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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 
pentru atribuirea serviciului furnizare tehnică IT și audio-foto-video,  în cadrul 

proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC 
NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF 

TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES 
OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour 

BHHB),  Cod CPV30213100-6 ,, computere portabile”, 30213200-7 

„Tablet PC”- tabletă, 30232110- 8 Imprimante laser, 38651600-9 Camere 
digitale, 38653400-1 ecran de proiecţie, 32330000-5 - Aparate audio şi 

video de înregistrare şi redare, 32323400-7 Video proiector, 
 30237100-0 Piese și accesorii pentru computere   
 

Date introductive 
 

Luând în considerare:  
- proiectul RO-HU 398 ”CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER 

POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE 

QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE 

COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: 

ForTour BHHB) implementat de PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR, 

ORADEA, în calitate de partener de Proiect,  în cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, INTERREG V-A, în perioada 

01.03.2019-31.08.2021; 

- Contractul de Finanțare nr. 51082/09.04.2019 

 

se formulează prezenta documentație de atribuire. 

 

 

- invitația și documentația aferentă prezentei achiziții se publică, în 

conformitate cu prevederile Manualului de implementare a Programului de 
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Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020 și cu respectarea 

principiului transparenței, concomitent:  

- pe site-ul programului http://www.interreg-rohu.eu, 

- pe pagina proiectului https://fortourbhhb.ro/achizitii/.  

 

Referitor la caietul de sarcini privind serviciului furnizare poduse IT, 

audio-vide-foto și mobilier aferente proiectului, aceasta va fi postat pe site-ul 

proiectului (https://fortourbhhb.ro/achizitii/) și va fi înaintat către cel puțin 3 

operatori economici, respectiv va fi pusă la dispoziția oricărui operator economic 

interesat, în format electronic.  

Orice eventuale clarificări pot fi solicitate pe următoarea adresă de e-

mail: ferencszigeti@freemail.hu. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.interreg-rohu.eu/
https://fortourbhhb.ro/achizitii/
https://fortourbhhb.ro/achizitii/
mailto:ferencszigeti@freemail.hu
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Informații generale 
 

Informatii generale despre beneficiar 
Denumirea beneficiarului: Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Oradea  

Adresa: Dealului, nr. 20, Oradea, județul Bihor, România 

Telefon: +400359455288 

E-mail: ferencszigeti@freemail.hu 

Mijloace de comunicare: prin poștă, e-mail sau direct la beneficiar. 
 

Sursa de finanțare 

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit: 

- ERDF 85% 

- Cofinanțare națională, Guvernul României prin MDRAP 12,99% 

- contribuție beneficiar 2,01% 

 

Documente care stau la baza organizării achiziției: 

- Ghidul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Ungaria 2014-

2020; 

- Contractul de Finanțare nr. 51082/09.04.2019; 

- Manualul de implementare a Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România-Ungaria 2014-2020. 

 

Scopul aplicării procedurii  

 

Beneficiarul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul 

atribuirii contractului de servicii furnizare tehnică IT, audio-foto-video și 

mobilier, pentru proiectul RoHu 398,  ”CREATING AND DEVELOPING A 

CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO 

INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER 

SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR”  

mailto:ferencszogeti@freemail.hu
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Procedura de achiziție se desfășoară ofline, într-o singură etapă! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE 
pentru atribuirea serviciului furnizare tehnică IT și audio-foto-video, în cadrul 

proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC 
NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF 
TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES 

OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour 
BHHB),  Cod CPV30213100-6 ,, computere portabile”, 30213200-7 

„Tablet PC”- tabletă, 30232110- 8 Imprimante laser, 38651600-9 Camere 
digitale, 38653400-1 ecran de proiecţie, 32330000-5 - Aparate audio şi 

video de înregistrare şi redare, 32323400-7 Video proiector, 

30237100-0 Piese și accesorii pentru computere  
 

CUPRINS  
1. CAP. 1 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  

2. CAP. 2 - FORMULARE  
3. CAP. 3 - PROPUNERE DE CONTRACT  
4. CAP. 4 – CAIET DE SARCINI  
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CAP. 1 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 

SECŢIUNEA I: INSTITUŢIA CONTRACTANTĂ  
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  
Denumire oficială: Parohia Reformată Oradea- Episcopia Bihor 

Adresă: str. Dealului, nr. 20 
Localitate: Oradea  
Județul:  Bihor   

Ţara: România 
Cod fiscal: 6960836 

Telefon: +400359455288 
E-mail: ferencszigeti@freemail.hu   
 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la:  

x sediu secundar: nu este cazul 
 
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:  

x sediu secundar: nu este cazul 
 

□ Altele: NA  
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :  
Data 15.05.2020, ora limită 15:00  

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.05.2020, ora 
16:00  

 
I.2) TIPUL INSTITUŢIEI CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
(ACTIVITĂŢILE  

PRINCIPALE)  
□ Minister sau orice altă naţională sau federală,  

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale  
acestora  
□ Agenţie/birou naţional sau federal  

□ Colectivitate teritorială  
□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie  
europeană  

 
x Altele (precizaţi): unitate de cult 

□ Servicii publice generale  
□ Apărare  

□ Ordine şi siguranţă publică  
□Mediu  

mailto:ferencszogeti@freemail.hu
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□ Afaceri economice şi financiare  
□ Sănătate  

