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CAPITOLUL I  

INSTRUC IUNI PENTRU OFERTAN I (IPO) 
[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă] 

Se țiu ea . Dispoziții ge erale 
1. S opul pro edurii de a hiziție  
1.1. Autoritatea contractant , emite Documentele de atribuire în vederea achizi ion rii de 

bunuri, dup  cum este specificat în Fi a de Date a Achizi iei (în continuare FDA).  

2. Pri ipiile are stau la aza atri uirii o tra tului de a hiziţie  
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie public  sînt: 

a) libera  concurenţ ; 
b) eficienţa utiliz rii fondurilor publice i minimizarea riscurilor autorit ilor/enti lilor 

contractante; 
c) transparenţa; 
d) tratamentul egal, impar ial i nedescriminatoriu în privin a tuturor ofertan ilor i 

operatorilor economici; 
e) protec ia mediului; 
f) respectarea ordinii de drept; 
g) confidenţialitatea; 
h) asumarea r spunderii în cadrul procedurilor de achiziţie public . 

3. Sursa de fi a ţare 
3.1.  În FDA va fi specificat  sursa de finan are pentru pl ţile contractului ce urmeaz  a fi 

atribuit.   

3.2. Autoritatea contractant  urmeaz  s  se asigure c  la momentul ini ierii procedurii de 
achizi ii publice, mijloacele financiare sunt alocate i destinate exclusiv achizi iei în cauz . 

4. Parti ipa ţii la li itaţie 
4.1.  Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoan  

fizic  sau juridic   de drept public sau privat ori asocia ie de astfel de persoane, care are dreptul de 
a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 
131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.  

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate 
fi rezervat de c tre Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care 
majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilit ţi care, prin natura sau gravitatea 
deficienţelor lor, nu pot desf şura o activitate profesional  în condiţii normale. 

5. Cheltuielile de parti ipare la pro edura de a hiziție 
5.1. Ofertantul suport  toate costurile legate de preg tirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea 

contractant  nu poart  nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desf şurarea sau 
rezultatul procedurii de licitaţie. 

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, dup  caz, va achita o tax . Modul de 
achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. 

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de 
achizi ii electronice prin care se depune oferta. 

6. Limba de comunicare î  adrul li itaţiei 
6.1. Oferta, Documentul Unic de Achizi ii European (în continuare DUAE), documentele de 

atribuire şi toat  corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractant  vor fi întocmite în limba 
de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tip rit , care fac parte din ofert , pot 
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fi în alt  limb , cu condiţia ca acestea s  fie însoţite de o traducere exact  a fragmentelor relevante 
în limba de stat.    

6.2. Autoritatea contractant  poate specifica dup  caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei 
i într-o alt  limb  de circula ie interna ional . 

7. Se ţiu ile Do u e telor de atri uire 
7.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie 

citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. 

CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi  
CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei  
CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei 
CAPITOLUL IV. Specifica ii tehnice i de pre . 
CAPITOLUL V. Formularul de contract 
8. Clarifi area şi odifi area do u entelor de atribuire 
8.1. Participantul care solicit  clarific ri asupra documentelor de atribuire va contacta 

autoritatea contractant  în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractant  
va r spunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte 
de termenul-limit  pentru depunerea ofertelor.  

8.2. Pîn  la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant  are dreptul 
s  modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativ , fie ca r spuns la solicitarea de 
clarificare a unui operator economic, prelungind, dup  caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel 
încît de la data aducerii la cunoştinţ  a modific rilor operate pîn  la noul termen de depunere a 
ofertelor s  r mîn  cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.  

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, 
punînd astfel autoritatea contractant  în imposibilitate de a respecta termenele prev zute la art. 34, 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urm  este în drept s  nu r spund . 

9. Pra ti ile de orupere şi alte pra ti i i terzise 
9.1. Autorit ile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte 

standarde ale eticii de conduit  în desf şurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi 
în executarea contractelor de achizi ie public .  

9.2. În cazul în care autoritatea contractant  va depista c  ofertantul a fost implicat în 
practicile men ionate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţ  pentru contractul de 
achiziţie public  sau pe parcursul execut rii contractului, aceasta:  

a. va exclude ofertantul din procedura respectiv  de achiziţie prin includerea lui în Lista 
de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdic ie a operatorilor 
economici; sau  

b. va întreprinde orice alte m suri prev zute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. 

9.3. În cazul în care, Agen ia Achizi ii Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de 
achizi ii publice, constat  c  un operator economic a fost implicat în practicile men ionate la 
punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativ  
de corupere comis de operatorul economic respectiv. 

9.4. În cadrul procedurilor de achizi ie i execut rii contractului, nu se permit urm toarele 
acţiuni: 

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de r spundere, personal sau 
prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oric rui alt lucru de valoare, pentru a influenţa 
acţiunile unei alte p rţi;   
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b. orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronat , care, conştient sau din 
neglijenţ , induce în eroare sau tinde s  induc  în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu 
financiar sau de alt  natur  ori pentru a evita o obligaţie;  

c. înţelegerea interzis  de lege, între dou  sau mai multe p rţi, realizat  în scopul 
coordon rii comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; 

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oric rei p rţi sau a propriet ţii 
acestei p rţi, pentru a influenţa în mod necorespunz tor acţiunile acesteia; 

e. distrugerea intenţionat , falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de 
evidenţ  ale investig rii, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial 
o anchet  condus  de c tre organele de resort în vederea identific rii unor practici men ionate la 
lit. a)-d); precum şi ameninţarea, h rţuirea sau intimidarea oric rei p rţi pentru a o împiedica s  
divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau s  exercite ancheta. 

9.5. Personalul autorit ţii contractante are obliga ia de a  exclude practicile de corupere  în 
vederea obţinerii beneficiilor personale în leg tur  cu desf şurarea procedurii de achiziţii publice. 

Se țiu ea a-2-a. Criterii de calificare 
10. Criterii generale 
10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, 

operatorul economic va completa i va prezenta DUAE, în conformitate cu cerin ele stabilite de 
autoritatea contractant .  

10.2. Prezentarea oric rui alt formular DUAE decît cel solicitat de c tre autoritatea 
contractant , va servi ca temei de descalificare de la procedura de achizi ie public .   

10.3. Autoritatea contractant  va aplica criterii i cerin e de calificare numai referitoare la: 

a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;  
b) capacitatea de exercitare a activit ii profesionale; 
c) capacitatea economic  şi financiar ;  
d) capacitatea tehnic  şi/sau profesional ;   
e) standarde de asigurare a calit ii;  
f) standarde de protecţie a mediului. 

 
11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului 
11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoan  fizic  sau juridic  de drept 

public sau privat ori asocia ie de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie  public . 

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizi ii publice orice 
ofertant sau candidat despre care se confirm  c , în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hot rârea 
definitiv  a unei instan e judec tore ti, pentru participare la activit i ale unei organiza ii sau 
grup ri criminale, pentru corup ie, pentru fraud  i/sau pentru sp lare de bani, pentru infrac iuni de 
terorism sau infrac iuni legate de activit i teroriste, finan area terorismului, exploatarea prin 
munc  a copiilor i alte forme de trafic de persoane. 

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie public , şi 
respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afl  în oricare dintre urm toarele situaţii: 

a. se afl  în proces de insolvabilitate ca urmare a hot rîrii judec tore ti;  
b. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plat  a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigur ri 

sociale c tre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; 
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c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hot rîrea definitiv  a unei instanţe 
judec toreşti, pentru o fapt  care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesional ;  

d. prezint  informaţii false sau nu prezint  informaţiile solicitate de c tre autoritatea 
contractant , în scopul demonstr rii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; 

e. a înc lcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigur rilor sociale, în 
cazul în care autoritatea contractant  demonstreaz , prin orice mijloace adecvate, acest fapt;  

f. se face vinovat de o abatere profesional , care îi pune la îndoial  integritatea, în cazul 
în care autoritatea contractant  demonstreaz , prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 

g. a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizeaz  denaturarea concurenţei, în 
cazul în care acest fapt se constat  printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;  

h. se afl  într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediat  în mod efectiv 
prin m surile prev zute la art.74 din Legea nr. 131/2015; 

i. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 
 
11.4. Autoritatea contractant , dup  caz, poate stabili în documenta ia de atribuire 

posibilitatea furniz rii dovezilor de c tre operatorii economici care se afl  în una din situa iile 
men ionate la punctele IPO11.2 i IPO11.3, prin care se vor prezenta m surile luate de ace tia 
pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existen ei unui motiv de excludere.  

11.5. Autoritatea contractant  extrage informaţia necesar  pentru constatarea existenţei sau 
inexistenţei circumstanţelor men ionate la punctele IPO11.2 i IPO11.3 din bazele de date 
disponibile ale autorit ţilor publice sau ale p rţilor terţe. Dac  acest lucru nu este posibil, 
autoritatea contractant  are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea 
faptului c  ofertantul/candidatul nu se încadreaz  în una dintre situaţiile prev zute men ionate la 
punctele IPO11.2 i IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în 
ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau 
alte documente echivalente emise de autorit ţi competente din ţara respectiv . 

