
    

     Anexa nr.1 la contractul de asociere nr. ….…….. /2023 

 

  Obligaţii privind promovarea finanțării Consiliului Județean Harghita 

 

În vederea promovării corespunzătoare a finanţării Consiliului Judeţean Harghita, se vor 
respecta următoarele condiţii pentru fiecare concurs/olimpiadă/premiere organizată: 

1. Inspectoratul Școlar Județean Harghita va prezenta numele și logoul Consiliului Județean 
Harghita în calitate de finanțator/támogató pe toate materialele electronice și tipărite 
ale evenimentului, destinate marelui public – invitații, afișe, cataloage, broșuri, etc. 
Logoul, pus la dispoziţie de către responsabilul de contract din partea Consiliului 
Judeţean Harghita reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Harghita. 

2. Inspectoratul Școlar Județean Harghita va înainta programul evenimentului, pentru 
verificare Compartimentului de organizare evenimente și implementare programe al 
Consiliului Județean Harghita, cu cel puțin 10 zile înaintea începerii acestuia.  

3. Inspectoratul Școlar Județean Harghita va elabora și va transmite spre publicare 
comunicate și materiale de presă cu cel puțin 3 zile înaintea începerii evenimentului, în 
care Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator. După necesităţi, Consiliul 
Județean Harghita va acorda sprijin la redactarea comunicatelor de presă cu condiţia 
primirii din partea organizatorilor a informaţiilor referitoare la desfăşurarea 
evenimentului. De asemenea, Consiliul Județean Harghita se va îngriji şi de transmiterea 
comunicatelor de presă organelor de presă, în cazul în care se manifestă cerinţă în acest 
sens din partea beneficiarilor. Nu sunt acceptate mesaje de mulțumiri pentru sprijinul 
acordat de către Consiliul Județean Harghita în cadrul rubricii de mică publicitate. 

4. În vederea participării la eveniment a președintelui, vicepreședinților sau consilierilor 
Consiliului Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Harghita va transmite 
Direcției generale programe și proiecte, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii 
evenimentului o invitație, în care va fi precizată data, ora și locul desfășurării 
evenimentului. 

5. În vederea participării la evenimentele programului a reprezentanţilor presei, 
Inspectoratul Școlar Județean Harghita va transmite către aceştia, cu cel puțin 5 zile 
înaintea începerii evenimentului o invitație, în care va fi precizată data, ora și locul 
desfășurării evenimentului. 

6. Prin grija Inspectoratului Școlar Județean Harghita, pe tot parcursul derulării 
evenimentului identitatea Consiliului Județean Harghita va fi reprezentată prin bannere, 
roll-up-uri expuse în locuri vizibile.  



7.  În cursul evenimentului Inspectoratul Școlar Județean Harghita va accentua calitatea de 
finanțator/támogató a Consiliului Județean Harghita prin moderator, narator, etc. 
Finanţatorii evenimentului vor fi enumeraţi în ordinea cuantumului finanţărilor 
acordate.  

8. Imediat după desfășurarea evenimentului, Inspectoratul Școlar Județean Harghita va 
elabora și va transmite spre publicare comunicate și materiale de presă (cu fotografii), în 
care Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator/támogató. După necesităţi, 
Consiliul Județean Harghita va acorda sprijin la redactarea comunicatelor de presă cu 
condiţia primirii din partea organizatorilor a informaţiilor necesare. De asemenea, 
Consiliul Județean Harghita se va îngriji şi de transmiterea comunicatelor de presă 
organelor de presă, în cazul în care se manifestă cerinţă în acest sens din partea 
beneficiarilor. Nu sunt acceptate mesaje de mulțumiri pentru sprijinul acordat de către 
Consiliul Județean Harghita în cadrul rubricii de mică publicitate. 
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