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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri 

Nr.2451/27.04.2018 
 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Desktop PC 

 Descriere generală 
Procesor Intel Core i3-6100 sau echivalent, frecvență 3.70 GHz,  memorie  4GB DDR3, 
unitatea de stocare 1TB, unitatea optică DVDRW, Placa video integrată 1,5 GB, rețea LAN 
10/100/1000 + WLAN, Bluetooth, porturi USB 3.0, audio, carcasă middle tower, sursa minim 
450W, sistem de operare Microsoft Windows 10 (OEM, retail sau VUP)  

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Procesor Intel Core i3-6100 sau echivalent, frecvență 3.70 GHz,  memorie  4GB DDR3, 
unitatea de stocare 1TB, unitatea optică DVDRW, Placa video integrată 1,5 GB, rețea LAN 
10/100/1000 + WLAN, Bluetooth, porturi USB 3.0,audio, carcasă Middle Tower, sursa minim 
450W, sistem de operare Microsoft Windows 10 (OEM, retail sau VUP), garanție minim 36 
luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Funcționare la 220 V 

 Piese de Schimb – nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - Cablu alimentare, Mouse optic wireless, Tastatura USB 
Manuale – Da, sub forma cartilor tehnice aferente componentelor principale (placa de baza, 
placa video, etc) 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Monitor 

 Descriere generală 
Tehnologie LED, diagonală  18.5'', format ecran Wide, rezoluție minim 1366 x 768 HD, 
suprafață Anti glare luminozitate minim 200 cd/m², port VGA și DVI 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Tehnologie LED, diagonală  18.5'', format ecran Wide, rezoluție minim 1366 x 768 HD, 
suprafață Anti glare luminozitate minim 200 cd/m², port VGA și DVI, garanție 24 luni 



 Specificații tehnice solicitate  

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Funcționare la 220 V 

 Piese de Schimb – nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - Cablu alimentare, Manual de utilizare, Cablu VGA și DVI 
Manuale – Da, carte tehnica 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Laptop 

 Descriere generală 
Procesor Intel Core i5-7200U sau echivalent, frecvență minimă 2.50 GHz, ecran 17.3" 
rezoluție Full HD, memorie 4 GB RAM DDR4, unitate de stocare 512GB HDD, unitate optică 
DVD-RW, Placa video 2 GB, tastatură numerică, porturi USB 3.0, RJ-45, rețea LAN 
10/100/1000, Wireless, Bluetooth, cameră web HD, maxim 2,8 kg, sistem de operare 
Microsoft Windows 10 (OEM, retail sau VUP) 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Procesor Intel Core i5-7200U sau echivalent, frecvență minimă 2.50 GHz, ecran 17.3" 
rezoluție Full HD, memorie 4 GB RAM DDR4, unitate de stocare 512GB HDD, unitate optică 
DVD-RW, Placa video 2 GB, tastatură numerică, porturi USB 3.0, RJ-45, rețea LAN 
10/100/1000, Wireless, Bluetooth, cameră web HD, maxim 2,8 kg, sistem de operare 
Microsoft Windows 10 (OEM, retail sau VUP), garanție 24 luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Funcționare la 220 V  

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii – geantă, mouse optic wireless, cablu alimentare, SSD min. 512 GB 
(rată de transfer minimă 500 MB/s citire/scriere) 
Manuale – Da, carte tehnica 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Multifunctională 

 Descriere generală 
Tehnologie  inkjet,format A3 color,funcții de imprimare, copiere, scanare, fax, conexiune 
LAN+ WiFi+USB, rezoluție printare 600 x 600 dpi, duplex automat scanare + printare, DADF, 
greutate mediu printare 260 g/mp, memorie 256 MB, cartușe start incluse (CMYK) 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Tehnologie  inkjet,format A3 color,funcții de imprimare, copiere, scanare, fax, conexiune 
LAN+ WiFi+USB, rezoluție printare 600 x 600 dpi, duplex automat scanare + printare, DADF, 