11.6. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu 
legislaţia intern  a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicit ri se refer  la persoane 
fizice şi persoane juridice, inclusiv, dup  caz, la directori de companii sau la orice persoan  cu 
putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.  

11.7. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul 
nu se emit documente de natura celor prev zute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu 
vizeaz  toate situaţiile prev zute la punctele IPO11.2 i IPO11.3, autoritatea contractant  are 
obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria r spundere sau, dac  în ţara respectiv  nu exist  
prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria r spundere, o declaraţie autentic  dat  în faţa 
unui notar, a unei autorit ţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are 
competenţe în acest sens. 

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prev zute la punctele IPO11.2 
i IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s  arate c  

m surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin 
raportare la motivele de excludere, cu excep ia cazului în care operatorul economic a fost exclus 
prin hot rîre definitiv  a unei instan e de judecat  de la participarea la procedurile de achizi ii 
publice. 

11.9. Autoritatea contractant  evalueaz  m surile întreprinse de c tre operatorii economici 
inînd seama de gravitatea i circumstan ele particulare ale infrac iunii sau ale abaterii. În cazul în 

care consider  c  m surile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractant  informeaz  
ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. 
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12. Capa itatea de exer itare a a tivității profesio ale 
12.1. Autoritatea contractant  solicit  oric rui ofertant s  prezinte  dovada din care s  rezulte 

o form  de înregistrare ca persoan  juridic , capacitatea legal  de a furniza bunuri, în conformitate 
cu prevederile legale din ara în care este stabilit 

13. Capa itatea e o o i ă şi fi a iară 
13.1. În cazul în care autoritatea contractant  solicit  demonstrarea capacit ţii economice şi 

financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care 
operatorii economici urmeaz  s  le prezinte în acest scop. Capacitatea economic  şi financiar  se 
realizeaz , dup  caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:  

a. declara ii bancare corespunz toare sau, dup  caz, dovezi privind asigurarea riscului 
profesional;  

b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prev zut  de legislaţia 
ţ rii în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;  

c. declara ii privind cifra de afaceri total  sau, dac  este cazul, privind cifra de afaceri în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioad  anterioar  care vizeaz  
activitatea din ultimii 3 ani, în m sura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest 
ultim caz, autoritatea contractant  are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul 
economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercial . 

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anual  minim  impus  
operatorilor economici nu trebuie s  dep easc  de dou  ori valoarea estimat  a contractului, cu 
excep ia cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.  

13.3. Atunci cînd un contract este împ r it în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplic  pentru 
fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractant  stabile te cifra de afaceri anual  
minim  impus  operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dac  ofertantului cî tig tor 
îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în acela i timp. 

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunz tor, operatorul economic 
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractant , acesta are 
dreptul de a demonstra capacitatea sa economic  i financiar  prin prezentarea altor documente pe 
care autoritatea contractant  le poate considera edificatoare în m sura în care acestea reflect  o 
imagine fidel  a situa iei economice i financiare a ofertantului/candidatului. 

13.5. Ofertantul/candidatul poate s - i demonstreze capacitatea economic  i financiar  i 
prin sus inerea acordata de c tre o alt  persoan  indiferent de natura rela iilor juridice existente 
între ofertant/candidat şi persoana respectiv . 

13.6. În cazul prev zut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obliga ia de a dovedi 
sus inerea de care beneficiaz  prin prezentarea în form  scris  a unui angajament ferm al persoanei 
respective, încheiat în form  autentic , prin care aceast  persoan  confirm  faptul c  va pune la 
dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. 

13.7. Persoana care asigur  sus inerea financiar  trebuie s  îndeplineasc  criteriile de 
selec ie relevante i nu trebuie s  se afle în niciuna dintre situa iile prev zute la punctul IPO11.2 i 
punctul IPO11.3 literele (c-g), care determin  excluderea din procedura de atribuire. 

13.8. O asocia ie de operatori economici la fel are dreptul s  se bazeze pe capacit ile 
membrilor asocia iei sau ale altor persoane. 

14. Capa itate teh i ă și/sau profesio ală  
14.1. În cazul aplic rii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizi ii de bunuri, 

în scopul verific rii capacit ţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractant  
are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea 
bunurilor ce urmeaz  s  fie furnizate şi numai în m sura în care aceste informaţii sunt relevante 
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pentru îndeplinirea contractului i nu sînt disponibile în bazele de date ale autorit ilor publice sau 
ale p r ilor ter e, urm toarele: 

a. o list  a principalelor livr ri de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd 
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac  aceştia din urm  sunt autorit ţi contractante 
sau clienţi privaţi. Livr rile de bunuri se confirm  prin prezentarea unor certificate/documente 
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c tre clientul beneficiar. În cazul în care 
beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea 
obţinerii unei certific ri/confirm ri din partea acestuia, demonstrarea livr rilor de bunuri se 
realizeaz  printr-o declaraţie a operatorului economic;  

b. o declara ie referitoare la echipamentele tehnice şi la m surile aplicate în vederea 
asigur rii calit ţii, precum şi, dac  este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;  

c. informa ii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune 
sau al c rui angajament de participare a fost ob inut de c tre ofertant, în special pentru asigurarea 
controlului calit ţii;  

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care s  ateste 
conformitatea bunurilor, identificat  clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;  

e. mostre (în m sura în care necesitatea prezent rii este justificat ), descrieri şi/sau 
fotografii a c ror autenticitate trebuie s  poat  fi demonstrat  în cazul în care autoritatea 
contractant  solicit  acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; 

f. capacitate minim  de producere sau echipamentele i/sau capacitate minim  
profesional   

14.2. Capacitatea tehnic  şi profesional  a ofertantului poate fi susţinut , pentru îndeplinirea 
unui contract, şi de o alt  persoan , indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi 
persoana respectiv . 

14.3. În cazul prev zut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi 
susţinerea de care beneficiaz  prin prezentarea în form  scris  a unui angajament ferm al persoanei 
respective, încheiat în form  autentic , prin care aceast  persoan  confirm  faptul c  va pune la 
dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. 

14.4. Persoana care asigur  susţinerea financiar  trebuie s  îndeplineasc  criteriile de 
selec ie relevante i nu trebuie s  se afle în niciuna dintre situaţiile prev zute la punctul IPO11.2 i 
punctul IPO11.3 literele (c-g), care determin  excluderea din procedura de atribuire. 

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul s  recurg  la sus inerea unor alte persoane doar atunci 
cînd acestea din urm  vor desf ura activit ile sau serviciile pentru îndeplinirea c rora este 
necesar  capacitatea profesional  respectiv . 

15. Sta darde de asigurare a alităţii. 
15.1. Autoritatea contractant  solicit  prezentarea unor certificate, emise de organisme 

independente, prin care se atest  faptul c  operatorul economic respect  anumite standarde de 
asigurare a calit ţii, aceasta trebuie s  se raporteze la sistemele de asigurare a calit ţii, bazate pe 
seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde 
europene privind certificarea, sau la standarde interna ionale pertinente, emise de organisme 
acreditate.  

15.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractant  are 
obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale 
Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel 
cum este solicitat de autoritatea contractant , aceasta din urm  are obligaţia de a accepta orice alte 
certific ri prezentate de operatorul economic respectiv, în m sura în care acestea confirm  
asigurarea unui nivel corespunz tor al calit ţii. 
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16. Sta darde de prote ție a ediului. 
16.1. Autoritatea contractant  solicit  prezentarea unor certificate, emise de organisme 

independente, prin care se atest  faptul c  operatorul economic respect  anumite standarde de 
protecţie a mediului, aceasta trebuie s  se raporteze:  

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);  

b) fie la standarde de gestiune ecologic  bazate pe seriile de standarde europene sau 
internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene 
ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. 

16.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractant  are 
obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale 
Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum 
este solicitat de autoritatea contractant , aceasta din urm  are obligaţia de a accepta orice alte 
certific ri prezentate de operatorul economic respectiv, în m sura în care acestea confirm  
asigurarea unui nivel corespunz tor al protecţiei mediului. 

17. Calificarea a didaților î  azul asocierii 
17.1. În cazul unei asocieri, cerin ele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare i 

selec ie referitoare la capacitatea de exercitare a activit ii profesionale i cele referitoare la 
eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de c tre fiecare asociat. Criteriile 
referitoare la situa ia economic  i financiar  i cele referitoare la capacitatea tehnic  i 
profesional  pot fi îndeplinite prin cumul propor ional sarcinilor ce revin fiec rui asociat. Criteriile 
privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anual  luat  în considerare va 
fi  valoarea general , rezultat  prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunz toare 
fiec rui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerin ele privind standardele de asigurare a 
calit ii i standardele de protec ie a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.  

Se țiu ea a-3-a. Pregătirea ofertelor 
18. Documentele ce constituie oferta 
18.1. Oferta va cuprinde urm toarele: 

a) propunerea financiar , care va include, dup  caz, i garan ia pentru ofert ;  

b) propunerea tehnic , precum i documente suport i facultative solicitate de autoritatea 
contractant ; 

c) Documentul unic de achizi ii european; 

18.2. Operatorii economici vor preg ti ofertele într-o manier  structurat  i securizat , ca 
r spuns la anun ul de participare publicat de c tre autoritatea contractant  în SIA „RSAP”, i vor 
depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispozi ie de 
platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 
131/2015. 

