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Necesități minime obligatorii privind  

procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 
Accesorii pentru echipament audio și video 

 
I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 
 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea unor accesorii pentru echipament 
audio și video, pentru sprijinirea derulării activității Compartimentului Comunicare și 
Relații cu Mass-Media în scopul documentării stării proiectelor derulate de Consiliul 
Județean Harghita și pentru informarea populației județului. 
 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
produs 

Specificații tehnice Nr. buc. 

1. Trepied selfie 
stick 

Număr secțiuni: 5 
Material: aliaj de aluminiu + ABS 
Greutate: 542g 
Lungime maximă: 160cm / 63" 
Lungime strâns: 49cm / 19.1" 
Buton de blocare: DA 
Șurub: standard 1/4' 
Aspect: conform Anexa Nr.1 
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3. Monopied 
aluminiu 

Material: Aluminu 
Greutate susținută: 18 kg 
Înălțime maximă: 164 cm 
Lungime strâns: 56 cm 
Secțiuni picior: 4 
Metoda blocare: clapeta 
Dimensiune filet picior: 3/8"-16 
Dimensiune filet cap: 3/8"-16 si 1/4"-20 
Greutate: 0.9 kg 
Aspect: conform Anexa Nr.2 
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4. Suport 
smartphone 

Compatibilitate: universală 
Clemă: prevăzută cu cauciuc protector moale 
Tip: baza și partea din spate a clemei de telefon sunt 
prevăzute cu orificii pentru șuruburi de 1/4 de inch 
Aspect: conform Anexa Nr.3 
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5. Suport universal 
pentru 

smartphone 

Compatibilitate: universală 
Lățimea suportată: până la 8.35cm 
Filet de prindere: universală 1/4, pentru trepied 
Aspect: conform Anexa Nr.4 și Anexa Nr.5 
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6. Sistem de 
stabilizare 

pentru 
smartphone - 

GHIMBAL 

Panoramare: 300° 
Înclinare: 240° 

Rotire: 240° 

Sarcina suportată: 75 - 210 g 

Compatibilitate: smartphone-uri cu dimensiunea 

cuprinsă între 62 - 85 mm 

Connectivitate: 1 x USB Type-C 

Acumulator: 2000 mAh Lithium-Ion 

Autonomie: 12 ore 

Tripod: DA 

Timp de încărcare: standard, 3.5 h 

Temperatura operare: -10 ~ 45°C 

Filet: 1/4"-20 

Dimensiuni: 328 x 123 x 105 mm  

Greutate: 547 g (cu maner si baterii) 

Aspect: conform Anexa Nr.6 și Anexa Nr.7 

 
 
 
 
 
 

2 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 2.130,25 lei fără TVA la care se adaugă TVA 404,75 
lei, valoarea totală a achiziției fiind 2.535,00 lei cu TVA.  
Prețul v-a conține livrarea la sediul achizitorului. 
 



  
 

  

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 
 Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data 

recepţiei efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 
 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice 

plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 
 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia 

defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie 
înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge 
de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de 
înlocuire a echipamentelor este de 72 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca 
despăgubire contravaloarea produsului defect. 
 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 12 zile de la semnarea comenzii. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății 
nr. 5, județul Harghita. 
 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 
 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate 
cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei 
fără TVA. 
 
Miercurea-Ciuc, 21.03.2023 
 
Ambrus Imre  Zsigmond Szilárd 
șef serviciu  referent 
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