
 

 Nr. înregistrare 60/ 21.02.2022 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  

  

Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, cod 

de identitate fiscală 22692573, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. NICOLAE IORGA nr. 36, 

sector 1, Bucureşti, cod poştal 010436, telefon 0755017348, fax +40213177005, poştă electronică 

cristina.spatariu@spiruharet.ro, reprezentată legal prin contabil şef CRISTINA 

SPATARIU, împuternicit, în calitate de SOLICITANT/ BENEFICIAR PRIVAT al 

proiectului POCU/784/6/24/139601 EduAcces,  

vă invită să participaţi la procedura competitivă iniţiată în vederea atribuirii contractului de 

achiziţie a echipamentelor de calcul de tip laptop PC şi tabletă PC, prevăzute în Cererea de 

finanţare aprobată prin Contractul de finanţare nr. 9260/20.05.2021, cu respectarea prevederilor 

Ordinului 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ 

beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate 

din fonduri europene. 

În vederea depunerii de oferte, vă comunicăm următoarele:    

1. Date de contact: Responsabil financiar MIHĂILĂ GABRIEL, telefon 0722641425, email 

lg_mihaila@yahoo.com.  

2. Mijloace de comunicare: email – eduacces@snsh.ro, cristina.spatariu@spiruharet.ro şi 

poştă/ curier - sediu proiect din str. Italiană nr. 28, sector 2, Bucureşti, cod poştal 20976. 

3. Denumirea/ obiectul achiziţiei: 75 LAPTOPURI PC (Cod CPV 30213100-6 Computere 

portabile) şi 270 TABLETE PC (Cod CPV 30213200-7 Tabletă PC). 

4. Valoarea totală estimată, fără TVA – conform Cererii de finanţare: 418.666.50 lei 

(229.936,50 lei Laptopuri PC+ 188.730,00 lei Tablete PC). 

5. Valoarea totală estimată, inclusiv TVA – conform Cererii de finanţare: 498.213,14 lei 

(273.624,44 lei Laptopuri PC+ 224.588,70 lei Tablete PC). 

6. Procedura aplicată: Procedura competitivă aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi 

pentru atribuirea contractelor de furnizare produse finanţate din fonduri europene. 

7. Tip şi durată contract: Contract de furnizare produse cu perioada de valabilitate de 

maximum 30 zile calendaristice de la data semnării lui. 

8. Data şi ora limită de depunere a ofertelor – în limba română: 01.03.2022, ora 16:00:00. 

9. Locul de depunere a ofertelor: eduacces@snsh.ro, cristina.spatariu@spiruharet.ro şi 

sediul proiectului din str. Italiană nr. 28, sector 2, Bucureşti, cod poştal 20976; fiecare 

ofertă depusă este însoţită, obligatoriu, de Declaraţia pe proprie răspundere privind 

evitarea conflictului de interese a operatorului economic ofertant (model orientativ prevăzut 

în Ordinul 1284/ 2016). 

10. Termenul limită de livrare a produselor: maximum 30 zile calendaristice de la data 

semnării contractului. 

11. Locul de livrare a produselor: sediul proiectului din str. Italiană nr. 28, sector 2, 

Bucureşti, cod poştal 20976. 
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12. Specificaţii tehnice minimale (configuraţie minimă):  

Specificaţiile tehnice minimale pentru LAPTOP PC  

General 

Tip processor (CPU Model Number):     Minimum i5-1135G7 generaţia 11 sau echivalent 

Frecvenţa de lucru processor (Clock speed)  Minimum 2400 MHz  

Dimensiune ecran (Screen size):  Minimum 15"  

Rezoluţie nativă ecran (Native resolution):  Minimum 1920x1080  

Memorie internă (Memory (RAM)):  Minimum 16GB, 2 sloturi 

Tip memorie internă (Memory type): DDR4  

Frecvenţa de lucru memorie (Frequency speed): Minimum 2,4 GHz 

Dispozitiv stocare date intern (SSD Capacity) Minimum 500 GB PCIe Nvme 

Controler graphic (Graphics controller) Integrat 

Adaptor video (VGA card)  UHD Graphics sau echivalent 

Memorie adaptor graphic (Graphics memory)  Integrată 

Adaptor reţea locală integrat (Integrated LAN)  Gigabit:10/100/1000 

Tip tastatură (KB language)  ENGL (QWERTY) 