19. Do u e te pe tru de o strarea o for ităţii u urilor  
19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, 

ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atest  faptul c  bunurile se 
conformeaz  condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în 
CAPITOLUL IV. 

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnic  a bunurilor propuse, cantit ţilor propuse şi a 
termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) i Specificaţii 
de pre  (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documenta ie de specialitate, desene, extrase 
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din cataloage şi alte date tehnice justificative, dup  caz.  

20. Oferte alternative 
20.1. Operatorul economic este în drept s  depun  oferte alternative numai în cazul în care 

autoritatea contractant  a precizat explicit în anunţul de participare i în FDA punctul 3.1 c  
permite sau solicit  depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a 
cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie s  le respecte, precum şi orice 
alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documenta ia de 
atribuire nu este specificat explicit c  autortiatea contractant  permite sau solicit  depunerea de 
oferte alternative, aceasta din urm  nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.  

21. Gara ţia pe tru ofertă  
21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofert  (F3.2), dup  cum 

este specificat în FDA punctul 3.2.  

21.2. Garanţia pentru ofert  va fi corespunz tor cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, 
în lei moldoveneşti, şi va fi:  

a) în form  de garanţie bancar  de la o instituţie bancar  licen iat , valabil  pentru 
perioada de valabilitate a ofertei sau alt  perioad  prelungit , dup  caz, în conformitate cu punctul 
IPO23.2; sau 

b) transfer pe contul autorit ţii contractante; sau 

c) alte forme acceptate de autoritatea contractant , specificate în FDA punctul 3.2. 

21.3. Dac  o garanţie pentru ofert  este cerut  în conformitate cu  punctul IPO21.2, orice 
ofert  neînsoţit  de o astfel de garanţie preg tit  în modul corespunz tor va fi respins  de c tre 
autoritatea contractant  ca fiind necorespunz toare. 

21.4. Garanţia pentru ofert  a ofertanţilor necîştig tori va fi restituit  imediat de la 
producerea oric rui din urm toarele  evenimente: 

a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofert ;  

b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bun  execuţie a 
contractului, dac  o astfel de garanţie este prev zut  în documentaţia de atribuire; 

c) suspendarea procedurii de licitaţie f r  încheierea unui contract de achiziţii publice; 

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care 
documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. 

21.5. Garanţia pentru ofert  va fi reţinut  dac : 

a) ofertantul îşi retrage sau îşi modific  oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei 
specificate de c tre ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prev zute în punctul 
IPO23.2; sau  

b) ofertantul cîştig tor refuz :  

- s  depun  Garanţia de bun  execuţie conform punctului IPO42; 

- s  semneze contractul conform punctului IPO43. 

21.6. Garanţia pentru ofert  prezentat  de Asocia ie trebuie s  fie în numele Asocia iei care 
depune oferta.  

22. Preţuri  
22.1. Preţurile indicate de c tre ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de 

pre  (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. 
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22.2. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice 

(F4.1) i Specifica iile de pre  (F4.2). 

22.3. Preţul ce urmeaz  a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma total  a ofertei, 
inclusiv TVA. 

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi 
regulilor prev zute în ediţia curent  a Incoterms, publicat  de c tre Camera Internaţional  de 
Comerţ, dup  cum este menţionat în FDA punctul 3.4. 

22.5. Preţurile vor fi indicate dup  cum este ar tat în Specificaţiile de pre  (F4.2). 

22.6. Autoritatea contractant  va efectua achit ri conform metodologiei i condi iilor 
indicate în FDA punctul 3.7. 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor 
23.1. Ofertele vor r mîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de 

la data-limit  de depunere a ofertei stabilit  de autoritatea contractant . O ofert  valabil  pentru un 
termen mai scurt va fi respins  de c tre autoritatea contractant  ca fiind necorespunz toare. 

23.2. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, 
autoritatea contractant  poate solicita ofertanţilor s  extind  perioada de valabilitate a ofertelor. 
Solicitarea i r spunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o 
garanţie pentru ofert  în cadrul procedurii de achizi ie public , conform prevederilor punctului 
IPO23, operatorul economic va extinde corespunz tor valabilitatea garan iei pentru ofert . Un 
ofertant poate refuza solicitarea de extindere f r  a pierde garanţia pentru ofert . Ofertanţilor ce 
accept  solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite s  modifice ofertele. 

24. Valuta ofertei 
24.1. Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia 

cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.  

25. Formatul ofertei 
25.1. Oferta va fi preg tit  în format electronic, în conformitate cu cerin ele autorit ii 

contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute 
la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. 

Se țiu ea a-4-a. Depu erea și des hiderea ofertelor 
 

26. Depunerea ofertelor 
26.1. Oferta, scris  şi semnat , dup  caz electronic, se prezint  în conformitate cu cerinţele 

expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la 
art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractant  elibereaz  operatorului 
economic, în mod obligatoriu, o recipis  în care indic  data şi ora recepţion rii ofertei sau 
confirm  recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depus  prin mijloace electronice. 
Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii 
financiare, a DUAE i a garan iei pentru ofert . 

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ine cont de timpul 
necesar pentru înc rcarea ofertei în sistem, prev zînd timp suficient pentru a depune oferta în 
termenii stabili i. 

27. Ter e ul li ită de depunere a ofertelor 
27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. 

Autoritatea contractant  poate, la discreţia sa, s  extind  termenul-limit  de depunere a ofertelor 
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prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. 

28. Oferte î tîrziate 
28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise dup  expirarea termenului limit  de 

depunere a ofertelor.  

28.2. În cazurile prev zute la art.32 alin.(7) i (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse 
dup  termenul limit  de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de 
c tre autoritatea contractant  i restituite ofertantului, f r  a fi deschise. 

29. Modifi area, su stituirea şi retragerea ofertelor 
29.1. În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul s  

modifice sau s  retrag  oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, f r  a pierde 
dreptul de retragere a garanţiei pentru ofert . O astfel de modificare este valabil  dac  a fost 
efectuat  înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. 

30. Deschiderea ofertelor 
30.1. Autoritatea contractant  va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data 

şi ora specificate în FDA punctul 4.2.  

30.2. Informa ia privind ofertan ii i ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA 
„RSAP”. 

Se țiu ea a-5-a. Evaluarea și o pararea ofertelor 
31. Co fide ţialitate 
31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulg rii 

con inutului ofertelor prezentate de participan i pîn  la data stabilit  pentru deschiderea acestora de 
c tre persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achizi ie public , în conformitate cu 
legisla ia. Astfel, va fi preîntîmpinat  aplicarea unor eventuale practici anticoncuren iale în cadrul 
procedurilor de achizi ii publice. 

32. Clarificarea ofertelor 
32.1. Autoritatea contractant  poate, la necesitate, s  cear  oric ruia dintre ofertanţi o 

clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea i compararea ofertelor. Nu 
vor fi solicitate, oferite sau permise schimb ri în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia 
corect rii erorilor aritmetice descoperite de c tre autoritatea contractant  în timpul evalu rii 
ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. 

32.2. În cazul în care ofertantul nu execut  cererea autorit ţii contractante de a reconfirma 
datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selecteaz  o alt  ofert  
cîştig toare dintre ofertele r mase în vigoare. 

32.3. Operatorul economic este obligat s  r spund  la solicitarea de clarificare a autorit ii 
contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. 

33. Deter i area o for ităţii ofertelor 
33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de c tre autoritatea contractant  urmeaz  a fi 

bazat  pe conţinutul ofertei. 

33.2. Se consider  conform  cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor 
şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri 
neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înl turate f r  a afecta esenţa ofertei. O abatere se va 
considera ca fiind neînsemnat  dac :  

a) nu afecteaz  în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa 
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bunurilor specificate în contract;   

b) nu limiteaz  în orice mod substanţial drepturile autorit ţii contractante sau obligaţiile 
ofertantului conform contractului;   

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitiv  a altor ofertanţi ce prezint  
oferte conforme cerinţelor. 

33.3. Dac  o ofert  nu este conform  cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi 
respins  de c tre autoritatea contractant . 

34. Ne o for ităţi, erori şi o iteri 
34.1. Autoritatea contractant  are dreptul s  considere oferta conform  cerinţelor dac  

aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri 
ce pot fi înl turate f r  a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în 
m sura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.  

34.2. Dac  ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoas  nu accept  corectarea erorilor 
aritmetice, oferta acestuia se respinge. 

35. Evaluarea ofertelor 
35.1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectueaz  f r  participarea 

ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractant  va examina ofertele pentru a 
confirma faptul c  toate documentele prev zute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a 
determina caracterul complet al fiec rui document depus. 

35.2. Autoritatea contractant  stabileşte oferta/ofertele cîştig toare aplicînd criteriul de 
atribuire şi factorii de evaluare prev zuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de 
evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din 
Legea nr. 131/2015. 

36. Calificarea ofertantului 
36.1. Autoritatea contractant  va determina dac  ofertantul este calificat s  execute 

Contractul. 

