
 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOARTA  

Nr. 6/20.01.2021 
 

CERERE DE OFERTĂ 
Stimate domn/Stimată doamnă Administrator, 

 
 

 
 
Asociația Obștească SOARTA, cod fiscal 1017620000203 cu sediul or. Soroca, str. Mateevici 

nr. 1, ap. 17 vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru achiziție  a echipamentului 

IT, necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier 2SOFT/1.1/187  

“Educație pentru dezvoltarea abilităților in domeniile creative si producție de pe ambele parți 

ale Prutului”. 

 

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de 

atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată.  

 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: pentru fiecare lot separat 

 

Oferta comercială trebuie să fie cu TVA valoarea 0 conform Hotărârii de Guvern anexată.  

Oferta trebuie să includă data livrării mărfii.  

  

 

Întocmit 

Comisia de evaluare 

Asociația Obștească SOARTA 

 

Informații achizitor: 

Asociația Obștească SOARTA,  

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000 

Persoana de contact: Asea Railean 

Telefon: 069182226 

Email: director.soarta@gmail.com 

mailto:director.soarta@gmail.com


                                                  Documentația de atribuire 

pentru Achiziție echipament IT 

 

1. Informații achizitor: 

Asociația Obștească SOARTA,  

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000 

Persoana de contact: Asea Railean 

Telefon: 069182226 

Email: director.soarta@gmail.com  

 

2. Sursa de finanțare: 

Proiect transfrontalier  2SOFT/1.1/187 „Educație pentru dezvoltarea abilităților în 

domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului” în cadrul Programului 

Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020 

 

3. Obiectul contractului 

Denumire contract: Achiziție echipament IT 

 

Denumire Cod produs  U.M. Cant 

Achiziție echipament IT  buc 1 

 
Durata contractului: maxim 3 luni de la data semnării contractului. 
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Lotul 1.Cerere de oferte Printer Multifunctional 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE 

Cod produs 

CPV: 

BUC 

1.1 Multifunctional A4/A3 30200000-1 1 

1.2 Multifunctional A4/A3 color 30200000-1 1 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 23 ianuarie 2021 
 

Lotul 2.Cerere de oferte echipament IT, software 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE 

Cod produs 

CPV: 

BUC 

2.1 Laptop 15.6" 30213100-6 3 

2.2 Licența OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

English 

48500000-3 3 

2.3 Licența Microsoft Office  2019 Home and 

Business ENG  

48500000-3 3 

2.4  Antivirus 48500000-3 3 

2.5 Proiector - video 48500000-3 1 

2.6 Camera foto 48500000-3 1 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 28 ianuarie 2021 
 
 

Lotul 3.Cerere de oferte echipament, software IT  

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE 

Cod produs 

CPV: 

BUC 

3.1 Laptop 15.6" 30213100-6 7 

3.2 Licența OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

Eng 

48500000-3 7 

3.3 Licența Microsoft Office  2019 Home and 

Business ENG  

48500000-3 7 

3.4  Antivirus 48500000-3 7 

3.5 Proiector - video 32300000-6 1 

3.6 Blu-ray player  32300000-6 1 

3.7 Sistem audio  32300000-6 1 

3.8 Camera foto  32300000-6 1 

3.9 Camera video 32300000-6 1 

3.10 Soft special editare foto, video si audio 48500000-3 1 

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 28 ianuarie 2021 
 

 



Lotul 4. Cerere de oferte Mobilier pentru echipament IT  

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE 

Cod produs 

CPV: 

BUC 

4.1 Birou pentru IT 39100000-3 1 

 
Termen de valabilitate a cererii de ofertă: 31 ianuarie 2021 

  



⮚ Denumirea organizației: AO ,,Soarta’’ 

⮚ Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 

⮚ Numărul de telefon/fax: 069182226; 023023860 

⮚ Adresa de e-mail și de internet a organizației: director.soarta@gmail.com  

⮚ Organizația invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarelor echipamente 
conform listei și specificațiilor din documentul atașat. 

⮚ Prețul oferit va fi cu TVA la cota 0% .  Costul livrării va fi inclus în prețul total. 

⮚ Modalitatea de plată: 70% avans la semnarea contractului și 30% în termen de 15 zile 
după livrarea mărfii.  

⮚ Termenul limită de depunere a ofertelor: până la: separate pentru fiecare lot. Ofertele 
întârziate vor fi respinse.  

⮚ Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Adresa: or. 
Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17.  Ofertele de preturi mai pot fi depuse electronic la 
adresa: director.soarta@gmail.com,  iar în cazul desenării câștigătorului le va prezenta 
și în original.  

⮚ Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile de la termenul limita de depunere a 
ofertelor. 

⮚ Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba 
română 

⮚ Respectiva cerere se referă la proiectul "Educație pentru dezvoltarea rafinamentului 
în domenii creative și productive de pe ambele părți ale Prutului" și este finanțat de 
Uniunea Europeana in cadrul programului ENI – CROSS BORDER COOPERATION 
ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA. 

Procedura 
Procedura selectată: achiziție directă 
Legislația aplicată:  

⮚ Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de  coeziune, Fondul european  agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european  pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

⮚ LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice - Publicat : 31-07-2015 în 
Monitorul Oficial Nr. 197-205 art. 402 MODIFICAT LP38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 
art.176; în vigoare 14.05.20 

⮚ Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu 
privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 
asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale 
la care Republica Moldova este parte public în Monitorul Oficial Nr. 332-342 (7660-7670) din 
11 decembrie 2020  
 
4. Criterii de atribuire: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT  
  
5. Criterii de calificare și selecție 

5.1 Ofertantul trebuie să completeze Declarația pe propria răspundere privind 
neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform (Formularul 1 atașat prezentei 
documentații).  

mailto:director.soarta@gmail.com
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Persoanele cu putere de decizie, membrii comisiei de evaluare, sunt: 
Asea Railean, în calitate de Președinte  
Chirilov Lucreția, contabil  
Nicuța Violeta,  Membru comisie de evaluare 
Vasile Bas, membru comisiei de evaluare 
Cociurca Aliona, membru comisiei de evaluare 

 
5.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale se dovedește de 

ofertantul selectat în urma evaluării prin Extras din Registru comerțului emis de Camera de 
Comerț și Industrie sau orice alt document care demonstrează posibilitatea prestării 
serviciilor.  
 
6. Cerințe tehnice minime 
 
Se regăsesc in anexa 1 de la prezentul document 
 
7. Cerințe privind cadrul general şi recepție 

Recepția cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepție 
constituită din reprezentanți locali ai beneficiarului, în prezența reprezentantului 
prestatorului şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepție cantitativă şi 
calitativă. 

 
Data, ora şi locul depunerii ofertelor:  
 
Separate  pentru fiecare lot,  ora 19:00 ziua indicată mai sus, la sediul achizitorului sau prin 
email la adresa: director.soarta@gmail.com  
Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiași proceduri : 
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori economici; 
b) să depună candidatura/oferta individuală şi la o altă candidatură/ ofertă comună; 
c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 
oferte. 

Pentru prezentarea propunerii tehnice, ofertanții trebuie să răspundă punctual la 
toate cerințele de mai sus, să detalieze şi să argumenteze în propunerea tehnică modalitatea 
în care sunt îndeplinite aceste cerințe.  

Propunerea tehnică trebuie să cuprindă în totalitate cerinţele solicitate şi să ofere în 
detaliu precizări şi argumente cu privire la îndeplinirea acestora, astfel încât comisia de 
evaluare să aibă posibilitatea evaluării corespunzătoare.  

În cazul în care propunerea tehnică nu acoperă în totalitate cerinţele solicitate, nu 
oferă informații complete, nu oferă informații argumentate sau nu îndeplinește cerinţele 
solicitate, comisia de evaluare are dreptul să declare oferta ca fiind necorespunzătoare. 

