
  
 
 
 
 

  

Serviciul achiziții publice 
Compartimentul achiziții publice 
Nr.  
                            
 

Anunţ privind consultarea pieţei 
referitor la achiziția publică de servicii de informare si publicitate proiect 

 
1. Denumirea autorității contractante și datele de contact:  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA PRIN CONSILIUL 
JUDEȚEAN HARGHITA 
2. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de 
consultare a pieței:  
www.e-licitatie.ro - Secţiunea „Consultarea pieţei” şi pe site-ul: 
www.achizițiipublice.județulharghita.ro. 
3. Obiectul consultării:  
Achiziția de realizării serviciilor de informare si publicitate proiect. 
4. Descriere: 
Consiliul Județean Harghita intenționează să depună o cerere de finanțare în cadrul 
CERERII DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate. 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui management performant și 
facilitarea accesului la serviciile oferite de Consiliul Județean Harghita, prin reducerea 
birocrației, creșterea eficientei, transparenței și integrității serviciilor oferite cetățenilor 
ca urmare a implementării unei platforme de Servicii Electronice pentru Cetățenii 
județului Harghita (SEC HR), obiectiv ce va fi realizat prin obiectivele specifice: 
OS1. Simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale pentru furnizarea 
de servicii electronice, retrodigitizare documente de arhiva, accesul rapid la informații și 
reducerea birocrației pentru cetățenii județului Harghita prin implementarea platformei 
de Servicii Electronice pentru Cetățeni (SEC), la nivelul Județului Harghita. 
OS2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru 35 de persoane din 
cadrul Consiliului Județean Harghita pentru operarea si administrarea SEC in vederea 
oferirii unor servicii de calitate beneficiarilor. Formarea celor 35 de persoane va 
cuprinde si un modul de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare si 
egalitate de gen. 
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5. Aspectele supuse consultării: 
Temele incluse vizează: 
In vederea promovarii proiectului si rezultatelor acestuia, prcum si pentru atragerea de 
utlizatori pentru serviciile electronice ce vor fi puse la dispozitia cetatenilor se are in 
vederea realizarea urmatoarelor activitati: 
- Realizarea si distribuirea/Afisarea de afise A3, full color, cu informatii despre proiect 

in sediul CJ Harghita / sediile UAT-urilor din judet – 110 buc. Pretul va include si 
serviciul de realizare a design-ul grafic pentru afis. 

- Publicitate on-line, prin campanii media si comunicare in vederea promovarii 
proiectului, a obiectivelor si rezultatelor acestuia, atragerii de utilizatori ai SEC HR, 
pe o perioada de 6 luni. Pretul va include, publicitate platita, design campanie, 
realizare articole in perioada campaniei, minim 2 articole/luna 

- Conferinta de inchidere proiect, cocktail organizat de CJHR unde participantii vor 
putea afla informatii despre toate rezultatele si obiectivele atinse in urma 
implementarii activitatilor si planificarea privind perioada de sustenabilitate a 
proiectului – 40 de participanti 

- Anunturi de presa la incerera si finalizarea activitatilor proiectului – 2 anunturi 
- Realizarea si tiparirea Minighidului de Dezvoltare Durabila si Egalitate de Sanse si 

distribuirea acestuia in teritoriul de implementare – 200 buc. Full color, mxim 20 de 
pag, pretul va include si seviciul de realizare a design-ului pentru tiparire. 

6. Modalitatea de desfășurare a consultării pieței: 
Procesul de consultare a pieței implică participarea operatorilor economici  
7. Data limită transmitere propuneri:  
Operatorii economici interesați să participe vor transmite până la data de 10.02.2022 
ora 10:00 la adresa de e-mail szocsistvan@judetulharghita.ro, tabelul de mai jos, 
completat, cu specificațiile propuse și prețul propus pentru fiecare din componentele 
solicitate 
8. Data limită pentru consultare: 10.02.2022. 
9. Precizări suplimentare: 
Consiliul Județean Harghita, nu intenționează să solicite date și informații confidențiale, 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
Informații suplimentare și clarificări pot fi solicitate la numărul de telefon 0758089123 
sau la adresa de email szocsistvan@hargitamegye.ro. 
Pentru demararea achiziției mai sus identificate, Consiliul Județean Harghita urmăreşte 
obţinerea unor informaţii actuale de la operatorii economici din domeniu, informații 

mailto:szocsistvan@judetulharghita.ro
mailto:szocsistvan@hargitamegye.ro


  
 
 
 
 

  

necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfășurării procedurii de achiziție publică, 
și nu implică încheierea unui contract. 
Principalele subiecte de discuție includ aspecte tehnice, financiare, contractuale pentru 
planificarea procedurii de atribuire având ca obiect realizării serviciilor de informare si 
publicitate proiect. 
 
 
Miercurea Ciuc, la 08.02.2022 
 

Vicepreședinte  Serviciul achiziții publice 
Bíró Barna Botond  Groza Noémi 

  Șef serviciu 
 


		2022-02-08T14:42:25+0200
	Noemi Groza


		2022-02-08T15:12:28+0200
	BARNA-BOTOND BIRO


		2022-02-08T15:34:22+0200
	Noemi Groza