36.2. Aprecierea calific rii va fi bazat  pe o examinare minuţioas  a documentelor de 
calificare ale ofertantului, incluse în ofert  conform prevederilor punctului IPO18, clarific rilor 
posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. 
Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calific rii 
ofertantului. 

36.3. O apreciere afirmativ  va constitui drept premis  pentru adjudecarea contractului 
ofertantului respectiv. O apreciere negativ  va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care 
autoritatea contractant  poate trece la urm toarea ofert  cea mai avantajoas  economic, pentru a 
face o apreciere similar  a capacit ţilor acelui ofertant în executarea contractului. 

37. Descalificarea ofertantului 
37.1. Autoritatea contractant  va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin 

informaţii false, cu scopul calific rii, sau deruteaz  ori face reprezent ri neadev rate pentru a 
demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, 
autoritatea contractant  poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea 
ulterioar  în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor 
economici.  

37.2. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezint  un înscris oficial şi este 
întocmit  actualizat  şi ţinut  de c tre Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 
25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile 
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de achiziţie public . 

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost 
iniţiat  procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau 
dac  activit ţile ofertantului sînt suspendate ori exist  un proces de judecat  privind oricare dintre 
cele menţionate. 

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplic rii sancţiunilor administrative sau penale, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, faţ  de persoanele de conducere ale operatorului economic în leg tur  cu 
activitatea lor profesional  sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de 
achiziţii publice. 

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor pl ţi obligatorii în 
conformitate cu legislaţia ţ rii în care el este rezident. Autoritatea contractant  va solicita 
ofertanţilor s  demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi 
componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.  

37.6. Autoritatea contractant  descalific  ofertantul dac  constat  c  acesta este inclus în 
Lista de interdicţie a operatorilor economici.  

37.7. Autoritatea contractant  nu accept  oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde 
cerin elor de calificare. 

38. Anularea procedurii 
38.1. Autoritatea contractant , din propria ini iativ , anuleaz  procedura de achizi ie public  

în cazurile prev zute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractant  are 
obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care 
autoritatea contractant  desf oar  proceduri în baza  art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 
131/2015,  tuturor participanţilor la procedura de achiziţie public , în cel mult 3 zile de la data 
anul rii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi 
motivul anul rii. 

Se țiu ea a-2-a. Adjudecarea contractului 
39. Criteriul de adjudecare 
39.1. Autoritatea contractant  va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA 

punctul 6.1. acelui ofertant a c rui ofert  a fost apreciat  potrivit criteriilor stabilite precum şi altor 
condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul s  fie calificat pentru 
executarea contractului.  

40. Dreptul autorităţii o tra ta te de a odifi a a tităţile î  ti pul adjude ării 
40.1. La momentul adjudec rii contractului, autoritatea contractant  are posibilitatea  de a 

micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor 
este mai mare decît valoare estimat  a achizi iei, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se 
putea încadra în mijloacele financiare alocate, îns  f r  a efectua vreo schimbare în preţul unitar 
sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. 

41. Î ştii ţarea de adjude are 
41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va 

permite autorit ilor contractante preg tirea anun ului de atribuire i a notific rii ofertan ilor, 
c rora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. 

41.2. Comunicarea prin care se realizeaz  informarea este transmis  prin mijloace 
electronice la adresele indicate de c tre ofertanţi în ofertele acestora. 

41.3. Ofertanţii necîştig tori vor fi informa i  cu privire la motivele pentru care ofertele lor 



14 

nu au fost selectate.  

42. Gara ţia de u ă exe uţie 
42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expir rii Garanţiei 

pentru ofert  (dac  s-a cerut), ofertantul cîştig tor va prezenta Garanţia de bun  execuţie în 
m rimea prev zut  de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bun  
execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea 
contractant , dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3).  

42.2. Refuzul ofertantului cîştig tor de a depune Garanţia de bun  execuţie sau de a semna 
contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudec rii şi reţinerea Garanţiei pentru 
ofert . În acest caz, autoritatea contractant  poate adjudeca contractul urm torului ofertant cu 
oferta cea mai bine clasat , a c rui ofert  este conform  cerinţelor şi care este apreciat de c tre 
autoritatea contractant  a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea 
contractant  va cere tuturor ofertanţilor r maşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei 
pentru ofert . Totodat , autoritatea contractant  este în drept s  resping  toate celelalte oferte. 

43. Semnarea contractului 
43.1. O dat  cu expedierea înştiinţ rii de adjudecare, autoritatea contractant  va trimite 

ofertantului cîştig tor Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente 
componente ale contratului. 

43.2. Ofertantul cîştig tor va semna contractul numai dup  împlinirea termenelor de 
aşteptare, în modul corespunz tor şi îl va restitui autorit ţii contractante în termenul specificat în 

FDA punctul 6.5. 

44. Dreptul de contestare 
44.1. Orice operator economic care consider  c , în cadrul procedurilor de achiziţie, 

autoritatea contractant , prin decizia emis  sau prin procedura de achiziţie aplicat  cu înc lcarea 
legii, a lezat un drept al s u recunoscut de lege, în urma c rui fapt el a suportat sau poate suporta 
prejudicii, are dreptul s  conteste decizia sau procedura aplicat  de autoritatea contractant , în 
modul stabilit de Legea nr. 131/2015. 

44.2. Contestaţiile se vor depune direct la Agen ia Na ional  de Solu ionare a Contesta iilor. 
Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.  

44.3. Operatorul economic, în termen de pîn  la  5 zile, sau dup  caz, 10 zile de la data la 
care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul s  depun  
la Agenţia Na ional  pentru Solu ionarea Contesta iilor o contestaţie argumentat  a acţiunilor, a 
deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractant . 

44.4. Contestaţiile privind anun urile de participare la procedurile de achizi ie public  şi 
documentaţia de atribuire vor fi depuse pîn  la termenul limit  de depunere a ofertelor. 
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CAPITOLUL II 

FI A DE DATE A ACHIZI IEI (FDA) 
Urm toarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile 
CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor 
prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. 

1. Dispoziții ge erale 
 

Nr. Rubrica 
Datele Autorit ii Contractante/Organizatorului 

procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractant /Organizatorul 
procedurii, IDNO: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,  
1007602000972 

1.2. Obiectul achizi iei: Echipamentului şi accesorii pentru computer 

1.3. Num rul  i tipul procedurii de achizi ie: Nr.: Informația o găsiți în SIA „RSAP” 
Tipul procedurii de achiziție: Licitație Publică 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  bunuri  

1.5. Codul CPV:  30200000-1 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici i 
perioada bugetar : 

 Proiect „Managementul implementării 
praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul 
învățământului artistic național”;  

 Proiect Erasmus + Restart – Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students and 

teachers to enhance the modernization of higher 

education in MOLDOVA Proiect nr. 585353-

EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-

2020);  

 Proiect  585620-EPP-1-2017-1- EL-

EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-

enterprise cooperation and entrepreneurship of 

students via SMART Caffes/SMART, Erasmus+ 

program /  Promovarea cooperării universitate-

întreprindere și antreprenoriat a studenților prin 
intermediul Smart Caffes (SMART)/ din cadrul 

programului ERASMUS + 

Pentru anul 2019. 

1.7. Administratorul aloca iilor bugetare: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

1.8. Partenerul de dezvoltare (dup  caz): Nu se aplică 

1.9. Denumirea cump r torului, IDNO: 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
IDNO: 1007602000972 

1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  
IDNO: 1007602000972 

1.11. Limba de comunicare: limba română 

1.12. 
Locul/Modalitatea de transmitere a 
clarific rilor referitor la  documenta ia de 
atribuire 

SIA „RSAP”  

1.13. 
Contract de achizi ie rezervat atelierelor 
protejate 

nu se aplică 
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1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 

1.15. 
Condiţii speciale de care depinde 
îndeplinirea contractului (neobligatoriu):  

În cazul apari iei situa iei prev zut  de garan ie, 
tehnica trebuie reparat  în termen de 2 s pt mâni. 
În perioada de repara ie în baza garan iei trebuie 
s  fie furnizat  o tehnic  similar . Livrarea i 
preluarea echipamentului se efectueaz  din contul 
furnizorului de echipament 

 

2. Lista bunurilor și spe ifi ații teh i e: 
Nr. Lot Cod CPV 

Denumire bunurilor 

solicitate 

Unitatea de 

m sur  
Cantitatea Specificarea tehnic  deplin  solicitat , Standarde de referin  

Proiectul „Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național” 

Lot 1 30213100-6 Laptop negru unit i 1 

Processor 2.00 GHz (2 Cores, 4 Threads, 3072Kb Cache, 14nm, Bus 
Speed 4 GT/s OPI) 
Display 15.6" (1366x768) LCD LED  
memory  
HDD 1TB 5400 rpm  
1xRAM 4GB 2133MHz DDR4 RAM 
Placa video încorporat  
Camera Web VGA 
Difuzoare stereo, Microfon 
Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and MS Office 
64 bit perpetual 
Porturi 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xAudioOut, 1xHDMI, 1xRJ-
45                         
Cititor de carduri SD 
Wireless 802.11 ac 
Versiune Bluetooth 4.0 
Tastatura numerica Da 
Dimensiuni (WxHxD) 381.6x21.6x259 mm 
Greutate 2.1 Kg 
Autonomie baterie 6.5 h 
Culoare Negru 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 2 30237410-6 Mouse unit i 1 

Dimensions (HxWxD): 99 mm x 60 mm x 39 mm  
Mouse Weight (including battery): 75.2 g 
Receiver Dimensions (HxWxD): 14.4mm x 18.7 mm x 6.1 mm  
Receiver Weight: 1.8 g  
Sensor technology: Advanced Optical Tracking 
Sensor Resolution: 1000 
Number of buttons: 3 
Scroll Wheel (Y/N): Yes 
Battery type: 1 AA battery 
Wireless operating distance: Approx 10m* 
Wireless technology: Advanced 2.4 GHz wireless connectivity. 