Completarea necorespunzătoare a formularelor-tip, omiterea vreunei informații 
solicitate în documentația de achiziție sau prezentarea unei oferte inferioare din punct de 
vedere al specificațiilor tehnice menționate în caietul de sarcini, reprezintă riscuri asumate de 
către ofertant care pot avea drept urmare respingerea ofertei. 

Întocmit 

Comisia de evaluare 

Asociația Obștească SOARTA 
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Anexa 1: 

 

Cerințe tehnice minime 
Lista bunurilor și specificaților tehnice:  

 

Lotul 1 Printer Multifuncțional 

 

Lotul Denumire bun Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

1.1 Printer Multifunctional 

A4/A3 

bucată 1 Tehnologie: laser sau led 

Interfața cu utilizatorul: Comenzi si mesaje in limba romana si 

engleza, display color de 7 inch 

Viteza copiere/imprimare alb-negru si color: minim 

43/43ppm, 42/42ppm in DUPLEX, 

Processor:1 GHz Dual core 

Memorie totala echipament4 GB 

Volum lunar maxim: Minim 8.000 pagini 

COPIERE  

Copii multiple:1-999 

Rezoluție de copiere:600x600 dpi 

Duplex:Copiere duplex automata Single-Pass 

Zoom: 25-400%, cu increment de 1%, independent pe axele X 

si Y 

IMPRIMARE 

Limbaje de descriere a paginii :PCL 5e/6, PDF, TIFF, HP-GL, 

Postcript 3 

Rezoluție de imprimare:1200x2400 dpi 

Conectivitate : Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 3.0 direct 

print, NFC 

Sisteme de operare: Windows 7, 8, 10 

SCANARE 

Rezoluție de scanare: 600x600 dpi color 

Viteza scanare: 55 ipm mono/color 

Dimensiunea maxima de scanare: A4 

Funcții scanare: scanare pe email, scanare catre memorie USB, 

SMB, FTP 

Formate de fișiere:TIFF, JPEG, PDF, XPS, Searchable PDF, 

Password-protected PDF 

MANIPULARE HARTIE 

Capacitate alimentator de documente originale  

DADF: 110 coli la 75 g/m²  

Capacitate hartie: 550 sheets coli A4 tava 1, 700 sheets 

Tipuri de media: hârtie standard, hârtie pre tipărită, plicuri, 

carton, hârtie reciclata 

Dimensiuni hârtie imprimate: A5,A4, si formate particulare 

intre A5 si A4 

Grosime hârtie: 60-220 g/mp 

Ieșire hârtie: Minim 400 coli 

ADMINISTRARE ECHIPAMENT 



1. Interfața web de administrare: Posibilitatea găsirii şi 

administrării imprimantelor şi echipamentelor 

multifuncționale din companie. 

2. Integrarea aplicației cu Active Directory 

3. Trimiterea de alerte pe email in funcție de defectul 

echipamentului. 

4. Posibilitatea creării de grupuri dinamice. 

5.  Posibilitatea creării unui grup dinamic in care sa fie 

vizualizate echipamentele cu erori. 

6. Suporta posibilitatea instalării driverului de imprimare 

remote. 

7. Suporta posibilitatea upgrade de firmware pe echipamente. 

8. Păstrarea istoricului erorilor apărute pe echipamente. 

ALTE FUNCȚIONALITĂȚI 

Scanare si imprimare in aplicații de tip cloud (Google Drive, 

Microsoft OneDrive, DropBox), Posibilitatea definirii de reguli 

de imprimare la nivel de utilizator, aplicație, interval orar 

direct din interfața web a echipamentului fără a fi necesara 

instalarea de softuri suplimentare, Furnizare driver de 

imprimare care sa permită automat identificarea 

echipamentului in rețea, Scan preview 

GARANTIE: Minim 24 luni, confirmata de producătorul 

echipamentelor prin declarație in original adresata către 

autoritatea contractata pentru echipamentele oferite la 

aceasta procedura de achiziție. 

1.2 Printer Multifunctional 

A4/A3 color 

bucată 1 Tehnologie: laser sau led 

Interfața cu utilizatorul: Comenzi si mesaje in limba romana si 

engleza, display color de 7inch 

Viteza copiere/imprimare alb-negru si color: :minim 20 pagini 

A4 pe minut 

Processor: 1 GHz Dual core 

Memorie totala echipament: 4 GB 

Volum lunar maxim: Minim 87.000 pagini 

COPIERE 

Copii multiple: 1-999 

Rezoluție de copiere 600x600 dpi 

Duplex Copiere duplex automata 

Zoom 25-400%, cu increment de 1%, independent pe axele X si 

Y 

IMPRIMARE 

Limbaje de descriere a paginii: PCL 5e/6, PDF, TIFF, HP-GL 

Rezoluție de imprimare: 1200x2400 dpi 

Conectivitate: Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 3.0 direct 

print, NFC 

Sisteme de operare: Windows 7, 8, 10 

SCANARE 

Rezoluție de scanare: 600x600 dpi color  

Viteza scanare: 55 ipm mono/color 

Dimensiunea: maxima de scanare A3 

Funcții scanare: scanare pe email, scanare catre memorie USB, 

SMB, FTP 



Formate de fisiere: TIFF, JPEG, PDF, XPS, Searchable PDF, 

Password-protected PDF 

MANIPULARE HÂRTIE 

Capacitate alimentator de documente originale 

DADF: 110 coli la 75 g/m² 

Capacitate hârtie:1140 coli A3 

Tipuri de media: hârtie standard, hârtie pre tipărită, plicuri, 

carton, hârtie reciclata 

Dimensiuni: hârtie imprimate A5,A4,A3 si formate particulare 

intre A5 si A3 

Grosime hârtie: 60-250 g/mp 

Iesire hartie: Minim 500 coli 

ADMINISTRARE ECHIPAMENT 

Interfata web de administrare: 

1. Posibilitatea găsirii şi administrării imprimantelor şi 

echipamentelor multifuncționale din companie. 

2. Integrarea aplicației cu Active Directory. 

3. Trimiterea de alerte pe email in funcție de defectul 

echipamentului. 

4. Posibilitatea creării de grupuri dinamice. 

5. Posibilitatea creării unui grup dinamic in care sa fie 

vizualizate echipamentele cu erori. 

6. Suporta posibilitatea instalării driverului de imprimare 

remote. 

7. Suporta posibilitatea upgrade de firmware pe echipamente. 

8. Păstrarea istoricului erorilor apărute pe echipamente. 

ALTE FUNCȚIONALITĂȚI 

Scanare si imprimare in aplicații de tip cloud (Google Drive, 

Microsoft OneDrive, DropBox), Posibilitatea definirii de reguli 

de 

imprimare la nivel de utilizator, aplicație, interval orar direct 

din 

interfața web a echipamentului fără a fi necesara instalarea de 

softuri 

suplimentare, Furnizare driver de imprimare care sa permită 

automat 

identificarea echipamentului in retea, Scan preview 

GARANȚIE: Minim 24 luni, confirmata de producătorul 

echipamentelor prin 

declarație in original adresata către autoritatea contractata 

pentru 

echipamentele oferite la aceasta procedura de achiziție. 

 

 

Lotul 2 Echipament IT, software 

Lotul Denumire bun Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

2.1 Laptop 15.6" bucată 3 CARACTERISTICI TEHNICE MINIME SOLICITATE 

Tip procesor: Core i5-10310U (4 Core, 6M cache, base 1.7GHz, 

up to 



4.4GHz 

Număr nuclee: 4 

Frecventa nominala min:. 1,7 GHZ 

Cache 6 MB 

Diagonala display: 15.6 inch 

Format display: FHD 1920x1080 Non-Touch, 220 nits, LCD 

back cover 

Tehnologie display: LCD 

Finisaj display: Anti-Glare 

Capacitate memorie :8 GB 

Tip memorie: DDR4 Non-ECC 

Frecventa: Minim 2400 MHz 

Tip stocare: SSD 

Capacitate stocare M.2 512G PCIe NVMe Class 35 2230 Solid 

State Drive 

Placa video Intel UHD Graphics 620 with Displayport over 

Type-C for 

i5-10310U 

Capacitate memorie video: Minim 1 GB 

Camera WEB: 1280 x 720 at 30 fps, Integrated Widescreen HD 

Webcam 

with Dual Digital Microphone 

Audio: Difuzoare stereo integrate minim 2W, microfon 

Porturi: 1. External uSIM Card Tray (optional) | 2. uSD Reader 

| 3. 