□ Construcţii şi amenajări teritoriale  
□ Protecţie socială  
□ Recreere, cultură şi religie  

□ Educaţie  
X Altele (precizaţi): unitate de cult 

 
Instituţia contractantă acţionează în numele altor instituţii contractante  

da □ nu x  
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI  

 
II.1) DESCRIERE  

 
II.1.1) Denumirea dată contractului de instituţiea contractantă  
Achiziţionării prestări de servicii furnizare bunuri pentru  proiectul 

„CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR 
TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND 

HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU 
BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) accesat prin Programul 
Interreg V.A. România-Ungaria  

 
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a 

produselor sau de  
prestare a serviciilor  
a) Lucrări □  

b) Produse x  
c) Servicii □  

 
Locul principal de livrare : str. Dealului, nr. 20, Oradea, județul Bihor, 
România 

 
II.1.3) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor  

În cadrul proiectului „CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER 
POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY 
OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF 

BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB) 
 

Obiectul contractului este asigurarea a: 
- 2 bucăți laptop  
- 2 bucăți hard extern 

- 15 bucăți tabletă PC  
- 1 videoproiector  

- 1 ecran de proiecție  
- 1 presenter  

- 1 bucată multifuncțional laser color A3 17000 
- 1 bucată router wireless  
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- 1 bucată switch cu 8 porturi  
- 1 bucată aparat foto DSRL cu obiectiv de 18-55 mm VR  

- 1 card memorie SD 
- 1 sistem audio complet, cu 4 boxe pasive, mixer cu amplificator integrat, 2 

microfoane wirelles  

- 1 SmartTV 
- 1 bucată flipchart magnetic 

- 100 metri liniari cablu UTP 
- 2 cabluri HDMI de 5 m 

necesare desfășurării activității de management proiect și de formare/specializare 
a resurselor umane în cadrul Centrului indoor și outdoor de formare profesională  
“Episcopia Bihor”, Oradea, jud. Bihor.  

 
II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)  

Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)  
Obiect principal Cod CPV:  
 

30213100-6 ,, computere portabile” 
30213200-7 „Tablet PC”- tabletă 

30232110- 8 Imprimante laser 
38653400-1 Tablă interactivă, ecran de proiecţie  
32323400-7 Video proiector 

30237100-0 Piese și accesorii pentru computere 
 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI  

 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  

Prin proiect a fost prevăzută achiziționarea a: 
- 2 bucăți laptop  
- 2 bucăți hard extern 

- 15 bucăți tabletă PC  
- 1 videoproiector  

- 1 ecran de proiecție  
- 1 presenter  
- 1 bucată multifuncțional laser color A3 17000 

- 1 bucată router wireless  
- 1 bucată switch cu 8 porturi  

- 1 bucată aparat foto DSRL cu obiectiv de 18-55 mm VR  
- 1 card memorie SD 
- 1 sistem audio complet, cu 4 boxe pasive, mixer cu amplificator integrat, 2 

microfoane wirelles  
- 1 SmartTV 

- 1 bucată flipchart magnetic 
- 100 metri liniari cablu UTP 

- 2 cabluri HDMI de 5 m 
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Suma prevăzută în bugetul proiectului a prestării serviciilor mai sus 
amintite este, de 11941,18 EUR fără TVA. Valoarea prevăzută în proiect în 

monedă națională 57649,62 lei RON fără TVA. Data pentru care s-a 
determinat echivalenţa RON/euro: 4,8278 (curs referinţă InforEuro aferent 
lunii aprilie 2020, prezentat pe site-ul Comisiei Europene  

http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html).  
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE  
Durata: Durata contractului este de 2 luni, de la data semnării contractului de 

către părți.  
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI 
TEHNICE  
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT  

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)  
III.1.1.a) Garanţie de participare  

da □ nu x  
 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie  
da □ nu x  
 

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la 
dispoziţiile relevante  

• Programul Interreg V.A. România-Ungaria  
 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE  

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

  
III.2.1.a) Situaţia personală a ofertantului:  
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:  

 
1. Declarație pe proprie răspundere dată de către operatorul economic, prin care 

acesta declară că, în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii 
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. - Formular 

nr. 1  
Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile de mai sus vor trebui 

prezentate şi de terţul susţinător, dacă este cazul.  
 
2. Declarație pe proprie răspundere dată de către operatorul economic, prin care 

acesta declară că nu se află în oricare din următoarele situaţii:  
a) în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru  
participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă 
şi/sau pentru spălare de bani.  

b) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;  
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este 
stabilit;  

d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau 

este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;  
e) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională;  
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f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către instituţia 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.  

g) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
asumate printr-un contract de achiziţie publică, în măsura în care instituţia 
contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens. Formular nr. 

2  
Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile de mai sus vor fi depuse 

şi de terţul susţinător, dacă este cazul.  
Se va permite depunerea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni în 

oricare din formele:  
original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.  
 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: nu este cazul  
III.2.2) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala: nu este cazul  
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ  
IV.1) TIPUL PROCEDURII  
IV.1.1) Tipul procedurii  

Selecţie internă de oferte  
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)  
Cel mai mic preţ x  

Sau  
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce 
priveşte □  

 
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu x  

Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)  
___________________________________________________________
________________________ 

______  
 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE  
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de instituţia contractantă:  
 

IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de 
participare  

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ x □ □ □ □  
Altele: 

___________________________________________________________
_________________-  

IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi 
menţină oferta  
durata în luni: □□□ sau în zile: 30 (de la termenul limită de primire a 

ofertelor)  
 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI  
 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice  

         Ofertantul nu va elabora o propunere tehnică proprie, ci va însuși și respecta 
în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.  

