și comunicare Granturi SEE și Norvegia 2014-2021 (anexa 3, articolul 2.3 ).   respectiv 

conform Planului de comunicare, ce urmează a fi elaborat de către prestator. 

Obiectul prezentei îl reprezintă prestarea serviciilor de informare și publicitate în cadrul 

proiectului ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita” - Apel de depunere de 

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

mailto:info@județulharghita.ro
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Obiective specifice al contractului 

Se vor realiza următoarele măsuri de informare și publicitate al proiectului conform 

documentației aferente Propuneri de proiect:  

•  2 conferințe de presă privind începerea, respectiv finalizarea proiectului 

• 3 comunicate de presă, în presa scrisă/online locală privind începerea, respectiv finalizarea 

proiectului, cât și privind începerea furnizării și montării sistemelor fotovoltaice (1 

comunicat x 3 limbi - română, engleză, maghiară); 

• pagină web proiect; 

• 52 plăci informative/comemorative; 

 

Scopul contractului îl reprezintă realizarea activității privind servicii de informare și publicitate 

în cadrul proiectului. 

 

Informaţii şi elemente grafice obligatorii: 

• Sigla Granturi Norvegiene; 

• Sigla Granturi SEE; 

• Sigla Innovation Norway; 

• Sigla Beneficiarului. 

 

Ori de câte ori, în cazul comunicări în legătură cu granturi (prezentări, conferințe, presă etc..) 

se utilizează denumirea înregistrată: “EEA Grants” (Granturi SEE) și “Norway Grants” 

(Granturi Norvegia). 

 

Achiziția serviciilor de informare și publicitate: 

 

1. Conferință de presă 

Conferința de presă va fi organizată la sediul Consiliului Județean Harghita cu scopul de a 

expune public informații despre proiectul ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul 

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

Norvegiene”. 

Conferința de presă va fi organizată în două (2) etape. Prima etapă va fi organizată în perioada  

15 mai 2022 - 15 iunie 2022, iar tema evenimentului va fi despre lansarea proiectului, iar a doua 

etapă va fi organizată în perioada 31 iulie 2023 - 30 septembrie 2023, când se va dezbate 

informații privind desfășurarea și închiderea proiectului.  

Conferința de presă va fi documentată prin realizarea invitațiilor, listei participanților material 

de informare, de minim 2 pagini A4, cu informații despre proiect (pentru minim 25 persoane), 

un PPT (editat interactiv cu informații, fotografii și scurt material video încorporat), material 

fotografic (cel puțin 5 buc. fotografii) și un scurt material video de documentare al locațiilor din 

cadrul proiectului la începutul și sfârșitul implementării acestuia. 
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2. Comunicat de presă 

Comunicatele de presă, vor respecta cerințele Instrucțiuni pentru activitatea de “Comunicare” 

– Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2014 2021 și 

cerințele de informații și comunicare Granturi SEE și Norvegia 2014-2021 (anexa 3, articolul 

2.3).  

 

Cantitatea solicitată: 

 • 1 comunicat de presă la începutul proiectului (cu limba de redactare română, cu limba de 

redactare maghiară, cu limba de redactare engleză); 

- publicare în ziar local cu aria de difuzare județeană; 

- informare generală;    

- dimensiuni: 620 cm² (dimensiune aprox 21 cm x 29,70 cm). 

  

• 1 comunicat de presă la începerea furnizării și montării sistemelor fotovoltaice (cu limba de 

redactare română, cu limba de redactare maghiară, cu limba de redactare engleză); 

- publicare în ziar local cu aria de difuzare județeană; 

- informare generală; 

- dimensiuni: 620 cm² (dimensiune aprox. 21 cm x 29,70 cm). 

 

• 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului (cu limba de redactare română, cu limba de 

redactare maghiară, cu limba de redactare engleză); 

- publicare în ziar local cu aria de difuzare județeană; 

- informare generală; 

- dimensiuni: 620 cm² (dimensiune aprox 21 cm x 29,70 cm). 

