
 

 

 

Proiect Cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  - „Educație și competențe” 
Componenta 1” Stagii de practica pentru studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate” 
Cod proiect: POCU/626/6/13/131603 
Titlul proiectului: ”Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți 
competitivi pe piața muncii (SIPAC)” 
Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia      

Nr. 10627/18.06.2021 
   

CAIET DE SARCINI 
 

Achizitie: Echipamente IT-Laptopuri și multifuncțional 
 

în cadrul proiectului POCU/626/6/13/131603 
 

I. INFORMATII GENERALE 

1.1. Introducere 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația de atribuire pentru încheierea 
contractului și constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora operatorii 
economici își vor elabora oferta. 

Autoritatea contractanta consideră că prezentul caiet de sarcini oferă informații detaliate 
privind serviciilor ce se doresc a fi achiziționate. Cerințele specificate în prezentul caiet de 
sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În acest sens oferta prezentată, care se abate 
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care 
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din 
caietul de sarcini. 

1.2. Date generale  

Autoritatea contractantă: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia        
Titlul proiectului: ”Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți 
competitivi pe piața muncii (SIPAC)” 
Numărul de identificare al contractului: POCU/626/6/13/131603 

Sursa de finanțare: Proiect Cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  - „Educație și competențe” 



 

 

 

Componenta 1 ”Stagii de practica pentru studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate” 
 

1.3.  Descrierea proiectului pentru care este solicitat acest produs 
 

Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului: ”Stagii integrate de practică și 
consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii (SIPAC)”, finanțat 
de către Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Achiziția este necesară în cadrul 
activității A7. Pilotare a unei soluții inovative de facilitare a practicii în incinta universității - 
SMART LAB, subactivitatea A7.2 Dotarea spațiului de practica in colaborare cu mediul privat. 
 

1.4.  Date privind procedura aplicată 

Ținând seama de prevederile cuprinse în Contractul de Finanțare: 
POCU/626/6/13/131605, încheiat în cadrul POCU 2014-2020, privind efectuarea achizițiilor 
publice necesare implementării proiectelor, precum și de valoarea estimată a contractului, 
procedura de atribuire a acestui contract de servicii este achiziția directă, în conformitate cu 
prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR 
 
2.1. Obiectul contractului 
 
Universitatea ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), implementează în parteneriat 

cu  Rogepa SRL, Business Saga SRL și Ipec SA proiectul ”Stagii integrate de practică și 
consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii (SIPAC)”, proiect care 
are ca obiectiv general creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care 
își găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenți la activități de învățare, 
consiliere și stagii de practică derulate la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, la agenți 
economici din țară și state membre UE, din sectoarele economice cu potențial competitiv, 
identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI. Proiectul 
este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Contract nr. 16274/11.11.2020, cu derulare în perioada 12.11.2020 – 
11.11.2022. 

În vederea atingerii rezultatelor propuse în cadrul activității A7. Pilotare a unei soluții 
inovative de facilitare a practicii în incinta universității - SMART LAB, subactivitatea A7.2 
Dotarea spațiului de practica in colaborare cu mediul privat, sunt prevăzute cheltuieli cu 
achiziția de materiale hardware și software, necesare pentru buna desfășurare a acestei activități. 



 

 

 

În acest sens, bugetul proiectului prevede cheltuieli cu achiziția următoarelor 
echipamente hardware: 

 
I. Laptop - 7 buc. 
 
Bugetul alocat pentru cele 7 laptop-uri este de 28.000 lei + TVA. 
 
II. Multifuncțional A3 - 1 buc. 
 
Bugetul alocat pentru 1 buc. multifuncțional A3 este de 12.000 lei + TVA. 
 
Specificațiile tehnice solicitate mai jos vor fi considerate minime pentru ca oferta să fie 

considerată conformă. Neîndeplinirea specificațiilor minime solicitate va conduce la declararea 
ofertei ca neconformă și la respingerea acesteia. Specificațiile tehnice care indică o anumită 
origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerț, un brevet de 
invenție, o licența de fabricație, se citesc în totalitate însoțite de mențiunea ”sau echivalent” și 
sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de servicii și nu au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. 

2.2. Specificații tehnice minimale 

I. Laptop 

Categorie Business 

Diagonala 15 inch 

Rezolutie 1920 x 1080 pixeli 

Format Full HD 

Iluminare LED 

Tip procesor I5 sau echivalent 

Capacitate memorie Min. 16 GB 

Tip stocare SSD 512 GB 

Placa video Dedicata, memorie min. 2GB 



 

 

 

Sunet HD Audio 

Unitate optica NU 

Porturi 2 x USB 3.0 

1 x USB 2.0 

1 x RJ-45 

1 x HDMI 

Iesire audio: 1xCombo 

LAN 10/100/1000 

Versiune Bluetooth 5.0 

Wireless 802.11 ax 

Baterie Tip Li-ion 

Sistem de operare Windows 10 Pro 64 bit 

Camera web HD 

Tastatura numerica DA 

Garantie 36 de luni 

 
Accesorii laptop: 
 
Cască neurofeedback – 5 buc. 
 
