
 

 

 

Stimata Doamna,  
Stimate Domn,   
 

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării doreste să 
folosească o parte din fondurile alocate din Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritara 1 “Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe 
cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.2 Calitate in Invatamantul Superior Romanesc” proiect finantat  
„Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei fortei de munca” ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640 
pentru achizitionarea echipamentelor IT – laptopuri si tablete PC – prevazute in bugetul proiectului. 
Codurile CPV aferente acestei achiziţii sunt: 30213100-6 Computere portabile; 30213200-7 Tablet PC. 

2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru furnizarea produselor 
mentionate mai sus. 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publica conform OUG 34/2006 

Legislaţia aplicabilă:  

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate costurile 

aferente produselor descrise – FORMULAR 4 - original. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total ofertat, fara 
TVA, iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total ofertat, fara TVA. Ofertanţii pot depune o 
singură ofertă. Oferta de pret va fi intocmita conform Formularului si a Anexei acestuia. 
Valoarea estimata nu poate fi depasita.  
Ofertele care depasesc valoarea estimata, vor fi declarate neconforme. 

5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul UEFISCDI pana 
la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 08 octombrie 2015. 

6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la: 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii  
În atenţia: Florica Culea Tirlea – Responsabil Achiziţii Publice 
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucureşti, România 
Tel. 021/307.19.86;  
Fax: 021/307.19.19;  
E-mail: office@uefiscdi.ro 

7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere al 
specificaţiilor tehnice (FORMULAR 3) vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda 
operatorului economic care oferă cel mai mic preţ evaluat şi a carui oferta îndeplineşte standardele obligatorii în 
ceea ce priveşte capacităţile tehnice şi financiare. Cerintele minime prezentate trebuie îndeplinite in totalitate de 
către ofertant în vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme. 

8. Oferta tehnica se va intocmi in tabel de corespondenta, pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor. 
9. Documente care insotesc oferta:  

a. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare – original – FORMULARUL 1 

b. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69
1
 din OUG 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare – original – FORMULARUL 2 

10.  Oferta trebuie sa fie valabila timp de minim 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor si va fi depusa in 
original, introduse intr-un plic exterior inchis, sigilat si stampilat, care va fi inscriptionat astfel: „Achizitie publica de 
echipamente IT in cadrul proiectului „Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei fortei de munca” ID  
proiect 141278”, Cod SMIS 50640” 
11.  Data limita pentru depunerea ofertelor la adresa mentionata anterior este 08 octombrie 2015, ora 14.00 A.M. Data 

limita pentru solicitarea clarificarilor: cu 1 zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
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12. Contractul se va incheia pana la data de 15 octombrie 2015. Valoarea maxima a produselor incluse in contract nu va 

putea depasi suma 17.874,63 lei fara TVA. 

13. Plata se va efectua cu ordin de plata, dupa furnizarea produselor, in baza procesului verbal de receptie semnat fara 

obiectiuni si a facturii emise de Prestator.  

14. Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre  reprezentantul 

legal. 

 
 
Director General UEFISCDI 

Adrian CURAJ 

 
 
 

Intocmit, 

Responsabil Achiziţii Publice         
 
Florica Culea Tirlea          
 

 



 

 

 

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire 

 

 

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi 
semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În 
acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal. 

 

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat 
şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori. 

 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română ş i 
vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă:  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea 
contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma 
original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.  

 

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, 
însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană si apostilata, dupa caz. 

 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără 
echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la 
solicitarea autorităţii contractante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Inregistrata la sediul autoritatii contractante (..................., România) 

Nr. .......... / …………………. 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 

Adresa: ………………………………… 

Telefon :………………………………… 

Fax :……………………………………... 

E-mail: …………………………………… 

 

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI 

 

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii 

Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1 

Telefon: +4021/307.19.18 

Fax:  +4021/307.19.19   

Ca urmare a solicitarii de oferta postata pe site-ul proiectului, privind aplicarea procedurii de achizitie pentru atribuirea 

contractului de furnizare echipamente IT in cadrul proiectului „Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei 

fortei de munca” ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640” 

Subsemnatul …………………………….., reprezentant imputernicit al operatorului economic / asocierii formate din 

urmatorii operatori economici / avand ca subcontractant pe ……………………………………………………………. 

transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta: 

1. documente de calificare si selectie/ Declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare solicitate in documentatia de 

atribuire 

3. propunerea tehnica; 

4. propunerea financiara. 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra. 