Universal Audio Jack | 4. USB 3.2 Gen 1 | 5. USB 3.2 Gen 1 

with Powershare | 6. HDMI 1.4 | 7. RJ45 | 8. Wedge-shaped 

lock slot | 9. DC-in 7.4mm Barrel | 10. USB Type C™ 3.2 

Gen 2 with Power Delivery & DisplayPort (Optional 

Thunderbolt™ 3) | 11. USB 3.2 Gen 1 | 12. Smart Card 

Reader (optional), 

Rețea: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz 

Wireless: 802.11 ac 

Versiune Bluetooth: Bluetooth 5.1, 

Tastatura numerica: Tastatura numerica 

Greutate: Maxim: 1.82 kg 

Tastatura: Internal US/International Qwerty Dual-Pointing 

Backlit 

Keyboard 

Timp de intervenție in caz de defecțiuni max. 24 ore Basic 

Onsite Service Extension 

Instalare / Configurare / Integrare în rețeaua existenta la fata 

locului: NU 

Încărcător:E5 65W type-C PCR EPEAT, Chicony 

Baterie: 4 Cell 68Whr ExpressCharge Capable Battery 

35% charge in about 20 minutes 

Garanție Minim 36 luni, confirmata de producătorul 

echipamentelor  

prin declarație in original adresata către autoritatea 

contractata pentru echipamentele oferite la aceasta procedura 

de achiziție. Basic Onsite Service Extension 

Geanta: Geanta Inclusa,  poliester, Dimensiuni: geanta: 

425*80 *325mm, Weight: 530g 



Mouse Mouse Wriless 1000 dpi, mbidextru 

Certificări  ENERGY STAR; EPEAT registered 

EPEAT Bronze/Silver Registered 

TCO Certified 

China CECP 

2.2 Licența OEM 

Microsoft Windows 

10 Pro 64 bit English 

bucată 3 SISTEM DE OPERARE 

Tip sistem de operare: Microsoft Limba: ENG sau RU 

Versiune Windows 10 PRO Arhitectura 64 biți  

Utilizare Business  

Media: DVD original, sau flash drive, nu se accepta 

licența electronica 

2.3 Licența Microsoft 

Office  2019 Home 

and Business ENG  

bucată 3 Tip licențiere: pe viață, minim varianta 2019  

Număr Clienți 1 

Aplicații incluse Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher ,  

Media: Cutie originala, nu se accepta licența electronica 

2.4  Antivirus bucată 3 TIP LICENTA: Endpoint Security for Business, 36 de luni 

CARACTERISTICI GENERALE ALE 

PRODUSULUI 

Produsul („soluția”) reprezintă o 

platforma integrata pentru 

managementul securității, gândita ca o soluție modulara. 

Produsul să conțină 

următoarele module: 

1. O consola de management care asigura funcționalități de 

administrare. 

2. Protecție antimalware pentru stații fizice, laptop-uri si 

servere. 

TIP PROTECȚIE  

ANTIVIRUS AND ANTIMALWARE 

1. Antivirus și antimalware Two-way firewall with Intrusion 

Detection/Prevention 

2. Firewall bidirecțional cu detecția/prevenirea intruziunilor 

3. Search Advisor and Web filteringConsultant căutare și 

filtrare web 

4. Data protection Protecție 

5.  Date User web and application control 

6. Controlul accesului utilizatorului la internet și anumite 

aplicații Power user and Restricted user modes 

7. Moduri de utilizator privilegiat și utilizator restricționat 

Remote and local quarantine management 

8. Administrarea carantinei la distanță și la nivel local Security 

policies and nested computer groups 

ALTE FUNCTIONALITATI  

Suport în limba romana etc,  Real-time control of remote users 

(cloud console)Control în timp real al utilizatorilor aflați la 

distanță (consolă cloud) Location-aware policies Controlul 

dispozitivelor și scanarea USB Removal of previous security 

solutions 



1. Eliminarea soluțiilor de securitate anterioare Endpoint 

Security Relay 

2. Endpoint Security Relay Audit logs 

3. Jurnale de verificare Email notifications 

4. Notificări prin e-mail Monitoring Dashboard and reports 

5. Monitorizarea panoului de bord și a rapoartelor Policy 

6. Inheritance 

Funcția de preluare a politicii 

2.5 Proiector - video bucată 1 Tehnologie proiecție: Tehnologie 3LCD, Obturator RGB 

cu cristale lichide  

Ore de funcționare: lampa: 6.000 h Viaţă utilă, 10.000 h 

Viaţă utilă (în modul economisire energie)  

Zoom optic videoproiector: 1.2x  

Dimensiuni videoproiector: 302 x 237 x 82 mm (Lăţime x 

Lungime x Înălţime)  

Conexiuni (întrări/ieșiri): Intrare audio Cinch; MHL; 

Intrare semnal compus; Intrare HDMI; Intrare VGA; LAN 

wireless IEEE 802.11 b/g/n; USB 2.0 tip B; USB 2.0 tip A;  

Nivelul de zgomot: Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB 

(A) 

 Garanție: minim 24 Luni , Lampă: 36 Luni sau 1.000 h 

Raport distanta proiecție: 1.30-1.56 

Ecran de proiecție mobil: Ecran proiecție trepied, 180 x 

180 cm, Format 1:1 

 Accesorii: Geantă de transport, Cablu VGA, Aparat 

principal, Cablu alimentare, Telecomandă incl. baterii, 

Set de manuale de utilizare, Documente de garanție 

Greutate: 2,5 kg 

 