Caracteristici tehnice minime: 

• permite masurarea undelor cerebrale, a nivelului de relaxare si de atentie; 
• dispune de un brat flexibil al senzorului din cauciuc si varf rotunjit al senzorului pentru 

frunte si banda in forma de T; 
• funcționează cu toate platformele Apple iOS si Android (smartphone-uri, tablete etc.); 



 

 

 

• dispune de senzori pe frunte si pe lobul urechii pentru a masura datele EEG (activitatea 
electrica a creierului). Toate software-urile necesare pot fi instalate direct pe un 
computer, laptop, smartphone sau tableta. 

• asociere automata Bluetooth; 
• Baterie AAA; 
• Durata de functionare a baterie: 8 ore; 
• Modul dual mode BT / BLE (autonomie de 10 metri); 
• Identificare statica a castilor (castile au un cod unic pentru imperechere; 
• Platforme acceptate: Windows (XP / 7/8/10), Mac (OSX 10.8 sau o versiune ulterioara), 

iOS (iOS 8 sau o versiune ulterioara) si Android (Android 2.3 sau o versiune ulterioara). 

II. Multifuncțional A3 
 

Tip produs Imprimanta multifuncțională 

Format A3 

Tehnologie de printare Laser 

Mod de printare Color 

Funcții principale Printare/Scanare/Copiere 

Frecventa procesor 1.6 GHz 

Capacitate memorie 6 GB 

Capacitate stocare 256 GB 

Interfață 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
1 x USB 2.0 

Format fișier JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF criptat; XPS; 
Compact XPS; PPTX; PDF/A 

Timp de încălzire 20 s 

Timp de răspuns printare 6,8 s 

Sistem de operare 
compatibil 

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 
(32/64) 

Limbaj de printare PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 



 

 

 

Printare față/verso (Duplex) Automat 

Alimentator automat de 
documente (ADF) 

Da 

Scanare fata/verso automat 
(Duplex) 

RADF (two-pass) 

Tip display Touchscreen 

Ciclu de lucru maxim 
(pagini/luna) 

125000 

Volum recomandat de 
printare (pagini/luna) 

10000 

Piedestal Inclus 

Consumabile 1 set complet de tonere, inclus. 

Garantie min. 12 luni 

 

IMPRIMARE 

Viteza de printare 
monocrom 

25 ppm  

Viteza de printare color 25 ppm  

Rezoluție printare (DPI) 1800 x 600 

 

SCANARE 

Format scanner A3 

Rezoluție scanare (DPI) 600 x 600 

Funcții scanner Scanare e-mail; Scanare-SMB; Scanare-FTP; Scanare-USB; 
Scanare TWAIN 

Viteza de scanare (ADF) 55 ipm  

 



 

 

 

COPIERE 

Viteza de copiere monocrom  25 ppm  

Viteza de copiere color 25 ppm  

Rezoluție copiere (DPI) 600 x 600 

Parametrii zoom 25 - 400% 

 

ALIMENTARE HÂRTIE 

Capacitate hârtie intrare 
(coli) 

1100 

Capacitate hârtie ieșire (coli) 250 

Capacitate alimentare 
automata documente (ADF) 

125 

Număr tăvi hârtie 2 

 

Garanția este valabilă în condițiile folosirii corecte, conform instrucțiunilor din 
manualul de utilizare.  

Service-ul în perioada de garanție va fi asigurat de personal autorizat și instruit. 
 

III. DOCUMENTELE CARE ÎNSOTESC ECHIPAMENTELE - trebuie să 
cuprindă obligatoriu următoarele documente: 
 
a. Factură, însoțită de Procesul verbal de recepție cantitativă/calitativă a produselor; 
b. Certificate de garanție; 
c. Manual de utilizare 
d.   Alte documente după caz. 

 
IV. CONDIŢII DE LIVRARE, RECEPŢII, GARANŢII 
 
4.1. Livrarea 
 
Echipamentele se vor livra la sediul Autorității contractante. 



 

 

 

Recepția se va realiza prin încheierea Procesului verbal de recepție, semnat de ambele 
pârți, după predarea tuturor documentelor de însoțitoare.  

 
4.2.  Recepția și plata în cadrul contractului 
Plata se va realiza în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii facturii 

însoțită de documentele menționate mai sus, inclusiv Procesul verbal de recepție, semnat de 
ambele părți.  

În factură  se va menționa si denumirea proiectului. 
 

V. CERINȚE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerințele prevăzute în 

prezentul Caiet de sarcini. 
Propunerea tehnică va cuprinde următoarele elemente: 

• prezentarea detaliată a caracteristicilor tehnice, astfel încât să fie demonstrată 
corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice solicitate în prezentul 
caiet de sarcini; 

• condițiile de furnizare și condițiile de garanție. 
 

VI. DISPOZIȚII FINALE 
6.1. Orice mențiune “Original” va fi interpretata “Original sau echivalent”. Specificațiile 

tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrica sau de comerț, o 
licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de servicii 
si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații 
vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea “sau echivalent”. 

6.2. Ofertantul are obligația de a exprima prețul total ofertat în lei, fără TVA. 
6.3. Ofertele care depășesc valoarea estimată a fondurilor alocate de Autoritatea 

Contractantă vor fi respinse. 
 

Data,          Manager proiect, 
18.06.2021       Conf. univ. dr. Manuella Kadar 

 