 

Cu stima, 

 

 

 

 

 

[Nume ofertant],       Data completarii  

(numele, semnatura autorizata si stampila)    [ZZ.LL.AAAA] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMULAR 1 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant la 
procedura de achizitie publica de furnizare echipamente IT in cadrul proiectului „Politici bazate pe evidente si impactul 
asupra pietei fortei de munca” ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640”, reprezentata prin subsemnatul 
…………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de  
.................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu 
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 
de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca: 

a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
…………………….(se va specifica Romania sau tara in care sunt stabiliti) pana la termenul limita de 
depunere al ofertei; 
c^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile 
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor 
acestuia; 
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; 
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in 
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 

2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotararea definitiva a unei 
instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau 
pentru spalare de bani.     
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele 
de care dispunem. 
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului 
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
(numele si prenume)____________________,  
 

(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 

                                                       (denumire/nume operator economic) 
(Operator economic) 

 



 

 

 

FORMULAR 2 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art.69¹ 

 (evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) 
  

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare. 

 
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu am actionari 

ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii 

comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de 

decizie in cadrul autoritatii contractante (conform anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire 

atasata anuntului/invitatiei de participare nr.................................. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 

 
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 

« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 

făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă» 

 

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa a declaratiei privind evitarea conflictului de interes 

TABEL 

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE  

IN CADRUL INSTITUTIEI 

 

 

Nume Prenume Functie 

Adrian CURAJ Director General 

Gabriela JITARU Manager Proiect 

Marius Dorian NICOLAESCU Manager Adjunct Proiect 

Lucia BOICENCO Manager Financiar 

Ecaterina GHITA Consilier Juridic 

Florica CULEA TIRLEA Expert achizitii 

Florin Adrian PETRESCU Expert 

Laurentiu JIDANASU Expert 

Alexandru PAPA Expert 

Alexandru ION Expert 

Mihai PRESADA Expert 

Costin MICU Expert 

Anca Iuliana MUSTATA Expert 

Andreea Cristina ZAHARIA Expert 

 

 

Operator economic, 

................................... 



 

 

 

FORMULAR 3 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

Propunere tehnica 

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii  

Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 
Telefon:  +04021.307.19.18 

Fax:    +04021.307.19.19 

 

 

Examinand documentația de atribuire, subsemnatul ______________________, reprezentant al ofertantului 

____________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizam echipamentele IT in cadrul proiectului 

„Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei fortei de munca” ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640” 

 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

 

Criterii solicitate Criterii oferite 

  

  

  

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
Operator economic,……....……………………….. 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR 4 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii  
Adresa:  Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti 

Telefon:  +04021.307.19.18 
Fax:    +04021.307.19.19 

Doamnelor/Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa furnizam echipamentele IT in cadrul proiectului „Politici bazate pe evidente si 
impactul asupra pietei fortei de munca” ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640” avand cod CPV 39294100-0 
30213100-6 Computere portabile; 30213200-7 Tablet PC, produse cuprinse în  OUG 34/2006, pentru suma de 
[X.XXX,XX] LEI,  la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de 
timp agreat cu Beneficiarul. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile, respectiv pana la data de 
___________________________, si 
          (durata in litere si cifre)                                (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre 
noi. 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim 
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

6. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 
"alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti 
primi. 
  

Data _____/_____/_____ 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

            (nume si semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 



 

 

 

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA 

 
Proiect „Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei fortei de munca”  
ID  proiect 141278”, Cod SMIS 50640” 

 

 

 

 

 

 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     
Operator economic,……....……………………….. 
(nume, semnatura autorizata si stampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire produs Cantitate Pret unitar Lei 
fara TVA 

Pret total Lei 
fara TVA 

1 Laptop (inclusiv cu accesorii) 5   

2 Tableta PC 3   

Total Lei, fara TVA  

TVA  

Total lei inclusiv TVA  



 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

In cadrul programelor sale, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii 

Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI deruleaza proiecte finantate din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior.  