2.6 Camera foto bucată 1 Tip aparat foto digital: Body + Obiectiv  

Senzor de imagine: 
Tip: CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm 
Pixeli eficienți: Aproximativ. 24,20 megapixeli 
Număr total de pixeli: Aproximativ. 25,80 megapixeli 
Raport de aspect: 3: 2 
Filtru trece-jos: Incorporat / Fix 
Curățarea senzorului: Sistem de curățare integrat EOS 
Tipul filtrului de culoare: Culoare primară 
PROCESOR DE IMAGINI 
Tip: DIGIC 7 
OBIECTIV 
Montura obiectivului: EF / EF-S 
Distanta focala: Echivalent cu 1,6x distanța focală a 
obiectivului 
Stabilizarea imaginii: Stabilizator optic de imagine pe lentile 
compatibile 
Film: IS digital cu 5 axe în cameră. Îmbunătățiri suplimentare 
de stabilizare de la lentile compatibile cu Dynamic IS1 
CONCENTRAREA 
Tip: Prin vizor optic,TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS, Prin 
liveview pe ecran LCD: 
Sistem dual CMOS AF AF. Pixeli de detectare a fazelor 
încorporați pe senzorul de imagine2 
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SISTEM AF / PUNCTE 
Prin vizor optic: 45 de puncte AF de tip încrucișat 
(45 puncte AF de tip încrucișat, 27 puncte f / 8 (9 tip 
încrucișat), punctul central este f / 2,8 și f / 5,6 de tip cruce 
dublu)  
Prin liveview pe ecranul LCD: 
maxim 49 de puncte AF (locație fixă pe rețeaua 7x7) prin 
selecția automată a camerei 
Poziționați liber 1 punct AF / 1 zonă AF (9 puncte, grilă 3x3) 
prin selecție manuală 
Gama de lucru AF 
EV -3 - 18 (la 23 ° C și ISO 100) cu punct AF central & f / 2,8 sau 
lentile mai luminoase 
Prin liveview pe ecranul LCD: 
EV -2 - 18 (la 23 ° C și ISO 100) cu AF cu o singură fotografie 
Moduri AF: AI Focus, One Shot, AI Servo (algoritm AI Servo II),  
Selecție punct AF 
Prin vizor optic:  
selecție automată: 45 puncte AF 
selecție manuală: un singur punct AF 
selecție manuală: zonă AF 
Selecție manuală: AF mare zonă 
Afișare punct AF selectată: Indicat de un ecran LCD transmisiv 
în vizor și ecranul de control rapid 
AF predictive: Da 
O turmă: Blocat când butonul declanșator este apăsat la 
jumătate în modul AF One Shot sau butonul AF-ON este 
apăsat. 
AF Assist Beam 
Tragere intermitentă a blițului încorporat (raza efectivă de 
până la 4,0 m) sau emisă de Speedlite dedicat opțional 
Focalizare manuală 
Selectat pe obiectiv 
CONTROLUL EXPUNERII 
Moduri de măsurare 
Prin vizor optic: 
senzor de 
măsurare RGB + IR de 7560 pixeli Măsurare cu zona împărțită 
în 63 de segmente (9 × 7) 
(1) Măsurare evaluativă (legată de toate punctele AF) 
(2) Măsurare parțială (aproximativ 6,0% din vizor) 
(3) Măsurare spot (aprox. 3,5% din vizor) 
(4) Măsurare medie ponderată 
prin centru Prin liveview pe ecranul LCD: 
(1) Măsurare evaluativă (315 zone) 
(2) Măsurare parțială (aprox. 6,0% din ecranul LCD) 
(3) Măsurare spot (aproximativ 2,6% din ecranul LCD) 
(4) Măsurare medie ponderată central 
GAMA DE MĂSURARE 
Prin vizor optic: 
EV 1-20 (la 23 ° C cu obiectiv 50mm f / 1,4 ISO 100) 
Prin liveview pe ecran LCD: 
EV 1-20 (la 23 ° C, ISO 100, contorizare evaluativă) 
BLOCARE AE 
Automat: În modul AF cu o singură fotografie, cu expunere de 
măsurare evaluativă, este blocată când se realizează 
focalizarea. 
Manual: Prin butonul de blocare AE în modurile zonei creative. 
Compensarea expunerii 
+/- 5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 stop (poate fi combinat cu 
AEB). 



AEB 
3 fotografii +/- 3 EV 1/3 sau 1/2 opriri 
SENSIBILITATE ISO 
Auto (100-25600), 100-25600 (în trepte de 1/3 stop sau 
întreaga oprire) 
ISO poate fi extins la H: 51200 
În timpul filmării: Auto (100-12800), 100-12800 (în 1/3- opriri 
sau creșteri întregi) ISO poate fi extins la H: 25600 
OBTURATOR 
Tip: Obturator cu plan focal controlat electronic 
Viteză: 30-1 / 4000 sec (trepte de 1/2 sau 1/3 de oprire), Bec 
(Intervalul total de viteză a declanșatorului. Gama disponibilă 
variază în funcție de modul de fotografiere) 
TIP FIȘIER: 
Tipul de imagine statică:JPEG: fin, normal (conform Exif 2.30 
[conform Exif Print]) / regulă de proiectare pentru sistemul de 
fișiere al camerei (2.0)RAW: 14 biți, originalul Canon RAW 
ediția a II-a 
Format de comandă de imprimare digitală [DPOF] compatibil 
versiunea 1.1 
 
Înregistrare simultană RAW + JPEG: RAW, RAW + L posibil. 
Marimea imaginii: JPEG 3: 2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, 
(S1) 2976 x 1984, (S2) 2400x1600,JPEG 4: 3: (L) 5328x4000, (M) 
3552x2664, (S1) 2656x1992 , (S2) 2112x1600,JPEG 16: 9: (L) 
6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 
2400x1344,JPEG 1: 1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 
1984x1984 , (S2) 1600x1600, RAW: (RAW) 6000x4000 
Tipul filmului: MP4 (Video: H.264 Intra cadru / cadru inter, 
Sunet: PCM liniar / AAC, nivelul de înregistrare poate fi reglat 
manual de utilizator) 
 
Dimensiunea filmului: 1920 x 1080 (59,94, 50 fps) inter-
cadru,1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 fps) inter-cadru,1920 x 
1080 (29,97, 25) inter-cadru lite,1280 x 720 (59,94, 50 fps) 
inter-cadru,1280 x 720 (29,97, 25) inter-cadru lite,640 x 480 
(29,97, 25) inter-cadru,640 x 480 (29,97, 25) inter-cadru lite 
Durata filmului: Durata maximă 29min 59sec, dimensiunea 
maximă a fișierului 4 GB (Dacă dimensiunea fișierului 
depășește 4 GB, un fișier nou va fi creat automat) 
ALTE CARACTERISTICI 
Funcții personalizate: 15 Funcții personalizate 
Etichetă de metadate:Informații privind drepturile de autor 
ale utilizatorului (pot fi setate în cameră) 
Evaluarea imaginii (0-5 stele) 
Panou LCD / Iluminare: Da / Da 
Senzor inteligent de orientare: da 
Zoom redare:1,5x - 10x 
Afișați formate: (1) Imagine simplă cu informații (2 niveluri),(2) 
Imagine unică,(3) 4 index de imagine,(4) 9 index de imagine,(5) 
36 index de imagine,(6) 100 index de imagine,(7) Salt Display 
Prezentare de diapositive: Alegeți imagini cu căutare de 
imagini,Timp de redare: 1/2/3/5/10/20 secunde,Repetați: 
Pornit / Oprit,Muzică de fundal: Pornit / Oprit,Efect de 
tranziție: Dezactivat, Slide în 1, Slide în 2, Fade 1, Fade 2, Fade 
3 
Histogramă:  
Luminozitate: Da 
RGB: Da 
Evidențiați Alertă:da  
Ștergere imagine / protecție:  



Șterge: Selectează imaginea, selectează intervalul, toate 
imaginile din folder, toate imaginile de pe un card, toate 
imaginile găsite (în timpul căutării de imagini),Protecție: o 
singură imagine, selectează intervalul, toate imaginile din 
folder, toate imaginile de pe un card, toate imaginile găsite ( în 
timpul căutării de imagini) 
Categorii de meniu:(1) Meniul de fotografiere (x5),(2) Meniul 
de redare (x3),(3) Meniul de configurare (x4),(4) Meniul 
Opțiuni de afișare,(5) Meniul meu 
Limbi de meniu: 25 de limbi 
Actualizarea firmware-ului: Actualizare posibilă de către 
utilizator. 
Husa + card Husa + card 16 GB  

Garanție Minim 12 luni 

 

 

Lotul 3 Echipament IT, software 

Lotul Denumire bun Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

3.1 Laptop 15.6" bucată 7    CARACTERISTICI TEHNICE MINIME SOLICITATE 

Tip procesor: Core i5-10310U (4 Core, 6M cache, base 1.7GHz, 

up to 

4.4GHz 

Număr nuclee: 4 

Frecventa nominala min:. 1,7 GHZ 

Cache 6 MB 

Diagonala display: 15.6 inch 

Format display: FHD 1920x1080 Non-Touch, 220 nits, LCD 

back cover 

Tehnologie display: LCD 

Finisaj display: Anti-Glare 

Capacitate memorie :8 GB 

Tip memorie: DDR4 Non-ECC 

Frecventa: Minim 2400 MHz 

Tip stocare: SSD 

Capacitate stocare M.2 512G PCIe NVMe Class 35 2230 Solid 

State Drive 

Placa video Intel UHD Graphics 620 with Displayport over 

Type-C for 

i5-10310U 

Capacitate memorie video: Minim 1 GB 

Camera WEB: 1280 x 720 at 30 fps, Integrated Widescreen HD 

Webcam 

with Dual Digital Microphone 

Audio: Difuzoare stereo integrate minim 2W, microfon 

Porturi: 1. External uSIM Card Tray (optional) | 2. uSD Reader 

| 3. 

