
 
 
 

PROIECT ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”  Cod SMIS 134195 

 

Caiet de sarcini  

Ministerul Sănătății  Page 1 of 32 
 

 

Nr. înreg.  DMISR  

 

                

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Achiziție de servicii de conștientizare și informare publică (contract nr.1) 

privind proiectul ”Construire Spital  Regional de Urgență Cluj”  

Versiunea nr: Inițială 

Data:  

Nr. Pagini: 32 

  

 

Membrii comisiei 

numită prin O.M.S. nr. 

1351 din 30.07.2020 

Elaborare caiet de sarcini pentru achiziția 

de servicii de conștientizare și informare 

publică (contract nr.1)  pentru proiectul 

”Construire Spital  Regional de Urgență 

Cluj”  

Semnături 

 Stan Gheorghița  

 Ivan Sorin Mihai   

 Constantin Victor   

   

  

APROBAT, 

 

NELU TĂTARU 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

AVIZAT, 

 

Ionel OPREA 

Secretar de Stat 



 
 
 

PROIECT ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”  Cod SMIS 134195 

 

Caiet de sarcini  

Ministerul Sănătății  Page 2 of 32 
 

CAIET DE SARCINI 

Achiziție de servicii de conștientizare și informare publică  (contract nr.1) privind 

proiectul ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”  

1. INFORMAȚII GENERALE ................................................................................................................ 3 

INTRODUCERE ............................................................................................................................................................... 3 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ............................................................................................................................ 3 

CADRUL GENERAL ....................................................................................................................................................... 4 

CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII ......................................................................... 4 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI  ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE ................................................ 5 

2.1. OBIECTIV  GENERAL ............................................................................................................................................. 5 

2.3 REZULTATE CARE VOR FI OBȚINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI .......................... 5 

3. SCOPUL ȘI OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE .................................................................. 5 

3.1. SCOPUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE .................................................................................................. 5 

3.2. OBIECTUL CONTRACTULUI .......................................................................................................................... 6 

3.3. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII PRESTATORULUI DE SERVICII ............................................................... 6 

3.4. RISCURI ................................................................................................................................................................ 7 

3.5. GRUPURILE ȚINTĂ ........................................................................................................................................... 8 

4. SERVICII ȘI PRODUSE SOLICITATE ............................................................................................. 8 

4.1. ANUNȚURI ÎN PRESA ONLINE ....................................................................................................................... 9 

4.2. CONFERINȚE DE PRESĂ SAU INFORMĂRI MEDIA ............................................................................... 10 

4.3. EVENIMENT DE PREZENTARE A MODELULUI 3D ARHITECTURAL ............................................. 12 

4.4. CEREMONIA DE SPARGERE SOLULUI DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI .... 14 

4.5. SPOT RADIO; REALIZARE ȘI DIFUZARE .................................................................................................. 15 

4.6. BANNERE ONLINE DISTRIBUITE PE WEBSITE-URI ȘI PUBLICITATE PE SOCIAL MEDIA ....... 16 

4.7. RECLAME ÎN PUBLICAȚII DE SPECIALITATE ....................................................................................... 17 

4.8. MATERIALE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE ..................................................................................... 18 

4.9. MATERIALE PROMOȚIONALE ................................................................................................................... 22 

4.10. WEBSITE ............................................................................................................................................................. 25 

5. DURATA ȘI EXECUȚIA ÎN TIMP A CONTRACTULUI ................................................................ 28 

5.1. DURATA CONTRACTULUI: .......................................................................................................................... 28 

5.2. GRAFICUL DE LIVRARE AL SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR ........................................................... 28 

6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ȘI CERINȚE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR ....... 29 

6.1. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: ................................................................. 29 

6.2. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI (SUPLIMENTAR FAȚĂ DE CELE INDICATE DEJA ÎN 

CAIETUL DE SARCINI) ................................................................................................................................... 29 

6.3. ECHIPA DE PROIECT ...................................................................................................................................... 30 

7. RAPOARTE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR .................................................................................... 31 

8. PREȚUL ȘI PLATA CONTRACTULUI. .......................................................................................... 31 

9. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA OFERTEI ............................................................... 31 

10. CRITERII DE ATRIBUIRE ............................................................................................................. 32 



 
 
 

PROIECT ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”  Cod SMIS 134195 

 

Caiet de sarcini  

Ministerul Sănătății  Page 3 of 32 
 

 

1. INFORMAȚII GENERALE 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația privind atribuirea contractului de 

achiziție de servicii de conștientizare și informare publică  în cadrul proiectului și reprezintă 

ansamblul cerințelor minime și obligatorii în baza cărora se elaborează oferta tehnică și 

financiară de către fiecare ofertant în parte conform cu necesitățile autorității contractante. 

Contractul de achiziție publică este parte a unui proiect finanțat prin fonduri europene prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcția infrastructurilor 

pentru spitalele regionale de urgență, Obiectivul 1 "Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței 

spitalicești de urgență" al Priorității investiționale 14.1 "Investiții în infrastructurile sociale și de 

sănătate care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în 

materie de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 

sociale, culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

furnizate de autoritățile locale". 

Cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În 

acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată 

în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerințelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. 

Publicitatea proiectului va fi realizată prin respectarea Manualului de Identitate Vizuală actualizat 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

INTRODUCERE  

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

anumit capitol din Caietul de Sarcini 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. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a 

acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a 

limita serviciile ofertate. 

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, 

care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.  

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: 

denumire, adresa, pagina 

web 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București 

http://www.ms.ro/ 

3 Sectorul de activitate Administrație publică centrală - autoritatea centrală în domeniul 
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asistenței de sănătate publică 

   

CADRUL GENERAL 

Aderarea la Uniunea Europeană a făcut ca sănătatea și serviciile de sănătate din țările Uniunii 

Europene să devină cadrul de referință pentru cetățenii din România. 

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 are la bază principiul medicinei bazate pe dovezi, 

evaluarea nevoilor de servicii de sănătate, dar și dezideratele de eficientă, transparență şi 

performanță. 

Construcția celor 3 spitale  regionale de urgență propuse (Iași, Cluj şi Craiova) este inclusă în 

Strategia Națională de Sănătate a României și cofinanțată prin Programul Operațional Regional 

pentru perioada 2014-2020. 

Obiectivul principal al "Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020" este dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate la nivel național, regional și local pentru a reduce inechitatea în accesul 

la serviciile de sănătate. Strategia Națională de Sănătate pentru perioada 2014-2020 prevede o 

restructurare a rețelei regionale de spitale, care să includă desemnarea spitalelor strategice, 

investițiile în infrastructura și echipamentele acestora și construirea a șapte noi spitale regionale, 

cu scopul de a reduce numărul de spitale (întregul spital sau departamente din cadrul spitalului) și 

integrarea facilităților selectate în spitale regionale noi, care să permită reducerea numărului de 

paturi, eficientizarea serviciilor și îmbunătățirea coordonării tratării cazurilor complexe care 

necesită o abordare integrată. Se preconizează, de asemenea, transformarea spitalelor locale, din 

zonele urbane mici și mijlocii, în unități care asigură îngrijire ambulatorie, îngrijire de zi sau 

îngrijire pentru pacienții cronici. Un aspect suplimentar, îl reprezintă rezistența și pregătirea 

sistemului regional de asistență medicală ca răspuns la catastrofele naturale, în special inundațiile 

și cutremurele, prin furnizarea de facilități care să reziste la astfel de dezastre, oferind totodată 

servicii complete în timpul acestor dezastre. 

 

CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 

Ministerul Sănătății este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5305/05.05.2020 pentru 

proiectul “Construire Spital Regional de Urgență Cluj” (SRU), cod SMIS 134195 prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcția infrastructurilor pentru spitalele 

regionale de urgență, Obiectivul 1 "Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de 

urgență" al Priorității investiționale 14.1 "Investiții în infrastructurile sociale și de sănătate care 

contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în materie de 

sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și recreative, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile furnizate de 

autoritățile locale". Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul de stat și din surse externe 

nerambursabile. 
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Prin prezentul document, autoritatea contractantă – MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – invită 

operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția serviciilor de conștientizare și 

informare publică privind proiectul mai sus amintit în conformitate cu cerințele incluse în 

prezentul caiet de sarcini. 

Având în vedere prevederile contractului de finanțare, autoritatea contractantă este obligată să  

realizeze minim măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate  și cu 

respectarea prevederilor din Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate la contractul de 

finanțare nr. 5305/05.05.2020 . Activitatea de publicitate și informare reprezintă o activitate 

obligatorie și eligibilă aferentă proiectului. Autoritatea Contractantă (AC) are obligația să asigure 

o informare și publicitate în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală 

actualizat pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.  

 

 

2. Obiectivele Proiectului  și Rezultatele așteptate 

2.1. OBIECTIV  GENERAL 

Obiectivul general al proiectului este  “Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de 

urgență” al priorității de investiții 14.1. din POR 2014-2020, prin îmbunătățirea accesului 

populației, în special pentru grupurile de pacienți vulnerabili, la servicii de spital acut secundar și 

terțiar de înaltă calitate, sporind astfel starea generală de sănătate a populației din județul Cluj și 

regiunea NV a României. 

 

2.2. Obiectiv specific 

Obiectivul specific al proiectului este asigurarea vizibilității procesului de construire a Spitalului 

Regional de Urgență Cluj prin acțiuni de informare a publicului și a părților interesate.  

 

2.3 Rezultate care vor fi obținute în urma implementării proiectului  

Rezultatele generale așteptate la finalizarea contractului sunt, printre altele: 

 Un website care să documenteze etapele  realizării Spitalului  

 Acțiuni de informare (evenimente, promovare și publicitate) cu privire la procesul de  

realizare a Spitalului  

 Materiale de informare și promoționale 

3. Scopul și obiectul procedurii de achiziție 

3.1.  Scopul contractului de achiziție 

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea serviciilor de conștientizare și informare 

publică  prevăzute în prima etapă, pentru implementarea cu succes a proiectului ”Construire 

Spital Regional de Urgență Cluj” , cod SMIS 134195. 
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 Promovarea proiectului se va face atât înainte de începerea activităților de construcție 

propriu-zise, cât și pe perioada construcției.  