 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare  
         Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze 

toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie.  

         În cadrul propunerii financiare, ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 3, care 
reprezintă elementul principal al propunerii financiare, acesta cuprinzând preţul 

total al serviciilor și defalcat pe activități.  
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IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei  
        Modul de prezentare a documentelor de participare.  

        Se va prezenta la vedere pe partea exterioară a plicului:  
▪ Scrisoare de înaintare - Formularul nr. 4.  
▪ Împuternicire şi copie CI/BI pentru persoana prezentă la deschiderea ofertelor  

         Documentele de participare formate din documentele de calificare şi oferta 
(propunerea tehnică şi propunerea financiară) vor fi prezentate într-un plic care va 

purta menţiunea „Documentele de participare la procedura de Selecţie internă de 
oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect „Achiziție 

serviciu furnizare tehnică IT, audio-foto-video, mobilier, în cadrul 
proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC 
NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF 

TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES 
OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour 

BHHB) 
A nu se deschide până la data de 22.05.2020,ora 14:00.  
 

IV.4.4 Data limită de depunere a ofertelor  
22.05.2020, ora 14:00 la Parohia Reformată Episcopia-Bihor, str Dealului, 

nr. 20, Oradea, Bihor, România 
 
IV.4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei  

Retragerea sau modificarea ofertei va fi făcută până cel târziu la data şi ora 
depunerii ofertelor.  

Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse la altă adresă decât cea menţionată la 
pct. IV.4.4. din prezenta fişa de date a achiziţiei, sau cele depuse după data limită 
de depunere a ofertelor. 

  
IV.4.6. Deschiderea ofertelor  

Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.05.2020, ora 14:30.  
Locul deschiderii ofertelor: la Parohia Reformată Episcopia-Bihor, str 
Dealului, nr. 20, Oradea, Bihor, România 

 
Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:  

          La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanţii legali ai 
ofertanţilor sau orice altă persoană special împuternicită în acest sens, în scris, de 
către un ofertant.  

 
SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

V.1) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare 
 

 da x nu □  
 

Contractul de servicii este finanțat prin Programul Interreg V.A. România-
Ungaria 2014-2020.  

 
V.2) CĂI DE ATAC  
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Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului 
şi de soluţionare a contestaţiei:  

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei greşeli sau neregularităţi 
apărute în cadrul procesului de atribuire a contractului pot înainta o contestaţie la 
sediul achizitorului, Parohia Reformată Episcopia-Bihor, str Dealului, nr. 20, 

Oradea, Bihor, România, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatului 
evaluării ofertelor. 

 Achizitorul va răspunde în scris oricărei contestaţii în termen de maxim 48 
de ore de la înregistrarea acesteia.  

Ofertanții care nu sunt satisfăcuți de răspunsul achizitorului se vor adresa 
instanței de contencios administrativ al Judecătoriei Bihor.  
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Calendarul procedurii de atribuire 

 

 

ETAPE DERULARE PROCEDURĂ Data 

Data publicării/ trimiterii invitatiei de participare și a 

documentației de selecție 

15.04.2020 

Data limită pentru solicitarea de clarificări de la Beneficiar 15.05.2020, ora 
15:00 

Ultima dată la care beneficiarul va emite clarificări 19.05.2020, ora 
16:00 

Termenul limită pentru depunerea/ transmiterea ofertelor, 22.05.2020, ora 
14:00 

Şedinţa de deschidere a ofertelor 22.05.2020, ora 
14:30  

Data avută în intenţie drept dată pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare / notificarea atribuirii contractului către 

ofertantul câştigător 

27.05.2020 

Data avută în intenţie drept dată pentru semnarea 
contractului 

01.06.2020 
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CAP.2 - FORMULARE  
 
 

Formular nr. 1  
OPERATOR ECONOMIC  

 
____________________  

(denumirea/numele)  
 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

subsemnatul 
________________________________________________________,  

reprezentant împuternicit al 
___________________________________________________,  
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)  

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in 

situaţiile prevăzute în Fişa de date a achiziţiei de la punctul III.2) 
CONDIŢII DE PARTICIPARE - III.2.1) Situaţia personală a operatorilor 
economici - . III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului - 

Cerinta nr. 1, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale 

unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai 
multe asocieri  

de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat 

ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în 
fiecare detaliu şi  

înţeleg că instituţiea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 

dispunem.  
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
_________________________ .  

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
 

Data completării ......................  
Operator economic,  
 

 
_________________  

(semnătura autorizată)  
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Formular nr. 2  
Operator economic  

 
___________________  

(denumirea/numele)  
DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic  

 
 

Subsemnatul, .................................................... reprezentant 

împuternicit al 
....................................................................................................... 

