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Specificaţii şi cerinţe minime obligatorii de prestare a serviciilor de proiectare grafică 

şi machetare 

 

Capitolul 1. Prezentarea sumară a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. („ROMGAZ” sau 

„Societatea”) 

ROMGAZ, cu sediul în Mediaş, România, are ca principal obiect de activitate cercetarea 

geologică pentru descoperirea de noi rezerve, extracția şi înmagazinarea gazelor naturale, 

producția și furnizarea de energie electrică. ROMGAZ este unul dintre principalii producători 

și furnizori de gaze naturale din România. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare din 

anul 2013 pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori din București și respectiv de 

Bursa de Valori din Londra. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. 

Informații suplimentare despre ROMGAZ sunt disponibile pe site-ul www.ROMGAZ.ro.  

Capitolul 2. Obiectul achiziției 

ROMGAZ își propune să achiziționeze Servicii de proiectare grafică şi machetare. 

Capitolul 3. Cerințe minime obligatorii de prestare a serviciilor 

Generalităţi 

 Prestarea de servicii de proiectare grafică şi machetare în scopul prezentării profesionale 

a unui material de informare ROMGAZ, conform bunelor practici specifice companiilor 

listate la bursa naţională şi internaţională; 

 Livrabilele vor fi bilingve – română/engleză;  

 Livrabilele vor fi destinate atât afișării electronice cât şi prezentării în format tipărit; 

 Serviciile de proiectare grafică şi machetare vizează: 

o Un material informativ ROMGAZ care cuprinde între 40 - 45 de pagini, de 

dimensiune compatibilă formatului standard A4, de tipul unei prezentări 

profesionale, cu conținut text, date sub forma unor cifre şi tabele, imagini, 

reprezentări grafice, pictograme, fără a se limita la aceste forme de conținut, 

întrucât forma de prezentare va depinde de conceptul grafic propus; 

o Fiecare filă a materialului va avea o structură compusă din asocierea conţinutului 

text cu elemente grafice/imagini/pictograme/reprezentări grafice. 

 Achizitorul pune la dispoziția prestatorului toate datele şi informațiile necesare, respectiv 

text/date/cifre/imagini din portofoliul companiei; 

 Prestarea acestor servicii de proiectare grafică şi machetare este condiționată de 

semnarea unui Acord de confidențialitate conform termenilor achizitorului, semnat înaintea 

livrării informațiilor şi datelor de către achizitor prestatorului în scopul prelucrării acestora; 

 Prestatorul va oferta un preț unic/pagină proiectată, care include şi se referă la toate 

serviciile aferente proiectării grafice şi machetării; 
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Prestatorul va asigura: 

o Serviciile prestatorului presupun operațiuni de realizare a unui concept grafic 

adaptat materialului care este obiectul prestării serviciilor de proiectare grafică şi 

machetare; 

o Prestatorul va asigura prelucrare grafica a imaginilor, îmbunătățiri decupări 

fotografii/pictograme, vectorizare, realizarea de compoziții sau colaje, inserarea şi 

editarea de text, gestionare fonturi, precum şi adăugarea de detalii sau elemente 

de design grafic pentru obținerea unei imagini de ansamblu coerente şi concludente 

pentru terțe persoane care vor accesa informațiile cuprinse în material; 

o Prestatorul va lua în considerare faptul că fotografiile şi textul vor putea necesita 

prelucrarea formei inițiale, respectiv ajustarea şi calibrarea luminozității, calibrarea 

şi întărirea culorilor, decuparea secțiunilor ce urmează a fi folosite, mărirea 

contrastului, eliminarea impurităților, montaje, colaje, prelucrare dimensiune text, 

font, aliniere paragrafe, reprezentare grafică a unor date exprimate în cifre, 

intercalări grafice cu texte, tabele; 

o Prestatorul va asigura şi serviciile de grafică DTP după etapa machetării grafice 

prin verificarea, corectarea, finisarea şi încadrarea specifică a materialului, 

garantând astfel trecerea optimă din formatul digital al machetei grafice în format 

tipărit; 