Activitatea de informare și publicitate a proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020 are rolul de  a informa publicul cu privire la stadiul realizării spitalului, 

precum și de a asigura informarea privind disponibilitatea fondurilor europene alocate Regiunii 

Nord-Vest, transparența utilizării acestora, vizibilitatea finanțatorilor, instituțiilor abilitate pentru 

gestionarea și implementarea programului și promovarea exemplelor de bună practică. Proiectul 

contribuie la creșterea vizibilității acțiunilor Uniunii Europene și mediatizarea sprijinului financiar 

acordat de aceasta pentru sprijinirea dezvoltării socio-economică a regiunii Nord Vest. 

 

 

3.2. Obiectul contractului 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de conștientizare și informare publică 

(contract nr.1) pentru proiectul ”Construire Spital Regional de Urgență Cluj” , cod SMIS 134195  

Coduri CPV :  

 79341000-6 Servicii de publicitate ; 

 22462000-6 Materiale publicitare. 

 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate 

 

Achiziționarea acestor servicii presupune implicarea presei online cât și realizarea de produse 

publicitare.  

Publicitatea proiectului va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală actualizat pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020.  

 

3.3. Descrierea activității prestatorului de servicii 

Prestatorul desemnat câștigător în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție 

publică de servicii de conștientizare și informare publică (contract nr.1) privind proiectul 

”Construire Spital Regional de Urgență Cluj”, cod SMIS 134195, va îndeplini următoarele 

activități : 

 Realizarea, întreținerea și actualizarea unui website care să documenteze etapele  realizării 

Spitalului  

 Proiectarea și implementarea unor acțiuni de informare (organizarea de evenimente, 

realizarea de activități de promovare și publicitate) cu privire la procesul de realizare a Spitalului  

 Elaborarea materialelor de informare și promoționale, producția și distribuția acestora 

Este necesar ca Prestatorul să proiecteze și să realizeze  toate  materialele în conformitate cu 

prevederile din Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate a contractului de finanțare nr. 
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5305/05.05.2020 , precum și cu prevederile Manualului de identitate vizuala actualizat pentru 

Programul Operațional Regional POR 2014-2020. 

3.4. Riscuri 

 risc măsuri de diminuare a riscurilor 

Nr.crt. RISCURILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

1 Apariția unor eventuale 

întârzieri în execuția etapelor 

care trebuie comunicate  

 

 comunicare constantă între diferitele părți, schimb 

de informații operativ 

 întâlniri periodice 

2 Date incomplete sau care se 

modifică pe durata realizării 

produselor de comunicare  

 

 comunicare constantă și rapidă între diferitele părți 

 stabilirea de fluxuri informaționale bi-direcționale 

neîngrădite birocratic 

3 Întârzieri în luarea deciziilor cu 

privire la acceptarea livrabilelor  

 

 planificarea activităților 

 identificarea din timp a potențialelor probleme 

 stabilirea de fluxuri informaționale bi-direcționale 

neîngrădite birocratic 

 RISCURILE PRESTATORULUI 

4 Modificări ale regulamentelor, 

normativelor, a altor prevederi 

legale care reglementează 

activitatea de informare și 

publicitate  

 abordarea proactivă și urmărirea agendei publice 

pentru a identifica modificările apărute în timp util 

5 Întârzieri în mobilizarea 

personalului Prestatorului 

 Autoritatea Contractantă va monitoriza mobilizarea 

personalului și va notifica întârzierile identificate. 

 organizarea de ședințe periodice de progres 

6 Întârzieri / probleme în 

realizarea serviciilor / livrarea 

produselor, cauzate de erori de 

execuție 

 urmărirea constantă, cu atenție, a progreselor 

înregistrate 

 proceduri de control al calității 

 asigurarea unui management al proiectului de 

calitate  

 RISCURI DE ORDIN GENERAL 

7 Neconcordanțe între informațiile 

furnizate de diferite alte părți 

interesate; autorități locale sau 

autorități specializate, alți 

contractori   

 stabilirea de fluxuri informaționale bi-direcționale 

neîngrădite birocratic, pentru a permite părților care 

sesizează neconcordanțe să le ridice în discuție și să 

primească lămuriri în mod operativ, de la părțile cu 

atribuții pe domeniul respectiv 

 cunoașterea de către diferitele părți a atribuțiilor 

tuturor celorlalte părți cu privire la comunicare și la 

luarea deciziilor 

8 Continuarea restricțiilor impuse  urmărirea comunicărilor publice cu privire la 
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de pandemia Covid-19 restricțiile impuse de pandemie 

 flexibilitate în identificarea de soluții care să nu 

diminueze calitatea serviciilor / produselor, 

asigurând, în același timp, respectarea restricțiilor 

impuse de pandemie 

 stabilirea de fluxuri informaționale bi-direcționale 

neîngrădite birocratic care să permită identificarea 

de soluții acceptabile pentru toate părțile 

 

 

3.5. Grupurile țintă 

Proiectul se adresează publicului general la nivel național, cu accent pe publicul municipiului Cluj-

Napoca, al județului Cluj și al celor limitrofe (acoperind Regiunea Nord-Vest). 

Grupuri-țintă specializate: autorități centrale specializate și autorități locale; părți interesate din 

mediul de afaceri (agenți economici interesați de lansarea procedurilor de achiziție pentru diferitele 

etape ale construcției, industria serviciilor medicale și industrii conexe); reprezentanți ai societății 

civile; reprezentanți ai mediului universitar și de cercetare; reprezentanți mass-media specializate, 

mass media generaliste locale și naționale. 

 

4. Servicii și produse solicitate 

 

Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerințelor tehnice obligatorii pentru fiecare 

categorie ce urmează a se presta conform specificațiilor tehnice detaliate în prezentul Caiet de 

sarcini. 

Materialele de informare, de promovare și promoționale, precum și website-ul se vor realiza, 

obligatoriu, cu respectarea indicațiilor tehnice din manualul de Identitate Vizuală pentru Programul 

Operațional Regional POR 2014-2020, accesibil pe site-ul : www.inforegio.ro. Acestea reprezintă  

cerințe minime solicitate pentru propunerea tehnică.  

În vederea respectării termenelor de furnizare a serviciilor de conștientizare și informare publică, 

prestatorul de servicii trebuie să țină cont că, înaintea realizării materialelor pentru mass- media, de 

promovare și promoționale, trebuie să obțină acceptul autorității contractante pentru toate aspectele 

cum ar fi:  conținut, grafică, culori, material imprimare, materiale suport (panou, hârtie, placă etc.), 

tipărire, confecționare, stabilire amplasament.  

Prestatorul de servicii trebuie să ia în considerare faptul că autoritatea contractantă (AC) are 

obligația să transmită către organismul Intermediar (OI) pentru avizare toate materialele de informare 

și publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare și publicitate asumate prin 

contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora. În 

acest sens, prestatorul trebuie să înainteze, în format electronic către AC, în timp util, toate 

materialele, înainte de a efectua realizarea lor propriu-zisă (confecționare, imprimare, montare, etc). 

După obținerea avizului din partea OI, autoritatea contractantă va transmite prestatorului o notificare 

http://www.inforegio.ro/
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prin care confirmă/infirmă avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile pentru continuarea 

contractului, respectiv realizarea materialelor de promovare și informare sau refacerea lor, în termen 

de maximum 2 zile lucrătoare, pentru o nouă solicitare de avizare, în conformitate cu observațiile OI. 

Autoritatea contractantă  va emite comanda către prestator numai după obținerea avizului favorabil 

din partea OI. 

Materialele de informare și promovare (pliante, comunicate și informări de presă, anunțuri de 

presă, prezentări, website) ce urmează să fie tipărite, publicate, sau distribuite electronic sau în orice 

alt mod, vor include: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, detalii despre proiect, datele de 

începere şi de finalizare ale proiectului, valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea 

nerambursabilă, codul poştal al locului unde se implementează proiectul sau o altă informație 

corespunzătoare care să indice localizarea. 

Prestatorul se obligă să înlocuiască pe cheltuiala sa orice bun rezultat din prestarea serviciilor 

care nu corespunde calitativ, din punct de vedere al formei, funcționalității și/sau conținutului. În 

mod corespunzător, pentru realizarea anunțurilor de presă, prestatorul se obligă să asigure pe 

cheltuiala sa republicarea/înlocuirea materialelor care nu corespund din punct de vedere al formei, 

funcționalității și/sau conținutului. 

Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare 

la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în 

controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale 

aferente acestora, după caz. 

4.1. Anunțuri în presa online 

Vor fi publicate minimum =1 anunț de presă în presa online. 

Calendar de execuție: în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului. 

La începutul și finalizarea unui proiect finanțat din Regio, beneficiarul este obligat să asigure 

o informare transparentă și corectă a mass-media asupra proiectului finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul și la finalizarea proiectului, va trebui să publice 

un anunț de presă, într-o publicație generalista online, cu trimitere la website-ul proiectului (landing 

page). Portalul selectat trebuie sa aibă un conținut de știri generaliste și/ sau economice, de interes 

pentru comunitate.  Anunțul de presă va rămane postat minimum 3 zile. Acest portal va avea 

minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna dinaintea publicării anunțului ce 

are în vedere promovarea proiectului). Numărul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una 

dintre modalitatile urmatoare: 

a) o declarație a reprezentantului legal al publicației online cu privire la numărul vizitatorilor 

unici; 

b) situația care se generează prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care 

reiese numărul de vizitatori unici; 

c) situații elaborate de instituții specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de vizitatori 

unici. 

