
 

 
 

CAIETUL DE SARCINI 
pentru achiziţia  

 
 

LAPTOP 
 
 

CONSIDERAŢII GENERALE 
 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 
 Specificaţiile tehnice definesc, după caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi 
de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standardele relevante sau altele asemenea ţi sunt obligatorii pentru fiecare ofertant.  
 Ofertantul în calitatea sa de producător, reprezentant legal al producătorului sau persoană care 
introduce pe piaţă, răspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţională şi trebuie să fie 
în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul inclusiv Cartea Tehnică şi/sau 
Manualul de utilizare, Catalog producător, etc., documente care descriu în detaliu componenţa şi 
specificaţiile tehnice.  
 Propunerea tehnică a ofertei se realizează pe baza Cărţii Tehnice a (produsului) 
echipamentului (nu prospect comercial, nu preluări de pe internet) prin preluarea paginilor descriptice 
ale documentului pe care apar titlu, produsul, producătorul, etc., precum şi a paginilor care conţin 
specificaţiile tehnice.  Preluarea poate fi copie parţială sau document integral. Paginile se semnează 
şi se ştampilează. 
 Propunerea tehnică  a ofertei este documentul cu valoare juridică pe baza căruia COMISIA DE 
EVALUARE ŞI SELECŢIE OFERTE desemnată de AUTORITATEA CONTRACTANTA va realiza 
evaluarea ofertelor. 
 Propunerea tehnică  a ofertei se va întocmi prin completarea tabelului prezentat mai jos – 
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE. Orice alte informaţii tehnice pe care ofertantul doreşte sa le 
aducă la cunoştinţa autorităţii contractante se vor prezenta într-un document separat. 

În celulele din coloana 3 ofertantul completează doar cu CALIFICATIVUL specificaţiei care 
poate fi unul din următoarele: IDENTICĂ sau SUPERIOARĂ. De asemenea se va completa în mod 
obligatoriu coloana Nr. 4 care conţine codul produsului, denumirea comercială şi producătorul. 
Aceste informaţii vor fi detaliate astfel încât sa permită identificarea corectă şi concretă a 
produsului/echipamentului. 

 
 
 
Atenţie!! 
 

Ofertele care nu respectă modul de întocmire şi de prezentare specificat mai sus vor fi 
declarate neconforme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE  

1 BUC. 
 

Model de referinţă: DELL Vostro 3568 SAU ECHIVALENT 
 
 

Componenta Cerinta tehnica minimala 

Procesor  Minim Intel Core i3-7130U sau echivalent 

Memorie RAM Minim 1 slot 

Instalata minim 4 GB DDR4 2400MHz  

Memorie maxim suportata 8GB DDR4 

HDD 128 SSD 

Unitate optica DVD+/-RW interna 

Placa video Intel® HD Graphics 620 

Display 15.6”HD 

Rezolutie minim 1366x768 

Aspect 16:9 

Tip ecran : antireflexie 

Camera web integrata de tip HD 

Audio Placa Integrata 

Difuzoare stereo 2w integrate, Waves MaxxAudio® 

Pro audio software 

Microfon integrat 

Comunicatii integrate  

(nu se accepta adaptoare) 

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 

Wireless Wifi Intel 1810AC Bluetooth 4.2  

Porturi integrate  

(nu se accepta adaptoare) 

1 x USB 2.0 

3 x USB 3.0 

1 x audio combo (iesire casti, audio in) 

1 x RJ-45 

1 x VGA 

1 x HDMI 

SD media card reader 

Baterie De tip litiu-ion minim 40 whr , 4 celule 

Alimentator Inclus, minim 65w 

Tastatura Non-Backlit  

Bloc numeric dedicat integrat 

Dimensiuni 260 mm x 380 mm x 23.65 mm 

Se accepta abateri de +/- 10%  

Greutate 2.18kg cu baterie optionala 4 celule si SSD 

Se accepta abateri de +/- 10% 

Securitate Chipset TPM 2.0 

Cititor de amprenta  

Slot Kensington Lock 

Parola pentru HDD si Bios 

Computrace ready Bios sau echivalent 

Certificari CE, UL, FCC, BSMI, Gost-R, Epeat, Energy Star, 

Weee, Rohs 

Sistem de operare  Windows 10 Professional 64 bit cu licenta preinstalat 

Garantie  Minim 3 ani 

 
 
 



 
 
DOCUMENTE OBLIGATORII CE ÎNSOŢESC OFERTA TEHNICĂ 
 
1. Fişe tehnice detaliate ale producătorului cu privire la echipamentul ofertat.  Fişele tehnice trebuie 

să cuprindă toate informaţiile necesare în vederea determinării corespondenţei între echipamentul 
ofertat şi cerinţele minimale din caietul de sarcini. 

 
Atenţie !!  
 

Lipsa oricărui document din cele enumerate mai sus duce la declararea ofertei ca neconformă. 

 
CERINTE OBLIGATORII: 
 

− Produsele se livrează cu software-ul preinstalat astfel încât să poată fi utilizate de la prima pornire.  

− Termenul de livrare este de maxim 20 de zile de la semnarea contractului de către ambele parţi.  

− Beneficiarul nu accepta transportul prin curierat sau intermediari. Produsele/echipamentele vor fi 
livrate beneficiarului de furnizor, iar livrarea se consideră încheiată doar după semnarea procesului 
verbal de predare-primire şi punere în funcţiune. 

− Documentaţie însoţitoare (la livrarea produselor/echipamentelor) pentru fiecare computer portabil 
in parte:  

▪ CD/DVD cu drivere pentru computerul portabil 
▪ CD/DVD cu sistemul de operare 

− Furnizorul va prezenta, la livrare, inventarul complet al echipamentelor în care va specifica 
denumirea, cantitatea, seriile de fabricaţie (după caz) şi preţurile pentru fiecare parte componentă 
a echipamentului livrat, conform centralizatorului de preţuri din cadrul propunerii financiare. 

 
 
CANTITĂŢI  ŞI  TERMENE DE LIVRARE 
 

NR 
LOT 

ECHIPAMENT CANTITATE 

TERMEN  DE LIVRARE, 
INSTALARE, PUNERE ÎN 

FUNCŢIUNE ŞI INSTRUIRE 
PERSONAL 

1 
LAPTOP 
 

1 bucata în configuraţia şi  
componenţa de mai sus 

Max 20 zile de la semnarea 
contractului 

 

 

 