Universal Audio Jack | 4. USB 3.2 Gen 1 | 5. USB 3.2 Gen 1 

with Powershare | 6. HDMI 1.4 | 7. RJ45 | 8. Wedge-shaped 

lock slot | 9. DC-in 7.4mm Barrel | 10. USB Type C™ 3.2 

Gen 2 with Power Delivery & DisplayPort (Optional 

Thunderbolt™ 3) | 11. USB 3.2 Gen 1 | 12. Smart Card 



Reader (optional), 

Rețea: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz 

Wireless: 802.11 ac 

Versiune Bluetooth: Bluetooth 5.1, 

Tastatura numerica: Tastatura numerica 

Greutate: Maxim: 1.82 kg 

Tastatura: Internal US/International Qwerty Dual-Pointing 

Backlit Keyboard 

Timp de intervenție in caz de defecțiuni max. 24 ore Basic 

Onsite Service Extension 

Instalare / Configurare / Integrare în rețeaua existenta la fata 

locului: NU 

Încărcător:E5 65W type-C PCR EPEAT, Chicony 

Baterie: 4 Cell 68Whr ExpressCharge Capable Battery 

35% charge in about 20 minutes 

Garanție Minim 24 luni, confirmata de producătorul 

echipamentelor  

prin declarație in original adresata către autoritatea 

contractata pentru echipamentele oferite la aceasta procedura 

de achiziție. Basic Onsite Service Extension 

Mouse Mouse Wriless, 1000 dpi, Ambidextru 

Certificări  ENERGY STAR; EPEAT registered 

EPEAT Bronze/Silver Registered 

TCO Certified 

China CECP 

3.2 Licența OEM 

Microsoft Windows 

10 Pro 64 bit Eng 

bucată 7 SISTEM DE OPERARE 

Tip sistem de operare: Microsoft Limba: ENG sau RU 

Versiune Windows 10 PRO Arhitectura 64 biți  

Utilizare Business  

Media: DVD original, sau flash drive, nu se accepta 

licența electronica 

3.3 Licența Microsoft 

Office  2019 Home 

and Business ENG  

bucată 7 Tip licențiere: pe viață, minim varianta 2019  

Număr Clienți 1 

Aplicații incluse Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher ,  

Media: Cutie originala, nu se accepta licența electronica 

3.4  Antivirus bucată 7 TIP LICENTA: Endpoint Security for Business, 36 de luni 

CARACTERISTICI GENERALE ALE 

PRODUSULUI 

Produsul („soluția”) reprezintă o 

platforma integrata pentru 

managementul securității, gândita ca o soluție modulara. 

Produsul să conținăurmătoarele module: 

1 O consola de management care asigura funcționalități de 

administrare. 

2 Protecție antimalware pentru stații fizice, laptop-uri si 

servere. 

TIP PROTECȚIE  

ANTIVIRUS AND ANTIMALWARE 

Antivirus și antimalware Two-way firewall with Intrusion 

Detection/Prevention 



9. Firewall bidirecțional cu detecția/prevenirea intruziunilor 

10. Search Advisor and Web filteringConsultant căutare și 

filtrare web 

11. Data protection Protecție 

12.  Date User web and application control 

13. Controlul accesului utilizatorului la internet și anumite 

aplicații Power user and Restricted user modes 

14. Moduri de utilizator privilegiat și utilizator restricționat 

Remote and local quarantine management 

15. Administrarea carantinei la distanță și la nivel local Security 

policies and nested computer groups 

ALTE FUNCTIONALITATI  

Suport în mai multe limbi Real-time control of remote users 

(cloud console)Control în timp real al utilizatorilor aflați la 

distanță (consolă cloud) Location-aware policies Controlul 

dispozitivelor și scanarea USB Removal of previous security 

solutions 

7. Eliminarea soluțiilor de securitate anterioare Endpoint 

Security Relay 

8. Endpoint Security Relay Audit logs 

9. Jurnale de verificare Email notifications 

10. Notificări prin e-mail Monitoring Dashboard and reports 

11. Monitorizarea panoului de bord și a rapoartelor Policy 

12. Inheritance 

13. Funcția de preluare a politicii 

3.5 Proiector - video bucată 1 Tehnologie proiecție: Tehnologie 3LCD, Obturator RGB 

cu cristale lichide  

Ore de funcționare: lampa: 6.000 h Viaţă utilă, 10.000 h 

Viaţă utilă (în modul economisire energie)  

Zoom optic videoproiector: 1.2x  

Dimensiuni videoproiector: 302 x 237 x 82 mm (Lăţime x 

Lungime x Înălţime)  

Conexiuni (întrări/ieșiri): Intrare audio Cinch; MHL; 

Intrare semnal compus; Intrare HDMI; Intrare VGA; LAN 

wireless IEEE 802.11 b/g/n; USB 2.0 tip B; USB 2.0 tip A;  

Nivelul de zgomot: Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB 

(A) 

 Garanție: minim 24 Luni , Lampă: 36 Luni sau 1.000 h 

Raport distanta proiecție: 1.30-1.56 

 Accesorii: Geantă de transport, Cablu VGA, Aparat 

principal, Cablu alimentare, Telecomandă incl. baterii, 

Set de manuale de utilizare, Documente de garanție 

Greutate: 2,5 kg 

Consum energie: 282 Waţi, 203 Waţi (economic), 0,2 

Waţi (în Standby)  

Rezoluție: (pixeli) 1280 x 800 (WXGA)  

RJ45 Lan Display NU  

Luminozitate 3600  

Contrast dinamic/nativ 15.000 : 1  



Tehnologie 3LCD  

Format imagine 16:10  

AUDIO DA  

Ecran de proiecție mobil: Ecran proiecție trepied, 180 x 

180 cm, Format 1:1  

Garanție proiector: Minim 24 luni,  

3.6 Blu-ray player  bucată 1 Tip: Blu- Ray 

Formate suportate: MP3+MP4  

Conexiuni: Slot ci + bluetooth  

Alte funcționalități: Capabilități redare de pe disc Blu-ray  

Disc Da  

Caracteristici audio Dolby Digital True HD  

Caracteristici video 4K player 3D Converter 2D - 3D 

Conectori HDMI 1 x Coaxial ,USB ,RJ-45 Sync Firmware 

actualizabil prin USB  

Putere consumata 12 W 

 Garanție: Minim 12 luni 

3.7 Sistem audio  bucată 1 Conectivitate Bluetooth,USB,Cititor de carduri,AUX 

Tehnologie Bluetooth, NFC (Near Field Communication) 

Interfața Jack 3.5 mm,USB 

Funcții: Egalizator,Karaoke,Amplificator integrat 

BANDA DE FRECVENTA: 50Hz-60Hz 

CONTINUT PACHET:  Cablu alimentare, Boxe, Microfon 

Wireless, Cablu legătura, Telecomanda 

Mod Alimentare și încărcarea la priza 220 - 240 V 

Sunet: 2 x 150 w 

Număr de boxe incluse: 2 

DETALII FIZICE 

Culoare: Negru 

Greutate 15000 g 

INFORMATII SUPLIMENTARE: 

Observații Pachetul de doua boxe 

3.8 Camera foto  bucată 1 Tip aparat foto digital: Body + Obiectiv  

Senzor de imagine: 
Tip: CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm 
Pixeli eficienți: Aproximativ. 24,20 megapixeli 
Număr total de pixeli: Aproximativ. 25,80 megapixeli 
Raport de aspect: 3: 2 
Filtru trece-jos: Incorporat / Fix 
Curățarea senzorului: Sistem de curățare integrat EOS 
Tipul filtrului de culoare: Culoare primară 
PROCESOR DE IMAGINI 
Tip: DIGIC 7 
OBIECTIV 
Montura obiectivului: EF / EF-S 
Distanta focala: Echivalent cu 1,6x distanța focală a 
obiectivului 
Stabilizarea imaginii: Stabilizator optic de imagine pe lentile 
compatibile 
Film: IS digital cu 5 axe în cameră. Îmbunătățiri suplimentare 
de stabilizare de la lentile compatibile cu Dynamic IS1 
CONCENTRAREA 