(denumirea operatorului  
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ 
susţinător al  

candidatului/ofertantului, la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie având ca obiect Achiziție serviciu furnizare tehnică IT, audio-foto-

video, mobilier, în cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A 
CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO 
INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER 

SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR”, la data de 
......................... (zi/luna/an), organizată de Parohia Reformată Episcopia-

Bihor, Oradea, declar pe propria răspundere că:  
 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt 

conduse de un  
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate 

şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-
o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una 

dintre situaţiile  
prevăzute la lit. a);  

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de  
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 

consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau 
în ţara în care sunt stabilit pțnă la data solicitată;  

d) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu 
am produs grave prejudicii beneficiarilor;  

e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a 

unei instanţe  
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau 

pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte 

în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
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doveditoare de care dispun.  
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea sunt  
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 
declaraţii.  

 
Data completării  

Operator economic,  
 

.................................  
(semnătură autorizată)  
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Formular nr. 3  

..............................................  
(denumirea/numele ofertant)  

FORMULAR DE OFERTĂ  
 

Către  
Parohia Reformată Episcopia-Bihor, str Dealului, nr. 20, Oradea, Bihor, 
România 

 
 

1. Examinând documentaţia de atribuire nr. 
_______/_________________, subsemnatul/ţii  
.....................................................................................................................

....................................., reprezentanţi ai ofertantului 

.................................................................................................  

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să 
prestăm „serviciu furnizare tehnică IT, audio-foto-video, mobilier " pentru 

suma de ........................................................ RON platibilă după recepţia 
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

............................................. RON.  
2. Oferta noastră se compune din următoarele prețuri:  
 

Nr.crt. Produse Oferta preț (RON)  
- 2 bucăți laptop  

- 2 bucăți hard extern 
- 15 bucăți tabletă PC  
- 1 videoproiector  

- 1 ecran de proiecție  
- 1 presenter  

- 1 bucată multifuncțional laser color A3 17000 
- 1 bucată router wireless  
- 1 bucată switch cu 8 porturi  

- 1 bucată aparat foto DSRL cu obiectiv de 18-55 mm VR  
- 1 card memorie SD 

- 1 sistem audio complet, cu 4 boxe pasive, mixer cu amplificator integrat, 2 
microfoane wirelles  

- 1 SmartTV 

- 1 bucată flipchart magnetic 
- 100 metri liniari cablu UTP 

- 2 cabluri HDMI de 5 m 
 

 
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită 
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câştigătoare, să furnizăm bunurile din documentația de atribuire 
respectând specificațiile tehnice din caietul de sarcini, în graficul de timp 

solicitat de autoritatea contractantă. Produsele ofertate sunt cele din 
anexa la prezenta.  
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 

zile respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea 
va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate.  
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)  

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un 
formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.  
|_| nu depunem ofertă alternativă.  

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, 
împreună cu  

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între 
noi.  

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut 
preţ sau orice ofertă primită.  

 
Data _____/_____/_____  
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

L.S.  
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Formular nr. 4  
 

OPERATORUL ECONOMIC  
___________________  

(denumire / sediu )  
Înregistrat la sediul autorităţii contractante  

nr._________data___________ora_____  
 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

 
Către,  

Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Oradea  
 
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. _______/___________, privind 

aplicarea  
procedurii de selecție internă de oferte pentru atribuirea contractului de 

furnizare de bunuri:  
 
Achiziție serviciu furnizare tehnică IT, audio-foto-video, mobilier, în cadrul 

proiectului      ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER 
POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE 

QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE 
COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: 
ForTour BHHB) 

 
noi ________________________________________  

(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat 
următoarele:  
 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:  
a) oferta;  

b) documentele care însoţesc oferta.  
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface 

cerinţele.  
 

Data completării ___________  
 
 

Cu stimă,  
 

Operator economic,  
...................................  
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CAP. 3 - PROPUNERE DE CONTRACT*  

* Contractul prezentat are caracter informativ. Clauzele contractuale vor fi 
stabilite, prin acordul părţilor, în condiţiile legii şi ale ofertei depuse.  

 
 

Contract de furnizare  
nr.______________data_______________  
 

Preambul  
 

1. Părţile contractante  
PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR, ORADEA cu sediul in Bihor, 
Oradea, str. Dealului, nr. 20, cod postal....................  telefon/fax  

………. cod fiscal ............ cont cod IBAN ............................ deschis la 
.................... , reprezentat legal prin Szigeti Ferenț, în calitate de 

ACHIZITOR,  
 
şi  

 
1.2 ........................................ denumirea furnizorului, adresa sediu 

......................., str., telefon,  
număr de înmatriculare ............................................, cod 
fiscal............................, cont  

trezorerie/banca ……………………, reprezentată prin .........................., 
funcţia ....................., în  

calitate de furnizor, pe de altă parte.  
 
2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 
în prezentul contract;  
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract;  

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse 
în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin 
contract, să le furnizeze achizitorului;  

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate 
de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, 

punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice 
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;  

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt 
fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare 
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majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor 
poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.  
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza 

produsele;  
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 

2000 – Camera  
Internaţională de Comerţ (CIC).  

i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă.  
j. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai 

sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. (se adaugă orice alţi termeni pe 
care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)  
 

3. Interpretare  
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la 

forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest 
lucru este permis de context.  
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile 

calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.  
 

 
Clauze obligatorii  
 

4. Obiectul principal al contractului  
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze bunuri pentru „Achiziție serviciu 

furnizare tehnică IT, audio-foto-video, mobilier, în cadrul proiectului ” 
CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK 
FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST 

AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR 
AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB)  

accesat prin Programul Interreg V.A. România-Ungaria.  
4.2.– Furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentului contract se va 
realiza la sediul achizitorului, str. Calea Cazaban, nr. 37/A, Oradea.  

