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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea 
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetă
concordanță cu SCAP. 
 
APROBAT, 
Manager de proiect, 
Dr. Raed Arafat 

I. INTRODUCERE 
 
Achiziția publică directă a materialelor consumabile
promovarea unei propuneri alternative la politicile publice ini
rezilienţei comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar 
inteligent” (voluntarI)” finanțat prin Programul Operational Capacitate Administrativă POCA
 
Cod My SMIS: 113009 / Cod SIPOCA: 296
 
Autoritatea contractantă: FUNDATIA PENTRU SMURD
 
II. Obiectul contractului 
Achiziţie echipament informatic si accesorii
 
COD CPV 30000000-9 
 

Tip echipamente 
Cant. 
(buc.) 

Laptop sistem 1 1 
Laptop sistem 2 1 
Desktop sistem 1 1 
Desktop sistem 2 1 
Multifunctionala color  1 
 
 
III. SPECIFICAŢII: 
 
Pentru desfăşurarea activităţii Fundaţiei pentru SMURD
caracteristici: 
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
țional Capacitate Administrativă 

ție publică și sistem judiciar eficiente 
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în 

CAIET DE SARCINI 
 

a materialelor consumabile se realizează în cadrul proiectului “Formularea 
promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea 

comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar 
țat prin Programul Operational Capacitate Administrativă POCA

Cod SIPOCA: 296 / Nr. înreg. CF: 57114 

FUNDATIA PENTRU SMURD 

echipament informatic si accesorii 

Pentru desfăşurarea activităţii Fundaţiei pentru SMURD se doreşte achiziţia echipamentelor IT
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ătoriei Tg. Mureş.  

și standarde comune în administrația 
țeni și mediul de afaceri în 

FPS NR. 257/06.12.2018 
 

în cadrul proiectului “Formularea și 
țiate de Guvern, conform SCAP, pentru creşterea 

comunităţilor la situaţii de urgenţă prin utilizarea tehnologiei: platforma interactivă “voluntar 
țat prin Programul Operational Capacitate Administrativă POCA.  

echipamentelor IT cu următoarele 
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Laptop sistem 
 display 15" - 17” LED  
 Procesor CPU frecventa procesor minim 2.5 Ghz 
 Memorie: minim 4096 MB DDR3 
 Hard Drive minim 500GB SSD
 Battery minim 6-cell  
 Bluetooth, Wireless  
 Retea:10/100/1000 Mbps  
 Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

sistemul de operare)  
 Antivirus - licenta pentru minim 

face numai dupa ce este instalata 
 
Desktop sistem 

 display 24” LED  
 Procesor CPU frecventa procesor minim 2.5 Ghz 
 Memorie: minim 4096 MB DDR3 
 Hard Drive minim 500GB SSD
 Unitate optica DVD+/-RW 
 Bluetooth, Wireless  
 Retea:10/100/1000 Mbps  
 Tastatura USB cu fir 
 Mouse USB cu fir 
 Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

sistemul de operare)  
 Antivirus - licenta pentru minim 2 ani, cu update permanent gratuit (receptionarea echipamentului se va 

face numai dupa ce este instalata aplicatia antivirus)
 
Multifuncţională 
 

 Imprimanta multifunctionala color pentru formatul A3/A4
 Tip imprimanta: Laser  
 Rezolutie minima la imprimare: 600x600 
 Viteza minima la imprimare: viteza maxima (posibila tehnic) 

alb/negru in format A4/A3 pe minut
 Ethernet 
 Wireless  
 Greutate hartie: pana la 60+256
 Format suportat: tava standard A4, Letter, ISOB5, A5, A6, B6
 Conectivitate: USB 2.0 full speed 
 Imprimanta trebuie sa dispuna de cel putin un port USB 
 Functionalitati cerute: copiere independenta de PC, imagine, fisier sau OCR 
 scanare directa catre e-mail 
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Procesor CPU frecventa procesor minim 2.5 Ghz  
Memorie: minim 4096 MB DDR3  

SSD 

 
Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

licenta pentru minim 1 an, cu update permanent gratuit (receptionarea echipamentului se va 
face numai dupa ce este instalata aplicatia antivirus) 

Procesor CPU frecventa procesor minim 2.5 Ghz  
Memorie: minim 4096 MB DDR3  

SSD 
RW  

 

Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

licenta pentru minim 2 ani, cu update permanent gratuit (receptionarea echipamentului se va 
e instalata aplicatia antivirus) 

Imprimanta multifunctionala color pentru formatul A3/A4 

Rezolutie minima la imprimare: 600x600  
Viteza minima la imprimare: viteza maxima (posibila tehnic) pana la 20/10 de pagini c
alb/negru in format A4/A3 pe minut 

+256 g/mp  
Format suportat: tava standard A4, Letter, ISOB5, A5, A6, B6, envelopes  
Conectivitate: USB 2.0 full speed  
Imprimanta trebuie sa dispuna de cel putin un port USB  
Functionalitati cerute: copiere independenta de PC, imagine, fisier sau OCR 
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Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

an, cu update permanent gratuit (receptionarea echipamentului se va 

Sistem de operare Windows 7 (receptionarea echipamentului se va face numai dupa ce este instalat 

licenta pentru minim 2 ani, cu update permanent gratuit (receptionarea echipamentului se va 

ana la 20/10 de pagini color sau 

Functionalitati cerute: copiere independenta de PC, imagine, fisier sau OCR  
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IV. PREZENTAREA OFERTEI  
Limba de redactare a ofertei: limba română
 
Oferta va fi considerata ferma si se va mentine termen de 30 de zile de la ofertare. 
 
DURATA CONTRACTULUI: Durata contractului este din prima zi de la semnarea acestuia de catre ambele 
parti contractante si pana la finalizarea obiectului contractului dar 
 
MODUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI
Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje
scăzut, in raport cu celelalte oferte primite si care raspunde cel mai bine 
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Limba de redactare a ofertei: limba română 

Oferta va fi considerata ferma si se va mentine termen de 30 de zile de la ofertare.  

Durata contractului este din prima zi de la semnarea acestuia de catre ambele 
parti contractante si pana la finalizarea obiectului contractului dar nu mai mult de 12 luni

MODUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI 
Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje

, in raport cu celelalte oferte primite si care raspunde cel mai bine realizarii scopului proiectului.
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ătoriei Tg. Mureş.  

Durata contractului este din prima zi de la semnarea acestuia de catre ambele 
mult de 12 luni. 

Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje corelat cu preţul cel mai 
realizarii scopului proiectului. 