Informațiile si elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anunțul de presa sunt: sigla 

Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regionala, sigla Guvernului 
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României, sigla Programului Operațional Regional 2014-2020 si sloganul "Călătoria continua", sigla 

instrumentelor Structurale 'in Romania, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele 

proiectului (pe scurt), valoarea totala a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă, data începerii 

și finalizării proiectului și codul MySMIS al acestuia, iar în partea de jos: pagina de internet a 

programului - www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), 

disclaimer-ul: "Conținutul acestui material nu reprezintă 'in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României" si textul "Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din 

Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Regional  2014-2020".  

În plus, in partea de sus, se vor trece data și titlul anunțului de presa, iar în partea de jos, logo-

ul autorității contractante și datele de contact. 

Elaborarea anunțurilor cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala actualizat 

pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020, disponibil online la adresa 

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv.  

Prestatorul va face dovada apariției comunicatului online, în maxim 5 zile lucrătoare de la 

comanda de publicare a Autoritații contractante, prin printscreen zilnic (minim 3 zile, exceptând 

zilele de sâmbătă si duminica) la pagina web a publicației online unde s-a publicat, astfel încat să fie 

vizibil textul comunicatului, numele publicației/publicațiilor online și data apariției. 

4.2. Conferință de presă sau informări media 

Va fi organizată o conferință de presă  

Calendar de execuție: în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la Anunțul în 

presa online (4.1)  

 

Evenimentul de presă va avea min. 25 de participanți (reprezentanți media și părți interesate) și va 

avea fie rolul să anunțe un reper important al Proiectului, fie să prezinte o informare către presă. În 

ambele ipostaze, evenimentul va fi însoțit de un comunicat de presă, elaborat de Prestator, pe baza 

informației furnizate de AC. Comunicatul de presă va fi distribuit jurnaliștilor prezenți la eveniment, 

precum și pe e-mail către presa locală, presa specializată și presa generalistă națională relevantă. 

De asemenea, Prestatorul va realiza invitarea participanților și asigurarea participării acestora la 

eveniment: identificarea instituțiilor media relevante pentru eveniment, realizarea unei liste 

consolidate de invitați (alcătuită din jurnaliștii relevanți identificați de Prestator și contactele 

suplimentare puse la dispoziția operatorului economic de către AC), realizarea și transmiterea 

invitațiilor către potențialii participanți, primirea şi centralizarea confirmărilor de participare. În 

cazul în care, la data la care va avea loc evenimentul, contextul legislativ cauzat de pandemia de 

COVID 19, nu va permite desfășurarea evenimentului, AC va putea cere reprogramarea acestuia. 

 

Servicii solicitate: 

 administrarea procesului de invitare/confirmare a tuturor invitaților 

 Închiriere sală în Cluj-Napoca pentru eveniment cu o capacitate minimă de 25 de persoane în 

format teatru, pentru 4 ore, intervalul orar 10:00 – 14:00. Locația sălii trebuie să fie adecvată 

pentru eveniment.  Sala va avea o suprafață minim necesară care să respecte reglementările 

legale în vigoare de la data la care va avea loc evenimentul. 

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv
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 Aranjarea sălii pentru minim 25 de persoane; 

 Un spațiu de înregistrare al participanților, la intrarea în sală; 

 Decorarea sălii și a spațiului de înregistrare cu următoarele: 1 banner tip Pop-Up Spider 

pentru marcarea prezidiului; 1 roll-up banner în spațiul de înregistrare; 1 roll-up banner în 

sală; 4 afișe, dintre care 2 la intrarea în clădirea în care are loc evenimentul 

 Sala va dispune de sistem de conferință (inclusiv laptop, sistem de proiecție și sonorizare), 

echipament pentru filmare cu posibilitate de transmitere live pe canale de social media, acces 

internet 

Asigurare servicii de catering pentru minimum 25 de persoane, în ziua conferinței de presă 

/informării media, la locația de desfășurare a acesteia, cu asigurarea de către prestator a următoarelor 

servicii: 

 O pauză de cafea, în intervalul orar 12:00 – 12:30. Va fi oferită cafea, produse de patiserie 

dulce și sărată (minim 150 grame/persoana) și apa plată și minerală (min 0,5litru/persoană), 

apă plată și minerală (minim 0,5 litri/persoană), produse de patiserie dulce și sărată (minim 

150 grame/persoană);  

Asigurarea unui set de materiale de promovare pentru conferința de presă/informare media, după 

cum urmează: 

 Multiplicarea comunicatului de presă al conferinței în 40 exemplare; 

 Multiplicarea unui material de prezentare sau informare de max. 25 de pagini A4, în 25 de 

exemplare. 

AC va pune la dispoziția Prestatorului, înaintea evenimentului, materialul de prezentare, pe care 

Prestatorul îl va include pe memory stick, împreună cu textul comunicatului de presă și alte materiale 

vizuale sau editoriale ce vor fi oferite de AC înainte de eveniment.  

Prestatorul va prelua de la sediul AC materialele de informare/promoționale ce vor fi incluse în kitul 

de conferință (1 pliant, 1 memory stick pe care Prestatorul va încărca materialele elaborate, 1 pix, 1 

agendă, 1 sacoșă pânză, 1 umbrelă). Prestatorului îi revine obligația de a asigura multiplicarea și 

pregătirea kitului pentru fiecare participant.  

 

Servicii de foto/video: 

 Se vor realiza și livra minimum 50 de fotografii ce vor cuprinde cadre semnificative 

(fotografierea sălii în ansamblu, participanți, prezidiu, portrete vorbitori, elementele de 

decorare conținând identitatea vizuală, kitul de eveniment etc). Imaginile vor fi prelucrate 

pentru utilizare profesionistă. Minimum 10 dintre acestea vor fi livrate imediat după 

eveniment, în aceeași zi, pentru a fi utilizate în social media sau pentru materiale de presă, iar 

întregul pachet va fi livrat în max. 5 zile lucrătoare, într-o arhivă electronică; 

 Evenimentul va fi filmat pentru a putea fi distribuit pe rețelele sociale (dacă AC decide, în 

ziua evenimentului, că acest lucru este necesar) și înregistrat pentru realizarea unui sumar 

video post-eveniment. Montajul post-eveniment va surprinde cele mai importante momente, 

inclusiv sincron audio, cartoane de intro / outro, grafică (burtiere) în concordanță cu 

identitatea vizuală, va avea o lungime de min. 3 minute și o calitate adecvată pentru a putea fi 
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proiectat pe ecrane de dimensiuni 500 cm x 375 cm. Montajul va fi livrat în max. 10 zile 

lucrătoare, într-o arhivă electronică.  

Servicii de asistență tehnică pe perioada desfășurării evenimentului, în cadrul cărora prestatorul va 

asigura: 

o Prezența a minim 2 (două) persoane din partea prestatorului, disponibile pentru 

înregistrarea și primirea participanților la eveniment. La înregistrare, participanților li 

se va oferi kitul de eveniment, constând în: comunicat de presă, material de 

prezentare, 1 pliant, 1 memory stick cu materialele elaborate, 1 pix, 1 agendă, 1 

sacoșă pânză, 1 umbrelă. 

o Prezența unui operator tehnic care să asigure buna funcționare a echipamentelor 

(sonorizare, vizual) și să ofere asistență vorbitorilor în mânuirea echipamentelor;  

o Prezența unui coordonator de eveniment din partea Prestatorului.  

 

 

4.3. Eveniment de prezentare a modelului 3D arhitectural 

 

Calendar de execuție: în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la finalizarea 

modelului 3D arhitectural. 

 

Eveniment organizat pentru min. 50 de participanți (reprezentanți media și părți interesate) la care va 

fi prezentat modelul 3D arhitectural al viitorului Spital. 

Pentru acest eveniment Prestatorul va identifica instituțiile media relevante, va realiza o listă 

consolidată de invitați (alcătuită din jurnaliștii relevanți identificați de Prestator și aprobați de către 

AC, precum  și contactele suplimentare puse la dispoziția operatorului economic de către AC), va 

realiza și transmite invitații către potențialii participanți, va primi şi centraliza confirmările de 

participare, va elabora un comunicat de presă, va pregăti un set de materiale de prezentare pe baza 

informației furnizate de AC și a modelului 3D. Comunicatul de presă va fi distribuit jurnaliștilor 

prezenți la eveniment, precum și pe e-mail către presa locală, presa specializată și presa generalistă 

națională relevantă după avizarea prealabilă a AC. 

Servicii solicitate: 

 Identificarea jurnaliștilor relevanți și administrarea procesului de invitare/confirmare a tuturor 

invitaților 

 Închiriere sală în Cluj-Napoca pentru eveniment cu o capacitate minimă de 80 de persoane în 

format teatru, pentru 4 ore, intervalul orar 10:00 – 14:00. Locația sălii trebuie să fie adecvată 

pentru eveniment.  

 Aranjarea sălii pentru 50 de persoane. Sala va avea o suprafață minim necesară care să 

respecte reglementările legale în vigoare de la data la care va avea loc evenimentul.; 

 Un spațiu de înregistrare al participanților, la intrarea în sală; 
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 Decorarea sălii și a spațiului de înregistrare cu următoarele: 1 banner tip Pop-Up Spider 

pentru marcarea prezidiului; 1 roll-up banner în spațiul de înregistrare; 1 roll-up banner în 

sală; 4 afișe, dintre care 2 la intrarea în clădirea în care are loc evenimentul 

 Sala va dispune de sistem de conferință (inclusiv laptop, sistem de proiecție și sonorizare), 

echipament pentru filmare cu posibilitate de transmitere live pe canale de social media, acces 

internet 

Asigurare servicii de catering pentru minimum 50 de persoane, cu asigurarea următoarelor servicii: 

 O pauză de cafea înainte de începerea conferinței, în intervalul orar 10:00 – 10:30. Vor fi 

oferite cafea, apă plată și minerală (minim 0,5 litri/persoană), produse de patiserie dulce și 

sărată (minim 150 grame/persoană);  

 Un prânz tip „bufet suedez” organizat în intervalul orar 13:30 – 14:00, cu un meniu complet 

variat (inclusiv cu preparate vegetariene și de post):  

o minimum 8 tipuri de antreuri (fingerfood);  

o minimum 4 tipuri de produse de patiserie dulce (prăjituri) pentru desert;  

o fructe;  

o băuturi: apă plată și minerală, cafea. 