Prin prezenta documentatie de atribuire, UEFISCDI invita operatorii economici interesati sa depuna o oferta 

pentru achizitia publica „Echipamente IT in cadrul proiectului „Politici bazate pe evidente si impactul asupra pietei 

fortei de munca” ID 141278” 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului  si constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică si cea financiară.  

Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii privind regulile de bază care 

trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu 

necesităţile autorităţii contractante. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 

considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 

minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de 

sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu 

uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 

anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ». 

În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul echipamentului/produsului (valabile la data 

ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice 

ale ofertei.  

Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor echipamentelor incluse in 

oferta. 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIFICAŢII  TEHNICE 

1. LAPTOP SI ACCESORII 

1.1.  LAPTOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. GEANTA 

Diagonala (inch) Intre 12 si 14 

Tip Geanta 

Garantie 24 luni 

 

1.3. MOUSE 

Tip: Wireless 

Rezolutie (dpi): 1000DPI 

Frecventa procesor (GHz) 800 MHz 

Frecventa turbo procesor (GHz) 2 GHz 

Dimensiune Cache procesor (KB) 4 MB 

Tehnologie de fabricatie processor (nm) 14 nm 

Capacitate stocare 128GB 

Tip unitate stocare SSD 

Memorie standard 8GB 

Memorie standard producator 8 GB 

Module Memorie onboard 8 GB 

Tip RAM DDR3 1600 MHz 

Memorie video ram Integrata 

Rezolutie optima 1920 x 1080 

Diagonala LCD 13.3 

Tip display Full HD LED backlight Anti-Glare 

Reproducere culori  16.7 milioane 

Touchscreen Fara Touchscreen 

Wireless 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

Retea  LAN Nu   

Modem Nu 

HDMI 1 x micro-HDMI 

DC-in Port DC-in pentru Incarcator 33W 

USB  3 x USB 3.0 

Unitati citire/scriere Fara Unitate Optica 

Audio HD Audio 

Camera HD webcam+mic 

Cititor de card  micro SDXC 

Combo 1 x combo audio+mic 

Baterie Li-Polymer 3 celule 44WHr 

2 in 1 Nu 

Tip Laptop Ultrabook 

Sistem de operare Windows 8.1 64Bit 

Tastatura numerica Nu 

Greutate (Kg) Max. 1.2 kg 

Siguranta 
Parola Bios 
Parola HDD 

Garantie 24 luni 



 

 

 

Tehnologie: Optic 

Interfata: USB 

Culoare: Negru 

Butoane: 3 

Rotite 1 

Altele: Ambidextru 

 

1.4. ADAPTOR LAN 

Interfata USB 

Conector 1 x RJ-45 

Viteza de transfer 10/100/1000 Mbps 

Sisteme de Operare suportate 
- Windows XP/Vista/7/8 /8.1 
- Mac OS 10 
- Linux  

Garantie 24 

 

2. TABLETA 

Numar nuclee procesor 4 nuclee 

Diagonala 10.1 

Tip display Touchscreen Capacitiv 

Tehnologie display IPS LED Backlight 

Rezolutie 1280 x 800 pixeli 

Reproducere culori (milioane) 16 milioane 

Capacitate Hard Disk 16 GB 

Memorie RAM 2 GB 

Camera 
Principala: 2 MP 
Secundara: 0.3 MP 

Cititor de carduri microSD pana la 64 GB 

3G Nu 

4G fara 4G 

Wireless 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

Porturi 
2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in)  
micro USB 

GPS Cu GPS 

Baterie Fixa, 18Wh 

Autonomie de lucru (ore) pana la 8 ore 

2 in 1 
Da 
Fara dock inclus 

Sistem de operare Android 

Senzori G-Sensor / E-compass / Light Sensor/ Hall Sensor 

Garantie 24 luni 

 

 

 

 



 

 

 

CONDIŢII DE LIVRARE/ PRESTARE: 

I. Termen de livrare: max 30 zile de la data semnarii contractului 
II. Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz: 

a) factură fiscală  
b) certificate de garanţie şi conformitate şi/sau certificat de garanţie al producătorului;  
c) proces verbal de recepţie realizat de catre Furnizor si semnat de Furnizor si Beneficiar. 
d) Declaratie pe propria raspundere ca toate produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite 

 


