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CAIET DE SARCINI 

 
Furnizare de echipamente IT în cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor 

naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The Natute Corner (ROHU-14) 
 

Proiectul integrat cu titlul ”Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona 
transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - The Natute Corner” (ROHU-14) este un proiect inițiat de Municipiul 
Salonta în parteneriat cu Asociația Milvus Transilvania Vest și doi parteneri din Ungaria, Orașul Békés și 
Asociația ”Körösök Völgye Natúrpark”. 

Proiectul a fost selectat spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Durata de 
implementare al proiectului este de 30 luni, începând cu 1 martie 2018, cu posibilitatea prelungirii în cazul 
în care se prelungește perioada de implementare a proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 
2997387,86 EUR, din care bugetul Asociației Milvus Transilvania Vest se ridică la 193975 EUR, contribuția 
proprie a Asociației fiind de 3881,43 EUR. Coordonator proiect la nivel de partener: Nagy Attila. 

Conform bugetului sunt prevăzute echipamente IT la nivelul Asociației Milvus Transilvania Vest. 
Pentru demararea, pregătirea/organizarea și derularea în condițiile stabilite prin proiect a tuturor 
activităților de conștientizare în rândul elevilor și a celor de monitorizare a speciilor de interes la nivelul 
UAT Salonta, este necesar să fie achiziționate echipamente IT. Obiectivul este: asigurarea implementării 
activităților de conștientizare (cu ajutorul a 1 laptop, 1 multifuncțională, 1 video-proiector, 1 ecran de 
proiecție) și a celor de monitorizare ( cu ajutorul unui GPS portabil, 1 aparat foto-video), în cadrul 
proiectului, la nivel de partener (Asociația Milvus Transilvania Vest), în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

 

Descriere tehnică: 

Nr. CPV Specificații tehnice, accesorii Cant. 

1 

30213100-6 - 
Laptop 

Specificații minime: 
Laptop (Procesor: frecvență nominală 1600 MHz, 14 nm; Ecran: 
LCD LED, 15.6 inci, rezoluție: 1920 x 1080, afișaj Full HD, 
antireflexie; Memorie 8GB RAM; Hard disk: DDR4, 2133 MHz, 
HDD 1 TB + SSD 128 GB; Multimedia: DVD RW, cameră web, 
difuzoare stereo; Conectivitate: HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 1 USB 3.1, 
cititor de carduri SDXC, MMC, wireless 802.11 ac, Bluetooth 4.1; 
Securitate: cititor de amprentă; Tastatură: UK) 
 
 Accesorii/softuri necesare:  

1. Sistem de operare preinstalat/licență Windows10 Pro 
2. Geantă Notebook ~16 nylon 
3. Încărcător, cablu de alimentare 

1 

2 

30232110-8 - 
Imprimantă laser 

Specificații minime: 
Sistem: Format A4, Tip color, Tehnologie laser, Memorie 2GB, 
HDD 160 GB, Procesor 1300 GHz; ADF; Imprimată: Rezoluție 
color 1200x600 dpi; Scanner: Rezoluție optică 600x600 dpi, funcție 

1 



 

de scanare către SMB, FTP, USB, e-mail; Copiator: rezoluție 
600x600 dpi, capacitate mărire: 25/400%; Conectivitate: USB, 
rețea 
  
Accesorii/softuri necesare:  

1. Cilindru 
2. Cablu de alimentare, cablu USB 

3 

38652120-7 - 
Video-proiector + 
38653400-1 - Ecran 
de proiecție 

Specificații minime: 
A. Videoproiector 

Tehn. DLP, Rezoluție nativă: WXGA (1280x800), Luminozitate 
(lumeni), 4000, Contrast:13000:1, Frecvența orizontală: min. (KHz), 
15-102 kHz, vertical min.23-120 Hz, Putere lampă: 240W, Durata 
de viață a lămpii: 7500h, Format video : NTSC, PALE, SECAM, 
Proiecție 16:10, Obiectiv: F=2.56~2.68,F=22.04~24.14mm, 
Capacitate de mărire: 1.1x, Conectivitate: Ieșire audio (Mini 
Jack)x1, USB(tip A)x1 (alimentare 1.5A), RS232 (DB-9pin)x1, IR 
Receiver X2 (față + sus), intrare computer (D-sub 15pin)x1 
(combinat cu componenta), HDMIx2 (x1 MHL2.0 cu HDMI, 
HDMIx1), ieșire monitor x1, intrare Video compozit (RCA)x1,S-
Video inx1, Intrare Audio (Mini Jack)x1,Audio (L/R)x1 1 
 

B. Ecran de proiecție 
Portabil, înălțime reglabilă. Suprafața vizibilă: 240x135 cm, Format: 
16: 9; pânză lavabilă și rezistentă la mucegai, ignifug 
 
Accesorii necesare: 

A. Videoproiector: cablu de acumulare, cablu VGA, 
telecomandă, husă 

B. Ecran de proiecție: husă 

1+1 

4 

38651000-3 - 
Aparate de 
fotografiat 

Specificații minime: 
A. Cameră 

Senzor: Full frame, rezoluție efectivă: 30 megapixeli, cadru 
complet: 36 x 24 mm, rezoluție înregistrată: 6720 x 4480, 
adâncimea de culoare 14bit (in RAW), profil de culoare SRGB, 
AdobeRGB, Format fișier JPEG, CR2 (RAW full,sRAW1, sRAW2), 
MOV (H.264); Înregistrare video: 4K; Tip focalizare: AF 61 puncte. 
Capacitate rafală: 7 fps; GPS, WiFi; Display LCD 3.C inci TFT, 
1620000 pixeli, ecran tactil; Interfață USB 3.0. 
 