Asigurarea setului de materiale de informare pentru eveniment, după cum urmează: 

 Multiplicarea comunicatului de presă al conferinței în 50 exemplare; 

 Multiplicarea materialului de prezentare sau informare de max. 25 de pagini A4, în 50 de 

exemplare. 

Prestatorul va include pe memory stick materialul de prezentare pe care îl va pregăti înaintea 

evenimentului (pe baza informațiilor oferite de AC și a simulării 3D a planului arhitectural), 

împreună cu textul comunicatului de presă și alte materiale vizuale sau editoriale ce vor fi oferite de 

AC înainte de eveniment.  

Prestatorul va prelua de la sediul AC materialele de informare/promoționale ce vor fi incluse în kitul 

de eveniment (1 pliant, 1 memory stick pe care Prestatorul va încărca materialele elaborate, 1 pix, 1 

agendă, 1 sacoșă pânză, 1 umbrelă). Prestatorului îi revine obligația de a asigura multiplicarea și 

pregătirea kitului pentru fiecare participant.  

 

Servicii de foto/video: 

 Se vor realiza și livra minimum 100 de fotografii ce vor cuprinde cadre semnificative 

(fotografierea sălii în ansamblu, participanți, prezidiu, portrete vorbitori, elementele de 

decorare conținând identitatea vizuală, kitul de eveniment etc.). Imaginile vor fi prelucrate 

pentru utilizare profesionistă. Minimum 10 dintre acestea vor fi livrate imediat după 

eveniment, în aceeași zi, pentru a fi utilizate în social media sau pentru materiale de presă, iar 

întregul pachet va fi livrat în max. 5 zile lucrătoare, într-o arhivă electronică; 

 Evenimentul va fi filmat pentru a putea fi distribuit pe rețelele sociale (dacă AC decide, în 

ziua evenimentului, că acest lucru este necesar) și înregistrat pentru realizarea unui sumar 

video post-eveniment. Montajul post-eveniment va surprinde cele mai importante momente, 

inclusiv sincron audio, cartoane de intro / outro, grafică (burtiere) în concordanță cu 

identitatea vizuală, va avea o lungime de min. 3 minute și o calitate adecvată pentru a putea fi 
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proiectat pe ecrane de dimensiuni 500 cm x 375 cm. Montajul va fi livrat în max. 10 zile 

lucrătoare, într-o arhivă electronică.  

Servicii de asistență tehnică pe perioada desfășurării evenimentului, în cadrul cărora prestatorul va 

asigura: 

o Prezența a minim 2 (două) persoane din partea prestatorului, disponibile pentru 

înregistrarea și primirea participanților la eveniment. La înregistrare, participanților li 

se va oferi kitul de eveniment, constând în: comunicat de presă, material de 

prezentare, 1 pliant, 1 memory stick cu materialele elaborate, 1 pix, 1 agendă, 1 

sacoșă pânză, 1 umbrelă. 

o Prezența unui operator tehnic care să asigure buna funcționare a echipamentelor 

(sonorizare, vizual) și să ofere asistență vorbitorilor în mânuirea echipamentelor;  

o Prezența unui coordonator de eveniment din partea Prestatorului.  

 

4.4. Ceremonia de spargere solului după semnarea contractului de lucrări 

 

Calendar de execuție: în termen de cel mult 90 de zile calendaristice după semnarea 

contractului de lucrări. 

 

La eveniment vor participa cca 150 de participanți, dintre care 130 din jud Cluj. Se va asigura cazare 

și transport pentru 20 de participanți de la București, iar decontarea cazării si transportului 

participanţilor din şi spre localitatea de domiciliu, la locaţia situată în Cluj în care se va desfăşura 

conferinţa, se va realiza în condiţiile legislaţiei în vigoare. 

Ceremonia va include deplasare la situl de construcție, precum și o prezentare a viitorului Spital. 

Prezentarea va fi făcută într-un mod atractiv și original, pentru a reprezenta un moment memorabil 

pentru participanți și pentru a fi preluată cu ușurință de media locală și națională, datorită calității 

sale de „știre”.  

La șantier, Prestatorul va organiza o activitate care să îi implice pe participanți, să îi energizeze și să 

constituie un prilej de video opportunity sau photo opportunity.  

După eveniment, participanții trebuie să rămână cu o experiență memorabilă, precum și cu informații 

(vizuale) cât mai complete cu privire la viitorul Spital și la procesul de construcție, echipare și dare în 

folosință a acestuia. Ca urmare, indiferent de formatul evenimentului, Prestatorul va prevede 

echipament de conferință pentru prezentare precum și alte echipamente sau materiale promoționale 

pentru experiența de la șantierul de construcție. 

Ceremonia va include și un moment în care vor fi asigurate servicii de catering pentru participanți, 

care vor include cafea, apă, băuturi răcoritoare precum și fingerfood (cel puțin 8 tipuri de antreuri, 

cel puțin 2 tipuri de desert și fructe). 

Spațiile în care se va derula evenimentul vor fi identificate cu roll-up bannere, afișe și un banner tip 

pop-up spider textil (conform pachetului de materiale de promovare realizate în cadrul prezentului 

Proiect), iar kitul de eveniment pe care Prestatorul îl va distribui fiecărui participant va conține cel 

puțin următoarele: 1 pliant, agenda evenimentului și materiale informative multiplicate, 1 pix, 1 
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agendă, 1 sacoșă pânză, 1 lanternă frontală, 1 termos. Suplimentar, vor fi incluse alte materiale 

informative sau promoționale, în funcție de formatul creativ propus de Ofertant pentru eveniment. 

În cadrul Propunerii tehnice, Ofertantul va descrie un format complex de eveniment, creativ și 

atractiv pentru participanți și media, respectând condițiile minimale de mai sus. Această propunere 

va constitui, de asemenea, un criteriu de evaluare a Propunerii tehnice. 

Prestatorul va identifica instituții media relevante ai căror reprezentanți vor fi invitați (supuși în 

prealabil aprobării AC), va consolida lista de potențiali invitați cu cei transmiși de AC, va administra 

procesul de invitare, confirmare a participării, cazare / transport a invitaților de la București, va 

organiza evenimentul și va oferi asistență în derularea acestuia.  

La fel ca pentru celelalte produse realizate în cadrul acestui contract, toate materialele suplimentare 

propuse pentru acest eveniment vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuala actualizat 

pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020,  

Servicii de foto/video: 

 Se vor realiza și livra minimum 100 de fotografii ce vor cuprinde cadre semnificative 

(imagini de ansamblu din timpul prezentării și de pe șantier, participanți, momente 

semnificative, portrete, elementele de decorare conținând identitatea vizuală, kitul de 

eveniment etc.). Imaginile vor fi prelucrate pentru utilizare profesionistă. Minimum 10 dintre 

acestea vor fi livrate imediat după eveniment, în aceeași zi, pentru a fi utilizate în social 

media sau pentru materiale de presă, iar întregul pachet va fi livrat în max. 5 zile lucrătoare, 

într-o arhivă electronică; 

 Evenimentul va fi filmat pentru a putea fi distribuit pe rețelele sociale (dacă AC decide, în 

ziua evenimentului, că acest lucru este necesar) și înregistrat pentru realizarea unui sumar 

video post-eveniment. Montajul post-eveniment va surprinde cele mai importante momente, 

inclusiv sincron audio, cartoane de intro / outro, grafică (burtiere) în concordanță cu 

identitatea vizuală, va avea o lungime de min. 3 minute și o calitate adecvată pentru a putea fi 

proiectat pe ecrane de dimensiuni 500 cm x 375 cm. Montajul va fi livrat în max. 10 zile 

lucrătoare, într-o arhivă electronică.  

Servicii de asistență tehnică pe perioada desfășurării evenimentului, în cadrul cărora prestatorul va 

asigura: 

o Prezența a minim 2 (două) persoane din partea prestatorului, disponibile pentru 

înregistrarea și primirea participanților la eveniment. La înregistrare, participanților li 

se va oferi kitul de eveniment, constând în: comunicat de presă, material de 

prezentare, 1 pliant, 1 memory stick cu materialele elaborate, 1 pix, 1 agendă, 1 

sacoșă pânză, 1 lanternă frontală, 1 termos. 

o Prezența unui operator tehnic care să asigure buna funcționare a echipamentelor 

(sonorizare, vizual) și să ofere asistență vorbitorilor în mânuirea echipamentelor;  

o Prezența unui coordonator de eveniment din partea Prestatorului.  

4.5. Spot radio; realizare și difuzare  

 

Prestatorul va realiza un spot audio, va face mediaplan și va coordona difuzarea radio. 
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Calendar de execuție:  

 cu 10 zile calendaristice înainte de evenimentul 4.4 Ceremonia de spargere 

solului după semnarea contractului de lucrări  

 timp de 10 zile calendaristice după data lansării versiunii finale a website-ului 

(4.10)  

 

Cerințe: concept, scenariu, realizare, postproducţie 

- sunet stereo şi format: 

 MP3, CODARE 128 kB/ sec, Frecvenţa 44100 Hz 

 WAV, 320 kB/ sec, Frecvenţa 48 khz 

- Suport electronic 

- Durata spotului: 30 de secunde 

 

Ofertantul va prezenta în Propunerea tehnică două scenarii pe baza informațiilor din prezentul caiet 

de sarcini.  

