
 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul- MONITOR în 

beneficiul proiectului “Stagii de practică și activități de orientare profesională pentru 

studenții înmatriculați la programele de studii universitare Administrarea afacerilor și 

Economie și afaceri internaționale (BREIT)” – Cod SMIS 2014+: 133278 

 

 

 

 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate 

prin Caietul 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. 

Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi 

respinse. 



Obiectul achizției: Furnizarea de Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul 

pentru desfășurarea in conditii optime a activităților din cadrul proiectului, după cum urmează: 

 

Denumire produs UM Cantitate Specificații Tehnice 

Monitor PC Buc. 3 AFISARE: 

Diagonala                        27 inch  

Tehnologie display          IPS  

Tip rezolutie                    4K  

Rezolutie optima             3840 x 2160  

Tip iluminare fundal        LED  

Aspect imagine                16:9  

Format ecran                   Wide  

Tip suprafata display      Anti glare  

Luminozitate                   350 cd/m²  

Timp de raspuns              5 ms  

Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 178 / 

178 grade 

Contrast tipic                   1300:1  

Contrast dinamic             10 000 000 : 1  

Dimensiune punct            0.155 mm  

Rata de refresh (maximala) 60 Hz  

Numar culori                    1.07 miliarde 
 

CARACTERISTICI GENERALE  

Gama                                Home & Office  

Putere consumata             42 W  

Standarde                     BSMI CB CCC CE FCC 

VCCI WEEE CEL ErP ISO CU RCM ICES  

Culoare                             Negru 

Greutate                            5.51 Kg  

Lungime                           613 mm  

Latime                              155 mm  

Inaltime                            429 mm 
 

FACILITATI  

Functii speciale                   Difuzoare  

Tehnologii                          Flicker-Free 

                                           SmartContrast  
 

Continut pachet             Cablu alimentare 

                                      Manual de utilizare  

                                      Cablu VGA  

                                     1 x Cablu HDMI  

                                     Cablu audio  

CONECTIVITATE  

Porturi video                    1 x Display port   

                                         VGA  

                                         HDMI  

 Porturi audio                   1 x Audio in  

                                         1 x Audio out 



NOTĂ: 

Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 

indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de 

comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea 

cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». 

Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, 

indiferent de marca sau producator. 

 

Buget: Bugetul alocat pentru achizitia avand ca obiect Echipamente de calcul şi 

echipamente periferice de calcul ", în beneficiul proiectului “Stagii de practică și activități de 

orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” – Cod SMIS 2014+: 

133278 este de 4.285,71 lei fara TVA  dupa cum urmează: 
 

• Monitor - preț unitar 1.428,57 lei fara TVA; 

 

Informații suplimentare: Livrarea se va face cu titlu gratuit la sediul autorității contractante.  

Plata se va realiza prin OP, in contul de trezorerie al operatorului economic, conform art. 6, 

alin. 1 din Legea nr. 72/2013. 

 

 

 

Manager proiect 

Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON 


