
Pagina1 din 6 
 

 

JUDEȚUL HARGHITA Aprobat, 
CONSILIUL JUDEŢEAN Bíró Barna Botond 
Direcția generală programe și proiecte vicepreședinte 
Nr.                /____.01.2022.  

 

 

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 

Servicii de informare și publicitate privind proiectul 

″Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin  

U.A.T. Judeţul Harghita″ Cod SMIS 144721 

 

Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate;  

 

Informații generale:  

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin 

U.A.T. Judeţul Harghita; 

Beneficiarul proiectului de finanțare: Unitatea Administrativ Teritorială județul 

Harghita, reprezentată legal prin domnul Csaba BORBOLY, președinte al Consiliului 

Județean Harghita; 

Denumirea serviciilor: Servicii de informare și publicitate; 

Sursa de finanțare: Proiect finanțat în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 

2014-2020; 

Locul de desfășurare: sediul Consiliului Județean Harghita; 

Perioada de implementare al proiectului : Perioada de implementare a proiectului este 

de 1 luni, de la data semnării contractului, și poate fi prelungită prin acordul părţilor, în 

conformitate cu Contractul de finanțare nr. 212/233t/19.07.2021.  
 

Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut. 
 

IMPORTANT 

În cadrul acestei proceduri Consiliul Judeţean Harghita îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 

Realizarea materialelor din cadrul contractului trebuie să fie concepute în concordanță 

cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-

2020 în România Versiunea revizuită ianuarie 2018, precum și cu prevederile 

Contractului de finanțare nr. 212/233t/19.07.2021, Anexa 3 – Măsuri de informare, 

comunicare și publicitate. 
 

Prestarea serviciilor se va derula după data intrării în vigoare al contractului de prestări 

servicii. 

Macheta materialelor informative care vor fi elaborate în cadrul contractului vor fi 

trimise beneficiarului de către prestator, în format electronic pentru verificarea 
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conformității cu Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-

2020 în România, de asemenea Prestatorul se va asigura că va avea timpul necesar 

pentru obținerea avizului. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita întâlniri de lucru 

cu prestatorul, pentru discutarea desfășurării elementelor din contract la solicitarea 

acestora.  
 

Informații despre Autoritatea Contractantă 

Unitatea Administrativ Teritorială Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în 

Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, jud. Harghita, telefon: 0266-207700, fax 0266-

207703 cod fiscal 4245763, cont trezorerie RO54 TREZ 24A8 4030 1710 101X, deschis la 

Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcţia de 

preşedinte, prin Bíró Barna Botond, având funcția de vicepreședinte. 

 

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 

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

încheiat Contractul de finanțare cu nr. 212/233t/19.07.2021 – prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020, Componenta: 1, Acțiunea: 2.3.3. Apel: 2, Axa 

prioritară: Tehnologia informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Operațiunea: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. 
 

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului elevilor din şcolile 

speciale amplasate pe raza teritorială a Judeţului Harghita la procesul de învăţare în 

mediul on-line, prin dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 

informaţiei de tipul tabletelor şcolare şi cu laptop-uri pentru cadrele didactice, astfel 

încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, 

fiind sprijinite astfel măsurile de prevenire şi combatere a infectării cu coronavirusul 

SARS-CoV-2. De asemenea, proiectul contribuie la organizarea învăţământului special în 

mediul on-line, la creşterea performanţelor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, la 

creşterea atractivităţii actului educaţional în mediu on-line şi la prevenire abandonului 

şcolar în rândul elevilor CES. 
 

Obiectivul specific ale proiectului: 

1. Dotarea unui număr de 87 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES), 

înmatriculaţi în şcolile speciale amplasate pe raza teritorială a Judeţului Harghita cu 

tablete destinate sprijinirii procesului de învăţare în mediul on-line şi conectate la 

internet; 

 2. Dotarea unui număr de 42 de cadre didactice care predau în şcolile speciale 

amplasate pe raza teritorială a Judeţului Harghita, cu laptopuri destinate sprijinirii 

procesului de învăţare în mediul on-line. 
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Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului contract îl reprezintă achiziția serviciilor de informare și publicitate 

în cadrul proiectului ″Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ special prin 

U.A.T. Judeţul Harghita″, care va fi derulată până la sfârșitul perioadei de implementare 

structurat astfel: 

• anunț de presă:  

 -  concepție, execuție grafică și publicarea unui comunicat de presă cu limba de 

redactare în limba română, la începutul  proiectului; 

 -  concepție, execuție grafică și publicarea unui comunicat de presă cu limba de 

redactare în limba română la închiderea  proiectului. 

• etichete autocolante:  

 - concepție, execuție grafică și realizare a 141 buc. etichete autocolante pentru 

 echipamentele achiziționate prin proiect. 

Toate materialele de informare și publicitate vor putea fi tipărite doar după acceptul în 

scris al Autorității Contractante.   
 

 Anunț de presă pentru începerea proiectului (1 anunț) 

Anunțul de presă va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru 

Instrumentele Structurale 2014-2020 în România Versiunea revizuită ianuarie 2018. 

La începutul proiectului se va publica un anunț de presă cu dimensiunea de aprox. 21,00 

cm x 29,70 cm (620 cm²), limba de redactare fiind limba română, într-un ziar local cu 

aria de difuzare judeţeană.  

Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru anunțul de presă privind începerea 

proiectului sunt: 

1. setul obligatoriu de însemne grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului 

României şi sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020 în România, poziţionate 

conform regulilor din secţiunea Sigle şi poziţionarea acestora;  

2. data, în partea de sus dreapta;  

3. titlul, în partea de sus, la mijloc; 

 Corpul anunțului de presă va cuprinde:  

4. numele beneficiarului proiectului;  

5. obiectivul general al proiectului; 

6. rezultate preconizate în urma implementării proiectului; 

7. valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractual de finanțare, precum și 

valoarea cofinanțării UE; 

8. data începerii și data finalizării proiectului;  

9. codul MySMIS/ codul SMIS al proiectului; 

10. fraza „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”; 

11. datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a 

documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc.). 
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 Anunț de presă pentru închiderea proiectului (1 anunț) 

Anunțul de presă va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru 

Instrumentele Structurale 2014-2020 în România Versiunea revizuită ianuarie 2018. 

La închiderea proiectului se va publica un anunț de presă cu dimensiunea de aprox. 

21,00 cm x 29,70 cm (620 cm²), limba de redactare fiind limba română, într-un ziar local 

cu aria de difuzare judeţeană.  

Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru anunțul de presă privind închiderea 

proiectului sunt: 

1. setul obligatoriu de însemne grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului 

României şi sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020 în România, poziţionate 

conform regulilor din secţiunea Sigle şi poziţionarea acestora;  

2. data, în partea de sus dreapta;  

3. titlul, în partea de sus, la mijloc; 

 Corpul anunțului de presă va cuprinde:  

4. numele beneficiarului proiectului;  

5. obiectivul general al proiectului; 

6. rezultate preconizate în urma implementării proiectului; 

7. valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractual de finanțare, precum și 

valoarea cofinanțării UE; 

8. data începerii și data finalizării proiectului;  

9. codul MySMIS/ codul SMIS al proiectului; 

10. fraza „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020”; 

11. datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a 

documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc.). 
 

 Etichete autocolante 

Se solicită concepție, execuție grafică și realizarea etichetelor autocolante pentru 141 

buc. care vor fi plasate pe o parte vizibilă a tabletelor școlare și a laptop-urilor. 

Dimensiunea recomandată este 100mm x 100 mm, şi vor include emblema UE, sigla 

Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, numele proiectului, 

fraza„Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020”. 
 

Rezultatele așteptate 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 

Anunț de presă privind 

începerea proiectului 

● o apariție în limba română într-un cotidian județean care să 
conțină informaţiile proiectului şi elementele grafice 
obligatorii pentru anunț de presă.  
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Anunț de presă privind 

închiderea proiectului 

● o apariție în limba română într-un cotidian județean care să 

conțină informaţiile proiectului şi elementele grafice 

obligatorii pentru anunț de presă. 

Etichete autocolante ● concepție, execuție grafică și realizarea  etichetelor 

autocolante. 
 

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

Durata estimată a contractului este de 5 luni, prestarea serviciilor se va derula începând 

de la data semnării și înregistrării prezentului contract cu posibilitatea prelungirii lui în 

cazul în care Autoritatea de Management aprobă prelungirea perioadei de 

implementare al Contractului de finanțare nr. 212/233t/19.07.2021, fără a se modifica 

prețul contractului.  

Achiziția se va realiza conform legislației în vigoare cu respectarea legii - Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice. 
 

Contractantul va respecta normele legale în vigoare.  

Măsurile de informare, comunicare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din 

instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, 

FEADR și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, 

FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului (UE) Nr. 821/2014 (art.3, art.4 

și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 

Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul (UE) Nr. 

1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.  

În executarea serviciilor de informare și publicitate privind începerea, implementarea și 

finalizarea proiectului, se va respecta Contractul de finanțare nr. 212/233t/19.07.2021 și 

Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în 

România Versiunea revizuită ianuarie 2018. 
 

Modul de întocmire a ofertei 

Ofertanţii vor prezenta propunere financiară cu formular de ofertă, propunerea tehnică, 

și grafic de execuție. 

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

precum și a documentelor care o însoțesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil sau 

răspunzător pentru costurile respective. 

Oferta va include condițiile descrise în Necesități minime obligatorii. 
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Formularul de ofertă va respecta următoarele cerințe: 

Denumirea produsului 
Cantitate 

buc. 

Preț/buc 

(fără TVA) 

Valoarea totală 

(fără TVA) 

Valoarea totală 

(cu TVA) 

Anunț de presă privind 

începerea proiectului 
1   

 

concepție, execuție 
grafică și realizarea  
etichetelor 
autocolante 

141  

  

Anunț de presă privind 

închiderea proiectului 
1  

  

TOTAL     

 

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

cerințele aferente și să reflecte asumarea ofertantului pentru cerințele /obligațiile 

prevăzute în Necesități minime obligatorii. 
 

Dispoziții finale 

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

în vigoare a contractului.  

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

ofertelor. 

Achiziția se va realiza conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice. 

Prezentul document numit în continuare Necesități minime obligatorii, stă la baza 

elaborării ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul eliberează 

Propunerea tehnică și Propunerea financiară. 

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. 

 

 

       Zonda Erika                Péli Levente                                    Barcsay Anna Mária                                   

   director general                  director general adjunct                             consilier 

     

             

 

 

      Miercurea Ciuc, 17. 01. 2022. 
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