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul 
contract pentru serviciile prestate.  

5. Preţul contractului  
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 

…................................…. Lei, la care se adaugă …….............................… Lei 
valoarea TVA  
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5.2 Plata se va efectua în termen de maxim 15 zile de la emiterea 
facturilor.  

5.3 Preţul contractului este exprimat în lei, poate fi modificat numai prin 
act adițional prin acordul părților.  
5.4 Preţul va fi plătit în baza facturilor emise.  

 
6. Durata contractului  

6.1 – Durata prezentului contract este de 2 lună, de la data intrării în 
vigoare a contractului.  

 
7. Aplicabilitate.  
7.1 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.  

 
8. Documentele contractului  

8.1 - Furnizorul va îndeplini obiectul contractului în condiţiile stabilite prin 
prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:  
• Anexa 1 - Documentaţia de atribuire nr. ______/____________;  

• Anexa 2 - Oferta financiară;  
 

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva 
prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art. 8.1.  
 

9. Obligaţiile principale ale prestatorului  
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau 

performanţele prezentate în documentația de atribuire nr. 
_____/____________, Anexa 1 la contract.  
 

10. Obligaţiile principale ale achizitorului  
10.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul 

contract.  
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către Furnizor în termen de 
maxim 15 zile de la emiterea facturilor.  

10.3 - Achizitorul se obligă să comunice din timp Furnizorului toate 
modificările apărute.  

 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi 

execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de 
a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 

cotă procentuală din preţul contractului de 1% din preţul contractului 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  
11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de 

zile de la expirarea perioadei convenite (5.3), atunci acesta are obligaţia 
de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata 

neefectuată de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor, fără a se depăşi valoarea debitului. Achizitorul nu va 

plăti penalităţi şi daune interese, dacă nu onorează facturile în termenul 
prevăzut la pct. 5.3. din motive neimputabile, datorate nevirării fondurilor 
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nerambursabile (pre finanţare, rambursare), necesare derulării 
contractului de finanțare.  

11.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, 
printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, 
dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului.  

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-
o notificare scrisă adresată Furnizorului, în oricare din cazurile în care 
finanţarea nerambursabilă nu este acordată, este retrasă, sistată sau 

suspendată.  
11.5. În cazul în care una din părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în 

conformitate cu prevederile acestui contract sau le îndeplineşte în mod 
necorespunzător, cealaltă parte va avea dreptul de a rezilia prezentul 
contract pe baza unei notificări prealabile de 30 de zile comunicate părţii în 

culpă. La împlinirea termenului, dacă partea în culpă nu a înlăturat până la 
împlinirea lui situaţia ce a atras comunicarea notificării, rezilierea va opera 

de plin drept, fără nicio altă notificare şi fără intervenţia instanţei de 
judecată.  
 

Clauze specifice  
12. Alte responsabilităţi ale Furnizorului  

12.1 - (1) Furnizorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în 
contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului 
asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.  

(2) Furnizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 

asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 
în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

12.2 – Furnizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu oferta tehnică prezentată. Totodată, este răspunzător atât 

de siguranţa tuturor operaţiunilor şi a metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  
 

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului  
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice 

facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică 
şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
 

14. Recepţie şi verificări  
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 

pentru a stabili  
conformitatea lor cu prevederile din Documentaţia de atribuire nr. 

_____/_____________- Anexa 1.  
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din 
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prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, 
prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 

scop.  
 
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare  

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data 
intrării în vigoare a contractului.  

15.2 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini serviciile în perioada 
convenită (lunar).  

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă 
termenele de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica 
achizitorul în timp util; modificarea perioadelor de prestare asumate, se va 

face cu acordul părţilor, prin act adiţional.  
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a 

termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă 
dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 

16. Ajustarea preţului contractului  
16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului 

sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.  
 
17. Amendamente  

17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.  

 
18. Forţa majoră  
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care 

aceasta acţionează.  
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a 
forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor 

până la apariţia acesteia.  
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a 

notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi 
să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecinţelor.  

18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o 
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice 

celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  
19. Soluţionarea litigiilor  

19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva 
pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care 

se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 

achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
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instanţele judecătoreşti din România.  
20. Limba care guvernează contractul  

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  
21. Comunicări  
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea 

prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.  
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 

cât şi în momentul primirii.  
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, 

fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  
21. Legea aplicabilă contractului  
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  

Părţile au înţeles să încheie azi, .........................., prezentul contract în 
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 

Achizitor, 
 

Szigeti Ferenț 
 

Preot paroh-reprezentant legal 

 

Prestator 
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CAP. 4 - CAIET DE SARCINI  

 

 
 

 
 

în vederea atribuirii contractului de „Achiziție serviciu furnizare 
tehnică IT și audio-foto-video, în cadrul proiectului ” CREATING AND 

DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING 
AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT 

CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU 

BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB)  accesat prin 
Programul Interreg V.A. România-Ungaria Cod CPV 30213100-6 ,, 

computere portabile”, 30213200-7 „Tablet PC”- tabletă, 30232110- 8 
Imprimante laser, 38653400-1 Tablă interactivă, ecran de proiecţie, 

32323400-7 Video proiector, 48821000-9 Servere, 30237100-0 Piese și 

accesorii pentru computere  
 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertelor şi conţine ansamblul cerinţelor minimale tehnice 

pe baza căruia se va elabora documentaţia de către fiecare ofertant.  
Documentația conține specificații, care definesc, după caz și fără a se limita 

la cele ce  urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 

performanță, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie sau altele 
asemenea.  

