
Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Categorie de grant SGNU 
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: Prevenirea şi remedierea abandonului prin consiliere pentru creşterea 
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Nr. 9787 din 13.05.2021 

Suceava, 13.05.2021 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziţia de ECHIPAMENTE IT 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

1. Beneficiarul Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava a primit un grant de la Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de 
Granturi pentru Universităţi - Centre de învăţare derulate în Proiectul privind învăţământul Secundar 
- ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost 
emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta 
dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 

PACHET ECHIPAMENTE IT 
Denumirea produselor Cantitate 

Videoproiector min 3300 lumeni 1 
Ecran de proiecţie electric 1 
Televizor LED/Smart TV 2 
specificaţii tehnice anexate 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 
condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la: 

Adresa: Universitatea "Ştefan cel Mare", str. Universităţii, nr. 13, corp E - Registratură 
Telefon/Fax: 0230-522978 int. 422 
E-mail: ericab@usm.ro 
Persoană de contact (Expert achiziţii) - Erica FEDEREAC 

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 

mailto:ericab@usm.ro


5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 
25.05.2021, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă. 

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare şi orice 
alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Universitatea "Ştefan cel Mare", 
str. Universităţii, nr. 13, corp F, et. 1, magazia USV. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat 
separat. 

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită 
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care 
fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie sau similare. 

Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care îndeplinesc 
cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care 
îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără 
TVA, pentru întregul pachet de bunuri specificat la pct. 1. 

Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă 
urmează să depuneţi o ofertă sau nu. Ofertanţii care nu au sediul social în municipiul Suceava, pot 
confirma primirea invitaţiei prin e-mail (v. pct. 3), specificând la subiect "Confirmare primire invitatie 
participare achiziţie". 

Expert achiziţii, 
Erica FEDEREAC 



Anexa 6 - Formulare pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât consultanţă (inclusiv 
instruire) 

Anexa 6.1.1 - Specificaţii tehnice (B/S) 

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Categorie de grant SGNU 
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: Prevenirea şi remedierea abandonului prin consiliere pentru creşterea performanţelor si 
alegerea traiectoriei individuale în carieră a studenţilor Facultăţii de Istorie şi Geografie - PRACTIC FIG 
Acord de grant nr. AG 240/SGU/NC/ll din 25.11.2019 

A/r. 9788 din 13.05.2021 

FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
Achiziţia de bunuri - PACHET ECHIPAMENTE IT 

Denumirea achiziţiei: PACHET ECHIPAMENTE IT 

• 
1 

Specificaţii tehnice solicitate 
Denumire produs: Videoproiector 
Descriere generală: Videoproiector 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Imagine: Tehnologie: 3 LCD; Rezoluţie nativa: XGA (1024 x 768); Luminozitate (lumeni): min 3300; Contrast: 
15000:1; Durata de viata lampa (ore): min 6000. 
Proiecţie: Raport de proiecţie: 1,48 -1,77:1; Distanta proiectare: 1,7 m - 2,22 m; Lentile: Distanta focala: 16,9 
mm - 20,28 mm Focus Manual Numărul F al lentilei de proiecţie: 1,49 -1,72; Raport zoom: Manual, Factor: 
1,2. 
Conectivitate: Intrare HDMI Intrare VGA; Intrare audio Cinch Intrare semnal compus LAN wireless IEEE802.il 
b/g/n (opţional) USB 2.0 tip A USB 2.0 tip B; 
Funcţii: Corecţie Kevstone: Automat vertical: ± 30 Manual orizontal ± 30; Difuzor integrat Audio: 1 x 2.5W; 
Nivel zgomot (dB): 37 dB; Putere consumata (W): 282 W; Alimentare: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. 
Accesorii incluse: CD Manual de utilizare; Cablu alimentare; Ghid de pornire rapida Telecomanda + baterii 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Imagine: Tehnologie: 3 LCD; Rezoluţie nativa: XGA (1024 x 768); Luminozitate (lumeni): min 3300; Contrast: 
15000:1; Durata de viata lampa (ore): min 6000. 
Proiecţie: Raport de proiecţie: 1,48 -1,77:1; Distanta proiectare: 1,7 m - 2,22 m; Lentile: Distanta focala: 16,9 
mm - 20,28 mm Focus Manual Numărul F al lentilei de proiecţie: 1,49 -1,72; Raport zoom: Manual, Factor: 
1,2. 
Conectivitate: Intrare HDMI Intrare VGA; Intrare audio Cinch Intrare semnal compus LAN wireless IEEE802.il 
b/g/n (opţional) USB 2.0 tip A USB 2.0 tip B; 
Funcţii: Corecţie Kevstone: Automat vertical: ± 30 Manual orizontal ± 30; Difuzor integrat Audio: 1 x 2.5W; 
Nivel zgomot (dB): 37 dB; Putere consumata (W): 282 W; Alimentare: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. 
Accesorii incluse: CD Manual de utilizare; Cablu alimentare; Ghid de pornire rapida Telecomanda + baterii 
Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Tehnologie: 3 LCD; Rezoluţie nativa: XGA 
(1024 x 768); Luminozitate (lumeni): 3300; Contrast: 15000:1; Durata de viata lampa (ore): min 6000; Intrare 
HDMI Intrare VGA; 
V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română 
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie 
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni); 