B. Teleobiectiv 
Compatibil cu camera de mai sus; Compatibil full frame; Focalizare 
autofocus, focalizare fixă, Distanță focală 600mm, focalizare 
automată, Diafragma maximă f / 4, Diafragma minimă: f / 32, nr. 
lamele de diafragmă 8, filet filtru 52mm drop in, distanța focală 
minimă de 550cm, capacitate de mărire 0.12x, unghi 4 °, 
construcție: 18 elemente, stabilizare imagine, trepied colier, 
parasolar, greutate <4 kg. 
 
Accesorii necesare: 

A. Cameră: acumulator, încărcător, curea, cablu USB, cablu 
de alimentare 

B. Teleobiectiv: inel trepied, capac montură, parasolar, husă 
frontală, valiză transport 

1 

5 

38112100-4 - 
Sisteme de 
navigare și de 
poziționare globală 
(GPS sau 
echivalente) 

Specificații minime: 
GPS portabil, senzori avansați și conectivitate wireless, 2.6 inci, 
color, ușor de citit în lumina soarelui strălucitor, altimetru cu busolă 
în 3 axe și barometric, tehnologie wireless Bluetooth sau ANT, rute 
automate, busolă electronică (offset în 3 axe), altimetru barometric, 
mod Geocaching: hărți fără hârtie, hărți personalizate, navigare 

1 



 

foto (navigare la fotografii marcate geografic), fluxuri de tabele, 
informații despre lună și soare, calculator de zonă, transfer date cu 
unități similare prin sistemul wireless. 
  
Accesorii/softuri necesare:  

1.  Harta României preinstalată 
 

Condiții de participare: 

Oferta financiară se va prezenta în lei, cu precizarea: inclusiv/exclusiv TVA sau neplătitor de TVA prin 
completarea Formularului de ofertă anexat (Anexa nr. 1), urmând ca ofertantului clasat pe locul întâi în 
baza prețului cel mai scăzut să i se solicite și următoarele informații/documente:  

1. Datele de identificare ale societății: adresa, număr de înmatriculare, CUI, cont bancar, precum 
și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu Asociația Milvus 
Transilvania Vest. Operatorii economici trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile 
legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în 
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de 
a realiza activitățile care fac obiectul contractului - prin depunerea unui Certificat constatator 
ONRC valabil. 

2. Ofertanții trebuie să depună documente (facturi, procese verbale predare primire, contracte) care 
să ateste îndeplinirea cerințelor de mai sus. 

3. Nu se acceptă oferte de la operatori economici cu acționari/asociați comuni. Astfel de oferte vor fi 
respinse - Se va depune în acest sens Declarația privind conflictul de interese completată (Anexa 
nr. 2) 

4. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile 
5. Condiții de plată: Plata se va efectua prin OP în contul bancar indicat de ofertant. Prețul este 

ferm, nu se actualizează 
 
 

Întocmit,  

Nagy Attila 

președinte 

 

  



Anexa 1 

 
OPERATOR ECONOMIC 
 
SC...........................................................................SRL 
 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
 
Către:  
Asociația Milvus Transilvania Vest 
Oradea, str. Sulyok István, nr. 5 
Județul Bihor 
În atenția Domnului Nagy Attila 

 
 

1. Examinând Caietul de sarcini pentru produsele ce urmează a fi contractate, subsemnații 
reprezentanți ai ofertantului 
SC ……………………………. SRL ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse 
în documentația aferentă achiziționării de echipamente IT necesare în cadrul proiectului ROHU-
14, 30213100-6 - Laptop, 30232110-8 - Imprimantă laser, 38652120-7 - Video-proiector, 
38653400-1 - Ecran de proiecție, 38651000-3 - Aparate de fotografiat, 38112100-4 - Sisteme de 
navigare și de poziționare globală (GPS sau echivalente), să furnizăm produsele, pentru suma 
totală de …………............... lei la care se adaugă/nu se adaugă TVA. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele, 
după semnarea contractului începând cu data stabilită contractual. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile și ea va rămâne 
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Înțelegem că nu sunteți obligați sa acceptați orice ofertă primită. 
 
 
  
Data: 
 
  
Numele și prenumele ofertantului: 
  
 
 
  
 
  



Anexa 2 

DECLARAȚIE 
privind neîncadrarea în prevederile art.14 alin.(1) din OUG nr.66/2011 

 și art.59 și 60 din Legea 98/2016 
 
 
1. Subsemnatul/-a ……………………………………… reprezentant legal al operatorului economic SC 
…………………………………... SRL, în calitate de ofertant la procedura de atribuire având ca obiect: 
Furnizare de echipamente IT in cadrul proiectului ”Conservarea, protejarea și promovarea valorilor 
naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14), în temeiul art.14 
alin.(1) din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora si art.59 
si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în 
declarații, următoarele: 
 
Societatea are un număr de …......... acționari/asociați/membri 
Numele și prenumele acționarilor/asociaților societății:  
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
   a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 
ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din 
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 
subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor; 
   b) eu sau terții susținători ori subcontractanții propuși nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al 
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a Direcției 
Naționale de Probațiune; 
   c) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, 
financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze 
independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de 
administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi, 
persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații 
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Direcției Naționale de Probațiune, implicate în 
procedura de atribuire;  
   e) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Direcției 
Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de atribuire. 
   f) menționez faptul ca, în temeiul art.14 alin.(1) din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și 
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, dețin acțiuni la următoarele societăți: 

- Nu este cazul. 
 
2. Subsemnatul/a …………………………………..................... declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, 
pe parcursul derulării contractului de achiziție publică. 
 
3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare. 
 
Data întocmirii:.......................... 
 

Operator economic SC ………………………….....................………..SRL  
   
 
 
………………………………….. 

                                              (Semnătura autorizată) 