 

După semnarea contractului, ofertantul declarat câştigător va dezvolta scenariul ales de AC şi care va 

sta la baza realizării spotului, ţinând cont de observaţiile şi recomandările AC, care îşi rezervă 

dreptul de a propune modificări în scenariu, în vederea agreării unei forme finale.  

 

Tonul general al spotului va fi informativ, factual, optimist, uman, fără a fi persuasiv. Mesajul 

și felul în care spotul este interpretat trebuie să inspire încredere. 

 

Spotul va conţine un set de elemente obligatorii: 

- Numele proiectului 

- Partenerii implicaţi 

- Finanţatorul 

 

Spotul audio va fi difuzat în două perioade distincte de câte 10 zile calendaristice (2 x 10 zile). 

 

În fiecare dintre perioadele de difuzare, spotul va fi difuzat pe două posturi locale și unul cu 

acoperire națională, cu o frecvență de min. 3 difuzări/zi/post de radio, una dintre aceste difuzări fiind 

în primetime.  

Ofertantul va propune un mediaplan general, menționând posturile considerate de impact. 

După finalizarea celor două perioade de difuzare, Prestatorul va raporta, în interval de 10 zile 

lucrătoare, rezultatele campaniilor (număr de difuzări, audiență). 

 

4.6. Bannere online distribuite pe website-uri și publicitate pe social media  

Va fi realizat un banner online dinamic (în mai multe versiuni de format) și minimum 12 

postări (cu conținut creativ, grafic, static sau dinamic) sponsorizate pe social media 
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Calendar de execuție: după data lansării versiunii finale a website-ului (4.10) 

 

Cel putin 300,000 de afisari 

Banner web, dimensiuni optime 300x240 px, minim 63.000 px (respectând dimensiunea casetelor 

din web-site gazdă),  

Concepţia şi producţia materialelor va fi obligatoriu conformă cu MIV Regio .  

Afişare banner web la nivelul Regiunii Nord Vest şi naţional, conform unui media-plan care va 

acoperi o selecție de website-uri, dintre care cel puțin două website-uri de știri generaliste cu 

acoperire regională, un website de știri generaliste cu acoperire națională și trei website-uri 

specializate (servicii publice, servicii medicale, administrație publică). 

Selecția de website-uri va fi prezentată în prealabil AC pentru aprobare. 

Cantitate și durată:  

a. Bannere – Minimum 100,000 afișări, timp de 2 luni pe un site cu specific naţional 

b. Bannere – Minimum 100,000 afișări, timp de 2 luni pe site-uri cu specific local/regional  

c. Bannere – Minimum 100,000 afișări, timp de 2 luni pe site-uri specializate  

d. Postări social media - Minimum 6 luni, cu o frecvență de 2 postări pe lună 

 

Cerințele privind afișările și caracteristicile website-urilor gazdă selectate de Prestator: 

- Minimum 100,000 de afișări pe un website de știri generalist, cu acoperire națională, cu minimum 

1,000,000 vizitatori unici pe lună (audiență medie, certificată de o instituție specializată, pentru cel puțin 3 

luni din ultimul an calendaristic); 

- Minimum 100,000 de afișări cumulate pe două website-uri de știri generaliste, cu acoperire regională sau 

locală. Cele două site-uri trebuie să aibă suma audiențelor medii de cel puțin 600,000 de vizitatori unici 

(audiență medie cumulată, certificată de o instituție specializată, pentru cel puțin 3 luni din ultimul an 

calendaristic); 

- Minimum 100,000 de afișări cumulate pe trei website-uri specializate. Cele trei site-uri trebuie să aibă 

suma audiențelor medii de cel puțin 300,000 de vizitatori unici (audiență medie cumulată, certificată de o 

instituție specializată, pentru cel puțin 3 luni din ultimul an calendaristic). 

 

Mostrele vor fi transmise la AC în format digital pentru aprobare și îndosariere. 

Numărul de versiuni (formate) de bannere depinde de formatul solicitat/suportat de fiecare site vizat, 

însă numărul total de versiuni necesare nu va fi mai mic de 20 (douăzeci). Prestatorul se va asigura 

că bannerele sunt realizate în conformitate cu caracteristicile fiecărui site. Intră în responsabilitatea 

Prestatorului să se asigure, înainte de publicare, ca sunt respectate toate condițiile pentru vizibilitate 

corespunzătoare și să verifice, post publicare, buna funcționare și calitatea grafică a bannerului. 

 

4.7. Reclame în publicații de specialitate   

Trei machete publicate în publicații de specialitate  

Calendar de execuție: după data lansării versiunii finale a website-ului (4.10) 

Pe baza informațiilor primite de la AC, Prestatorul va realiza trei materiale de tip advertorial 

(text informativ) care conțin, pe lângă text și elemente de identitate vizuală. Prestatorul va elabora 

textul, va realiza macheta grafică, va coordona aparițiile în publicațiile selectate și va achiziționa un 
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exemplar din publicația în care a apărut materialul, pentru a putea verifica apariţia și a include în 

raportare. În cazul în care publicația are doar apariții online, va furniza o fotografie de ecran în care 

să fie evidențiate clar data apariției și macheta în întregime.  

Materialul de tip advertorial va fi supus aprobării AC înainte de publicare. 

Publicațiile locale, regionale si naţionale în care se vor publica materialele publicitare vor fi 

publicaţii periodice, cu capacitatea de a publica materiale pe teme specifice pentru administrație, 

servicii publice, servicii de sănătate, sau alte subiecte conexe cu administraţia sau de interes public.  

Prestatorul va identifica publicațiile cele mai potrivite pentru promovarea Proiectului și va 

propune AC o listă a cel puțin 5 astfel de publicații, cu caracteristicile lor și argumente pro/contra 

privind includerea machetelor. Pe baza acesteia, va recomanda AC cele 3 publicații în care propune 

publicarea, iar AC va decide asupra selecției finale, dintre care cel puțin una va fi o publicație cu 

acoperirea națională. 

Informațiile si elementele grafice obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul 

Fondul European de Dezvoltare Regionala, sigla Guvernului României, sigla Programului 

Operațional Regional 2014-2020 si sloganul "Călătoria continua", sigla instrumentelor Structurale 'in 

Romania, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe scurt), valoarea 

totala a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă, data începerii și finalizării proiectului și 

codul MySMIS al acestuia. 

În partea de jos se vor trece: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de 

Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: "Conținutul acestui material nu 

reprezintă 'in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României" si 

textul "Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin 

Programul Operațional Regional  2014-2020", logo-ul autorității contractante și datele de contact 

Elaborarea materialului va respecta prevederile Manualului de identitate vizuala actualizat 

pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020, disponibil online la adresa 

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv. 

 

4.8. Materiale de informare și promovare  

Vor fi realizate următoarele materiale de informare și promovare care vor fi utilizate în 

realizarea evenimentelor menționate mai sus (conferințe de presă/informări media, eveniment de 

prezentare și eveniment de spargere a solului), precum și în alte împrejurări în care AC comunică 

informații privind Proiectul. Toate aceste materiale vor respecta prevederile Manualului de identitate 

vizuala actualizat pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020, disponibil online la 

adresa  

 

4.8.1. Bannere stradale (5 buc.) 

 poliplan de exterior tiparit digital in policromie 2 fete  

 finisare: buzunare si capse laterale  

 dimensiuni 8m X 1.20m 

 amplasare/montaj: 1 în Florești, celelalte 4 în Cluj-Napoca 

 

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv
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Calendar de execuție: la data evenimentului Ceremonie de spargere solului după 

semnarea contractului de lucrări (4.4) 

 

4.8.2. Cărți de vizită (3000 buc.) 

 tiraj: 3000 exemplare; 

 format: 90x 50 mm; 

 suport: carton dublu cretat luciu sau mat de minim 300 g/mp; 

 culoare: policromie faţă 

 

Calendar de execuție: în max. 30 de zile de la semnarea contractului  

 

 

4.8.3. Panou interior (roll-up vertical)  - 4 buc., care vor fi amplasate pe întreaga perioadă 

a derulării proiectului astfel: unul la sediul AC (Ministerul Sănătății, București), iar celelalte 

trei la Cluj-Napoca la DSP Cluj și birouri DMISR. Cele 3 produse aflate în Cluj-Napoca vor 

fi utilizate la decorarea locațiilor la evenimentele menționate mai sus. 

Calendar de execuție: în max. 30 de zile de la semnarea contractului  

Roll –up –urile  vor avea dimensiuni de min 2,0 m x 0,80 1,5 m. Printul pentru roll-up se realizează 

pe polipropilenă sau pe banner subțire (material special pentru rollup, care permite înfășurarea în 

interiorului sistemului roll up fără a deteriora rezistența acestuia). Roll Up-ul se va furniza în husa 

pentru transport. 

Prestatorul va utiliza materiale necesare şi ambalarea corespunzătoare pe perioadele transportului, 

pentru a asigura integritatea fizică a produselor pe toată perioada de desfășurare a proiectului. În 

cazul deteriorării produsului în perioada de implementare a proiectului, acesta va fi înlocuit cu unul 

nou. 

Prestatorul va prezenta două propuneri creative de panou interior (roll-up) cu următoarele 

elemente obligatorii: titlu programului operațional şi al proiectului, sigla UE, a Guvernului 

României, sigla Programului Operațional Regional 2014 – 2020 şi a Instrumentelor Structurale. 

Concepția și execuția grafică vor respecta cerințele Manualului de Identitate Vizuală a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru bannere verticale. 