 

Prestatorul se va asigura că textul și logo-urile vor fi lizibile, publicarea anunțului de presă va 

fi de preferință pe a treia (3) pagină a ziarului și se va depune la sediul beneficiarului câte 

două (2) exemplare originale al ziarului în care a apărut materialul publicitar. 

 

Comunicatul de presă  va conține obligatoriu:  

• Sigla Granturi Norvegiene; 

• Sigla Granturi SEE, Sigla Innovation Norway; 

• Sigla Beneficiarului; 

• informații despre proiect (titlu programului /proiectului, beneficiar, obiectivul specific al 

proiectului, data lansării proiectului, data închiderii proiectului, programul de finanțare, 

valoarea totală a proiectului, perioada de implementare a proiectului). 

 

Datele de contact și sigla Consiliului Județean Harghita vor fi amplasate în partea de jos al 

documentelor. Tot în partea de jos al afișului se va trece o afirmație aleasă de Autoritatea de 

Management, fraza “ Working together for a green, competitive and inclusive Europe”. 
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Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Implementarea Contractului în conformitate cu Necesități minime obligatorii, trebuie să 

conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale: 

Servicii solicitate Rezultate așteptate 

Conferință de presă privind lansarea 

proiectului 

●realizarea invitațiilor, listei participanților 

material de informare, de minim 2 pagini 

A4, cu informații despre proiect (pentru 

minim 25 persoane), un PPT (editat 

interactiv cu informații, fotografii și scurt 

material video încorporat), material 

fotografic (cel puțin 5 buc. fotografii) și un 

scurt material video de documentare al 

locațiilor din cadrul proiectului la începutul 

implementării. 

Conferință de presă privind închiderea 

proiectului 

•  realizarea invitațiilor, listei participanților 

material de informare, de minim 2 pagini 

A4, cu informații despre proiect (pentru 

minim 25 persoane), un PPT (editat 

interactiv cu informații, fotografii și scurt 

material video încorporat), material 

fotografic (cel puțin 5 buc. fotografii) și un 

scurt material video de documentare al 

locațiilor din cadrul proiectului la 

închiderea implementării. 

Comunicat de presă privind lansarea 

proiectului 

● o apariție de 620 cm², în cotidian 

județean cu limba de redactare română sau 

maghiară, textul comunicatului va fi 

redactat în limbile română, maghiară și 

engleză, ce va conține informații privind 

data de lansare și informații despre proiect;  

Comunicat de presă privind începerea  

furnizării și montării sistemelor fotovoltaice 

● o apariție de 620 cm², în cotidian 

județean cu limba de redactare română sau 

maghiară, textul comunicatului va fi 

redactat în limbile română, maghiară și 

engleză, ce va conține informații privind 

sistemele fotovoltaice și informații despre 

proiect; 

Comunicat de presă privind închiderea 

proiectului 

• o apariție de 620 cm², în cotidian 

județean cu limba de redactare română 

sau maghiară, textul comunicatului va fi 
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Servicii solicitate Rezultate așteptate 

redactat în limbile română, maghiară și 

engleză, ce va conține informații privind 

data de închidere, sistemele fotovoltaice 

montate, locațiile acestora și rezultatele 

proiectului; 

Plăci informative  52 buc 

Comunicare prin Pagina de web al 

Beneficiarului 

• realizarea și redactarea de materiale 

informative text în limbile română, 

maghiară și engleză, material fotografic și 

scurt material video de documentare al 

locațiilor din cadrul proiectului, cel puțin 

în acele etape ale proiectului, când vor fi 

realizate și comunicatele de presă, pentru 

a fi publicate pe pagina de web al 

Beneficiarului, pe o pagina creată pentru 

acest proiect.  

