
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități – SGU-N 
Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: Educație și Prietenie, Învățare și Colaborare pentru reducerea abandonului 
universitar de către studenții Facultății de Silvicultură - EPIC 
Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/II din 26.11.2019 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri consultanța/ instruire 
Denumirea achiziției: bunuri premiere 
 

Nr. 
crt.  

Specificații tehnice solicitate  

1.  Denumire produs: 1. Laptop / notebook 

Descriere generală: Computer portabil  

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: minim sau echivalent  15.6" 
FHD i5-1035G, 8GB, 256GB, VGA GeForce MX110 2GB Windows 10 Professional, gri/negru/alb 
Garanția produsului 24 luni 
Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;   
Termen de livrare. 25 septembrie  2022; 
Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic); 
Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune.  

2.  Denumire produs:  Aparat foto digital 

Descriere generală: Aparat foto compact  

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: minim sau echivalent , 20.1MP, 
baterie/acumulator, cablu încărcare USB, rezoluție 4800*3500, zoom  30x, format JPG, diagonala 3 inch 
Garanția produsului 24 luni,  
Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;   
Termen de livrare: 25 septembrie  2022;Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic)  
Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune. 

3.  Denumire produs: Tableta grafica  

Descriere generală: Tableta 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: min. 11x6", TILT, OTG + 
Android, USB Type-C, 8192 niveluri presiune, include Artrage 5, Mănușă, Pen-Stand, 6 vârfuri de rezervă 

32GB, USB 3.2, 
Garanția produsului 24 luni,  
Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;   
Termen de livrare: 25 septembrie  2022;Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic)  
Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune. 

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care 

indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un 

brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a 

tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 

anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent»  Acestea specificații 

vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau 

producător. 

Nume, prenume  
Semnătură 

Data 