Celule baterie de alimentare (Battery cells) Minimum 3 celule, 9 hours 

Cititor de carduri SD (Card Reader) SD  

Microfon Încorporat 

Difuzoare (Speakers)  DA 

Cameră video încorporată (Built-in WebCam)  DA 

Sistem de operare (Operating System) 

Windows 10 Pro sau echivalent – compatibil cu aplicaţiile 
software folosite în desfăşurarea online, în sistem 
videoconferinţă şi/ sau pe platformă educaţională, a 
activităţilor didactice prevăzute în planurile de învăţământ 

Greutate unitară (Unit Net Weight) Maximum 1.75Kg 

  

Opţiuni ecran (Screen option)  

Tip ecran (Screen type)  Cu tratament anti-orbire sau anti-reflex (Non- Glare) 

Conectori intrare-ieşire (Input/Output connectors)  

HDMI  Minimum 1  

Ieşire audio (Audio-Out)  Minimum 1  

USB 3.0  Minimum 2  

USB type C  Minimum 1  

RJ45  Minimum 1  

Conectivitate wireless (Wireless connections)  

Reţea locală wireless (Wireless LAN) 802.11a/b/g/n/ac  

Bluetooth  DA 

  

Garanţie  Minimum 2 ani 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea 

conflictului de interese, conform art. 15 din OUG 

nr. 66/2911 

DA 



 

Specificaţii tehnice minimale pentru TABLETĂ PC 

Sistem de operare (Operating System) 

Android minimum10 sau echivalent – compatibil cu aplicaţiile 

software folosite în desfăşurarea online, în sistem 

videoconferinţă şi/ sau pe platformă educaţională,  

a activităţilor didactice prevăzute în planurile de învăţământ 

Dimensiune şi rezoluţie ecran (Display) Minimum 10" HD (1280 x 800) IPS, 400 nits 

Memorie internă (Memory): Minimum 4GB 

Capacitate baterie (Battery) 
Minimum 9 ore în brouser (hours web browsing) 

Minimum 7 ore redare video (hours video playback) 

Capacitate stocare date (Storage) 
Maximum 64GB 

Maximum 256GB microSD 

Conectivitate (Connectivity): 

802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi, 2.4GHz 

802.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi, 5GHz 

Bluetooth® 5.0 

WiFi Direct 

GPS/Beidou 

A-GPS 

FM Radio 

GLONASS 

Benzi suportate  

(Bands Supported - LTE Only) 

GSM: B2/B3/B5/B8 

WCDMA: B1/B2/B5(B6/B19)/B8 

FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B28(a+b) 

TDD LTE: B38/B40 

Deblocare (Security) Recunoaştere facială (Face unlock) 

Audio Difuzoare duale acordate (Dual speakers tuned) 

Videocameră (Camera) 
Frontal: minimum 5MP focalizare fixă (fixed focus) 

Spate (Rear): minimum 8MP autofocalizare (autofocus) 

Dimensiuni (H - W x D) H maximum 10 mm - W x D minimum 145 x 240 mm 

Greutate (Weight) Maximum 0.5kg 

Butoane, porturi şi sloturi (Buttons, Ports & Slots) 

Pornit (Power) 

Reglare volum (Volume up / down) 

Conector Micro USB Type-C 

Conector cu pini tip pogo (2-point pogo pin) 

Slot card microSD (micro SD card slot) 

Slot card nano SIM (Single SIM card slot (Nano SIM + TF)) 

Protecţie vizuală (Eye Protection): 
Certificat pentru lumina albasră redusă 

(Certified for low blue light) 

Garanţie  Minimum 2 ani 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea 

conflictului de interese, conform art. 15 din OUG 

nr. 66/2911 

DA 

       

Reprezentant legal împuternicit, 

Cristina Spătariu 

 


