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SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI INFORMAŢII NECESARE PENTRU  

achiziţia de Laptopuri – CPV 30213100-6 - Computere portabile necesare implementarii 
proiectului START UP YOURSELF, Cod SMIS: 104206, contract de finanțare: 

POCU/82/3/7/104206 
 
 
 

1. Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general/scopul proiectului este încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont 
propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană în 
Regiunea Nord-Est. 
 
Proiectul îşi propune creşterea ocupării prin susţinerea înfiinţării de noi întreprinderi cu profil 
non-agricol din zona urbană. Proiectul se adresează persoanelor fizice (şomeri, persoane 
inactive, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul crearii de noi locuri 
de muncă) din Regiunea Nord Est care intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în 
mediul urban.  
 
Scopul proiectului este de a sprijini persoanele fizice din Regiunea Nord-Est să îşi deschidă o 
afacere prin acordarea atât de sprijin financiar, cât şi de formare profesională în domeniul 
antreprenoriatului, activităţi de mentorat şi stagii de practica.  Masurile de intervenţie în cadrul 
proiectului vizează realizarea urmatoarelor etape: 
 
• îmbunătăţirea competentelor în domeniul antreprenorial a cel puțin 400 de persoane care 
intenţionează să înfiinteze o afacere, membri ai grupului ţintă; 
• selecţia a minimum 48 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă; 
• minimum 48 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale 
căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis. 
  
Toate măsurile vizate în cadrul proiectului vor avea ca obiectiv încurajarea celor care doresc să 
îşi deschidă o afacere.  
 
OS 1. Facilitarea accesului la formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru minim 
400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din randul somerilor, persoanelor 
inactive, persoanelor care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi 
locuri de munca. 
OS 2. Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes 
prin acordarea ajutoarelor de minimis si dezvoltarea abilitatilor practice ale antreprenorilor. 
OS 3. Dezvoltarea, monitorizarea si promovarea a 48 de afaceri in domenii diverse la nivelul 
Regiunii Nord Est. 
 
 



 
 
 
 
DENUMIRE PROIECT: START UP YOURSELF 
Cod SMIS: 104206 
Contract de finanțare: POCU/82/3/7/104206  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusive 
a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectiv specific 3.7 – Creșterea ocupării și susținerii întreprinderilor cu profil non-agricol din zona 
urbană 
 

 

2 

2. Obiectul contractului de furnizare: 
 

Achiziţia de laptopuri este necesară derulării tuturor activităţilor proiectului şi 
asigurări cadrului logistic necesar (A1. Activităţi de Informare și conștientizare a grupului țintă - 
subactivităţi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, organizare seminarii-evenimente de egalitate de şanse şi gen, 
inovare, dezvoltare durabilă, A11. Activităţi de transfer către alte grupuri ţintă, A12 Dezvoltarea 
unor mecanisme de sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate, A13.2 Administrarea 
proiectului etc.). 

Specificaţii tehnice şi cantitative 
 

Pentru activitătea A1. Activităţi de Informare și conștientizare a grupului țintă - subactivităţi 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, organizare seminarii-evenimente de egalitate de şanse şi gen, inovare, dezvoltare 
durabilă, A11. Activităţi de transfer către alte grupuri ţintă, A12 Dezvoltarea unor mecanisme de 
sustinere si promovare a intreprinderilor infiintate, A13.2 Administrarea proiectului etc. 
Nr. 
crt. 

Descriere 
produs 

Cantitate Descriere Perioada 

1 Laptop 2 Display: 
Diagonală: 15.6 inch 
Rezoluţie: 1920 x 1080 
Format display: Full HD 
Suprafaţă: mată 
Procesor:  
Număr nuclee: 4 
Frecventa turbo max. 4GHz 
Smart Cache: 8MB 
Tehnologie: 14nm 
Putere maximă disipată: 15W 
Memorie: 
Capacitate: 8 GB 
Tip memorie: DDR4 
Frecvenţă: 2133Mhz 
Suport maxim: 16 GB 
Stocare:  
Capacitate HDD: 1 TB 
Viteza HDD: 5400 rpm 
Tip Hard disk: 2.5 inch 
Placă video: 
Memorie: dedicat, 4GB 