 

4.8.4. Panoul temporar - 1 buc., care va fi ridicat pe șantier la începutul lucrărilor .  

Calendar de execuție: la data evenimentului Ceremonie de spargere solului după semnarea 

contractului de lucrări (4.4) 

Acesta va fi confecționat din material rezistente la intemperii, cu dimensiunea de lungime 3m x 

înălțime 2 m. În cazul în care materialul  sau suportul pe care este fixat se deteriorează, contractantul 

va suporta costurile pentru înlocuirea acestuia. Restul detaliilor tehnice referitoare la realizarea 

panourilor temporare se regăsesc în Manualul de identitate Vizuală pentru Programul Operațional 

Regional POR 2014-2020. Panourile se vor monta pe structură autopurtantă (stâlpi metalici, cadru 

metalic) la o distanță de 2 metri de sol și cu fundație de beton. Conform legislației în vigoare, pentru 
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montarea panourile temporare este obligatoriu obținerea autorizației de construire. Prestatorul are 

sarcina de a obține pe cheltuiala proprie toate avizele/acordurile și Autorizația de construire. Panoul 

va fi amplasat la următoarea adresă : localitatea  Florești, str. Avram Iancu, nr.370-374, județul Cluj 

până la 3 luni după terminarea lucrărilor de construire.  

În caz de deteriorare/furt, în acest interval de timp, furnizorul de servicii de publicitate și informare 

este obligat să îl înlocuiască în cel mult 15 zile de la identificarea deteriorării/furtului. 

Furnizorul va prezenta două propuneri creative de  panou temporar cu următoarele elemente 

obligatorii: 

 - logo-ul Uniunii Europene și cuvintele Uniunea Europeană, fără abrevieri, însoțit de numele 

Fondului European de Dezvoltare Regională. 

- logo-ul Guvernului României 

- logo-ul Programului Operațional Regional 2014-2020 și sloganul “Călătoria continuă!” 

- logo-ul beneficiarului 

- logo-ul Instrumentelor Structurale 

- numele proiectului 

- numele beneficiarului 

- obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al 

acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere) 

- valoarea totală a proiectului 

- valoarea contribuției comunitare a proiectului 

- termenul de finalizare, conform contractului de finanțare 

- textul ”Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020” 

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE împreună cu numele Fondului 

European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puțin 25% din panoul respectiv. 

Observații : toate materialele de informare și publicitate vor fi realizate color și vor respecta în 

totalitate specificațiile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020. 

Panoul va beneficia de garanție valabilă până la data de 31.12.2026 

 

4.8.5. Pliant 

Va fi elaborat textul, va fi realizat conceptul grafic al unui pliant informativ privind Proiectul 

și acesta va fi produs într-un tiraj de 1400 buc. 

 

Calendar de execuție: la data realizării primului eveniment (din punct de vedere 

calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv 4.2, 4.3 sau 4.4 

 

- tiraj: 1400 exemplare; 

- format inchis 10*21 cm, deschis 30*21 cm Suport: DCM 200gr, Tipar: 4+4 cmyk, Finisare: taiere, 2 

biguiri, pliere 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii  
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Pe baza informațiilor furnizate de AC, Prestatorul va elabora textul și va prezenta două propuneri 

creative de pliant. Pliantul va include informaţii privind finanţatorul, scopul, obiectivele, etapele, 

activităţile şi rezultatele estimate ale proiectului, precum și alte informații ce pot fi considerate utile 

cititorului. 

• Pe coperta pliantului vor apărea sigla UE, a Guvernului României, sigla POR și a 

Instrumentelor Structurale, conform regulilor din Manualul de Identitate Vizuală. 

• Pe spatele pliantului se va plasa o casetă tehnică ce va conține următoarele elemente: 

titlul proiectului, editorul materialului, data publicării, textul “Conținutul acestui material nu 

reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

• Textul Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operațional Regional  2014-2020".” va fi plasat deasupra casetei 

tehnice pe ultima copertă. 

• Datele de contact al Ministerului Sănătății vor fi incluse în partea de sus a ultimei 

coperte (spatele pliantului). 

• Concepția şi execuţia grafică vor respecta Manualul de Identitate Vizuală a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020 

 

4.8.6. Afiș 

Va fi elaborat conceptul grafic al unui afiș de informare/promovare a Proiectului și acesta va fi 

produs într-un tiraj de 100 buc. 

Calendar de execuție: în max. 30 de zile de la semnarea contractului  

 

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- tiraj: 100 exemplare; 

- format: 460 x 680 mm ; 

- suport: hârtie lucioasă de 130 g/mp; 

- culoare: policromie faţă; 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii. 

Notă: 

 Prestatorul va prezenta două propuneri creative de afiş, dintre care AC va alege una.  

 Afișul va include, pe lângă mesajul de informare/promovare, următoarele informații 

referitoare la acest proiect: titlu, denumire beneficiar și partener, scop, data de începere, perioada de 

implementare, valoarea totală (defalcată în contribuție UE și națională). 

 Afişul va sublinia mesajul care trebuie transmis şi va conţine ca elemente de identitate 

sigla UE, a Guvernului României, sigla POR şi a Instrumentelor Structurale împreună cu 

textul “ Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operațional Regional  2014-2020".”. 

 Concepţia şi execuţia grafică vor respecta Manualul de Identitate Vizuală a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020. 

 

4.8.7. Invitație 
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Va fi elaborat conceptul grafic al unei invitații pentru evenimentul de spargere a solului și 

acesta va fi produsă într-un tiraj de 150 buc. 

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- format inchis 20*10 cm / deschis 40*10 cm, suport: DCM 300gr, tipar: 4+4 cmyk, 

plastifiere mata fata/verso, finisare: 1 biguire, lacuire selectiva 1 fata; 

- format plic: DL (110 x 220mm), suport: hârtie minim 130 g/mp, culoare: policromie 

faţă; 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii 

- versiune electronică pentru transmitere pe e-mail 

Notă: 

 Furnizorul va prezenta două propuneri creative de invitație, dintre care AC va alege una. 

 Invitația va conține următoarele informații referitoare la acest proiect: titlu, denumire 

beneficiar, scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată în contribuție 

UE și națională). 

 Invitația va anunța evenimentul şi va conţine ca elemente de identitate sigla UE, a 

Guvernului României, sigla POR şi a Instrumentelor Structurale împreună cu textul “ 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

prin Programul Operațional Regional  2014-2020".”. 

 Concepţia şi execuţia grafică vor respecta Manualul de Identitate Vizuală a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020. 

 

4.8.8. Pop-up spider textil - 1 buc 

Calendar de execuție: la data realizării primului eveniment (din punct de vedere 

calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv 4.2, 4.3 sau 4.4 

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- Dimensiuni: 5 m x 2,30 m 

- Designul va fi propus de Prestator, respectând Manualul de Identitate Vizuală a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Designul va trebui să ofere un fundal 

reprezentativ pentru proiect la oportunitățile de imagine (în care identitatea vizuală să fie 

bine încadrată și distribuită pe suprafața pânzată) 

- Caracteristici: structura tubulara din aluminiu peste care se monteaza o husa elastica 

din material textil prevazuta cu fermoar, cu geantă transport 

 

4.9. Materiale promoționale  

Vor fi realizate următoarele materiale promoționale care vor fi utilizate în realizarea evenimentelor 

menționate mai sus (conferințe de presă/informări media, eveniment de prezentare și eveniment de 

spargere a solului), precum și în alte împrejurări în care AC comunică informații privind Proiectul.  

Toate aceste materiale vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuala actualizat pentru 

Programul Operațional Regional POR 2014-2020, disponibil online la adresa 

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv.  

http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv
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Calendar de execuție: la data realizării primului eveniment (din punct de vedere 

calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv 4.2, 4.3 sau 4.4 

 

4.9.1. Pix 

Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- nr. bucăți: 300 

- culoare: albă  

- personalizare policromie, 2 poziții 

- material: plastic 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii. 

 

4.9.2. Agenda 

Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- nr. bucăți: 300 

- format 145x205 mm, nedatată  

- interior minim 100 file  

- coperta policromie fața personalizată cu elementele obligatorii de identitate vizuală 

POCA și ale proiectului,  

- carton 300 gr/mp 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii. 

Notă: Furnizorul va prezenta două propuneri creative de copertă  

 

4.9.3. Memory Stick 

Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- nr. bucăți: 300 

- personalizare policromie, 2 poziții 

- capacitate: 16 GB; 

- interfață: minim USB 2.0 

- distribuție la Ministerul Sănătăţii. 

 

4.9.4. Geantă tip rucsac  

- nr. bucăți: 50 

Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

Geantă tip rucsac din material textil cu spatele întărit și bretele ajustabile, personalizat pe o suprafață 

echivalent A4. Va avea compartiment protecție laptop cu diagonală de minim 15,6” și buzunare 

interioare pentru accesorii.  

Dimensiuni minime (Lungime x Lățime x Adâncime) 45cm x 25cm x 10cm 

Personalizare pe o suprafță echivalentă A4 

 

4.9.5. Sacoșă de material textil (300 buc) 
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Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

 Dimensiuni: 37 x 41 cm, cu 2 mânere 

 Personalizare pe o suprafață echivalent A4 

 Grosimea pânzei: 140 g/m2 

 Culoare: natur 

4.9.6. Baterie externă 

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanță:  

- nr. bucăți: 50 

- conectivitate: MicroUSB/USB-C 

- personalizare policromie 

- capacitate minimă: 20000 mAh; 

- număr porturi: 2 

- afișaj: digital; 

- distribuție la Ministerul Sănătății. 

 

4.9.7. Umbrela 

Specificaţii tehnice/ Criterii de acceptanţă:  

- nr. bucăți: 100; 

- material: material textil - polyester 190T; 

- mâner: metallic 

- husă: inclusă; 

- culoare: albastru închis 

- personalizare policromie 

 

4.9.8. Lanternă frontală 

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanță:  

- nr. bucăți: 150 

- lanternă frontală din aluminiu cu LED-uri, banda reglabila cu baterii  

- personalizare policromie 

 

4.9.9. Termos  

Specificații tehnice/ Criterii de acceptanță:  

- nr. bucăți: 150 

- capacitate minima 500 ml, cu opritor rapid și cupa metalică 

- personalizare policromie 

 

Observații : toate materialele de informare, publicitate și promovare și promoționale 

vor fi realizate color și vor respecta în totalitate specificațiile Manualului de Identitate Vizuală 

actualizat pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 
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4.10. Website  

 

Se va realiza un website dedicat proiectului, inclusiv întreținerea acestuia pe durata proiectului  

Calendar de execuție: 1 mai 2022 – 31 decembrie 2023.  

