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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA  Aprobat 
Direcţia generală economică                                                                           Borboly Csaba          
Nr. _________/___.___.2020                                                                           Președinte 
         
    
          

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 

Privind atribuirea contractelor de servicii, în vederea achiziţionării serviciilor de 
producţie de filme educative privind încurajarea consumului de lapte şi produse 
lactate elevilor şi preşcolarilor în cadrul Programului pentru școli – implementare 

măsuri educative pentru anul școlar 2019-2020 
 

Necesitățile minime obligatorii au fost întocmite 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 2019-2020.  

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:  

 

Pentru atribuirea contractelor de servicii în vederea implementării măsurilor 
educative pentru anul școlar 2019-2020 în semestrul II., vor fi achiziţionate servicii de 
producţie de filme educative privind încurajarea consumului de lapte şi produse 
lactate elevilor şi preşcolarilor în cadrul Programului pentru școli. 
 

1.2. Autoritatea contractantă:  

Unitatea administrativ teritorială județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita 

 

1.3. Sursa de finanțare:  

Sumele necesare implementării măsurilor educative, respectiv serviciilor de producţie 
de filme educative privind încurajarea consumului de lapte şi produse lactate elevilor 
şi preşcolarilor în cadrul Programului pentru școli, se suportă din bugetul Consiliului 
Judeţean Harghita, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, alocate de la bugetul de 
stat pentru anul 2020. 

 

1.4. Scopul achiziției:  

Luând în considerare măsurile de prevenire şi combatere stricte a răspândirii Covid-
19, va fi imposibilă organizarea într-un cadrul normal a măsurilor educative 
planificate pe semestrul II. al anului şcolar 2019/2020, astfel va fi necesară 
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implementarea măsurilor prin utilizarea unor metode alternative pentru îndeplinirea 
obligaţiei autorităţilor contractante.  
 
Achiziția pachetului de servicii alternative va include costul de producţie a filmelor şi 
serviciile prestate de specialişti (nutriţionişti sau alte specialişti în domeniu), respectiv  
efectuarea unor prezentări şi demonstraţii cu privire la consumul de lapte şi produse 
lactate elevilor şi preşcolarilor, pentru a sublinia implicaţia consumului în atingerea 
unei alimentaţii sănătoase.  
 
Prestatorul trebuie să aibă grijă ca, conţinutul filmelor educative să fie atrăgător 
pentru copii și să atragă atenţia pe întreaga perioadă a vizionării. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1 Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate  
 
Atribuirea contractelor de servicii se va realiza conform prevederilor Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Serviciul solicitat este producţia de până la 10 filme educative, de aproximativ 25 

minute, privind încurajarea consumului de lapte şi produse lactate, destinate elevilor 

şi preşcolarilor din unităţile de învăţământ, care desfăşoară activitatea pe teritoriul 

judeţului Harghita.  

2.2. Cerințe minime tehnice pentru producţia de filme: 

 

Aspectul de imagine să fie de 16:9; 
 

Pentru a asigura o vizibilitate corespunzătoare, indiferent de dispozitivul de pe care 

vor fi vizionate filmele educative la domiciliul preșcolarilor/elevilor prin 

videoproiector, tv, calculator, laptop, smartphone sau tabletă cerinţa minimă  pentru 

rezoluţia imaginii este de 720p = 1280 x 720 (HD sau HD Ready); 
 

Sunetul filmului să aibă cel puţin următoarele specificaţii: 

Codec audio: AAC (sau echivalent) 

Rată de biți audio: 128 kb/s sau mai mare. 

 

2.3. Specificații privind prezentările şi demonstraţiile efectuate de specialişti: 

 

- Informările/prezentările vor fi susținute de către specialişti în limba maternă 

(română, maghiară); 
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- Informările/prezentările includ obiectivele principale cu privire la beneficiile 

consumului de lapte și a produselor lactate, în vederea deprinderii unor obiceiuri 

alimentare sănătoase în rândul elevilor; 
 

Obiective principale: 

✓ conștientizarea copiilor asupra unei alimentații sănătoase bazate pe 
consumul de lapte și a produselor lactate; 

✓ deprinderea și fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul 
copiilor și prevenirea diferitelor afecțiuni de sănătate, mediatizând avantajele cu 
caracter nutrițional și fiziologic, prin consumul de produse lactate; 

✓ creșterea pe termen scurt și pe termen lung a consumului de produse 
lactate care să contribuie la conștientizarea copiilor asupra unei alimentații 
sănătoase; 

✓ informații despre tipurile de produse alimentare locale și despre 
combaterea risipei de alimente. 
 

Pentru decontarea filmelor educative se depune: 

- Fișa de activitate (memoriu justificativ) în care se va prezenta, în detaliu,  

materialul prezentat în cadrul filmelor. 
 