 

Responsabilitățile operatorului economic (contractant) 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

● îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și cu respectarea Instrucțiuni aferente activității de “Comunicare” – 

Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2014 2021 și 

cerințele de informații și comunicare Granturi SEE și Norvegia 2014-2021 (anexa 3, articolul 

2.3), astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

● prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Necesităților minime obligatorii; 

● colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului; 

● asigurarea personalului calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârșit sarcinile cerute 

în Necesități minime obligatorii. 

 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și considerate 

necesare de către prestator pentru obținerea rezultatelor așteptate; 

b. punerea la dispoziția personalului al autorității contractante și personalului prestatorului 

a unui spațiu de lucru în vederea desfășurării eventualelor ședințe de lucru;  

c. desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 

contractantului; 

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului. 
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Ipoteze și riscuri 

Nr. 

Crt. 
Risc identificat 

Posibile 

consecințe 

Recomandări de 

reducere/eliminare a 

riscurilor 

1 

Schimbări de personal în 

cadrul echipei de experți 

desemnate pentru realizarea 

proiectului 

Afectarea bunei 

derulări a 

proiectului și a 

timpului de 

execuție 

Experții desemnați pentru 

realizarea contractului nu 

vor fi schimbați pe toată 

durata de realizare a 

contractului, iar pentru 

situațiile care nu se pot 

controla, se vor pregăti 

experți de rezervă. 

2 

Supra-aglomerarea volumului 

curent de lucru și a 

capacităților personalului din 

cadrul Autorității 

Contractante 

Participarea slabă 

sau incompletă a 

personalului 

Autorității 

Contractante la 

activitățile 

proiectului 

Prestatorul va avea în 

vedere să aibă un program 

flexibil în funcție de 

programul persoanelor 

desemnate de Autoritatea 

Contractantă pentru 

realizarea contractului. De 

asemenea, Consultantul va 

folosi toate resursele 

posibile pentru 

implementarea contractului 

fără a fi nevoie de 

intervenția constantă a 

Beneficiarului, prezența 

acestuia fiind necesară doar 

în momentele cheie. 

3 

Apariția unor întârzieri de 

implementare a contractului, 

datorită logisticii și dotărilor 

insuficiente ale Prestatorului. 

Afectarea bunei 

derulări  a 

proiectului 

Prestatorul de servicii se va 

asigura că are toată logistica 

necesară derulării 

contractului 

4 

Cazul de forță majoră - 

apariția calamităților naturale 

de genul inundații, incendii, 

cutremur 

Afectarea bunei 

derulări  a 

proiectului 

În cadrul derulării 

contractului se va prevede 

timp de rezervă, care va fi 

utilizat în caz de întârzieri. 

5 

Nerespectarea termenelor de 

realizare și predare a 

materialelor 

Afectează durata 

de realizare a 

contractului 

Se va realiza o planificare 

riguroasă a derulării 

contractului cu momente de 

referință și control 
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Locul desfășurării activităților 

Serviciile de informare și publicitate vor fi prestate la sediul contractantului, dacă nu se indică 

altfel prin Necesități minime obligatorii.  

Contractantul va respecta obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de 

muncă stabilite prin legislație. 

 

Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 

Prestarea serviciilor se va derula după data intrării în vigoare a contractului. Achiziția se va 

realiza conform legislației în vigoare cu respectarea legii - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

 

Durata estimată a contractului este de 17 luni (estimat 15 mai 2022 - 15 octombrie 2023), de 

la data semnării contractului de servicii, până la data de 15.10.2023, cu posibilitatea de 

prelungire în cazul în care Autoritatea de Management aprobă prelungirea perioadei de 

implementare a Contractului de finanțare nr. 588507/22.09.2021, fără a se modifica valoarea 

contractului de servicii; 

 

Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut. 

 

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv 

în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Contractantul va respecta normele legale în vigoare.  