Tip: Prin vizor optic,TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS, Prin 
liveview pe ecran LCD: 
Sistem dual CMOS AF AF. Pixeli de detectare a fazelor 
încorporați pe senzorul de imagine2 
SISTEM AF / PUNCTE 
Prin vizor optic: 45 de puncte AF de tip încrucișat 
(45 puncte AF de tip încrucișat, 27 puncte f / 8 (9 tip 
încrucișat), punctul central este f / 2,8 și f / 5,6 de tip cruce 
dublu)  
Prin liveview pe ecranul LCD: 
maxim 49 de puncte AF (locație fixă pe rețeaua 7x7) prin 
selecția automată a camerei 
Poziționați liber 1 punct AF / 1 zonă AF (9 puncte, grilă 3x3) 
prin selecție manuală 
Gama de lucru AF 
EV -3 - 18 (la 23 ° C și ISO 100) cu punct AF central & f / 2,8 sau 
lentile mai luminoase 
Prin liveview pe ecranul LCD: 
EV -2 - 18 (la 23 ° C și ISO 100) cu AF cu o singură fotografie 
Moduri AF: AI Focus, One Shot, AI Servo (algoritm AI Servo II),  
Selecție punct AF 
Prin vizor optic:  
selecție automată: 45 puncte AF 
selecție manuală: un singur punct AF 
selecție manuală: zonă AF 
Selecție manuală: AF mare zonă 
Afișare punct AF selectată: Indicat de un ecran LCD transmisiv 
în vizor și ecranul de control rapid 
AF predictive: Da 
O turmă: Blocat când butonul declanșator este apăsat la 
jumătate în modul AF One Shot sau butonul AF-ON este 
apăsat. 
AF Assist Beam 
Tragere intermitentă a blițului încorporat (raza efectivă de 
până la 4,0 m) sau emisă de Speedlite dedicat opțional 
Focalizare manuală 
Selectat pe obiectiv 
CONTROLUL EXPUNERII 
Moduri de măsurare 
Prin vizor optic: 
senzor de 
măsurare RGB + IR de 7560 pixeli Măsurare cu zona împărțită 
în 63 de segmente (9 × 7) 
(1) Măsurare evaluativă (legată de toate punctele AF) 
(2) Măsurare parțială (aproximativ 6,0% din vizor) 
(3) Măsurare spot (aprox. 3,5% din vizor) 
(4) Măsurare medie ponderată 
prin centru Prin liveview pe ecranul LCD: 
(1) Măsurare evaluativă (315 zone) 
(2) Măsurare parțială (aprox. 6,0% din ecranul LCD) 
(3) Măsurare spot (aproximativ 2,6% din ecranul LCD) 
(4) Măsurare medie ponderată central 
GAMA DE MĂSURARE 
Prin vizor optic: 
EV 1-20 (la 23 ° C cu obiectiv 50mm f / 1,4 ISO 100) 
Prin liveview pe ecran LCD: 
EV 1-20 (la 23 ° C, ISO 100, contorizare evaluativă) 
BLOCARE AE 
Automat: În modul AF cu o singură fotografie, cu expunere de 
măsurare evaluativă, este blocată când se realizează 

https://www.canon-europe.com/cameras/eos-800d/specifications/#footnote-2


focalizarea. 
Manual: Prin butonul de blocare AE în modurile zonei creative. 
Compensarea expunerii 
+/- 5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 stop (poate fi combinat cu 
AEB). 
AEB 
3 fotografii +/- 3 EV 1/3 sau 1/2 opriri 
SENSIBILITATE ISO 
Auto (100-25600), 100-25600 (în trepte de 1/3 stop sau 
întreaga oprire) 
ISO poate fi extins la H: 51200 
În timpul filmării: Auto (100-12800), 100-12800 (în 1/3- opriri 
sau creșteri întregi) ISO poate fi extins la H: 25600 
OBTURATOR 
Tip: Obturator cu plan focal controlat electronic 
Viteză: 30-1 / 4000 sec (trepte de 1/2 sau 1/3 de oprire), Bec 
(Intervalul total de viteză a declanșatorului. Gama disponibilă 
variază în funcție de modul de fotografiere) 
TIP FIȘIER: 
Tipul de imagine statică:JPEG: fin, normal (conform Exif 2.30 
[conform Exif Print]) / regulă de proiectare pentru sistemul de 
fișiere al camerei (2.0)RAW: 14 biți, originalul Canon RAW 
ediția a II-a 
Format de comandă de imprimare digitală [DPOF] compatibil 
versiunea 1.1 
 
Înregistrare simultană RAW + JPEG: RAW, RAW + L posibil. 
Marimea imaginii: JPEG 3: 2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, 
(S1) 2976 x 1984, (S2) 2400x1600,JPEG 4: 3: (L) 5328x4000, (M) 
3552x2664, (S1) 2656x1992 , (S2) 2112x1600,JPEG 16: 9: (L) 
6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 
2400x1344,JPEG 1: 1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 
1984x1984 , (S2) 1600x1600, RAW: (RAW) 6000x4000 
Tipul filmului: MP4 (Video: H.264 Intra cadru / cadru inter, 
Sunet: PCM liniar / AAC, nivelul de înregistrare poate fi reglat 
manual de utilizator) 
 
Dimensiunea filmului: 1920 x 1080 (59,94, 50 fps) inter-
cadru,1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 fps) inter-cadru,1920 x 
1080 (29,97, 25) inter-cadru lite,1280 x 720 (59,94, 50 fps) 
inter-cadru,1280 x 720 (29,97, 25) inter-cadru lite,640 x 480 
(29,97, 25) inter-cadru,640 x 480 (29,97, 25) inter-cadru lite 
Durata filmului: Durata maximă 29min 59sec, dimensiunea 
maximă a fișierului 4 GB (Dacă dimensiunea fișierului 
depășește 4 GB, un fișier nou va fi creat automat) 
ALTE CARACTERISTICI 
Funcții personalizate: 15 Funcții personalizate 
Etichetă de metadate:Informații privind drepturile de autor 
ale utilizatorului (pot fi setate în cameră) 
Evaluarea imaginii (0-5 stele) 
Panou LCD / Iluminare: Da / Da 
Senzor inteligent de orientare: da 
Zoom redare:1,5x - 10x 
Afișați formate: (1) Imagine simplă cu informații (2 niveluri),(2) 
Imagine unică,(3) 4 index de imagine,(4) 9 index de imagine,(5) 
36 index de imagine,(6) 100 index de imagine,(7) Salt Display 
Prezentare de diapositive: Alegeți imagini cu căutare de 
imagini,Timp de redare: 1/2/3/5/10/20 secunde,Repetați: 
Pornit / Oprit,Muzică de fundal: Pornit / Oprit,Efect de 
tranziție: Dezactivat, Slide în 1, Slide în 2, Fade 1, Fade 2, Fade 
3 



Histogramă:  
Luminozitate: Da 
RGB: Da 
Evidențiați Alertă:da  
Ștergere imagine / protecție:  
Șterge: Selectează imaginea, selectează intervalul, toate 
imaginile din folder, toate imaginile de pe un card, toate 
imaginile găsite (în timpul căutării de imagini),Protecție: o 
singură imagine, selectează intervalul, toate imaginile din 
folder, toate imaginile de pe un card, toate imaginile găsite ( în 
timpul căutării de imagini) 
Categorii de meniu:(1) Meniul de fotografiere (x5),(2) Meniul 
de redare (x3),(3) Meniul de configurare (x4),(4) Meniul 
Opțiuni de afișare,(5) Meniul meu 
Limbi de meniu: 25 de limbi 
Actualizarea firmware-ului: Actualizare posibilă de către 
utilizator. 
Husa + card Husa + card 16 GB  

Garanție Minim 12 luni 

 

