
 

 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 

Nr. 14/18.01.2012 

Publicat la data de 23.01.2012 

 

 
ANUNŢ PUBLICITAR 

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE “FURNIZARE 
DE ECHIPAMENTE IT ȘI ALTE ECHIPAMENTE” 

în cadrul proiectului 
„Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

contract finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
 

1. Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea 
Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să 
participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie de “FURNIZARE DE ECHIPAMENTE IT 
ȘI ALTE ECHIPAMENTE”–CodCPV:30213100-6,30232000-4,48000000-8,30121200-5,30191400-
8,necesare pentru desfășurarea și implementarea  proiectului, prin procedura COMPETITIVĂ, conform 
prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice 
necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura 
pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri 
de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, 
care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1. 

 
2. Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul 
proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”. 
 
3. Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract: Contract de ” Furnizare de Echipamente IT și 
alte Echipamente ”, Cod CPV:  30213100-6, 30232000-4, 48000000-8, 30121200-5, 30191400-8. 
Obiectul contractului priveşte furnizarea de echipamente IT și alte echipamente necesare in 
desfasurarea si implementarea proiectului:  
laptop-uri cu geanta inclusa – calculatoare portabile, desktop-uri – stații de lucru (unitate si monitor), 
copiator color - Laser color sau led, distrugător documente –minim 15 coli simulan, licente: windows 7 
sau similar cu drept de downgrade; Microsoft Office Standard - licenta de volum; Antivirus cu drept 
actualizare. 
Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului. 
 
4. Procedura aplicată: Competitiva conform prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 
31.08.2010 
 
5. Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți. 
 
 
 



 

 

 
 

• Laptop – Specificatii (30 bucati) 
Procesor:  Minim dual core, frecventa minim 2.2GHz, cache      

3Mb 
 Memorie:     minim 2 GB 1333Mhz DDR3  

HardDisk:     minim 320 GB  7200 rpm SATA II 
 Unitate Optica:    DVD+/-RW  
 Display:     minim 15” HD LED, rez 1366 x 768, antiglare 
 Adaptor video:    integrat preluat din RAM 

Porturi:  4 USB 2.0 
1 HDMI 
1 intrare microfon stereo 
1 ieşire stereo căşti/linie 
1 e/sata 
1 RJ-45 
1 monitor VGA extern 

  1 card Secure Digital/MultiMedia 
                                                                        1 express card 

Camera integrata: minim 2 megapixeli 
Conexiuni: 802.11b/g/n; Bluetooth; lan 10/100/1000 
Baterie: Lithium-Ion cu min 6 elemenţi, autonomie minim 3 ore 
Greutate:  max 2.5 Kg 
Geanta:  da 
Garantie:                          minim 3 ani; Ofertantul trebuie sa fie certificat ca centru de 

service pentru echipamentele livrate. 
 

• Statie de lucru – specificatii (7 bucati) 
 Cerinte minime: 

Procesor:  
Minim dual core, frecventa minim 3GHz , cache 
3Mb 

Memorie:  minim 2 GB 1333Mhz DDR3, maxim 8Gb 
HDD:  minim 500 GB  7200 rpm SATA II 
Video:  integrat preluat din RAM, min 256 RAM 
Porturi:  8 x USB 2.0; VGA; RJ45; Mic-in; Line-out; Line-in 
Bay-uri:  2 x 3.5 intern; 2 x 5.25 extern 
Unitate optica:  DVD+/-RW 
Altele:  Tastatura+mouse  
Garantie:  Minim 3 ani;  

 
Ofertantul trebuie sa fie certificat ca centru de 
service pentru echipamentele livrate 

 
 

3.  Monitor – specificatii  (7 bucati) 
 

Diagonala:  minim 19"  
Tehnologie:  LED  
Rezolutie:  1600X900  
Aspect imagine:  16:10  
Timp de raspuns:  5ms  
Vizibilitate:  160/170  



 

 

Luminozitate:  250 cd/m²  
Interfete:  VGA/DVI  
Culoare:  Negru  
Garantie: Minim 3 ani;  

Ofertantul trebuie sa fie certificat ca centru de 
service pentru echipamentele livrate 

 
 

4. Copiator – specificatii (1 bucata) 
 
   Specificatii generale: 

Tehnologie Laser color sau led 
Interfata cu utlizatorul comenzi si mesaje in limba romana si engleza 
Viteza copiere/imprimare color minim 20 pagini A4 pe minut/ 10 pagini A3 pe 

minut 
Viteza copiere/imprimare alb-
negru 

minim 20 pagini A4 pe minut/ 10 pagini A3 pe 
minut 

Timp de inclazire max 40 s 
Timp de copiere al primei pagini 9 sec color si 7 sec mono 
Processor 600 MHz 
Memorie dispozitiv minim 2 GB 
HardDisk minim 80 GB 
Volum maxim de imprimare minim 50.000 pagini pe luna 
Contorizare copii si imprimari Contorizare copii si imprimari, separat color si 

alb-negru  
Copiere 
Rezolutie 600x600 dpi 
Zoom 25-400%, increment de 1% 
Copiere multipla 1-999 
Copiere duplex automata 
Sortare Sortare prin interclasare 
Functii copiere deplasare imagine, eliminare margini, reglare 

culori CMYK, creare brosura, inserare coperti, 
copiere carti, mod poster 

Imprimare: 

Rezolutie 600 x 600x4 dpi 
Drivere de imprimare drivere bidirectionale pentru Windows 