2.4. Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului 

a. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de producţie de filme educative privind 
încurajarea consumului de lapte şi produse lactate elevilor şi preşcolarilor, conform 
necesităţilor minime;  

b. Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor 
de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului pe toate durata contractului;  

c. Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materiale, echipamente și orice 
alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a 
activităților; 

d. Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către achizitor, ca și 
cum acestea a fi parte a contractului însuși, clauzele contractului fiind aplicabile în 
integritate; 

e. Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale 
contractuale și după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens 
de legislația românească aplicabilă; 

f. Prestatorul are obligația de a emite facturi conform legii și necesităților minime, 
(cantitatea, prețul unitar, TVA-ul și valoarea); 

g. Prestatorul are obligația să emită fișa de activitate cu detalierea serviciilor prestate.   
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2.5 Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 
de zile de la înregistrarea la sediul său a facturii fiscale; 

b. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit; 

c. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator pe baza facturilor și a 
documentelor justificative, cu ordin de plată după prestarea și recepția serviciilor, în 
termen de 30 de zile calendaristice după înregistrarea la sediul Autorității 
contractante; 

d. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice informații de care 
acesta are nevoie, pentru îndeplinirea cerințelor necesităților minime. 

 

3. DURATA CONTRACTULUI  

De la semnarea, respectiv înregistrarea contractului la sediul beneficiarului, până la 
12 iunie 2020, respectiv terminarea anului școlar 2019-2020. 
 

3.1. Modalităţi de plată a serviciilor de prestare  

- Prestatorul are obligația să emită facturi conform prevederilor legislative 
române în vigoare; 

- Prestatorul va avea în vedere următoarele: toate serviciile efectuate şi 
costurile aferente cantitatea, preţul unitar, TVA-ul şi valoarea plătibilă;  

- Prestatorul are obligația să emită următoarele documente completate pe 
pachet de servicii:  

✓ costul de producţie a filmelor; 
✓ costul de acces în fermă, costul ghidului care efectuează 

prezentarea (în cazul filmărilor în cadrul unei vizite la ferme); 
✓      costurile serviciilor prestate de specialiști privind prezentările şi 

demonstraţiile efectuate; 
- Preţul unitar din factură este de preferat să fie completat cu 2 zecimale.  

 

 3.2 Condiții de plată: Plata se va efectua pe bază de facturilor și documentelor 
justificative, cu ordin de plată, după prestarea și recepția serviciilor, în termen de 30 
de zile calendaristice după înregistrarea la sediul autorității. 

 

4. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR, ADJUDECARE, ACTUALIZARE 

Fiecare ofertant va prezenta oferta tehnică și oferta financiară. 

4.1. Modul de întocmire a ofertei financiare: 

Se ofertează toate serviciile expres prevăzute la pct. 2. pe perioada prestării 
serviciilor. La depunerea ofertei, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă 
sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor 
contractuale, precum și marja de profit. 
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Prețurile ofertate, exprimate în lei, sunt prețuri nete și nu se ajustează/actualizează. 
Oferta financiară va fi exprimată în lei fără TVA. Suma aferentă TVA va fi menționată 
separat.  

4.2. Cerinţe referitoare la modalitatea de întocmire a ofertei tehnice: 

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate 
cerințele necesităților minime, ofertantul având obligația de a face dovada 
conformității propunerii tehnice cu cerințele necesităților minime, și eventualele 
clarificări/răspunsuri la clarificări. Se va depune odată cu oferta un exemplar de 
contract, semnat și ștampilat, ceea ce confirmă acceptarea clauzelor, sau după caz a 
clauzelor amendate. 
  
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 reflectă realitatea de pe piaţă la momentul depunerii ofertelor. 

 

5. EVALUAREA PERFORMANŢEI CONTRACTULUI  

Contractantul va asigura resursele umane, materiale, echipamente și orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a 
activităților, prestatorul fiind responsabil de siguranța tuturor operațiunilor și 
metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului pe toate durata 
contractului. 

Contractantul va emite facturi, fișe de activitate a tuturor serviciilor prestate, 
conform legii și necesităților minime. 

Nivelul așteptat pentru performanță în cadrul Contractului: Prestatorul va presta 
serviciile de producţie a filmelor, informări/prezentări și demonstraţii în conformitate 
cu prevederile necesităţilor minime.  

Contractantul va respecta instrucțiunile transmise de către achizitor, ca și cum 
acestea a fi parte a contractului însuși. 

 

 

Direcția generală economică 

          Bicăjanu Vasile 

         Director general 

Întocmit, 
Kelemen László 

Consilier 

 

 

Miercurea Ciuc, la 8 mai 2020 
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