Erasmus + Restart – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in 

MOLDOVAProiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020) 

Lot 3 30195200-4 
Sistem interactiv de 

prezentare (instalarea, 
montarea, între inerea) 

unit i 2 

Suprafa a activ  minim 77” diagonala 
Aspect  4:3 
Rezolu ia suprafe ei active Minim 30000 × 30000 
Specifica ii: Permite scrierea i controlul aplica iilor de pe tabl  
atât cu degetul cât i cu markerul 
Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu m nu i cu deget pentru a 
arunca, roti i apropia obiectele de pe suprafa a de lucru. 
Marker inclus ce func ioneaz  f r  baterii 
Suprafa a tablei rezistent  la zgârieturi, optimizat  pentru 
proiec ie i compatibil  cu magne i i markere cu tergere uscat  
Conectare la computer 12 Mbps/ USB connection (full-
speed USB 2.0 or USB 3.0) 
Controlul computerului: Permite utilizarea tablei chiar dac  
markerele lipsesc, iar controlul calculatorului se face direct de pe 
suprafa a tablei, chiar i cu degetul 
Greutate Max. 24 kg 
Accesorii Suport instalare pe perete cabluri 
Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE 
Software inclus 
Soft specializat pentru crearea i predarea lec iilor/prezent rilor, 
cu urm toarele specifica ii minime: 
- s  permit  scrierea în cerneal  digital  folosind fie un marker, fie 
degetul f r  a mai fi necesar  selectarea unei unelte de lucru de pe 
bara de instrumente, telecomand  sau iconi e 
- prin interconectarea cu un PC va permite controlul acestuia 
direct de pe tabla interactiv  
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- tastatura virtual  în varianta standard sau scris manual 
- s  permit  recunoa terea scrisului de mân  i conversia acestuia 
în text tapat 
- func ie de editare i modificare a obiectelor de pe suprafa a de 
lucru direct de pe obiect 
- s  permit  vizualizarea simultan  a minim dou  pagini 
- recunoa tere automat  a formei geometrice schi ate cu mâna 
(triunghi, cerc etc.) 
- func ie de m rire a unei suprafe e liber alese din spa iul de lucru 
- func ie de scoatere în eviden  a unor por iuni de pe suprafa a de 
lucru, obiecte sau înscrisuri 
- s  permit  captura imaginii 
- func ie de inserare a obiectelor din baza de date intern  livrat  cu 
softul i din alte fi iere din computerul ata at sau chiar internet 
printr-o opera iune de tip drag & drop 
- modificarea stilului textului i liniilor, i de umplere a formelor 
închise cu diverse culori, nuan e graduale, tipare sau grafice 
selectate 
- func ie de umplere a obiectelor cu efecte de tip stil, culoare, 
nuan e graduale, imagini, u or accesibila i utilizabil  
- func ie de modificare a dimensiunii, rotire, schimbare a pozi iei 
obiectelor de pe suprafa a de lucru 
- func ie ce permite navigarea de la o pagina la alta în cadrul 
aceluia i fi ier de prezentare 
- func ie de sortare a paginilor ce permite mutarea, redenumirea, 
clonarea, lipirea sau tergerea paginilor din fi ierul de prezentare 
- func ie de grupare si de degrupare a obiectelor de pe suprafa a de 
lucru 
- func ie de transparenta fundal 
- s  permit  folosirea de tabele preconfigurate, inserarea de tabele 
noi i recunoa terea tabelelor desenate cu mâna 
- func ie de grupare a paginilor corelate cu o anumit  prezentare i 
de segmentare a acestora pentru o mai bun  organizare 
- personalizarea paginilor de lucru prin ad ugarea de teme, 
memorarea i alocarea acestora la anumite pagini, tuturor 
paginilor sau doar uneia 
-func ie de c utare a unui element din galerie cu ajutorul unor 
cuvinte cheie 
- compatibil cu sistemul de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 10 
(x32, x64) 
- s  permit  ata area de link-uri la anumite obiecte (ata are pagini 
web, documente din fi ierul de prezentare, alte documente din 
computer) i pagini 
- s  permit  înregistrarea video individual  a paginilor sau a 
schi elor/desenelor dintr-o pagin  
- posibilitate de înregistrare sunet peste obiecte direct din pagina 
de lucru 
- s  permit  convertirea adnot rilor în text sau imagini în fi iere 
Microsoft Excel, Word, PowerPoint i Adobe. 
- Web-browser integrat 
- transmiterea fi ierului lucrat, direct din aplica ie, prin email, în 
formatul proprietar i pdf 
- vizualizarea i editarea gratuit , online, a documentelor, din 
orice loca ie, f r  instalarea softului pe calculator  
- baza de date intern  s  con in  o colec ie de minim 7000 de 
clipart-uri ce pot fi folosite în crearea de prezent ri/lec ii 
- s  ofere acces direct i gratuit la resurse online i materiale de 
instruire 
- s  fie în limba român  i limbi de circula ie interna ional 
- min. 1 licen  ce poate fi instalat  pe minim 4 computere 
- posibilitatea de a primi gratuit cele mai noi versiuni pentru o 
perioada de min. 12 luni 
- func ie de creare a h r ilor conceptuale 
- func ie de recunoa tere i editare formule 
- posibilitatea de a interac iona prin intermediul internet indiferent 
de ce dispozitiv folosesc elevii (tableta, laptop, nettop, netbook, 
smartphone etc) i pe ce platforma ruleaz  acestea 
Soft specializat pentru crearea testelor de evaluare, precum i 
petrecerea online a testelor, cu urm toarele specifica ii minime: 
- Compatibil cu platforme de operare Windows i Mac  
- Integrat cu software-ultablei interactive 
- Permite afi are automata r spunsuri 
- Mod anonim, mod mixt 
- Permite generarea de rapoarte per participant i per grup prin 
colectarea automat  a datelor i stocarea acestora într-o singur  
loca ie 
- Permite managementul grupurilor create 
- Permite exportul rezultatelor în formate Excel ( .xls) sau Text  
(.csv) 
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REZOLU IE Nativa XGA [1024x768], upto UXGA 
[1600x1200] 
LUMINOZITATE 3000 ANSI Lumens 
CONTRAST 18.000:1 
INTR RI 1 x HDMI in, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x S-
Video in, 1 x Composite in, 1 x Audio In, 1 x USB (service/remote 
mouse) 
CONTROL RS232 9pin, RJ45 
IE IRI 1x VGA; 1 x Audio Out 
AUDIO 2W 
LAMPA 6000/5000/4500 hours (Eco+ / ECO/ Bright Mode) 
CULORI EXPUSE 1073.4 Million 
RAPORTUL DE PROIECTARE~ 0.626:1, short throw 
DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE  
1.00 – 5.00m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 
COREC IA TRAPEZOIDAL  ± 40° Vertical 
CONSUM DE ENERGIE 235W BRIGHT mode < 0.5W 
Standby mode, 205W Eco+ mode < 0.5W Standby mode 
SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password 
Protection 
ACCESORII INCLUSE Lens Cover, AC Power Cord, Infra-
Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User 
Manual, Warranty Card. 

  Cerin e speciale: instalarea, montarea, între inerea 
Garan ie: minim 2 ani 

Lot 4 30195200-4 Proiector unit i 2 

4000 lumens, Full HD, Native resolution 1920 x 1200, Contrast 
22000: 1, 0.71m – 7.75m (Diagonal Lamp lifetime 5000 (Bright), 
6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education). 
Throwratio 1.47:1 – 1.63:1, Connections 
Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x 
Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D support + 
MHL Outputs 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-
A power 1A, Control 1 x RS232 
Accesorii: 
Suport pe perete, Cablu HDMI 10m 
Garan ie: minim 2 ani. 

Lot 5 32321100-0 Camera Video unit i 1 

Suport video: 1080p Full HD. Rezolu ie maxima video: 
1920x1080. Regim de noapte.  Ecran latmodul video.  Num r de 
matrici: 1 Matrice: 12.76 mega pixeli Dimensiunea fizic  matrice: 
5.21» Obiectiv Distanta focala: 4.08-81.6 mm Zoom optic/digital: 
20x/1000x Expunere: 1/1000-1/2 sec Diafragma: F1.8-F3.6 
Focalizare manuala: da Func ionalitate Stabilizator de imagine: 
optic LCD: da (3“, 460800 pixeli.) Display touch screen.  MP3-
player. Conectarea unui hard disk extern. Auto-expozi ie Suport 
înregistrare: Memorie Flash: 16 GB, camera bag, tripod 
Garan ie: minim 2 ani. 