(XP,2003,Vista, 7) 
Limbaje de imprimare PDF, XPS, PCL 6, HP-GL2, optional PS 3 
Interfete Interfata 10-Base-T/100-Base-T Ethernet 
Functii imprimare Print de proba, printare securizata, imprimare 

brosura, imagine in oglinda, micsorare/marire, 
imprimare neintrerupta - functie de blocare 
automata a lucrarilor ce necesita resurse 
indisponibile si promovarea urmatoarei comenzi 
din coada de asteptare 

Functii speciale accesibile din 
driverul de imprimare 

Comunicare bi-directionala a driverului de 
imprimare cu mesaje de notificare legate de 
alimentarea hartiei din tavi,  blocaje de hartie, 
nivelul de consumabile, optiuni de finisare 
instalate 



 

 

Posibilitate de salvare a unor templaturi de 
imprimare predefinite in driver (ex: booklet 
printing, High Quality print, 2 sided print and 
stapled). Template-ul va salva toti pasii parcursi 
in mod normal la o imprimare (selectie hartie, 
calitate de imprimare, optiuni de finisare, etc). 
driver universal de imprimare 

Imprimare duplex Imprimare fata-verso automat 
 

Scanare 
Viteza de scanare minim 55 ppm alb negru si color 
Rezolutie 600x600 dpi 
Moduri de scanare retea scanare catre email, scanare catre folder pe 

HDD intern, scanare in retea, previzualizare 
lucrari 

Formate fisiere Posibilitate trimitere de pe echipament in 
formatele: JPEG,PDF, Searchable PDF 
 

Cababilitati Fax (optional) 

Viteza de transmisie 33,600 bps, < 4 sec/pagina 
Compresii MH/MMR, JBIG Super G3 
Functii de productivitate LANFax/Fax Forward/Duplex print up  to A3/Fax 

build job/optional Thumbnail Preview/Paperless 
fax reception with Email notification/Optional 
Fax over IP 
 

Manipularea hartiei 
Capacitate alimentator de 
documente originale 

110 coli la 75 g/m²  

Tavi 1000 coli A3 
Greutate hartie 70-250 gsm din toate tavile de alimentare 
Format hartie A6-A3 
Tipuri de media hartie, autocolante, hartie pretiparita, plicuri, 

hartie reciclata, hartie lucioasa 
Iesire 500 coli 
Stand  stand mobil 
Administrare   
Administrare sistem Verificare stare consumabile si alimentare cu 

hartie, configurare echipament atat de la 
interfata utilizator cat si remote pe interfata web 
a echipamentului. 

Contorizare Contorizare volum de copiere/imprimare pe 
minim 300 de conturi cu posibilitate descarcare 
raport lunar de utilizare in format electronic 

Servicii suplimentare Se solicita instalarea echipamentului in locatia 
finala 

 
 
 
 
 



 

 

 
5. Distrugator documente - specificatii(1 bucata) 

 
Capacitate de taiere :   15 coli simultan 
Dimensiuni taiere:    min 4.0 x 40.0 mm 
Volum cos depozitare deseuri : min 25 L 
Nivel zgomot (dB):    sub 60 

 
 

6.  Criterii minime de eligibilitate şi calificare: 
 

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie 
certificata) din care sa reiasă existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a 
codului CAEN corespunzător desfășurării activității solicitate in prezenta documentație și 
autorizarea acestuia – original sau copie certificata. - În cazul unei asocieri fiecare asociat 
va depune acest document. 

• Media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari încheiați 2009,2010 si 2011  este 
de minim 300.000 lei  

• Experienţă pe piaţă de cel puţin 5 ani. 
• Se solicita experienta similara, minim 3 contracte dintre care un contract  sa fie cu o 

valoare de minim 150.000 de lei fara TVA. 
• Se solicita depunerea de garantie de participare in cuantum de 3042 lei. 
• Se solicita Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Certificat de 

atestare fiscala privind plata obligatiilor către bugetul general consolidat de stat 
eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul 
general consolidat valabil la data deschiderii, în original sau copie certificata conform cu 
originalul. 

• Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor către bugetul local eliberat de 
către directia de specialitate din cadrul Primăriei în a cărei rază teritorială activează 
ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil 
la data deschiderii, în original sau copie certificata conform cu originalul. 

 7.  Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari  scrise adresate achizitorului la 
adresa de email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com. 
 8.  Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 26.01.2012 ora 16.00. 
Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: –  Venus - Mangalia, Str. 
Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la 
adresele de e-mail: info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com . 
9.  Limba de redactare a ofertei: limba romana. 
10.  Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc/total bucati. 
11.  Prețul ofertei este ferm în RON.  
NU se accepta actualizarea pretului contractului  
12.  Valabilitatea ofertei:  minim 60 zile. 
13.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “oferta cea mai avantajoasa 
din punct de vedere economic“, în condițiile în care oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și 
cantitativă descrise în documentația pentru ofertanți. 
14.  Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 
38 Județul Constanța, Cod poștal: 905500. 
15.  Data limita pentru depunerea ofertei: 03.02.2012, ora 10.00. 
16.       Ora, data şi locul deschiderii ofertelor : 03.02.2012 ora 13.00 
17.    Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș. 
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18.  Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
19.    Legislatia aplicata: 

Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii 
proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013; 

20. Alte informatii privind atribuirea contractului de FURNIZARE DE ECHIPAMENTE IT ȘI ALTE 
ECHIPAMENTE se regasesc pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.  
21. Anuntul de publicitate privind atribuirea contractului de furnizare de echipamente IT si alte 
echipamente se regaseste  pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro accesand rubrica Achizitii. 
 
 

Cu mulţumiri, 
Manager de Proiect 
Dr. Ec. Emil Bodnăraş 
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