 
Context  
 

Bunurile vor fi furnizate în cadrul proiectului cu titlul " CREATING AND DEVELOPING 
A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO 

INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES 
IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: 
ForTour BHHB)  accesat prin Programul Interreg V.A. România-Ungaria  

 
Localizarea: Bunurile vor fi furnizate la sediul achizitorului, în municipiul Oradea, 
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str. Dealului, nr. 20  
 

Termen de realizare: 2 luni de la semnarea contractului de către părți.  
 
Cantitate / Specificații tehnice / Garanție:  

 
 

1. 2 bucăți laptop + sistem operare, pachet tip office, antivirus,  3 
mouse wireless  

 

Caracteristici tehnice (se va accepta caracteristici tehnice similar sau 

superioare celor enumerate) 

- ecran 15.6 inch cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, full HD, tehnologie LCD 

LED, finisaj display anti-glare 

- procesor tip Core i7 sau similar, 7700HQ, 2.8 GHz , 4 nuclee, arhitectura 

Kaby Lake, frecvența nominală 2800 MHz, frecventa Turbo Boost 3800 MHz, 

proces grafic integrat 

-  Capacitate memorie 8 GB | DDR4  

-  Capacitate HDD 1 TB , viteza HDD 7200 RPM  

- Placă video tip GeForce GTX1050 sau similar cu capacitate memorie video 

4096 MB  

-  Wireless 802.11 ac  

-  Bluetooth  

-  HD web camera  

-  Carduri de memorie suportate SD / MMC  

- Tastatura iluminată  

- Conectivitate și porturi - 1 x USB 2.0,  2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 

- Greutate cca 2.5 kg  

- Culoare - black metal 

- Sistem de operare - tip Windows sau similar  

- Antivirus instalat  

- Pachet tip MS Office cu licență fără expirare 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 
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2. Hard extern 2 TB 

Caracteristici generale 

Capacitate 2 TB 

Interfata USB 3.0 

Format 2.5" 

Dimensiuni (W x D x H mm) 78 x 11.7 x 114.8 

Greutate (Kg) 0.12 

Culoare Negru 

 
GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

3. Tabletă PC-15 bucăți  

Caracteristici generale 

Conectivitate Fara SIM 

Sistem de operare Tip Android 

Versiune sistem operare EMUI 8.0 

Tehnologii Wi-Fi 

Senzori Gravitatie 

Functii Difuzoare Dual Stereo Efect sunet HUAWEI Histen 

Culoare Gold 

Inaltime 164 mm 

Latime 243 mm 

Grosime 7.8 mm 

Greutate 460 g 

Procesor 

Producator procesor Hisilicon 

Model procesor Kirin 659 

Numar nuclee 8 

Frecventa 2.36 GHz 1.7 GHz 

Tehnologie procesor 16 nm 

Afisare 

Tehnologie display IPS 
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Diagonala display 10.1 inch 

Rezolutie 1920 x 1200 

Numar culori 16 M 

Memorie 

Capacitate memorie 3 GB 

Stocare 

Capacitate stocare 32 GB 

Tip slot memorie MicroSD 

Capacitate maxima card de memorie 256 GB 

Conectivitate 

Versiune Bluetooth 4.2 

Wireless 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz 

Porturi 1 x Jack 3.5 mm 1 x Micro USB 

Acumulator 

Baterie detasabila Nu 

Tip acumulator Li-Polymer 

Capacitate acumulator 5100 mAh 

Multimedia 

Rezolutie camera principala 5 Mpx 

Rezolutie camera frontala 2 Mpx 

Redare video *.mp4, *.3gp 

Redare audio Doua difuzoare stereo sound effect 

-  

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 
 

 
4. Videoproiector – 1 bucătă 

  

Caracteristici generale 
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Destinat pentru Business Home Cinema Educatie 

Latime 302 mm 

Adancime 237 mm 

Inaltime 82 mm 

Greutate 2.5 Kg 

Culoare Alb 

Specificatii tehnice 

Putere lampa 210 W 

Durata de viata lampa 6000 h 

Nivel zgomot 28 dB 37 dB 

Zoom optic 1.2x 

Tensiune alimentare 240 V 

Putere consumata 282 W 

Optica 

Sistem de proiectie 3LCD 

Rezolutie imagine 1280 x 800 

Rezolutie video WXGA 

Format 16:10 

Contrast dinamic 15000:1 

Luminozitate imagine 3600 lm 

Distanta maxima de proiectie 2.02 m 

Culori afisate 1.07 miliarde 

Conectivitate 

Interfata 1 x USB 1 x HDMI 1 x Mini USB 1 x VGA 

Conexiune retea Ethernet 

Putere difuzoare integrate 2 W 

 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

 

5.  Ecran videoproiecție – 1 bucată 

Caracteristici generale 
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Tip ecran Manual 