Lot 6 32353000-2 
Audio-Video solutions 
and IT & C (instalarea, 
montarea, între inerea) 

unit i 1 

 Audio-video infrastructure dedicated, audio conferencing systems, 
sound system, automation and control. HDMI® Splitter that takes 
high definition audio and video from a single HDMI media source 
and directs it tomany separate HD TVs or display swith 3D support. 

  Cerin e speciale: instalarea, montarea, între inerea 
Garan ie: minim 2 ani. 

Lot 7 32420000-3 Router unit i 2 

2.4Ghz 1000mW AP, 5xEthernet, PoE output on port 5, 
5xGigabit Ethernet, 1x SFP cage, USB, LCD, 600MHz CPU, 
128MB RAM 
Garan ie: minim 2 ani 

585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART 

Caffes/SMART, Erasmus+ program /  Promovarea cooper rii universitate-întreprindere i antreprenoriat a studen ilor prin intermediul Smart 
Caffes (SMART)/ din cadrul programului ERASMUS + 
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Lot 8 32321100-0 
Camera Video 

Professional 
unit i 1 

Imaging 
Image Sensor 3-Chip 1/2.8" CMOS Sensor 
Sensor Resolution 2.07 MP 
Gain -6 to 30 dB 
Minimum Illumination 1.2 lux at 1/30 Shutter Speed 
Lens 
Focal Length 4.1 to 82mm 
35mm Equivalent Focal Length 28.8 to 576mm 
Optical Zoom Ratio 20x 
Maximum Aperture f/1.6 
Minimum Aperture f/11 
Filter Size 72mm 
Control Rings Focus Ring /Zoom Ring 
Focus Control Autofocus/ Manual Focus 
Camera 
Shutter Speed 1/3 to 1/10,000 sec 
Built-In ND Filter Mechanical Filter Wheel with 2 Stop (1/4), 3 Stop 
(1/8), 6 Stop (1/64) ND Filters 
Built-In Microphone Type Stereo 
Recording Media 1 x SDXC/Memory Stick PRO Duo Hybrid Card 
Slot 
1 x SDXC Card Slot 
Max Digital Zoom 40x 
Recording 
Broadcast System Compatibility NTSC 
Recording Modes  - XAVC S 4:2:0 8-Bit:  
1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps (50 Mb/s)  
AVCHD 4:2:0 8-Bit:  
1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps (17 to 28 Mb/s)  
1920 x 1080i at 59.94 fps (17 to 24 Mb/s)  
DV: 720 x 576i at 59.94 fps (25 Mb/s)  
Audio Recording 2-Channel  
IP Streaming FTP, FTPS, MPEG2, RTMP, UDP: 1920 x 1080 
Interfaces 
Video Connectors (1 x BNC (3G-SDI) Output 
1 x HDMI Output 
1 x BNC (Composite) Output) 
Audio Connectors (2 x 3-Pin XLR Input 
1 x 1/8" (3.5 mm) Stereo Headphone Output 
1 x 1/8" (3.5 mm) Stereo Output ) 
Other I/O (1 x 3.5 mm LANC Input 
1 x USB Micro-B Output) 
Wireless Interfaces (2.4 GHz Wi-Fi Video Output, Audio Output) 
Display 
Display Type LCD 
Screen Size 3.5" 
Screen Resolution 1,560,000 Dots 
EVF 
EVF Display Type OLED 
Screen Size .39" 
EVF Resolution 1,440,000 Dots 
POWER 
Power Connectors 1 x Barrel Input 
Power Consumption 7.8 W 
Environmental 
Operating Temperature  32 to 104°F / 0 to 40°C 
Storage Temperature -4 to 140°F / -20 to 60°C 
General 
Accessory Mount 1 x Multi-Interface Shoe 
Tripod Mount 1/4"-20 Thread 
Built-In Light Yes 
Dimensions 15.3 x 7.9 x 7" / 38.86 x 20.07 x 17.78 cm 
Weight 4.7 lb / 2.1 kg 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 48760000-3 Video editing software unit i 1 
Video editing software - Corel VideoStudio Pro Full version  (1 
item),  at least 2018 year.        

Lot 8 30141200-1 
All in One PC 

International Brand 
Name 

unit i 7 

8th Generation processor (9MB Cache, up to 3.3 GHz, 6  
core/threads), launch date Q2’18 
Windows 10 Home 64bit English 
8GB, 1x8GB, DDR4, 2666MHz 
2TB 5400 rpm Hard Drive 
Video Card 4GB GDDR5 graphics memory 
802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band 2.4&5 GHz, 2x2 
Mouse included with Keyboard 
Display 
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23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT 
Infinity Touch Display with Wide Viewing Angle (IPS) 
23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border Infinity 
Non-Touch Display with Wide Viewing Angle (IPS) 
Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and MS Office 
64 bit perpetual  
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 30232130-4 
MFP printing (color 

printing), scanning, 
coping 

unit i 1 

Type: 4-in-1 A4 multifunction laser printer    
Functions: Print, copy, scan, fax  
Ink: Color (C, M, Y, BK) cartridges included 
Connectivity: Wi-Fi, USB 3.0, USB Type-B, NFC  
Data storage slot: USB 
Print speed: 27 ppm (black & white) 
Main paper tray capacity: 250 sheets (50 sheet MP tray)  
Print quality: 1,200 x 1,200 dpi 
Scan quality: 9,600 x 9,600 dpi 
Apple Airprint: Yes 
Google Cloud Print: Yes 
App support: Yes 
Consumables included: 4 toner cartridges 
Size/Weight: 460 x 471 x 469mm (H x W x D); 26.5kg 
Additional set of 4 cartridges (color) 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 30232130-4 3D scanner unit i 1 

Scan Speed: 8 sec/ 2 min Fixed/ Auto scan. Feature/ Manual 
Alignment Mode for Fixed Scan. Turntable/ Manual Alignment Mode 
for Auto Scan. 
Single Shot Accuracy <0.1 mm; Min scan Volume 30mm x 30mm x 
30mm 
Max volume: 700x700x700 for fixed scan, 200mm x 200mm x 
200mm for auto scan 
Single Shot size: 200mm x150mm; Point distance 0.17-0.2mm 
PACKAGE INCLUDES: 1* Scanner, 1* Turntable, 1* Scanner stand, 
1* Scanner Bracket, 1* Calibration Board Holder, 1* Power Cord, 1* 
Power Adapter, 1* USB Cable A, 1* USB Cable B, 1* Quick Guide. 
Package Dimension:610×295×205 mm  
1 Year Manufacture Warranty and Lifetime Support. 
Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 30213100-6 Laptop (silver) unit i 7 

Processor 1.60 GHz (Turbo 3.40 GHz, 4 Cores 8 Threads, 6MB 
Smart Cache) 
Display 13.3" Touchscreen FHD (1920x1080)  
memory  
SSD 128GB M.2 SSD  
RAM 8GB 1866MHz LPDDR3 RAM 
Backlit Keyboard | Wireless-AC + Bluetooth combo | HD Webcam | 
Thunderbolt 3 port 

Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and MS Office 
64 bit perpetual 
Network:  
802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth Combo 
Graphics: Integrated Intel HD Graphics 620 
Webcam: HD webcam 
Multi-format Digital Media Reader: 
supports SD, SDHC, SDXC 
Operating System: Windows 10 Home 64-bit 
Battery: 4-cell, 60 WHr Li-ion 
Ports:  
2 USB 3.0 - 1 w/PowerShare 
1 SD card reader (SD, SDHC, SDXC) 
1 Headset jack  
1 Noble lock slot 
1 Thunderbolt 3 (2 lanes of PCI Express Gen 3) supports: Power in / 
charging, PowerShare, (This compact port connects to USB, 
DisplayPort, PCI Express, and Thunderbolt devices, and offers four 
times the data and twice the video bandwidth of any other cable.) 
Dimensions (WxHxD):11.98" x 0.6" x 7.88" 
Weight: 2.7 lb / 1.22 kg 
Misc: ENERGY STAR certified 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 30213200-7 Tablet PC (black) unit i 7 

OS Android 
Processor Speed, Type 
Octa-Core (2.35GHz + 1.9GHz) 
Internal Memory 4GB(RAM) + 64GB 
External Memory microSD up to 400GB 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO 
USB Type-C (3.1) 
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) 
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Main Display Resolution 
2560 x 1600 (WQXGA) 
Main Display Size 10.5" (267.2mm) 
Display Technology Super AMOLED 
S Pen Support Yes 
GPS Navigation Yes 
Keyboard Compatible Yes 
Audio Streaming, Music Player, Tuned by AKG, Dolby Atmos 
support 
Audio Playing Format 
MP3, M4A,3GA,AAC,OGG, WAV,WMA, AMR, AWB, FLAC, 
MID,MIDI, XMF,MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 
Speaker 4-Speaker 
Sensor Type 
Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, 
RGB Light Sensor, Iris Scanner, Proximity Sensor 
Dimension: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm 
Weight: 483 g 
Included in Box 
S Pen, Quick Start Guide, Power Adapter, USB Type-C cable 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 32420000-3 WiFi access point unit i 1 

