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                             ROMÂNIA                                    NECLASIFICAT 

    MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE           Exemplar nr._ 

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA       

           Nr._________din  ____________ 

                       Miercurea Ciuc 

  APROBAT 

  Birta Antal 

 Director general 

 

 

Necesități minim obligatorii 

privind achiziţia publică a unor servicii de telefonie mobilă 
 

I. Generalităţi: 
 

 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 financiară și tehnică. 

Ofertele cu caracteristici tehnice inferioare sau care nu satisfac în totalitate cerinţele tehnice 

prevăzute în Necesităţile minime obligatorii vor fi respinse.  

Pentru falicitarea elaborării şi prezentării uniforme a ofertelor, precum şi în vederea evaluării 

acestora propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât informaţiile din aceasta să permită 

identificarea facilă a corespodenţei cu specificaţiile din necesităţile minime obligatorii. 
 

II. Tip contract: servicii. 
 

III. Durata contractului: este de 12 luni, de la 1 mai 2023 până la 31.12.2023, cu posibilitate de 

prelungire prin Act adiţional cu 4 luni, până la 30 aprilie 2024. 
 

IV. Obiectul achiziţiei: este achiziţionarea de servicii de telefonie mobilă pentru asigurarea 

asigurarea legăturii cu celelalte instituţii cu care colaborăm, cu persoane fizice şi juridice cu care 

desfaşurăm activităţi comune şi personalul din Centrul Militar Judeţean Harghita în vederea 

executării sarcinilor şi misiunilor specifice. 
 

Cod C.P.V. 64212000-5, - servicii de telefonie mobilă 
 

Servicii telefonie mobilă respectiv 3 (trei) abonamente de voce şi date; 
 

Servicii telefonie mobilă pentru 1(un) abonament voce + date mobile / lună 

 

− Min, SMS in reteaua prestatorului - NELIMITAT 

− Min Retele Fixe nationale - NELIMITAT 

− Min si SMS national – NELIMITAT 

− Min si SMS international SEE – NELIMITAT 

− Min si SMS in roaming SEE - NELIMITAT 

− Date nationale – NELIMITAT NATIONAL 2G/3G/4G/5G 

− Date roaming SEE – NELIMITAT SEE 

− Minute Roaming in Marea Britanie si Moldova: 100 unitati (1u=1min) 

− SMS-uri Roaming in Marea Britanie si Moldova: 25 unitati (1u=1sms) 

− Date Mobile Roaming in Marea Britanie si Moldova: 500 Mb 

− Min si SMS Roaming Zona 2 - (Africa de Sud, Australia, Elveția, Egipt, Ghana, Hong Kong, 

India, Japonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, Singapore, Statele Unite ale Americii, 

Turcia) date si unitati - (minute efectuate, minute primite, SMS) - 800MB si 100 unitati 

(1u=1min=1sms) 
 

V. Valoarea estimată totală a achiziţiei: abonament lună = 70,0280 lei fără TVA X 12 luni = 

840,3366 lei fără TVA X 3 (trei) abonamente =  2521,01 lei, fără TVA.  
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VI. Oferta financiară: reprezintă valoarea abonamentului lunar, exprimată în lei fără TVA, parte 

integrată prezentei şi se va depune conform indicaţiilor din solicitarea de ofertă. Oferta financiară va 

fi valabilă minim 30 de zile de la data limită de depunere a acesteia. 
 

VII. Criteriu de atribuire: oferta conformă cu preţul total al abonamentului lunar cel mai mic. 
 

Cerinţele prevăzute în continuare sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc 

aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme. 
 

VIII. Cerinţe tehnice obligatorii: 

− Prestatorul (operatorul de telefonie) trebuie să deţină infrastructură proprie de furnizare a serviciilor 

la nivel naţional şi intrenaţional; 

−  Prestatorul va asigura functia de mesagerie vocala; 

−  Prestatorul a asigura o echipa de suport dedicata contractului si un account manager dedicat; 

− Se asigură în regim permanent, 24h/24h, 7 zile pe săptămână acces la servicii de voce şi date, 

interjudeţene şi internaţionale în reţele publice de telefonie şi mobilă; 

− Eventualele depăşiri ale minutelor incluse nu va implica costuri suplimentare, acestea vor fi 

compensate din minutele nefolosite în lunile anterioare sau din minutele aferente întregului contract 

(nr. minute incluse lunar x nr. luni pe perioada contractuală) respectiv, unde este cazul; 

− Prestatorul va asigura menţinerea/portarea, dacă este cazul, a numerelor de telefon pentru 

abonamentele existente fără taxe suplimentare (operatorul actual este Vodafone România S.A.); 

− Trecerea la noul prestator, dacă este cazul, se va face fără întreruperea serviciilor; 

− În cazul în care după expirarea Contractului se schimbă operatorul de telefonie, Prestatorul se obligă 

să asigure menţinerea numerelor de telefon active până la finalizarea operaţiunii de portare a acestora.  

− Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă şi va cuprinde propunerea financiară şi tehnică; 

− Termenul de plată a facturilor emise va fi minim 30 de zile de la înregistrarea acestora la sediul 

Achizitorului; 

− Facturile se vor emite pe locaţia Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1 în primele 6 zile ale lunii pentru 

serviciile din luna anterioară şi va fi gratuită;  

− Oferta se va redacta în limba română; 

 

 

Cu deosebit respect, 

p/COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA 

 

 

Locotenent-colonel 

                                  MUGUREL-MARIUS ROȘU      

               
                                                                                                        ÎNTOCMIT 

                                                                                                                                  Plt.maj. Mareş Marius Aurelian 
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