Tip montare Trepied 

Format 1:1 4:3 16:9 

Tip proiectie Fata 

Unghi de vizibilitate 160 ° 

Dimensiune vizibila pe latime 240 cm 

Dimensiune vizibila pe inaltime 180 cm 

Suprafata ecran MaxWhite 

Rezolutie suportata 4K 

Culoare carcasa Negru 

Functii 4k ready 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

6. Presenter – 1 bucată 

Caracteristici generale 

Tip 
produs 

Presenter 

Porturi USB 

Altele 
2.5 GHz Buton Pornit/Oprit Indicator baterie Laser pointer Plug and Play 

Raza de actiune 15 m 

Culoare Negru 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

7. imprimantă multifuncțională, color,  A3 – 1 bucată 
 
Caracteristici generale 

Tip produs Imprimanta multifunctionala 

Tehnologie printare Laser 

Mod printare Color Monocrom 

Utilizare Home & office 

Functii principale Printare Copiere Scanare 

Conectivitate USB Retea 

Format general imprimanta A3 

Printare fata/verso (Duplex) Automat 

Alimentator automat de documente (ADF) Nu 
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Functii speciale Imprimare Copiere Scanare 

Tip display LCD LED 

Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) 19000 

Volum recomandat de printare (pagini/luna) 10000 

Culoare Negru 

Imprimanta 

Viteza de printare monocrom 22 ppm 

Viteza de printare color 22 ppm 

Rezolutie printare (DPI) 600 x 600 

Scanner 

Rezolutie scanare 
(DPI) 

600 x 600 

Functii scanner 
Scan to email Scan to SMB Scan to FTP Scan to Box Scan to USB 
Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS 

Viteza de scanare 
(ADF) 

45 ipm 

Copiator 

Viteza de copiere monocrom 14 ppm 

Viteza de copiere color 14 ppm 

Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600 

Parametrii zoom 25 - 400% 

Fax 

Rezolutie fax (DPI) 600 x 600 

Manevrare hartie 

Capacitate hartie intrare (coli) 1100 

Capacitate hartie iesire (coli) 250 

Capacitate alimentare automata documente (ADF) 100 

Greutate hartie 60 - 256 g/mp 

Specificatii tehnice 
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Frecventa 
procesor 

1.2 GHz 

Capacitate 

memorie 
2 GB 

Capacitate 

stocare 
250 GB 

Putere 
consumata 

1600 W 

Interfata USB 2.0 

Format fisier PDF JPEG TIFF 

Timp de 
incalzire 

20 s 

Timp de 

raspuns 
printare 

6.8 s 

Sistem de 

operare 
compatibil 

Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 
Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows 10 Microsoft 
Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft 

Windows Server 2008 R2 MAC OS X 10.x.x Microsoft Windows Vista 

Limbaj 

printare 
PCL6 XPS PostScript 3 

Dimensiuni & greutate 

Greutate 72 Kg 

Lungime 585 mm 

Latime 660 mm 

Inaltime 787  

Montajul va fi asigurat de către furnizor, dealer-ul autorizat sau 
reprezentantul acestuia, în funcție de solicitările menținerii garanției! 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 
 

8. switch – 1 bucată  
 Caracteristici tehnice: 

- 8 porturi 

- Standarde: IEEE 802.3i, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 

802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3z 

- Conectivitate - 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, (Auto-Negotiation/Auto 



 
 
 

PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR 
         

 
     

   

 
                 

 

 

Parteneriat pentru un 

viitor mai bun 

MDI/MDIX), Port8 obtain power from PoE source 

- Securitate: Port Security, 802.1x and Radius Authentication, ARP 

Inspection, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control, DHCP Snooping, 

Dos Defend, IP-MAC-Port Binding, SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1 

- Viteza de transfer : 8K 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 
8. Router – 1 bucată 

Caracteristici generale 

Tip produs Router 

Standard Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

Porturi LAN 4 x 10/100/1000 Mbps 

Porturi WAN 1 x 10/100/1000 Mbps 

Rata de transfer Ethernet 
(Mbps) 

10/100/1000Mbps 

Securitate 
WPA2-PSK WPA-PSK WPA-Enterprise WPA2-Enterprise 
WPS support 

Antena 4 

Frecventa (GHz) 2.4 - 5 

Rata de transfer WI-FI 

(Mbps) 
800 + 1734 

Port USB 1 x USB 3.0 

3G/4G Da 

Printserver Da 

Alimentare 110 - 240 V 

Dimensiuni (mm) 160 x 160 x 80 

Greutate (Kg) 0.800 

Altele Compatibil AiMesh 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

9. aparat foto DSLR + card de memorie compatibil 128 GB + Obiectiv EF-S 18-
55mm F/3.5-5.6 III Negru + Geanta transport  

Caracteristici generale 

Tip produs Kit 

Constructie Kit 18-55mm Fatbox 
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Destinat pentru: Incepator 

Model D-SLR EOS 4000D 

Diagonala display 2.7 inch 

Continut pachet: 1 x Aparat foto 1 x Geanta 1 x Obiectiv 18-55mm 

Tip vizor Optic SLR 

Tip acumulator Li-Ion LP-E10 

Autonomie acumulator (cadre) 500 

Latime 129 mm 

Adancime 101.6 mm 

Inaltime 77.1 mm 

Greutate 436 g 

Culoare Negru 

Senzor 

Tip senzor CMOS 

Dimensiune senzor (mm) 22.3 x 14.9 

Rezolutie senzor 18 Mpx 

Procesor imagine DIGIC 4+ 

Calitate continut foto 

Rezolutie 
imagine 

5184 x 2912 2592 x 1456 1920 x 1080 720 x 400 5184 x 3456 3456 x 
2304 2592 x 1728 1920 x 1280 720 x 480 4608 x 3456 3072 x 2304 
2304 x 1728 1696 x 1280 640 x 640 3456 x 3456 2304 x 2304 1728 x 
1728 1280 x 1280 480 x 480 