2 Denumire produs: Ecran de proiecţie electric 
Descriere generală: Ecran de proiecţie electric 240cm x 240cm 
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: ecran Electric cu telecomanda 
inclusa; montare perete; Format 1:1; proiecţie fata; Dimensiune vizibila pe latime 240 cm; dimensiune vizibila 
pe inaltime 240 cm; suprafaţa ecran MaxWhite; culoare carcasa Alb. 
Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: ecran Electric cu telecomanda inclusa; 
montare perete; dimensiune vizibila pe latime 240 cm. 



Specificaţii tehnice solicitate 
V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română 
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie 
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni); 

3 Denumire produs: Televizor LED/ Smarl TV 3 
Descriere generală: Televizor LED Ultra HD SmartTV Curbat 

3 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
Displav: Diagonala ecran (cm): 55 inch (138cm): Tip display: LED: Rezoluţie: Ultra HD (4K): Rezoluţie ecran 
(pixeli): 3,840 x 2,160; Curbat 
Conectivitate: Conectori: Ethernet (LAN): HDMI 3 Ieşire audio digitală (optică) 1 Intrare compozită (AV) 1 (uz 
general pentru componenta Y) Intrare pe componente (Y/Pb/Pr) 1 USB 2. 
Tuner/Receotie/Transmisie: Tuner: DVB-T2C 
Imagine/Sunet: Caracteristici imagine: HDR: Caracteristici sunet: Dialog Enhancement Dolby Digital Plus; 

Boxe integrate: 20W 
Caracteristici Generale: SmartTV: Alimentare: AC220-240V 50/60Hz: Putere consumata (W): 120 W 

3 

Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: Diagonala ecran (cm): 55 inch (138cm); 
Rezoluţie ecran (pixeli): 3,840 x 2,160; Curbat; Caracteristici imagine: HDR; Caracteristici sunet; Dialog 
Enhancement Dolby Digital Plus; Boxe integrate: 20W 

3 

V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română 
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie 
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni); 

Notă: Referirile la o anumită marcă şi/sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o anumită 
origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor fi considerate ca avand menţiunea «sau 
echivalent» Acestea specificaţii vor fi considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent 
de marca sau producător. 

Director grant, 
Despina SAGHIN 

Data, 
13.05.2021 



Anexa 

Termeni si Condiţii de Livrare*1 

Achiziţia de ECHIPAMENTEIT 

Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Categorie de grant SGNU 
Titlul subproiectului: Prevenirea şi remedierea abandonului prin consiliere pentru creşterea 
performanţelor si alegerea traiectoriei individuale în carieră a studenţilor Facultăţii de Istorie şi 
Geografie - PRACTIC FIG 
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava 
Ofertant: 

1. Oferta de pret [a se completa de către Ofertant] 

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preţ 
unitar 

fără TVA 
(4) 

Valoare 
Totală fără 

TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* %TVA) 

Valoare totală 
cu TVA 
(7=5+6) 

1. Videoproiector 3300 lumeni 1 
2. Ecran de proiecţie electric 1 
3. Televizor LED/SmartTV 2 

TOTAL 

2. Pret fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 
contractului. 

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ 
Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de 
către Ofertant] 

Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare 
1. Videoproiector 3300 lumeni 1 
2. Ecran de proiecţie electric 1 
3. Televizor LED/Smart TV 2 

TOTAL 

4. Plata facturii seva efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, 
pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. 

1 Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte 
furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A - Specificaţii Tehnice solicitate). 
Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.l, pct. 3 si pct. 7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă 

acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 



5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puţin 
egală cu 2 ani (ON SITE), calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de 
garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu. 

6. Instrucţiuni de ambalare: 
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în 

timpul transportului către destinaţia finală. 
7. Specificaţii Tehnice: 

Nrt. 
Crt. 