3.9 Camera video bucată 1 Senzor  

Image Sensor:1/2.3 type (1/2.3") BSI MOS Sensor 

Total Pixels:12.76 megapixels 

Effective Pixels (Motion Image) 6.03 megapixels [16:9] 

(Level Shot Function OFF or Normal) 

Effective Pixels (Still Image): 5.21 megapixels [3:2]/6.03 

megapixels [16:9]/4.72 megapixels [4:3] 

LENTILA PENTRU CAMERA PRINCIPALĂ 

F Value F1.8 (WIDE) / F3.6 (TELE) 

Optical Zoom 20x 

Focal Length 4.08 – 81.6 mm 

35 mm Film Camera Equivalent (Motion Image) : 29.5 – 

612 mm [16:9] (Level Shot Function OFF or Normal) 

35 mm Film Camera Equivalent (Still Image):33.5 – 

669.9 mm [3:2]/29.5 – 612 mm [16:9]/36.2 – 724.6 mm 

[4:3] 

Filter Diameter: 49 mm 

SECȚIUNEA CAMERA 

Standard Illumination: 1400 lx 

Minimum Illumination: 2 lx (Scene Mode Low Light 

1/25), 1 lx (Night Mode (Color)) 

Focus: Auto / Manual 

White Balance:Auto / White Set / Sunny / Cloudy / 

Indoor1 / Indoor2 

Iris: Auto / Manual 

Image Stabilizer: HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. 

Lock, Level Shot Function 

Creative Control: Miniature Effect, Silent Movie, 8mm 

Movie, Time Lapse Rec 

ZOOM: 

Intelligent Zoom OFF: 20x 

Intelligent Zoom ON: 50x 



Digital Zoom: 60x / 1500x (The maximum value of zoom 

magnification can be set in two patterns) 

SHUTTER SPEED 

Motion Image: [50p / 50i] 

Auto Slow Shutter ON : 1/25 – 1/8000 

Auto Slow Shutter OFF : 1/50 – 1/8000 

Still Image: 1/2 – 1/2000 

Recording Media:SD/SDHC/SDXC Memory Card 

Recording Format:[AVCHD] AVCHD Progressive 

[iFrame / MP4] MP4 

Compression Method: MPEG-4 AVC/H.264 

Recording/ Playback Mode:1080/50p (28Mbps / VBR), 

(1920 x 1080/50p) 

PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) 

HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) 

HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) 

HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) 

MP4/1080p(50M) (50Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) 

MP4/1080p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) 

MP4/720p(9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720/25p) 

iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540/25p) 

Actual Recordable Time with Supplied Battery: Approx. 

55 min (50p mode) 

Approx. 55 min (PH mode) 

Approx. 55 min (HA mode) 

Approx. 55 min (HG mode) 

Approx. 55 min (HE mode) 

Approx. 50 min (MP4 50M) 

Approx. 55 min (MP4 28M) 

Approx.1 h 00 min (MP4 720p) 

Approx. 1 h 00 min (iFrame)" 

Thumbnail Display: 20 thumbnails/page, 9 

thumbnails/page, 1 thumbnail/page 

Audio Recording System: AVCHD: Dolby Digital (5.1ch / 

2ch) 

iFrame, MP4: AAC (2ch) 

Microphone: 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo 

Microphone 

Speaker: Dynamic type 

STANDARD ACCESSORY 

AC Adaptor: DA 

DC Cable: DA (USB Type) 

Rechargeable Battery Pack: DA(1,940mAh) 

HDMI Cable: DA (micro) 

Shoe adaptor: DA 

USB Cable: DA 

Editing Software: HD Writer AE 5.2 (Download) 

GENERAL SECTION 



Power Supply:3.6V (Battery) / 5.0V (AC Adaptor) 

Power Consumption: Max. 6.7W (Recording) / Max. 

7.7W (Charging) 

Dimensions (W x H x D): Approx. 65 x 73 x 139 

mm (2.559 x 2.874 x 5.472 inch) 

Weight (w/o battery and SD card): Approx. 353g (0.778 

lb) 

LCD Monitor: 7.5cm (3") Wide LCD monitor (460,800 

dots) 

Touch Panel: DA 

Manual Ring / Dial: DA(Dial) 

LED Video Light: DA 

Lens Cover: DA (Auto) 

Interface: 

AV:DA 

HDMI:DA (micro) 

Microphones (stereo mini):DA 

Headphone (stereo mini):DA 

USB: 2.0 Hi-Speed 

USB Charge: DA 

Wi-Fi 

Standard:IEEE 802.11b/g/n 

Frequency: 2.4GHz band 

NFC: DA 

Garanție Minim 12 luni 

3.10 Soft special editare 

foto, video si audio 
bucată 1 Denumire: Editare video, grafica si audio Adobe Creative 

Cloud for teams, 1 user,MultiPlatform, 12 de luni  

Cod producător: 65206836BA01A12  

General  

Tip licența Licenta noua 

Software Creative Cloud for teams  

Platforma Windows Macintosh 

Limba Multi  

Mod comercializare Electronic  

Licențiere Subscriptie pe 1 an  

Tip suport Mail  

Numar licente 1  

Produse incluse Aplicatii pentru design: Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Acrobat Pro, Dimension, InCopy, 

Spark, Bridge, Sketch, Illustrator Draw, Capture, Comp 

Aplicatii Web si UX: XD, Dreamweaver, Animate, Spark 

Aplicatii pentru fotografie: Photoshop, Lightroom, 

Lightroom Classic, Photoshop Mix, Photoshop Fix, 

Lightroom for mobile Aplicatii video si audio: Premiere 

Pro, After Effects, Audition, Character Animator, 

SpeedGrade, Media Encoder, Prelude, Story Plus, Spark, 

Premiere Rush, Prelude Live Logger 

 



Lotul 4 Mobilier 

4 

Birou pentru IT 

  8 birouri (mese), 8 scaune, suport pentru imprimantă 

multifuncțională; 2 dulap cu rafturi pentru depozitarea 

dosarului elevilor; stand pentru sistem audio 

Tip produs Birou Electric 
Forma Standard 
Stil Modern 
Utilizat pentru PC Birou 
Culoare Crem 
Caracteristici cheie Înălțime reglabila 
Stare asamblare Neasamblat 
Conținut pachet 1 x Birou 
DETALII MATERIAL 
Material cadru Otel 
Material blat PAL MDF 
DIMENSIUNI 
Înălțime 72.5 cm 122 cm 
Lungime 160 cm 
Lățime 75 cm 
 

 

Întocmit 

Comisia de evaluare 

Asociația Obștească SOARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular nr. 1 
 
 
 
Operator Economic 
   .......................... 
(denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese 
 

Subsemnatul ................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la 
procedura de achiziție pentru atribuirea contractului ce are ca obiect Achiziție echipament IT 
la data de .............., organizată de ..................., declar pe proprie răspundere că 
......................... și angajații săi nu se află în situația de conflict de interese, așa cum este acesta 
definit în Legislația în vigoare din RM privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora.  
  
 Subsemnatul declar că informațiile prestate sunt complete și corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
  
 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
 
 
Data completării: …………………………………. 
 