Format fisier 
imagine 

RAW DPOF JPEG 

Fotografiere 
continua 

Da 

Calitate continut video 

Rezolutie video HD Full HD VGA 

Format rezolutie video (px) 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 640 

Format inregistrare video MOV H.264 

Obiectiv 

Montura obiectiv Compatibilă body camera 

Interval distanta focala (mm): 18 - 55 
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Tip focalizare Automata 

Puncte de focalizare 9 

Diafragma f/3.5 - f/5.6 

Zoom optic 1.5x 

Conectivitate 

Conectivitate Bluetooth USB Wi-Fi Cititor de carduri Mini HDMI 

Tip slot memorie SD SDXC SDHC 

Obturator 

Tip obturator Controlat electronic 

Viteza obturator 30 - 1/4000 sec 

Declansare automata maxima 2 s 10 s 

Blit 

Tip blit Integrat Extern 

Blit extern Atasat corpului camerei Wireless 

Control blit E-TTL II 

Raza de actiune blit 9.2 m 

Compensare expunere blit +/- 2 EV in increments of 1/2 or 1/3 

Functii blit Automat 

Control expunere 

Compensare expunere +/- 5 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV 

Sensibilitate ISO 100 - 6400 

Efecte balans de alb Auto 

Setari predefinite Portret Peisaj Sport Alimente Noapte Monocrom 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

10. 1 Sistem audio complet – set 4 boxe passive+mixer cu amplificator integrat 
+ 2 microfoane compatibile  
 

CARACTERISTICI GENERALE MIXER: 

Tip Amplificator integrat 

Numar canale mono 8 
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Numar canale stereo 4 

Conectivitate Bluetooth USB Card de memorie 

Functii Procesor de efecte Egalizator Control ecou 

Continut pachet 1 x Cablu alimentare 1 x Mixer 

Culoare Negru 

  

CARACTERISTICI GENERALE BOXE 

Tip Boxe Pasive 

Putere RMS (W) 2x300W 

Impedanta (ohmi) 8 Ohm 

Raspuns in frecventa 40 - 20000 Hz 

Sensibilitate (dB) 101 dB 

Design ABS 

Diametru difuzor subwoofer (cm) 12" / 30.4cm 

Dimensiuni (W x H x D mm) 41X38X65 

Greutate (Kg) 13 kg    

Stative si cabluri 

Microfoane compatibile – 2 bucăți 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

 

11. SMART TV Ultra HD 4K – 2 bucată 

Caracteristici generale 

Diagonala display 146 cm 

Tip TV Smart TV 

Tehnologie display LED 

Tehnologie speciala HDR 

Claritate imagine 4K 

Culoare Negru 

Format display Plat 
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Smart TV 

Sistem de operare Tip Tizen 

Aplicatii Video Streaming Netflix YouTube 

Caracteristici cheie Screen Mirroring Inregistrare USB DLNA 

Mirroring iOS 

Caracteristici video 

Rezolutie 3840 x 2160 

Tip tehnologie HDR HDR 10+ HLG 

Tehnologii imagine UHD Dimming UHD Engine PurColor Contrast Enhancer 

Tuner digital integrat DVB-C DVB-S2 DVB-T2 

Caracteristici audio 

Tehnologii audio Dolby Digital Plus 

Sistem audio 2 

Putere difuzoare integrate 20 W 

Conectivitate 

Conectivitate 
wireless 

Bluetooth Wi-Fi 

Interfata 
3 x HDMI 1 x Composite In CI+ slot 1 x Component input 2 x 
USB 

Consum energie 

Eficienta energetica Clasa A 

Consum energie electrica 110 W 

Putere consumata in stand-by 0.5 W 

Dimensiuni 

Dimensiune cu stand 130.14 x 83.52 x 26.13 mm 

Dimensiune fara stand 130.14 x 75.68 x 5.93 mm 

Greutate cu stand 20.5 Kg 

Greutate fara stand 20.2 Kg 

Sistem montare pe perete 
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Compatibilitate VESA 400 x 400 

GARANȚIE CONFORM PRODUCĂTOR! 

 

 

12. Flipchart magnetic – 3 bucăți  

Caracteristici generale 

Tip produs Flipchart 

Tip flipchart Magnetic 

Tip foaie flipchart Standard 

Tip stand flipchart Cu tripod 

Liniatura Velina 

Material Aluminiu 

Numar bucati/set 59 

Functii Inaltime ajustabila 

Continut pachet 4 x Marker 1 x Flipchart 3 x Magnet 1 x Burete 50 x Rezerva hartie 

Culoare Alb 

Dimensiuni 

Dimensiune panou 100 x 70 

Inaltime maxima 185 cm 

Garanție conform producător! 

 

13. 200 m liniari cablu UTP 
 

14. Cablu HDMI 5 m – 3 bucăți 

 
 

 
 