Deployment Modes Controller-based, Flex Connect, Monitor, 
Converged Access and Autonomous 
802.11n 
2 x 2 multiple-input multiple-output (MIMO) with two spatial 
streams 
Maximal ratio combining (MRC) 
20- and 40-MHz channels 
PHY data rates up to 300 Mbps 
Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (/Rx)802.11 
dynamic frequency selection (DFS)Cyclic shift diversity (CSD) 
support 
Integrated antenna 
2.4 GHz, gain 3.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
5 GHz, gain 5.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
Interfaces  
10/100/1000BASE-T auto sensing (RJ-45) Management console port 
(RJ-45) 
DC power connector 
SIZE  Access point (without mounting bracket): 7 x 7 x 2 inches 
(177.6 x 177.6 x 50.4 mm) 
System memory 128 MB DRAM 
128 MB flash 
Power draw 9.5W (maximum) 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 48620000-0 Software Server OS unit i 1 Server OS 2019 essential 

Lot 8 30231000-7 Virtual reality gadget unit i 5 

Lenses  
Field of view 93° 
Lens type Aspheric lenses 
Pupil distance/ Focal length 62mm / 45mm 
Phone size compatibility 4.7 - 5.7 inches. Recommended resolution: 
1080P 
Materials PC/ABS + Soft, breathable fabric + Soft nylon head strap 
Dimensions (WxLXD) – 191 x 102 x 129 mm 
Weight – 183g (Excluding Headstrap) 
Garantie: minim 1 an 

Lot 8 32353000-2 
Sound system (600W, 

2 wireless 
microphones) 

unit i 1 

Mains or 12V Battery Operation 
Integrated Trolley with Telescopic Handle 
Integrated Bluetooth Receiver 
2 x Wireless Microphones and Stand Included 
12" 600W Portable Speaker 
BT Receiver for Audio Streaming 
VHF Microphones 
Integrated USB, SD/MMC Media player 
Battery Level Indicator 
Echo Effect for Microphones 
1" Titanium Compression Driver 
Remote Control for MP3 Player 
Mains or 12V Battery Operation 
Integrated Trolley with Telescopic Handle 
Rugged ABS Case 
Garantie: minim 1 an 

Lot 8 30141200-1 Brand name PC unit i 1 
Processor 6-Core 3.20 GHz Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 
16GB DDR4 2666MHz Memory + 2TB 7200 RPM SATA Hard 
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Drive, DVD-RW Drive 
Video Card 4GB GDDR5 Graphics (1x Display Port, 1x HDMI, 1x 
DVI) 
Wireless 802.11a/c + Bluetooth v4.1, Integrated 5.1 Channel Audio 
with Waves Maxx Audio Pro 
USB Laser Mouse - Black, Wired Keyboard - Black, Front 
1x USB 3.1 Type-C 
3x USB 3.1 Gen 1 Ports 
1x Mic-in 
1x Headphone 
Rear 
3x USB 3.1 Gen 1 ports 
1x USB 3.1 port 
2x USB 2.0 ports 
1x USB 3.1 Type-C port 
1x HDMI 
1x Displayport 
1x Gigabit Ethernet 
1x Audio ports (5.1 channel (3 Jack) 
Garantie: minim 3 ani 

Lot 8 32420000-3 Switch gigabit unit i 2 

Desktop Switch Ethernet gigabit 8 port 
Item dimensions (WxDxH): 155 x 85 x 26 mm (6.1" x 3.3" x 1.0") 
Item weight: 325 g (0.72 lb.) 
Power Supply 
Input: 100-240 V AC 
Output: 5 V DC, 1 A 
Power consumption: 3.0 watt max. 
Garantie: minim 1 ani 

Lot 8 30233100-2 
External SSD USB 3.0 

storage device 
unit i 2 

1TB SSD SATAIII, Aluminum case, Max Sequential R/W 570 MB/s 
/ 470 MB/s, Max Random 4k Read 75K , Write 75K IOPS, Ultra-
slim 7mm form factor, TS6500 Controller, 3.5 Bracket 
Garantie: minim 1 ani 

Lot 8 30195000-2 
Flipchart mobile on 

wheels 
unit i 1 Flipchart mobile on wheels size 100*70 cm White 

Lot 8 48760000-3 Software unit i 15 ESRI ArcGIS for Personal Use (15 licenses/one year) 2019 year 

Lot 8 30195200-4 
Interactive Smart 
Display + Floor lift 

on wheels 
unit i 1 

Width 176.3 cm 

Height 101.6 cm 
Depth 10 centimeters 
Panel active screen area 1650.0 x 927.9 mm 64.96” x 36.54” 
Glass 4 mm Hardened Anti-Reflective Safety Glass 
Colour depth 1.073 billion colors (10 bit) 
Supported orientation Landscape 
CONNECTIVITY 
Digital audio-video inputs 2x HDMI 2.0 
Digital audio-video output 1x HDMI 2.0 
Analogue audio-video input 1x VGA (DE-15 male) + audio jack (3.5 
mm TRS connector) 
Analogue video output 1x AV (TRRS connector) 
Analogue audio output audio output 1x audio jack (TRS connector) 
Digital audio output audio output 1x digital coax (RCA connector) 
USB data ports 2x USB 3.0 
2x USB 2.0 
Integrated PC slot OPS-PC slot (JAE TX24 connector) 
Control input 1x COM DE-9 (RS-232 standard) 
Network LAN: RJ-45 connector (100 Mbit/sec) 
Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth: 4.0 
Integrated loudspeakers 2 x 12 Watt 
CPU: Dual Core (2.8 GHz) 
GPU: MALI-450 
RAM: 2 GB 
ROM: 16 GB 
Interactive touch Technology: V-Sense Infrared Touch recognition 
Input Detection: 20 touch inputs 
Touch Connection: 1x USB-B 
Recognition: Finger or passive stylus (size ≥ 3 mm) 
Response time: < 25 ms 
Accuracy: ± 1 mm 
Supported Compatibility: Windows, Android, Macintosh OS X, 
Linux, Chrome OS 
Accessories Included  
User Manual 
Remote Control 
Power Supply Cord 
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HDMI cable (3 meter) 
USB cable (5 meter) 
2x passive stylus 
Pen Tray 
Other features: 4K Upscaling, AMD FreeSync ™, Sunlight 
Readable, Curved, Daisy Chain, Dicom Mode, Face-Up, Remote 
Control, Flicker Free, Frame Interpolation, HDMI-CEC, Speaker 
Integrated, Light Sensor, Media Player Integrated, Nvidia Gsync, 
Outdoor suitable, PC integrated, picture in picture, portrait mode, 
smokeless, narrow frame, side by side, sleeptimer, dustproof, touch 
screen, video wall function 
Contrast 1600: 1 
Country of origin: Belgium 
Back light: LED 
Reaction time: 6ms 
Diagonal: 191cm 
Display type: Touch display, 20 touch points 
Max. brightness: 350 cd/m2 
Standard color: black 
State: virgin 
Format: 16:9 
Technology: LCD 
Resolution: 3840 x 2160 4K UHD 
Overview of the Smart Display 

● Intuitive interface with easy navigation 
● 4K crystal clear resolution in 60 Hz  
● The OPS (Open Pluggable Standard) slot - the dedicated OPS slot 

in the touch display eliminates the need for additional power or 
video / audio cables, with automatic power on / off function. 

● Integrated web browser that allows surfing the Internet or opening 
documents without an external computer 

● V-Sense Touch feature - Improved IR touch technology that is not 
affected by sunlight and surface contamination such. Dust is 
impaired and offers unlimited opportunities for cooperation 

● Up to 20 points of contact 
● Smart pens that support multi-color writing make working more 

intuitive without the need for a reset.  
● Free premium license for 1 year (only for EDU) 
● Notes overlay -  for annotations over any image or input (static 

video or web pages) 
● Image Transfer App - share content wirelessly from any device 
● Wireless Touch and advanced desktop feature (for Windows 

devices) 
● Up to 64 devices can simultaneously play the content displayed on 

the touch screen 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garan ie: minim 5 ani 