A. Specificaţii tehnice solicitate B. Specificaţii tehnice ofertate 
[ase completa de către Ofertant] 

1 Denumire produs: Videoproiector Marca/modelul produsului 1 
Descriere generală: Videoproiector Descriere generală 

1 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de 
către Beneficiar: 
Imagine: Tehnologie: 3 LCD; Rezoluţie nativa: XGA (1024 x 
768); Luminozitate (lumeni): min 3300; Contrast: 15000:1; 
Durata de viata lampa (ore): min 6000. 
Proiecţie: Raport de proiecţie: 1,48 - 1,77:1; Distanta 
proiectare: 1,7 m - 2,22 m; Lentile: Distanta focala: 16,9 
mm - 20,28 mm Focus Manual Numărul F al lentilei de 
proiecţie: 1,49 -1,72; Raport zoom: Manual, Factor: 1,2. 
Conectivitate: Intrare HDMI Intrare VGA; Intrare audio 
Cinch Intrare semnal compus LAN wireless IEEE 802.11 
b/g/n (opţional) USB 2.0 tip A USB 2.0 tip B; 
Funcţii: Corecţie Keystone: Automat vertical: + 30 
Manual orizontal ± 30; Difuzor integrat Audio: 1 x 2.5W; 
Nivel zgomot (dB): 37 dB; Putere consumata (W): 282 W; 
Alimentare: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. 
Accesorii incluse: CD Manual de utilizare; Cablu 
alimentare; Ghid de pornire rapida Telecomanda + baterii 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

1 

Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către 
Beneficiar: Tehnologie: 3 LCD; Rezoluţie nativa: XGA (1024 
x 768); Luminozitate (lumeni): 3300; Contrast : 15000:1; 
Durata de viata lampa (ore): min 6000; Intrare HDMI 
Intrare VGA; 

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat 

1 

"V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in 
perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau 
română 
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la 
anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie defectele 
anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile 
se vor efectua în ziua de luni); | 

2 Denumire produs: Ecran de proiecţie electric ' Marca/modelul produsului 



Descriere generală: Ecran de proiecţie electric 240cm x 
240cm 

Descriere generală 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de 
către Beneficiar: ecran Electric cu telecomanda inclusa; 
montare perete; Format 1:1; proiecţie fata; Dimensiune 
vizibila pe latime 240 cm; dimensiune vizibila pe inaltime 
240 cm; suprafaţa ecran MaxWhite; culoare carcasa Alb. 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către 
Beneficiar: ecran Electric cu telecomanda inclusa; montare 
perete; dimensiune vizibila pe latime 240 cm. 

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat 

V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in 
perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau 
română 
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la 
anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie defectele 
anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile 
se vor efectua în ziua de luni); 

3 Denumire produs- Televizor LED/ Smart TV Marca / modelul produsului 3 
Descriere generală: Televizor LED Ultra HD Smart TV 
Curbat 

Descriere generală 
3 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de 
către Beneficiar: 
Displav: Diagonala ecran (cm): 55 inch (138cm); Tip 
display: LED; Rezoluţie: Ultra HD (4K); Rezoluţie ecran 
(pixeli): 3,840 x 2,160; Curbat 
Conectivitate: Conectori: Ethernet (LAN): HDMI 3 Ieşire 
audio digitală (optică) 1 Intrare compozită (AV) 1 (uz 
general pentru componenta Y) Intrare pe componente 
(Y/Pb/Pr) 1 USB 2. 
Tuner/Receotie/Transmisie: Tuner: DVB-T2C 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

3 

Imagine/Sunet: Caracteristici imagine: HDR; Caracteristici 
sunet; Dialog Enhancement Dolby Digital Plus; Boxe 
integrate: 20W 
Caracteristici Generale: Smart TV: Alimentare: AC220-

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

3 

240V 50/60Hz; Putere consumata (W): 120 W 

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale 
produsului ofertat 

3 

Parametrii de funcţionare minim acceptaţi de către 
Beneficiar: Diagonala ecran (cm): 55 inch (138cm); 
Rezoluţie ecran (pixeli): 3,840 x 2,160; Curbat; 
Caracteristici imagine: HDR; Caracteristici sunet; Dialog 
Enhancement Dolby Digital Plus; Boxe integrate: 20W 

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat 

V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in 
perioada de garanţie de 2 ani ON SITE 
Instrumente şi Accesorii 
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau 
română 



V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de 
la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie defectele 
anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile 
se vor efectua în ziua de luni); 

Notă: Referirile la o anumită marcă şi/sau sistem de operare, precum şi specificatile tehnice care indică o 
anumită origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de 
invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs 
si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse şi vor 
fi considerate ca avand menţiunea «sau echivalent» Acestea specificaţii vor fi considerate specificaţii 
minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător. 

Valabilitatea ofertei zile de la termenul limită de depunere 

NUMELE OFERTANTULUI 
Semnătură autorizată 
Locul: 
Data: 