 Specificații tehnice solicitate  

greutate mediu printare 260 g/mp, memorie 256 MB, cartușe start incluse (CMYK), garanție 
24 luni. 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Funcționare la 220 V, toner de capacitate minimă 1500 pagini 

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - cablu alimentare, cablu conexiune USB, cartușe toner CMYK de 
mare capacitate 
Manuale – Da, carte tehnica 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Videoproiector 

 Descriere generală 
Tehnologie DLP, rezoluție minimă SVGA 800 x 600, flux luminos minim 3200 lumeni, contrast 
minim 13000:1, conectori Audio in, Audio out, S-Video, VGA Out, VGA In, HDMI, USB 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Tehnologie DLP, rezoluție minimă SVGA 800 x 600, flux luminos minim 3200 lumeni, contrast 
minim 13000:1, conectori Audio in, Audio out, S-Video, VGA Out, VGA In, HDMI, USB, 
garanție 36 luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Funcționare la 220 V 

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - Cablu VGA, Cablu alimentare, Telecomanda, geantă 
Manuale – Da, carte tehnica 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Software Office 

 Descriere generală 
Pachet Word, Excel, PowerPoint, One Note, Access și Publisher, fiecare licență pt. 2 
utilizatori 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Pachet Word, Excel, PowerPoint, One Note, Access și Publisher, fiecare licență pt. 2 
utilizatori 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Compatibilitate Microsoft Windows 10, licență proprie 



 Specificații tehnice solicitate  

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - Nu este cazul 
Manuale – Nu este cazul 
Cerinţe de Întreţinere – Nu este cazul 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Aparat de indosariat/ spiralat manual 

 Descriere generală 
Format A4, capacitate perforare minim 18 pagini, capacitate îndosariere minim 450 pagini, 
variator adâncime îndosariere, separator pentru hârtii perforate, ghid ajustabil pentru 
margine, mâner ergonomic, diametru spiră maximă 51 mm 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Format A4, capacitate perforare minim 18 pagini, capacitate îndosariere minim 450 pagini, 
variator adâncime îndosariere, separator pentru hârtii perforate, ghid ajustabil pentru 
margine, mâner ergonomic, diametru spiră maximă 51 mm, garanție 12 luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Format A4, capacitate perforare 18 pagini, capacitate îndosariere 450 pagini, diametru spiră 
51 mm 

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - Nu este cazul 
Manuale – Nu este cazul 
Cerinţe de Întreţinere – Nu este cazul 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Router wifi 

 Descriere generală 
Standard Wi-Fi – 802.11ac, benzi de frecvență (2,4GHz si 5GHz), rată de transfer Ethernet 
10/100/1000 și 1300 + 450 Mbps pentru WiFi, suport pentru protocolul IPv6, porturi LAN (RJ-
45), WAN (RJ-45) și USB, securitate WEP 64/128 bit WPA, WPA2 DOS / SPI Firewall Filtrare 
MAC / IP / URL 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Standard Wi-Fi – 802.11ac, benzi de frecvență (2,4GHz si 5GHz), rată de transfer Ethernet 
10/100/1000 și 1300 + 450 Mbps pentru WiFi, suport pentru protocolul IPv6, porturi LAN (RJ-
45), WAN (RJ-45) și USB, securitate WEP 64/128 bit WPA, WPA2 DOS / SPI Firewall Filtrare 
MAC / IP / URL, garanție 36 luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 



 Specificații tehnice solicitate  

Distanță de recepție minimă 6 m prin perete de cărămidă/beton/rigip  

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - cablu alimentare, CD instalare 
Manuale – Nu este cazul 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Ecran proiectie portabil 

 Descriere generală 
Dimensiune 180x180 cm, format 1:1, manual, fixare pe trepied, suprafață albă 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Dimensiune 180x180 cm, format 1:1, manual, fixare pe trepied, suprafață albă, garanție 12 
luni 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Dimensiune 180x180 cm, fixare pe trepied 

 Piese de Schimb – Nu este cazul 
Instrumente şi Accesorii - presenter cu conexiune USB 
Manuale – Nu este cazul 
Cerinţe de Întreţinere – Nu este cazul 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

c.j. Radulov Sorin 

 


