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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA  Aprobat 
Direcţia economică                                                                                            Borboly Csaba          
Nr. _________/___.___.2022                                                                           Președinte 
       
 
 
 
 

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 
 
Privind atribuirea contractului  de furnizare produse, materiale educaționale utilizate 
în organizarea de activități practice,  în vederea implementării măsurilor educative în 
cadrul Programului pentru școli al României - pentru anul școlar 2021-2022, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2021 
 

Prezentul necesități minime obligatoriu a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr.640/2017 privind aprobarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2021-2022.  

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Denumirea obiectivului:  

Atribuirea contractelor contractului  de furnizare produse, materiale 

educaționale utilizate în organizarea de activități practice, în vederea implementării 

măsurilor educative pentru anul şcolar 2021 – 2022 sem II, ce însoţesc distribuţia de 

fructe și legume, lapte și produse lactate în cadrul programului de încurajare a 

consumului de fructe şi legume în şcoli după cum urmează: 

Organizarea de zile tematice dedicate  consumului de fructe şi/sau legume 

proaspete și a produselor lactate, activități educative practice, pentru clasele 

pregătitoare - având ca temă: ,” La școală și acasă, numai hrană sănătoasă!,,  

1.2. Autoritatea contractantă:  

Unitatea administrativ teritorială județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita. 
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1.3. Sursa de finanțare: Sumele necesare implementării măsurilor educative, se 

suportă din bugetul Consiliului Judeţean Harghita, din sume defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului 

Harghita, alocate de la bugetul de stat pentru anul 2022. 

1.4  Descrierea acțiunii: 

În cadrul măsurilor educative aferente distribuţiei de fructe şi legume proaspete  

și produse lactate se vor implementa activităţi prevăzute la art. 4 din H.G. nr. 

640/2017   privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023, respectiv ale HOTĂRÂRII nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificările şi 

completările ulterioare se vor organiza zile tematice dedicate consumului de fructe 

şi/sau legume proaspete și a produselor lactate, activități educative practice, pentru 

clasele pregătitoare - având ca temă: ,” La școală și acasă, numai hrană sănătoasă!,,  

1.5. Scopul achiziției:  

         Achiziționarea materialelor educaționale utilizabile în cadrul  activități practice 

organizate,  în vederea implementării măsurilor educative în cadrul Programului 

pentru școli al României - pentru anul școlar 2021-2022, conform Hotărârii Consiliului 

Județean Harghita nr. 448/2021.  Pachet de materiale educaționale: 182 pachete  

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

 Cerințe minime privind achiziționarea materialelor educaționale utilizate în cadrul 

zilelor tematice  

Consiliul Județean Harghita  va asigura elevilor din clasele pregătitoare, pentru 

desfășurarea activității educative practice cu tema ” La școală și acasă, numai hrană 

sănătoasă!” 

 Materialele educaționale necesare în organizarea activității:  182 pachete 

 Pachetul  trebuie să conțină:  

- 1 top hârtie colorată ( A4, asortată, 80 g/mp 100 coli/top) 10 culori 

- 1 top hârtie colorată carton (A4, 25 file/top1 160 g) 

- 1 top hârtie albă (A4 80 gr/mp, 500 coli/top) 

- 10 buc carton alb ( 70*100cm, 250 g) 
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- 5 buc carton colorat (70*100cm) 

- 3 seturi hârtie creponată multicolor ( 50*200 cm, 10 role/set)  

- 2 top-uri hârtie gumată (20*30 cm, 10 coli/top)  

- 20 buc foarfecă (12,5 cm) 

- 20 buc lipici stick (21 g) 

- 4 set  creioane grafit cu radieră (hexagonal din lemn, 10 bucăți/set) 

- 5 buc bloc de desen A3 (grosime hârtie: 120 g/mp,(42x29,7 cm) file: 15) 

- 5 set-uri creioane colorate  triunghiulare ( 12 colori/ set) 

- 3 set-uri acuarele tempera pe bază de apă, ambalate la set 6 culori 25 ml ( 

alb, negru, verde, roșu, galben, albastru)- non toxice 

- 13 buc palete pentru pictat (7 compartimente pentru nuanțe și o cuva de 

amestecare, dimensiuni 17cm x 11cm) 

- 3 set-uri pensule de desen – min 3 buc/set (dimensiuni diferite) 

- 182 buc Pungi protocol, confecționate din carton maro/ sau alb de 

170g/mp 41*32. Fiecare pungă va fi legată pe ambele părți cu mânere din 

șnur maro sau alb. 

 

3. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR, ADJUDECARE, ACTUALIZARE 

Fiecare ofertant va prezenta în cadrul ofertei propunerea tehnică și propunerea 

financiară. 

3.1. Modul de întocmire a ofertei financiare: 

Prețurile ofertate, exprimate în lei, sunt prețuri nete și nu se ajustează/actualizează. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA. Suma aferentă TVA va fi 

menționată separat.  

3.2. Cerinţe referitoare la modalitatea de întocmire a ofertei tehnice 

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate 

cerințele caietului de sarcini, ofertantul având obligația de a face dovada 

conformității propunerii tehnice cu cerințele caietului de sarcini și eventualele 

clarificări/răspunsuri.  
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Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări și precizări inclusiv 

privind preţurile indicate în oferte în cazul în care va considera că preţurile respective 

nu reflecta realitatea de pe piaţă la momentul depunerii ofertelor. 

 

 

Direcția economică 

  Bicăjanu Vasile 

  Director executiv 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, la   28.04 .2022 
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