Operator economic 
.............…………… 
(semnătura autorizată) 

 
  



 
Formular 2 
 

CONTRACT DE SERVICII 
nr.______________data_______________ 

 
În temeiul Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de  coeziune, Fondul european  agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european  pentru pescuit și afaceri maritime, precum și 
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 
 
Părți contractante: 
 
Asociația Obștească SOARTA,  având sediul municipiul Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17, MD 
3000,  tel. 069182226, fax. 023023860, având contul curent nr. 
MD63EN000000222453733899, deschis la SA ENERGBANK filiala Soroca şi codul fiscal nr. 
1017620000203, reprezentata prin Director Executiv Asea Railean în calitate de achizitor, pe 
de o parte 
şi 
................................................................................ avand functia de administrator, în 
calitate de prestator, pe de altă parte 

 
 
1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor două pârți, încheiat între 
părți, una în calitate de „achizitor” şi cealaltă în calitate de „prestator” şi toate Anexele sale;  
achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;  
Prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către achizitor, in baza contractului pentru 
îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;   
Act adițional - document ce modifica prezentul contract de furnizare;  
Oferta - documentația care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;  
Propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, 
stabilite de autoritatea contractanta;  
Propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 
documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare si comerciale;  
Caiet de sarcini - document, reprezentând anexa a prezentului contract de furnizare, întocmit 
de către achizitor, care include definirea condițiilor, specificațiilor tehnice si, totodată, 
indicațiile privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de 
furnizare;  
Documentație de atribuire - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul 
contractului de achiziție publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de 
sarcini;  
Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract operează valabil intre părți, 
potrivit legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrării sale in vigoare și pana la 
epuizarea convenționala sau legala a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de 
garanție si eventualele pretenții fondate pe clauzele sale;  



Rezilierea contractului - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca 
aceasta sa aducă atingere livrărilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;  
Standarde/condiții tehnice de calitate - standardele, reglementările tehnice sau altele 
asemenea, prevăzute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;  
Forța majora și cazul fortuit - dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, 
răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz 
fortuit. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 
Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care 
ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Dacă, potrivit legii, debitorul 
este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, 
exonerat şi în caz de forța majoră. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunțiativă. Nu este considerat 
forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parți;  
Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 
(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract) 
1.2 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural și vice verso, acolo unde acest lucru este permis de context. 
1.3 Termenul “zi ”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
 
Clauze obligatorii 
Art. 2. Obiectul și prețul Contractului 
2.1.  Obiectul Contractului îl constituie Furnizare echipament IT.  
2.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare în cadrul Proiectului transfrontalier  2SOFT/1.1/187 „Educație 
pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale 
Prutului”. 
2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este de maxim ………….. lei cu TVA 
valoarea O.  
 
Art. 3. Durata Contractului 
3.1. Prezentul Contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părți, până la data 
de _______. 
3.2. Părțile contractante pot să hotărască de comun acord, prelungirea contractului prin act 
adițional, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de  coeziune, 
Fondul european  agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european  pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului; a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice - Publicat : 31-07-2015 în 
Monitorul Oficial Nr. 197-205 art. 402 MODIFICAT LP38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 
art.176; în vigoare 14.05.20; Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării 
proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte public în Monitorul Oficial Nr. 332-342 
(7660-7670) din 11 decembrie 2020. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121185&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121185&lang=ro


 
Art. 4. Documentele contractului 
4.1. Documentele contractului sunt: 
a) oferta tehnica-financiară; 
4.2. În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, prevederile lor vor prevala în 
conformitate cu succesiunea de mai sus. 
4.3. La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia și documentele aferente de la 
art. 4.1. vor fi ștampilate de Prestator și Achizitor, pe fiecare filă. 
 
Art. 5 Obligațiile principale ale Prestatorului 
5.1 Prestatorul se obligă să furnizarea serviciului care face obiectul prezentului contract în 
condițiile precizate şi asumate în oferta tehnica-financiară nr. ................/...................., ce face 
parte integrantă din prezentul contract. 
5.2 Prestatorul se obligă să furnizeze serviciul prezentat în ofertă, pe parcursul a maxim 3 luni 
de la data semnării contractului. 
5.3 Prestatorul se obligă să furnizeze soluții pentru serviciile care urmează să fie oferit în 
perioadele/la datele propuse şi agreate, prezentate în oferta tehnică, anexa la contract. 
5.4  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamații şi acțiuni în justiție şi/sau 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cererii de ofertă întocmit de către achizitor. 
 
Art. 6. Obligațiile principale ale Achizitorului 
6.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul produsului către prestator în termen de 10 zile 
calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepție şi înregistrării facturii la 
achizitor, numai dacă sunt bani în contul proiectului.  
6.2. Plata se va realiza prin ordin de plată sau orice alt instrument bancar. 
 
Art. 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
7.1 În cazul în care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reușește sa-si îndeplinească obligațiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalități, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala de 0,1% pe zi din valoarea produsului livrat.  
7.2 În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile in termenul contractual,  atunci 
acestuia ii revine obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1% pe zi din valoarea facturii neonorate.  
7.3 În cazul nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părți, în mod culpabil, contractul se consideră desființat de drept fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă. 
7.4 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția 
ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 
pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
contractului. 
 
Clauze specifice 
Art. 8. Recepție 
8.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica produsul furnizat pentru a stabili conformitatea lui 
cu prevederile din oferta prestatorului şi din cererea de ofertă. 
8.2 Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 



8.3 Recepția produsului livrat se efectuează la predarea acestuia, pe bază de proces-verbal de 
recepție, semnat de reprezentanții mandatați ai pârților, proces-verbal în care se va 
consemna îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de prestator prin contract şi prin cererea 
de ofertă. 
Art. 9. Ajustarea prețului contractului 
9.1 Prețul este echivalentul furnizării serviciului.  
9.2 Valoarea contractului nu se ajustează. 
 
Art.10. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
10.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada convenită la art.3 din 
prezentul contract. 
10.2 Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita 
penalități Prestatorul, potrivit dispozițiilor punctului 7.1 din contract. 
 
11. Modificări ale contractului 
11.1. Derularea şi finalizarea contractului/ trebuie să se încadreze în perioada de 
implementare a contractului de finanțare, în limitele bugetare stabilite pentru proiectul 
transfrontalier  2SOFT/1.1/187 „Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile 
creativitate și producție de ambele părți ale Prutului” 
Modificarea contractului/contractelor de achiziții încheiate de Achizitor este permisă cu 
respectarea următoarelor condiții: 
a. Parcurgerea procedurilor specifice în ceea ce privește transferurile bugetare. 
b. Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuție a contractului; 
c. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului inițial; 
d. Prin actul adițional nu se pot face modificări care determină modificări ale descrierii 
serviciilor respective; 
e. Orice modificare care prelungește durata de execuție a contractului trebuie făcută astfel 
încât implementarea şi plățile finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de 
finanțare încheiat cu Autoritatea Contractanta. 
11.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile 
contractante. 
 
Art. 12. Forța majoră 
12.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
12.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
12.4 (1) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
în termen de cinci zile de la apariția cazului de forță majoră, producerea acesteia, prezentând 
în acest sens și avizul eliberat de autoritatea competentă în acest domeniu, precum și de a 
lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor . 
2) Partea va trebui de asemenea să comunice celeilalte părți încetarea situației de forță 
majoră în termen de cinci zile de la această încetare. 
(3) În cazul în care nu respectă obligația de a notifica conform condițiilor și în termenele 
anterior menționate, începerea și terminarea forței majore, partea ca invocă forța majoră va 
suporta toate daunele cauzate celeilalte părți. 
12.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 



13. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) la termen şi odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părțile contractante; 
b) prin acordul pârților, consemnat în scris printr-un act adițional; 
c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau își execută necorespunzător 
obligațiile contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără nici o altă formalitate, fără a fi 
necesară punerea în întârziere şi fără intervenția instanței judecătorești; 
 
Art. 14. Soluționarea litigiilor 
14.1 Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
14.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 
 
Art. 15. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
Art. 16. Locul încheierii contractului 
Contractul va fi încheiat la sediul uneia dintre părți. 
 
Art. 17. Comunicări 
17.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 
17.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris 
a primirii comunicării. 
 
Art. 18. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova.  
 
 
Părțile au înțeles să încheie azi __________ prezentul contract în 2 (două) exemplare 
originale, dintre care unul pentru Achizitor și unul pentru Prestator, cele două exemplare ale 
formularului de contract fiind semnate și ștampilate de Prestator și Achizitor pe fiecare 
pagină. 
 

ACHIZITOR, PRESTATOR, 

Asociația Obștească Soarta _______________________ 

Director Executiv, 
Asea Railean  
 

 

 


