
 

 

Beneficiar: Liceul  de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi 

 

 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de bunuri / servicii, altele decât consultanța/ instruire 

 

Denumirea achiziției: Bunuri  

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs:  Laptop  
 Descriere generală  : 

 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar :    

• Intel i3 generatia 10 sau echivalent ( scor minimum de 4.000 pe cpu) 

• Display 15”-16”, HD. 

• Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

• SSD: minimum 256GB, 

• Placă video inclusă. 
• Camera web inclusă. 

• Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 

• Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 

• Sistem de operare: Windows 10 for Education sau Windows 10 professional 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar : minim 2 ani 
 Piese de Schimb 

Manuale  : Da 

Cerinţe de Întreţiner :  garanţie 

_________________________ 

 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 

 

  

 Denumire produs:  Camere Web  
 Descriere generală  : camera web 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar :    

• tip senzor: CMOS 

• rezolutie senzor: 2.0 Mpixeli 

• Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 

• Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

• Interfata USB 

• Microfon:Incorporat 

• Zoom digital 3x  

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar : minim 2 ani 
 Piese de Schimb 

Manuale  : Da 

Cerinţe de Întreţiner :  garanţie 

_________________________ 

 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este cazul, și le va detalia 

 

 

Nume, prenume: Garabet Elena 

Semnătură 

Data : 08.09.2020 



 

 

 

IMPORTANT! 

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse 

de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor 

specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi. 

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei 

licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai 

însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea 

de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi. 


