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Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
Domeniul major de interventie 4.1 ,,Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare’’
Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
Contract POSDRU /111/4.1/S/92111
Nr. 272/09.04.2012

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia de MONITOARE VIDEO COLOR (afisare informatii) - (inclusiv suporturi de montare),
TERMINALE INFORMATICE (infotouch-uri)
COD CPV 32323100-4 – Monitoare video color; COD CPV 30231100-8- Terminale informatice
COD CPV-30237260-9 – Suporturi de montare pe perete pentru monitoare

I. INFORMAŢII GENERALE
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează la nivel
judeţean, activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, având următoarele atribuţii:
- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare profesională a
forţei de muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii;
- asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are
încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate
asemenea acorduri;
- acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii funcţionale a
pieţei muncii;
- coordonează şi asigură realizarea prestaţiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare şi circulaţie a
forţei de muncă pe plan intern şi internaţional ;
- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea
profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării
echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă;
- asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal;
- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi programe de activitate anuale, pe care le supune
aprobării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi raportează periodic realizarea
prevederilor acestora;
- realizează la nivel judeţean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaţiei
armonizate cu acquis-ul comunitar.
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II. OBIECTUL ACHIZITIEI
1. Infotouch-uri – COD CPV 30231100-8- Terminale informatice– 10 bucati
Infotouch-urile care urmeaza a fi achizitionate trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu minim urmatoarele
cerinte tehnice:
Monitor touch screen :
- Minim 15" LCD TFT;
- 16 mil.culori;
- rezolutie 1024x768;
- contrast 300:1;
- brightness 250cd/m2;
- senzor touch in tehnologie capacitiva (>225 mil. atingeri)
Sistem tip PC :
- Frecventa procesor (MHz): 3100, Mod de operare (biti): 32 / 64, Cache L2
(KB): 3072, Numar nuclee: 2, Tehnologie de fabricatie (nanometri): 32,
Minim memorie 1gb DDR 3;
- Minim hdd 250 Gb/7200 min. ;
- Video onboard ;
- 10/100 NIC ;
- Sistem audio;
- Sistem de operare 64 bit;
Carcasa :
- metalica securizata cu cheie;
- panou comanda: 1 x buton pornit/oprit, 2x USB;
- 1 x Ethernet 10/100, 1x DSUB 15 ;
- 2 x minere plastic pentru transport ;
- 2 x fante de aerisire ;
- H-148 cm, W- 48 cm, D- 47cm;
Mediu de lucru
- temperatura optima de lucru : 5-35 grade Celsius;
- umiditate : non-condensing 20- 85%;
- ventilare : naturala
2. MONITOARE VIDEO COLOR (afisare informatii) - (inclusiv suporturi de montare)– 15 bucati
monitoare, respectiv 15 suporturi de montare;
Monitoarele care urmeaza a fi achizitionate trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu minim urmatoarele
cerinte tehnice:
- Minim 81CM, Full HD;
- Tehnologie:LCD;
- Audio Iesire sunet (RMS): 2 x 8 W;
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Boxe integrate: 2;
Video Diagonala ecran (cm): minim 81;
Tip display: LCD;
Timp de raspuns: 5 ms;
Calitate imagine: Full HD;
Luminozitate:400 cd/mp;
Contrast dinamic: 50000:1;
Full HD: Da;
Rezolutie: 1920 x 1080;
Aspect imagine: 16:9;
Tuner/Receptie/Transmisie Tuner digital: DVB-T, DVB-C;
Redare video: NTSC, PAL, SECAM;
Intrare antena: 75 ohm coaxial (IEC75);
Conectori;
Intrare PC (D-sub 15 pini):1;
Intrare USB 2.0:1;
Intrari Scart (RGB):1;
Porturi HDMI:2

Cerinta obligatorie: toate monitoarele vor avea in pretul ofertei inclusiv sistemul de prindere pe perete
(suporturi de montare);
- Caracteristicile tehnice sunt minimale si obligatorii;
- Pentru compatibilitatea componentelor este obligatoriu ca acestea sa aiba atasate teste certificate de
compatibilitate;
- Se admit caracteristici tehnice minime, echivalente sau superioare celor prezentate, conditiile de
adjudecare ramanand cele din Fisa de date a achizitiei;
- Termen de garantie dat de producator minimim 3 ani de zile;
OBSERVATII:
1. Preturile vor fi finale si vor cuprinde toate taxele – cheltuieli de transport, cheltuieli de depozitare,
cheltuieli de instalare, sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte consturi de
orice alta natura;
2. Certificarea calitatii:
- Pentru compatibilitatea componentelor este obligatoriu ca acestea sa aiba atasate teste certificate de
compatibilitate.
- Se solicita prezentarea unei declaratii din partea operatorului economic, in propunerea tehnica care
sa confirme ca produsele sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform ISO 9001.
3. Perioada de garantie :
- Perioada de garantie de la data receptiei calitative va fi de minimum 3 ani;
- Garantia echipamentelor livrate cade in raspunderea vanzatorului pe toata perioada de garantie
definita in oferta;
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- In perioada de garantie vanzatorul se obliga sa asigure constatarea unei defectiuni in maxim 8 ore si
remedierea acesteia in maxim 24 de ore de la data reclamarii acesteia de catre beneficiarul
echipamentelor;Remedierea se va face la sediul beneficiarului, iar in cazul unor defecte mai grave,
echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia. Perioada de garantie se
majoreaza cu cu timpul de nefunctionare al echipamentelor in intervalul de reparare al acestora;
Toate aceste aspecte vor fi specificate in oferta.
- Pentru defectiuni majore ale echipamentelor care necesita o durata de depanare mai mare de 4-5
zile, vanzatorul va asigura un echipament echivalent pentru desfasurarea in continuare a activitatii.
- Contractantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele bunurilor
oferite pentru perioada de garantie. Perioada de garantie incepe de la data receptiei calitative si
anume dupa instalarea softului si verificarea functionarii echipamentelor la parametri normali, in
prezenta furnizorului.
- Se va mentiona in oferta adresa unitatii care va asigura service autorizat al echipamentelor;
4. Conditii si termene de livrare – Termenul maxim de livrare al echipamentelor este de 15 zile
calendaristice de la data semnarii contractului de achizitie publica.
5. Conditii de receptie – Receptia se va efectua in doua etape:
- Receptia cantitativa- la data livrarii fizice a echipamentelor, in prezenta furnizorului;
- Receptia calitativa- dupa instalarea softului si verificarea functionarii echipamentelor la parametri
normali, in prezenta furnizorului;
Cele doua operatiuni de receptie vor fi consemnate intr-un proces verbal.
6. Modalitati si conditii de plata- plata echipamentelor se va efectua in conditiile prevazute in
contractul tip;
7. Precizari finale: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in
care: parametrii tehnici functionali ai echipamentelor oferite sau conditiile economice prezentate sunt
inacceptabile sau daca oferta nu respecta intocmai toate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Aprobat
Liviu Negut
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