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Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică a unor Servicii prestate de tehnicieni audio și de transmitere live 

a ședințelor de consiliu ale Consiliului Județean Harghita și a altor evenimente pe anul 
2022 pe o perioadă de 8+4 luni 

 
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 prestarea de servicii de sonorizare, respectiv de 
transmisie live, pe site-ul propriu și pe rețelele de socializare, a ședințelor Consiliului 
Județean Harghita sau a altor evenimente organizate de sau în colaborare cu Consiliul 
Județean Harghita. Prestarea serviciilor include asigurarea echipamentelor/instalaţiilor 
audio și video, a aparatelor individuale de sonorizare (căști pentru traducere), precum și 
a personalului care realizează transmisia live a acestor evenimente. Transmisiunea live 
va trebui să asigure posibilitatea alegerii limbii în care ascultătorul ascultă/vizionează 
evenimentul (traducătorul va fi asigurat de contractant). Totodată se cere introducerea 
de logo-uri, numele participanților sau titluri, numele evenimentelor la cerere. 

Se va asigura stocarea în cloud a materialelor video realizate pentru revizionarea 
acestora pe site-ul oficial al Consiliului Județean Harghita și/sau rețelele de socializare, 
dar și în format fizic pentru transfer pe hard disc la sediul beneficiarului. 

Prestarea serviciilor de sonorizare și transmisie live se va solicita în următoarele locații:  

- Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita, situat la Piața Libertății nr. 
5, Miercurea Ciuc, județul Harghita; 

- Pe teren, adică pe teritoriul județului Harghita, care poate fi într-o încăpere 
(cămin cultural, sală de ședințe, pensiune, etc.) sau în aer liber; 

- Online, adică pe platforma zoom, cu toți participanții; 

- În mod hibrid, adică într-o sală de ședințe cu câțiva participanți online; 
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În caz de nevoie prestarea serviciilor va fi solicitată și la sfârșit de săptămână sau în zilele 
de sărbătoare. Data și locul în care se vor solicita serviciile va fi semnalată telefonic sau 
prin e-mail cu 2 zile înainte, dar în caz de urgență cu minim 24 de ore înainte de 
eveniment. 

III. VOLUMUL SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE 

Numărul estimat de evenimente pe o perioadă de 8+4 luni în anul 2021, respectiv 2022 
la care Prestatorul trebuie să asigure aceste servicii este de 29 evenimente în incinta 
Palatului administrativ sau în mediu online sau hibrid, respectiv 25 evenimente în afara 
Palatului administrativ. Numărul evenimentelor poate varia, însă fără a depăși valoarea 
totală a contractului. 

Serviciile vor fi prestate ori de câte ori este nevoie pe perioada contractului, care se va 
încheia pentru 12 (8+4) luni, de la 1 mai 2022 până la 31 decembrie 2022, cu posibilitate 
de prelungire prin Act adițional cu 4 luni, până la 30 aprilie 2023. 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției pe o perioadă de 8+4 luni este de 130.100,00 lei fără TVA, 
la care se adaugă TVA în valoare de 24.719,00 lei, valoarea totală a achiziției fiind de 
154.819,00 lei cu TVA.  
Costurile cu deplasarea nu vor fi decontate separat, acestea trebuie incluse în ofertă. 

V. SPECIFICAȚII TEHNICE 

LOT 1.) Serviciile executate în incinta Palatului administrativ al Judeţului Harghita din 

Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5, respectiv ședințele care au loc în mod hibrid; 

1. Autoritatea contractantă asigură următoarele echipamente: 

A. Sala de marmură 
- Amplificator 2 x 80 W 
- Mixer cu 6 canale  
- 4 bucăți boxe de 100 W putere  
- 2 bucăți microfoane fixe și 2 bucăți microfoane wireless 
B. Amfiteatru 
- Amplificator 2 x 100 W 
- Mixer cu 4 canale  
- 8 bucăți boxe de 80 W  
- 4 bucăți microfoane fixe și 2 bucăți microfoane wireless 

 



  
 

  

2. Autoritate contractantă solicită următoarele echipamente: 
- Minim 20 de bucăți și maxim 50 de bucăți de căști cu receptori de traducere 

simultană 
- Cablaj și prelungitoare 
- Tehnician 
- Sistem de înregistrare digital 
- Aparat de filmare 
- Dispozitiv pentru asigurarea accesului la internet de mare viteză prin satelit 
- Orice alte aparate, dispozitive, cablaje considerate necesare pentru realizarea 

sonorizării și transmisiei live de calitate a evenimentelor. 
 

3. Evenimente exclusiv online 
- Participanții vor folosii mijloacele proprii de comunicare: laptop, PC sau 

telefon mobil și caști, microfon propriu 
- Toate celelalte mijloacele pentru transmisia live vor fi asigurate de prestator. 

Număr estimat de evenimente: 29 

LOT 2.) Serviciile executate în afara Palatului administrativ al Judeţului Harghita, care 

poate fi în interior sau exterior (aer liber). 

1. Autoritate contractantă solicită următoarele echipamente: 
- Amplificator 
- Mixer 
- Boxe 
- Microfoane fixe și wireless 
- Căști și receptori de traducere simultană 
- Cablaj și prelungitoare 
- Sistem de înregistrare digital 
- Aparat de filmare 
- Dispozitiv pentru asigurarea accesului la internet de mare viteză prin satelit 
- Orice alte aparate, dispozitive, cablaje considerate necesare pentru realizarea 

sonorizării și transmisiei live de calitate a evenimentelor. 

Număr estimat de evenimente: 25 

Toate celelalte echipamente, respectiv personalul, trebuie asigurate de către prestator, 

inclusiv un dispozitiv pentru asigurarea accesului la internet de mare viteză prin satelit în 

locațiile în care nu este acces la wifi sau conexiunea este lentă. 



  
 

  

VI. REDACTAREA OFERTEI 

− Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț, conținând prețul unitar în lei 
fără TVA pentru fiecare lot în parte, precum și prețul total în lei fără TVA; 

− Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

− Oferta se va redacta în limba română; 

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

 

VII. CRITERII DE ADJUDECARE 

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are 
costul cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 
Ambrus Gyöngy-Imola 

consilier 

 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 26.04.2022 
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