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Clarificare 

 

In atentia celor interesati pentru depunerea ofertelor in cadrul procedurii achizitiei de Echipamente IT 

si alte echipamente 

 

1. Avand in vedere unele neconcordante ale specificatiilor tehnice inscrise in “Formularul 

privind specificatiile tehnice” si cele inscrise in documentul privind “Termeni si conditii” 

ce urmeaza a fi completat de ofertant, daca nu exista alte clarificari, primeaza 

specificatiile tehnice inscrise in Formularul privind specificatiile tehnice, documentul 

Termeni si conditii si oferta vor fi completate tinand cont de Formularul privind 

specificatiile tehnice. 

2. Referitor la Specificatiile tehnice ale Aparatului de indosariat acestea sunt: 

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 

3. Referitor la Specificatiile tehnice pentru Laptop, acestea sunt: 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Laptop 

 Descriere generală 
Procesor Intel Core i5-8250U sau echivalent, frecvență minimă 1.60 GHz, ecran 17.3" 
rezoluție Full HD, memorie 4 GB RAM DDR4, unitate de stocare 1TB 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, maxim 3 kg, sistem de operare Microsoft 
Windows 10 (OEM, retail sau VUP) 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Procesor Intel Core i5-8250U sau echivalent, frecvență minimă 1.60 GHz, ecran 17.3" 
rezoluție Full HD, memorie 4 GB RAM DDR4, unitate de stocare 1TB 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, maxim 3 kg, sistem de operare Microsoft 



 Specificații tehnice solicitate  

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 
Manuale – Da, carte tehnica 
Cerinţe de Întreţinere – conform certificat de garantie 
_________________________ 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 
 

 

 

Va multumesc, 

c.j. Radulov Sorin 