În executarea serviciilor de informare și publicitate privind lansarea, implementare și 

finalizarea proiectului, se va respecta Contractul de finanțare cu nr 588507/22.09.2021 și 

Instrucțiunea pentru activitatea de “Comunicare” – Regulamentul privind implementarea 

Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2014 2021 și cerințele de informații și comunicare 

Granturi SEE și Norvegia 2014-2021 (anexa 3, articolul 2.3). 

 

Modul de întocmire a ofertei 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și 

documentelor care o însoțesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru 

costurile respective. 

Oferta va include condițiile descrise în Necesități Minime Obligatorii. 

 

Oferta va fi elaborată astfel încât să se respecte următoarele cerințe prevăzute în contractul 

de finanțare :  

Nr. 

crt. 

Activitate de informare 

și publicare 

Durata estimată 

pentru execuție 
Cantitate (buc) 

Costuri estimate  

(LEI fără TVA) 

1 

Conferințe de presă  

privind începerea și 

închiderea proiectului 

 2 4.138,91 



Pagina10 din 11 
 

 

Nr. 

crt. 

Activitate de informare 

și publicare 

Durata estimată 

pentru execuție 
Cantitate (buc) 

Costuri estimate  

(LEI fără TVA) 

2 

Comunicate de presă 

privind începerea, 

începerea furnizării și 

montării sistemelor 

fotovoltaice și 

încheierea proiectului 

 
3 (în limbile română, 

maghiară și engleză) 
1.241,67 

3 

Materiale pentru 

publicare pe pagina de 

web al Beneficiarului i 

 3 sesiuni de publicare 

în perioada publicării 

comunicatelor de 

presă (în limbile 

română, maghiară și 

engleză) 

1750.76 

4 
Plăci informative/ 

comemorative 

 52 8.070,87 

TOTAL  LEI (fără TVA)   15.202,21 

 

Bugetul maxim alocat, pentru serviciile de informare și publicitate, este de 15.202,21 LEI fără 

T.V.A., pentru pachetul de produse/servicii sus-menționate. 

 

Oferta financiară nu poate depăși bugetul alocat atât pentru fiecare linie bugetară, cât și 

bugetul alocat pentru întregul pachet. Orice ofertă care depășește bugetul atât pe fiecare linie 

bugetară sau pe bugetul total alocat , va fi declarată neconformă. 

 

Ofertanții vor prezenta în format electronic și semnat cu semnătură digitală: 

• propunerea financiară; 

• propunerea tehnică; 

• grafic de prestare. 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate 

cerințele aferente în Necesități minime obligatorii. Propunerea tehnică trebuie să reflecte 

asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor /obligațiilor prevăzute în Necesități minime 

obligatorii. 

 

Toate activitățile de informare și publicitate vor respecta formatul prevăzut în Instrucțiuni 

pentru activitatea de “Comunicare” – Regulamentul privind implementarea Mecanismului 

Financiar SEE și Norvegian 2014 2021 și cerințele de informații și comunicare Granturi SEE și 

Norvegia 2014-2021 (anexa 3, articolul 2.3).  

 

Dispoziții finale 
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Prestarea serviciilor se va derula la comanda autorității contractante, după data intrării în 

vigoare a contractului. Achiziția se va realiza conform legislației în vigoare, cu respectarea legii 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

Necesități minime obligatorii stă la baza elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se eliberează Propunerea tehnică și Propunerea financiară de către ofertant. 

Cerințele impuse în Necesități minime obligatorii vor fi considerate ca fiind minimale, ofertanții 

pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a acestor servicii. 

 

Prezentul document va deveni anexă la Contractul de servicii de informare și publicitate care 

va fi încheiat în format electronic. 

 

 

 

Zonda Erika                                          Péli Levente                                            Molnár Zsuzsanna 

Director general                            Director general adjunct                           consilier 

                                                        manager de proiect     

             

 

 

Vizat,  

Direcția resurse umane și comunicare 

Szőcs István 

Director executiv 

 

 

 

 

Persoana de contact din partea Direcției resurse umane și comunicare: 

Erős Zoltán 

Consilier 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 24.05.2022 
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