o Creația grafică originală/unică va contura identitatea companiei conferind 

consistență mesajului/informației ce urmează să fie comunicat(e); 

o Prestatorul va aborda pentru acest proiect o temă creativă adaptată domeniului de 

activitate şi valorilor corporative şi va aplica metode şi tehnici de conversie a 

informației prin intermediul tehnologiei digitale şi tehnicilor profesionale dedicate, 

având ca rezultat generarea unui ansamblu coerent de text şi imagine/grafică 

pentru materialul comandat;  

o Conceptul de creație grafică propus va oferi pe lângă atractivitate vizuală şi reale 

soluții de comunicare, prin parcurgerea tuturor etapelor impuse de un plan de 

comunicare eficient; 

o Proiectele grafice vor fi predate Achizitorului şi în format editabil, după achitarea 

integrală a contravalorii serviciilor de proiectare grafică şi machetare; 

o Cu predarea tuturor fișierelor grafice va fi transferat şi dreptul de proprietate 

intelectuală asupra proiectului şi a tuturor elementelor care sunt obiectul 

conceptului grafic prezentat. 

 

Procesul de prestare a serviciilor cuprinde următoarele etape: 

o Achizitorul lansează comanda de execuție a materialului prin transmiterea spre 

semnare a unui Acord de confidențialitate care va fi semnat de ambele părți; 

o În urma semnării Acordului de confidențialitate, achizitorul va transmite detaliile 

tehnice aferente proiectului de realizat, respectiv dimensiuni vizate, manual de 

identitate vizuală, logo în format vectorial, fotografii (dacă este cazul), text, alte date 

relevante pentru execuția proiectului; 

o Conceptul grafic general se va adapta caracteristicilor tehnice comunicate de către 

achizitor; 

o Prestatorul confirmă pe cale electronică acceptarea comenzii de execuție, 

menționând durata estimată pentru finalizarea proiectului pentru care s-a lansat 

comandă, iar achizitorul comunică acceptul pentru execuția livrabilului; 

o Durata de execuție a proiectului pentru care s-a lansat comandă, nu va depăși o 

perioadă de 5 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către prestator, 

comunicarea acceptului fiind transmisă în termen de maximum 1 zi de la lansarea 

comenzii de către achizitor; 
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o Propunerea conceptului grafic se va comunica în cel târziu 2 zile calendaristice; 

o Machetarea materialului se va face în acord cu conceptul grafic aprobat de către 

achizitor şi cu respectarea detaliilor tehnice comunicate de către achizitor; 

o Pe baza „bunului de tipar” din partea achizitorului, se poate trece la finalizarea 

execuției proiectului de proiectare grafică şi machetare; 

o Achizitorul şi prestatorul semnează un proces verbal de recepție a materialului 

elaborat, prin care se constată respectarea cerințelor de execuție conform „bunului 

de tipar” acordat de către achizitor, proces verbal pe baza căruia se emite factura 

aferentă proiectului pentru care s-a lansat comanda; 

 

Capitolul 4. Durata de execuție 

Durata de execuție a proiectului pentru care s-a lansat comandă, nu va depăși o perioadă de 

5 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către prestator, comunicarea acceptului fiind 

transmisă în termen de maximum 1 zi de la lansarea comenzii de către achizitor. 

Capitolul 5. Alte mențiuni 

Se impune ca serviciile să fie prestate la cele mai înalte standarde profesionale. De asemenea, 

în prestarea serviciilor, prestatorul trebuie să aibă în vedere și reglementările specifice 

sectorului de activitate al ROMGAZ şi calitatea de companie listată la bursă. 

 

Propunerea financiară va cuprinde tariful unic/pagină proiectată, care include şi se referă la 

toate serviciile aferente proiectării grafice şi machetării și va include toate cheltuielile 

prestatorului rezultate din prestarea serviciilor.  

 

Orice ofertă de prestare a serviciilor trebuie să acopere toate cerințele prezentate de către 

achizitor. Serviciile necomandate, respectiv neprestate, nu vor putea face obiectul facturării. 

 
Şef Serviciu de Comunicare 

Diana Mureşan 

 

 

 

 

 


