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SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE IT SI LICENTE 
 

 ECHIPAMENTE IT 
 

Cerinte minime ghid Cerinte minime propuse 
solicitant 

Sistem calcul 1 buc 

Procesor  2000 MHz 2000 MHz 

Memorie RAM 2 GB 2 GB 

Hard disk  500 GB  500 GB  

Unitate optică  DVD RW  DVD RW  

Garanţie  36 luni  36 luni  

Server 1 buc 

Procesor  2000 MHz  2000 MHz  

Memorie RAM 4 GB 4 GB 

Hard disk  500 GB  500 GB  

Unitate optică  DVD RW  DVD RW  

Garanţie  36 luni  36 luni  

Monitor  1 buc 

Diagonala ecran 17 inch  17 inch  

Garanţie  36 luni  36 luni  

Laptop  - 4 buc 

Procesor 2200 MHz 2200 MHz 

Memorie RAM 2 GB 2 GB 

Hard disk 250 GB 250 GB 

Unitate optică  DVD RW  DVD RW  

Garanţie  24 luni  24 luni  

Imprimantă multifuncţională 1 buc 

Viteză printare   16 ppm A4  16 ppm A4  

Rezoluţie 
scanare  

600x600 dpi  600x600 dpi  

Garanţie  24 luni  24 luni  

Sursă neintreruptibilă de tensiune 1 buc 
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Putere 500 VA 500 VA 

 
 

 LICENTE 
 

Licenta suita software tip office -  5 bucati 

Office - Suita de aplicaţii de birou ce conţine program pentru crearea de documente 
cu aspect profesional, de prezentări cu grafica şi animatii, program de calcul tabelar, 

program pentru colectare rapida de notite, program pentru email, program de 
gestionare a bazelor de date, agenda de lucru şi management de contacte 

 

Licenta sistem de operare 5 buc 

Microsoft Windows 8.1 pro  English sau echivalent 

 
 

Licenta antivirus – 5 buc 

Posibilitatea de update centralizat a solutiei antivirus atat pentru statii cat si pentru servere 
in mod automat/programat la un interval de maxim 1 ora; 
Existenta unui singur motor de scanare a antivirusului de statie, pentru a nu se incarca 
suplimentar memoria sistemelor de calcul 
Din considerentele unei solutii complete cu management centralizat, intreaga solutie va 
apartine aceluiasi producator 
Asigurarea si garantarea actualizarii semnaturilor de virus si upgrade la noi versiuni pe 
intrega perioada care se va contracta, cu posibilitati de prelungire 
Sa existe posibilitatea ca in cazul trecerii la alt sistem de operare si/sau server de mail sa fie 
livrat un kit de instalare si certificat de licenta pentru produsul nou fara costuri suplimentare. 

 

Licenta sistem operare server – 1 buc 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008R2 licenţiat pentru un număr nelimitat de 
utilizatori sau echivalent 

 

Licenta antivirus pentru server 1 buc 

Licentele antivirus trebuie sa se asigure actualizari pentru o perioada de minim 18 luni. 

 
 
Echipamentele vor fi ambalate corespunzător, pe cheltuiala ofertantului, pentru a fi livrate 
beneficiarului. Ambalajul se va marca corespunzător în vederea manipulării corecte. 
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea 
din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber în aşa fel 
încât să ajungă în stare corespunzatoare la destinaţia finală. Până la predarea 
echipamentelor către beneficiari, asigurarea va fi în sarcina furnizorului. 
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Termen de livrare: maximum 7 de zile calendaristice de la semnarea contractului. Ofertantul 
va asigura pe cheltuiala proprie livrarea produselor, care trebuie să fie conforme cu 
specificaţiile tehnice minimale din acest caiet de sarcini, la adresa beneficiarului. Produsele 
vor fi recepţionate de persoanele desemnate de către beneficiar.  
Instalare. Instalarea echipamentelor se va efectua de catre furnizor 
Transport. Ofertantul are obligaţia de a transporta produsele furnizate până la destinaţia 
finală indicată de beneficiar, pe cheltuiala şi răspunderea ofertantului. 
Întreaga cantitate de produse va fi furnizată şi facturată beneficiarului conform contractului. 
 
 
Manager de Proiect, 
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