 

Website-ul are ca scop informarea publicului larg cu privire la proiectul de construcție a 

Spitalului de Urgență Cluj, la etapele acestuia, inițiatori și finanțatori, momente în derularea 

proiectului și estimarea intrării în folosință.  

De asemenea, website-ul va fi o resursă pentru profesioniștii media care doresc să afle date la zi 

despre proiect, precum și pentru operatorii economici interesați a intra în procedurile de achiziții ce 

se vor lansa pe durata construcției Spitalului. 

Din punct de vedere al vizibilității, pagina de deschidere va include obligatoriu următoarele:  

• sigla Uniunii Europene, inclusiv Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului 

României, sigla Regio și sloganul și sigla Instrumentelor Structurale, în această ordine;  

• în partea de jos va fi inserat textul: “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”;  

• sub sloganul de mai sus, se va insera textul (disclaimer): “Conținutul acestui material nu 

reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“. Acest 

disclaimer nu se aplică materialelor produse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Regional.  

• adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro), către care se va face o conexiune din 

pagina principală a proiectului și adresa paginii de Facebook a programului 

(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link.  

• link spre site-ul www.fonduri-ue.ro, însoțit de textul: “Pentru informații detaliate despre 

celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro” 

Siglele obligatorii trebuie afișate în varianta policromă pe site-urile web și trebuie să fie vizibile în 

partea de sus a unui dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă etc.), fără să fie nevoie de 

derularea paginii. 

 

Operatorul economic selectat va trebui să realizeze: 

- structură website; 

- webdesign; 

- soluție tehnică; 

- introducere conţinut şi dezvoltare, inclusiv administrare newsletter; 

- garantie/mentenanta de la data receptiei până la finalizarea contractului. 

 

Ofertantul va include în Propunerea tehnică o propunere de structură website, inclusiv de 

structură conținut newsletter, care să răspundă obiectivelor de informare și comunicare menționate 

mai sus. 
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Platforma online va trebui să fie adaptată pentru o administrare suplă și eficientă și să respecte 

următoarele cerinţe tehnice minimale: 

- CMS WordPress; 

- Design si creare pagini conform cerintelor de design si content (include articole, 

pagini, evenimente si alte custom posts ce pot fi definite ulterior); 

- Optimizare responsive pentru mobile, tablete, laptop si desktop; 

- Compatibilitate cu cele mai folosite browsere (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera); 

- Modul newsletter integrat 

- Modul evenimente cu lista, calendar; 

- Modul inregistrare la evenimente online de tip webinar; 

- Modul multilingual, care coreleaza paginile intre limbi, romana și engleza; 

- Compatibilitate sau modul pentru surveys, de tip Google forms 

- Modul SEO conform celor mai folosite motoare de cautare (Google si Bing); 

- Modul securitate (firewall, login protection, malware scanning etc.) - 100€/an 

- Modul cautare in site (toate paginile si atasamentele), inclusiv după cuvinte şi fraze cheie, 

folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite 

în tag-urile TITLE de pe toate paginile la cererea AC; 

- Modul optimizare viteza si optimizare imagini; 

- Modul backup website complet, automatizat si optiune manuala; 

- Implementare Google Analytics si furnizare raport lunar analitic, in format pdf; 

- Gazduirea site-ului pe perioada proiectului;  

- Mentenanta, garantie si actualizări pe durata proiectului. 

 

Pentru website si server: 

- PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery; 

- PHP v.7.3 sau mai mare; 

- Baza de date MySQL v.5.7 sau mai mare; 

- Apache, cele mai noi versiuni, in functie de trafic; 

- Sistem de securitate la nivel de server, de ultima generatie, cu modul special de 

protectie WordPress. 

Prestatorul va livra Autorității Contractante codurile sursă necompilate, editabile ale părţilor 

componente ale platformei, inclusiv a elementelor de grafică, precum şi toate informațiile relevante 

privind programele folosite pentru dezvoltare.  

 

Prestatorul va asigura instruirea a minimum 2 persoane din partea AC și va pune la dispoziția 

Autorității Contractante un manual de utilizare. 

 

Cerinţe privind grafica 

Designul site-ului trebuie să fie atrăgător, cu sobrietatea necesară imaginii unei instituții publice, 

dar fără a da impresia de rigiditate. Navigarea trebuie să fie intuitivă și user-friendly. 
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Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarea rapidă a 

conținutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser sau platforma 

utilizatorilor. 

Propunerile grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar și recognoscibil. Se vor prezenta 

doua propuneri din care se va alege una. Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile în 

funcţie de categorie (titlu, cap lista, lista, text, etc.). Fiecar modul / secţiune a platformei va fi tratat 

unitar din punct de vedere stilistic.  

Designul va fi optimizat pentru rezoluţii mici (varianta mobilă), medii și mari (varianta desktop). 

Imaginile utilizate vor fi optimizate de către prestator pentru vizualizare. Excepţiile vor fi 

specificate de către autoritatea contractantă dacă este cazul (de ex. conţinut destinat mass-media). 

În cazul în care ofertantul va include în design fotografii sau ilustrații care trebuie achiziționate, 

costul estimativ al acestora trebuie inclus în oferta financiară, iar prestatorul se va asigura că sunt 

îndeplinite toate condițiile legale privind utilizarea acestora. Site-ul dezvoltat trebuie să nu conțină 

tehnologii web design fără licență sau tehnologii care nu sunt destinate utilizării în scopuri 

comerciale.  

Fișierele video atașate articolelor vor apărea încorporate în pagina site-ului. Va exista 

posibilitatea rulării fișierelor video urcate pe server, direct în cadrul paginii site-ului. 

 

Site-ul va fi înscris în cel puțin unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (ex Google 

Analytics). 

Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului: 

- să dezvolte platforma în concordanţă cu necesităţile formulate de AC  

- să actualizeze conţinutul platformei cu informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă (text, 

multimedia, etc.) la cererea Autorităţii Contractante; 

- să găzduiască website-ul; 

- să dezvolte și să administreze un newsletter cu frecvență lunară începând cu luna a 11-a 

Proiectului (urmând a realiza 6 numere de newsletter) 

- să optimizeze materialul ce va fi adăugat pe site la cererea Autorităţii Contractante  

- să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea securităţii cu o 

periodicitate lunară şi la cererea Autorităţii Contractante 

- prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncționalitățile sesizate şi să 

corecteze erorile de aplicaţie apărute 

 

Prestatorul va oferi consultanță și suport tehnic gratuit începând cu 1 iunie 2022 – 31 decembrie 

2023 si va fi asigurat minim intre orele 7.00-19.00 x 5zile/săptămână.  

Timp de răspuns la solicitările beneficiarului. 

Pentru caracterizarea timpului de răspuns se definesc următoarele: 

- disfunctionalitati critice – timp de răspuns 1 ora, timp de remediere 2 ore; 

- disfunctionalitati majore – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 4 ore; 

- disfunctionalitati normale – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 24 ore. 
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5. Durata și execuția în timp a contractului  

5.1. Durata contractului: 

Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părți, după constituirea garanției de bună 

execuție și este valabil până la 31 Decembrie 2023. 

 

5.2. Graficul de livrare al serviciilor și produselor  

Prestatorul de servicii va prezenta în cadrul propunerii tehnice un grafic al activităților necesare 

pentru furnizarea serviciilor. Prestatorul de servicii trebuie să ia în considerare faptul că 

beneficiarul are obligația să transmită către OI pentru avizare toate materialele de informare și 

publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare și publicitate asumate prin 

contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.  

Prestatorul va livra materialele de promovare și promoționale la sediul Ministerului Sănătății 

conform graficului de livrare de mai jos, termenele decurgând de la data obținerii “bunului de 

tipar”  din partea Autorității Contractante pentru machetele materialelor.   

 

indicativ serviciu/produs Termen maxim de livrare 

4.1 Anunț în presa online  L 1 

4.2. Conferința de presă  
T4.1 + 30 zile 

4.3. 
Eveniment de prezentare a modelului 3D 

arhitectural  T4.3 + 60 zile 

4.4. 
Ceremonia de spargere solului după semnarea 

contractului de lucrări T4.4 + 90 zile 

4.5. Spot radio; realizare și difuzare  10 zile înainte de T4.4 
T4.10 + 10 zile 

4.6. 
Bannere online distribuite pe website-uri și 

publicitate pe social media  T4.10  

4.7. Reclame în publicații de specialitate  T4.10  

4.8. Materiale de informare și promovare    

  4.8.1. Bannere stradale  T4.4 

  4.8.2. Cărți de vizită  L1  

  4.8.3. Panou interior (roll-up vertical)   L1  

  4.8.4. Panoul temporar - 1 buc. T4.4 

  4.8.5. Pliant  T4.2  * 

  4.8.6. Afiș  L1  

  4.8.7. Invitație, plic  T4.4  

  4.8.8. Pop-up spider textil  T4.2  * 

4.9. Materiale promoționale    
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  4.9.1. Pix  T4.2  * 

  4.9.2. Agenda  T4.2  * 

  4.9.3. Memory Stick  T4.2  * 

  4.9.4. Geantă tip rucsac  T4.2  * 

  4.9.5. Sacoșă  T4.2  * 

  4.9.6. Baterie externă  T4.2  * 

  4.9.7. Umbrela  T4.2  * 

  4.9.8. Lanterna frontala  T4.2  * 

  4.9.9. Termos  T4.2  * 

4.10. Website  1.05.2022 - 31.12.2023 

 

* Produsele vor fi livrate înainte de evenimentul 4.2 (conferință de presă) sau de oricare dintre 

evenimentele 4.3 sau 4.4, dacă acestea au loc mai devreme decât 4.2. 