Luna 
Februarie – 
Martie 2018 
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Memorie dedicata: 4 GB 
Tip: GDDR5 
Unitate optică:  
DVD-RW 
Sunet:  
Sunet: HD Audio 
Boxe: 2-way 
Microfon incorporat: Da 
Sistem: Stereo 
Conectivitate:  
LAN: 10/100/1000 Mbps 
Conectare wireless 
Conectare bluetooth 
Porturi: 
USB 2.0, USB 3.0, USB tip C, HDMI, VGA, 
Iesire audio: combo 
Baterie: 
Ip: Li-ion 
Numar celule: 2 
Putere: 38 Whr 
Adaptor: 65 W 
Multimedia 
Camera web: Da 
Cititor carduri: Da 
Carduri suportate: SD 
Tastatura, inclusiv numerica: Da 
TouchPad cu suport pentru gesturi multi 
atingere 
Software: preinstalat, inclus 
Tip utilizator: laptop 
Număr utilizatori: 1 utilizator 
Interfaţa: limbă engleză sau română 
Arhitectura: 32 biti / 64 biti 
Garanţie: 24 luni 

 
Echipamentele trebuie să fie noi şi să îndeplinească specificaţiile tehnice prezentate mai sus. NU 
se vor accepta produse resigilate, second hand, cu zgarieturi, de proasta calitate etc. Fiecare 
echipament va fi livrat cu cablurile de conexiune, alimentare necesare. 
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Documente care însoţesc livrarea: 
Fiecare echipament va fi însoţit de documente care să ateste garanţia, conformitatea, calitatea 
etc. (de ex. certificat de calitate, declaraţie de conformitate, certificat de garanţie, fişa 
tehnică a echipamentului/instrucţiuni de utilizare şi întreţinere, în limba româna etc.). 
Software-urile trebuie să fie compatibile cu echipamentele furnizate conform specificaţiilor de 
mai sus. Toate produsele software vor fi preinstalate pe calculatoarele livrate sau vor fi instalate 
la sediul achizitorului, înainte de întocmirea procesului verbal de recepţie. 
Recepţia echipamentelor se va realiza numai după punerea în funcţiune a sistemului de operare 
preinstalat şi verificarea conformităţii cerinţelor minime obligatorii din Specificaţiile tehnice 
corelate cu oferta tehnico-financiară (anexă la contractul de furnizare). Verificarea se va efectua 
de către specialiştii personalul autorităţii contractante. 
Garanţia 
Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efecutate după livrare respectiv la 
semnarea procesului verbal de recepţie. Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorul, în scris, 
orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. La primirea unei 
astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în 
15 zile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 
În perioada de garanţie, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte pe garanţie sunt 
gratuite, iar perioada de garanţie se va prelungi automat cu perioada de nefuncţionare datorată 
defecţiunilor survenite pe garanţie. 
Pentru produsele care se defectează în perioada de garanţie, iar defecţiunea nu poate fi 
remediată, Furnizorul va asigura înlocuirea acestora pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de 
aceasta. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
Pe toată durata perioadei de garanţie furnizorul este obligat să pună la dispoziţia beneficiarului 
o adresă de e-mail dedicată pentru service/suport tehnic, un număr de telefon pentru 
service/suport tehnic, un număr de fax pentru a putea fi contactat de către beneficiar. 
Termen de livrare şi locul de livrare 
Livrarea echipamentelor se va face pe baza de comanda. Comanda de livrare pentru 
echipamente se va emite de către achizitor ulterior semnării contractului de furnizare, 
furnizorul având obligația sa livreze echipamentele în termen de 5 zile lucrătoare de la comanda 
fermă la sediul achizitorului in Iași, strada Nicolina nr. 64, et. 2, cam. 21, Iaşi (personal sau prin 
curier). 
Condiţiile corespunzatoare de transport vor fi asigurate de furnizor. 
Transportul este inclus în preţ sau gratuit. 
 

Întocmit, 
Onofraş Geta 

 