 

6. Responsabilitățile părților și cerințe pentru prestarea serviciilor 

6.1. Responsabilitățile Autorității Contractante: 

 Autoritatea Contractantă  va organiza, după atribuirea contractului, o întâlnire preliminară cu 

operatorul economic declarat câștigător, pentru a detalia modalitatea de lucru pe parcursul 

derulării contractului; 

  Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorului economic declarat câştigător toate 

informațiile / documentele relevante existente, necesare derulării unor activităţi din cadrul 

proiectului; 

 Autoritatea Contractantă va monitoriza, prin intermediul responsabilului desemnat cu 

monitorizarea contractului, activităţile operatorului economic şi va semnala operatorului 

economic declarat câștigător, orice abatere de la contract. 

6.2. Responsabilitățile Prestatorului (suplimentar față de cele indicate deja în Caietul de sarcini) 

 Produsele livrate trebuie să fie intacte, fără defecțiuni, să fie funcționale conform destinației 

acestora și să respecte standardele de calitate acceptate de uzanțele generale. 

 Prestatorul va furniza materialele de informare și publicitate prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini, la sediul AC sau indicat de aceasta, pe cheltuiala Prestatorului. 

 Prestatorul răspunde de execuția la timp a obligaţiilor contractuale şi de calitatea serviciilor și 

este responsabil pentru activitatea personalului, conform cerinţelor din caietul de sarcini; 

 Prestatorul nu va disemina texte, spoturi, sau elemente vizuale fără acordul AC asupra 

conținutului 

 Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile 

conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini; 
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 Toate încălcările și/sau nerespectările prevederilor de mai sus de către Prestator, care direct 

sau indirect provoacă prejudicii de orice natură Autorităţii Contractante, vor fi suportate în 

exclusivitate de Prestator. 

 Prestatorul se va conforma solicitărilor transmise de Autoritatea Contractantă, prin 

intermediul responsabilului de monitorizare de contract desemnat. 

 Prestatorul va informa de urgenţă Autoritatea Contractantă şi responsabilului de monitorizare 

de contract de orice eveniment sau circumstanţe ce împiedică execuţia la timp şi cu eficienţă 

a sarcinilor sale; 

 Pentru orice ilustraţii, fotografii, gravuri, elemente şi simboluri grafice şi orice alte opere 

supuse legislaţiei privind proprietatea intelectuală, folosite de Prestator în realizarea 

contractului, acesta se va asigura că au fost îndeplinite toate condițiile legale privind 

utilizarea operelor respective;   

 În cazul în care prestatorul va achita un preţ pentru licenţa de utilizare a oricăror opere create 

anterior şi folosite în realizarea obiectului contractului (fotografii, ilustraţii, software etc.), 

prestatorul îşi asumă plata totală şi nu va solicita compensarea respectivului preţ de către 

Autoritatea Contractantă.  

 Prestatorul este pe deplin răspunzător din punctul de vedere al drepturilor de proprietate 

intelectuală şi conexe asupra oricăror opere create anterior şi în timpul realizării obiectului 

contractului, AC fiind absolvită de orice pretenţii sau plângeri ulterioare din partea 

prestatorului sau a terţilor 

 Toate drepturile de proprietate intelectuală şi conexe privind grafica produselor finite sunt 

cesionate către AC şi trec în proprietatea exclusivă a AC, nelimitate în nici un fel la utilizare 

și exploatare, teritorial sau temporal. 

 Toate activităţile vor fi realizate cu aprobarea în prealabil a Autorităţii Contractante. 

6.3. Echipa de proiect 

Ofertantul va prezenta o echipă de 4 experți-cheie cu competențe și experiență generală și specifică 

adecvate pentru realizarea cu succes a activităților prevăzute în caietul de sarcini și care să lucreze 

coordonat. Experții vor colabora cu Autoritatea Contractantă, asigurându-se că personalul acesteia 

are toate informațiile pentru a lua cele mai bune decizii în aprobarea soluțiilor propuse de prestator. 

Experți principali/experți cheie: 

1. Lider de echipa/ manager de proiect 

2. Expert website  

3. Coordonator evenimente și expert produse promoționale  

4. Expert grafician 

Ofertantul poate propune și alți experți non-cheie suplimentari pe care îi consideră necesari, în limita 

bugetului. Pentru fiecare expert din echipa propusă, inclusiv pentru experții non-cheie suplimentari, 

ofertantul va indica experiența, poziția și atribuțiile în contract. 
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7. Rapoarte și recepția serviciilor 

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor se va face după verificarea conformității 

materialelor livrate cu cerințele din caietul de sarcini și se va materializa printr-un proces verbal de 

recepție.   

Dacă vreunul din materialele livrate nu corespunde specificațiilor, AC are dreptul să îl respingă, 

iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a: 

 lua măsuri pentru înlocuirea materialelor livrate neconforme în termen de 3 zile lucrătoare 

 sau de a face toate modificările necesare pentru ca materialele livrate să corespundă 

specificațiilor tehnice în termen de 3 zile lucrătoare. 

Materialele livrate vor include obligatoriu design, grafică, machetare, tipărire, inscripționare, etc., 

în conformitate cu descrierile fiecăruia din acest Caiet de Sarcini. 

Materialele livrate trebuie să respecte specificațiile tehnice și tipul solicitat. 

La livrare prestatorul va livra machetele finale și în format editabil pe e-mail, memory stick sau 

CD. 

După fiecare dintre evenimentele publice, Prestatorul va întocmi, în termen de 10 zile lucrătoare, 

câte un raport care va conține următoarele: 

 Pregătiri pentru eveniment  

 Agenda evenimentului și vorbitorii 

 Număr de participanți 

 Materiale pregătite și materiale distribuite 

 Activități post-eveniment și feedback (recomandări din partea Prestatorilor sau a 

participanților, alte informații) 

 Monitorizare media și social media post-eveniment 

Raportul va fi trimis către AC pentru verificare si întocmirea PV recepție 

 

8. Prețul și plata contractului. 

Prețul va include toate cheltuielile necesare pentru execuția contractului. Factura se va emite 

la livrarea produselor, numai după semnarea proceselor verbale de recepție de către Autoritatea 

Contractantă. Se vor efectua plăți parțiale, în funcție de livrarea și acceptarea produselor/serviciilor. 

Plata va fi efectuată după ce factura va obține “Bun de plată”. Factura va fi însoțită de avizul 

Organismul Intermediar pentru materialele pentru mass-media, de promovare și promoționale și de 

procesul verbal de recepție. Plățile se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 72/2013 „privind 

măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante”, art. 6, 

alin (1) și alin (4). 

 

9. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA OFERTEI  

Propunerea tehnică va cuprinde următoarele: 
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A. O descriere a metodologiei și planului de lucru abordate de Ofertant în vederea realizării cu 

succes a serviciilor și produselor. Aceasta trebuie să dovedească o înțelegere a contextului în 

care se va desfășura Proiectul, cunoașterea particularităților diferitelor instrumente de 

comunicare și servicii solicitate prin Caietul de sarcini, o bună corelare între resursele alocate 

și cerințe; o bună structurare a echipei de experți (cheie și non-cheie); o planificare adecvată a 

activității care să permită flexibilitate în execuție; 

B. Propunerea de structură pentru website, inclusiv newsletter; 

C. Descrierea unui concept de eveniment pentru momentul de spargere a solului; 

D. Prezentarea personalului Ofertantului, respectiv lista membrilor-cheie ai echipei și pozițiile 

acestora. Pentru fiecare membru al echipei, va fi menționată experiența relevantă pentru 

poziția respectivă precum și atribuțiile pe care le va îndeplini în cadrului Proiectului. În 

propunerea tehnică vor fi incluse și CV-urile membrilor-cheie ai echipei. Propunerea tehnică 

trebuie să dovedească o bună structurare a echipei și o bună alocare a membrilor acesteia în 

funcție de competențele și atribuțiile fiecărui expert. Dacă Ofertantul decide că Proiectul va fi 

mai bine realizat prin includerea altor experți (non-cheie), experiența, pozițiile și atribuțiile 

acestora vor fi menționate în propunerea tehnică, în limita bugetului contractului. CV-urile 

experților non-cheie nu vor fi evaluate, însă pentru fiecare expert non-cheie suplimentar, 

ofertantul va indica în mod explicit experiența, poziția și atribuțiile lui în cadrul contractului; 

Cuprinderea incompletă sau neincluderea tuturor specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini în 

cadrul ofertelor tehnice prezentate de către ofertanți, astfel cum sunt solicitate de către Autoritatea 

Contractantă poate conduce la neconformitatea acesteia.  

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini și  trebuie astfel elaborată încât să dea posibilitatea verificării respectării în totalitate a 

cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Specificațiile tehnice din prezenta documentație constituie cerințe minimale și obligatorii pentru 

luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, nerespectarea acestora 

atrăgând automat respingerea ofertei ca necorespunzătoare. 

 

Toate costurile legate de executarea contractului, cum ar fi: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de 

comunicații, cheltuieli administrative și indirecte (cheltuieli de secretariat, cheltuieli cu facilitățile 

suport puse la dispoziția AC în scopul realizării activităților propuse, cheltuieli de transport), vor fi 

incluse de către ofertant în tarifele ofertate. 

 

Tarifele unitare incluse în ofertă vor rămâne nemodificate pe toată durata contractului. Operatorii 

economici pot depune oferta doar pentru întreaga gamă de activități solicitate. 

Nu se va percepe avans pentru serviciile prestate, plățile vor fi efectuate doar pe bază de factură și 

proces verbal de recepție. 

10. CRITERII DE ATRIBUIRE  

Criteriul de atribuire „Cel mai bun raport calitate-preț”: 