Lot 8 30232130-4 
3D printer + 3D 
Printer Filaments 

collection set 
unit i 1 

Printer and 
printing properties 
Technology Fused filament fabrication (FFF) 
Print head Dual extrusion print head with an auto-nozzle lifting 
system and swappable 
print cores 
Build volume XYZ: 215 x 215 x 200 mm 
(left or right nozzle only) 
XYZ: 197 x 215 x 200 mm 
(dual extrusion) 
Filament diameter 2.85 mm 
Layer resolution 0.25 mm nozzle: 150 - 60 micron 
0.4 mm nozzle: 200 - 20 micron 
0.8 mm nozzle: 600 - 20 micron 
XYZ resolution 12.5, 12.5, 2.5 micron 
Print head travel speed 30 - 300 mm/s 
Build speed Up to 24 mm3/s 
Build plate Heated glass build plate 
Build plate temperature 20 - 100 °C 
Build plate leveling Active leveling 
Build plate heat time < 4 min (from 20 to 60 °C) 
Supported materials Optimized for: PLA, Tough PLA, ABS, 
Nylon, CPE, CPE+, PC, PP, TPU 95A, 
PVA, Breakaway (Also supports third-party materials) 
Nozzle diameter 0.25 mm, 0.4 mm, 0.8 mm 
Nozzle temperature 180 - 280 °C 
Nozzle heat up time < 2 min 
Build plate heat up time < 4 min (from 20 to 60 °C) 
Operating sound 50 dBA 
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Connectivity Wi-Fi, LAN, USB port 
Language support English, Dutch, French, German, Italian, 
Portuguese, Russian, Spanish, 
Simplified Chinese, Turkish, Polish 
Monitoring Live camera  
Supported OS MacOS, Windows, and Linux 
Plugin integration SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor 
File types Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, 
PNG 
Printable formats: G, GCODE, GCODE.gz, UFP 
Physical dimensions 
Dimensions 342 x 380 x 389 mm 
342 x 505 x 588 mm 
(with Bowden tube and spool holder) 
Net weight 10.6 kg 
Shipping weight 15.5 kg 
Shipping box dimensions 400 x 395 x 590 mm 
3D Printer Filaments collection:  Nylon, PLA, Tough PLA, ABS, 
CPE Family, PVA, TPU 95A, PP, Breakaway,PC 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garantie: minim 1 ani 

Lot 8 32000000-3 
DVR and Streaming 

Media Player 
unit i 1 

Inputs/Outputs 
Remote finder, Coax (Antenna, ATSC), Optical audio out, Audio 
L/R, HDMI 2.0 / (4K, 1080p 24/60), Ethernet port: 10/100/1000 
Mbps, USB 2.0 ports (2), External storage port (eSATA), Power: 
12V 
Specifications 
Recording Capacity 150 HD hours 
HDD 1Tb 
Video Output v2.0 (4k 24/60, 1080p, 24/60) 
Power 12V 
Ethernet port 10/100/1000 Mbps 
Coax connector YES 
Optical audio out YES 
Analog audio YES 
External storage port(eSata) YES 
Build in WiFi Yes 
TV source Antenna, ATSC 
size: 20.32*5.08*10.16 cm 
weight: 311 g 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garan ie: minim 1 ani 

Condi ii obligatorii pentru: 
1. Pentru toate loturile: Toat  tehnica şi componentele (piesele din interior) trebuie s  fie noi, anul 

producerii tehnicii nu mai vechi de 2018. Toate componentele not-refurbished. 
2. Lotul 3-7: Condi iile finan atorului i HOT RÎREA nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul 

de aplicare a cotei zero a TVA la livr rile de m rfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţ rii şi de 
acordare a facilit ţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţ  tehnic  şi investiţional  în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
se exclude aplicarea TVA. (Erasmus + Restart - Reinforce entrepreneurial and digital skills of 
students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA Proiect 
nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020)). 29365 

3. Lotul 8: Condi iile finan atorului i HOT RÎREA nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul 
de aplicare a cotei zero a TVA la livr rile de m rfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţ rii şi de 
acordare a facilit ţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţ  tehnic  şi investiţional  în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
se exclude aplicarea TVA. (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering 

university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART, 

Erasmus+ program / Promovarea cooper rii universitate-întreprindere i antreprenoriat a 
studen ilor prin intermediul Smart Caffes (SMART)/ din cadrul programului ERASMUS +). 
29370 
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3. Pregătirea ofertelor 
3.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate 

3.2. Garanţia pentru ofert : 

[forma garanției a/b/c] 
a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o 

bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 
3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 
sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 
contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Denumirea Băncii: B.C. ,,Moldova-Agroindbank” S.A.,fil. Bălţi   
Contul bancar:       AGRNMD2X 

Codul fiscal:         1007602000972 

Contul de decontare: MD76AG000000022512011414 

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau 
“Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție 
publică nr. ____ din _______” 
sau 

c) Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea 
contractantă. 

3.3. 
Garanţia pentru ofert  va fi în 
valoare de:  

2% din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 
Ediţia aplicabil  a Incoterms i 
termenii comerciali accepta i vor fi: _______ [ediția aplicabilă] 

3.5. Termenul de livrare: 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului 

3.6. Locul livr rii bunurilor: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mun. Bălţi, str. A. 

Puşkin, 38 

3.7. Metoda i condi iile de plat  vor fi:  

Achitarea va fi efectuat  utilizând sistemul de e-facturare. 
100% după livrarea bunurilor și verificării acestora corespunderii 
calității, în termen de 30 de zile de la recepționarea documentelor de 

însoțire 

3.8. Perioada valabilit ţii ofertei va fi de: 30 de zile 

3.9. Ofertele în valut  str in : nu se acceptă 

4. Depu erea și des hiderea ofertelor 
4.1 

Locul/Modalitatea de  depunerea 

ofertelor, este: 
SIA „RSAP” 

 

 

4.2. 
Termenul limit  de depunere a 
ofertelor este:  

Informația o găsiți în SIA 
„RSAP” 

 

 

4.3. 

Persoanele autorizate s  asiste la 
deschiderea ofertelor (cu excepţia 
cazului cînd ofertele au fost depuse 
prin SIA „RSAP”). 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul s  participe la 
deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele au fost 
depuse prin SIA  „ RSAP” 

5. Evaluarea și o pararea ofertelor 
5.1. 

Preţurile ofertelor depuse în diferite 
valute vor fi convertite în:  lei MD 
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CAPITOLUL III 

FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI 

 

Urm toarele tabele şi formulare vor fi completate de c tre ofertant şi incluse în ofert . 

 
Formular Denumirea 

F3.1 Formularul ofertei 

F3.2 Garanţia pentru ofert  – formularul garanţiei bancare 

F3.3 Garanţie de bun  execuţie 
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Formularul ofertei (F3.1) 
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor 
permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 
acestuia.] 
Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 2019 

Procedura de achizi ie Nr.: _______________________________________ 

Anun  de participare Nr.: ______________________________ 

C tre:   ____________________________________________ 
[numele deplin al autorit ţii contractante] 

________________________________________________________ declar  c :  
[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu exist  rezerv ri faţ  de documentele de atribuire, inclusiv 
modific rile nr. ___________________________________________________________. 

[introduceţi num rul şi data fiec rei modific ri, dac  au avut loc] 
b) ____________________________________________________________ se angajeaz  s  

[denumirea ofertantului] 

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile 
tehnice şi pre , urm toarele bunuri _______________________ 
________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succint  a bunurilor] 
c) Suma total  a ofertei  f r  TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] 

d) Suma total  a ofertei  cu TVA constituie: 
________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] 

e) Prezenta ofert  va r mîne valabil  pentru perioada de timp specificat  în FDA3.8., 
începînd cu data-limit  pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va r mîne 
obligatorie şi va putea fi acceptat  în orice moment pîn  la expirarea acestei perioade; 

f) În cazul accept rii prezentei oferte, ____________________________________________  
[denumirea ofertantului] 

se angajeaz  s  obţin  o Garanţie de bun  execuţie în conformitate cu FDA6, pentru 
executarea corespunz toare a contractului de achiziţie public . 

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizi iile publice. 

h) Compania semnatar , afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau 
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor 
legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţ  în domeniul achiziţiilor publice. 
 

Semnat:________________________________________________    
[semn tura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 
Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  
[funcţia oficial  a persoanei ce semneaz  formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 2019 
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Gara ţia pe tru oferta Gara ția a ară  F .  
[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile 
indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială 
protejată.] 

__________________________________________________________________ 
[Numele b ncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] 

Beneficiar:  _______________________________________________________  
[numele şi adresa autorit ţii contractante] 

Data: “___” _____________________ 2019 

 

GARAN IE DE OFERT  Nr._________________ 
 

_______________________________________________________________  a fost informat  c   
[denumirea b ncii] 

____________________________________________________  (numit în continuare „Ofertant”) 
[numele ofertantului] 

urmeaz  s  înainteze oferta c tre Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numit  în 
continuare „ofert ”) pentru livrarea __________________________________________ 

[obiectul achiziţiei] 
conform anun ului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 
20__. 

 
La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta,  

[denumirea b ncii] 
ne angaj m în mod irevocabil s  v  pl tim orice sum  sau sume ce nu dep şesc în total suma de: 
______________________ (_______________________________________________________) 
 [suma în cifre]      ([suma în cuvinte]) 
la primirea de c tre noi a primei solicit ri din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se 
specific  faptul c  Ofertantul încalc  una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile 
ofertei, şi anume:    

a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilit ţii ofertei sau a modificat oferta dup  
expirarea termenului-limit  de depunere a ofertelor; sau  

b) fiind anunţat de c tre autoritatea contractant , în perioada de valabilitate a ofertei, despre 
adjudecarea contractului: (i) eşueaz  sau refuz  s  semneze formularul contractului;; sau 
(ii) eşueaz  sau refuz  s  prezinte garanţia de bun  execuţie, dac  se cere conform 
condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificat  în documentele de atribuire, 
înainte de semnarea contractului de achiziţie. 

 
Aceast  garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştig tor, la primirea 

de c tre noi a copiei înştiinţ rii privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de 
bun  execuţie eliberat  c tre Dvs. la solicitarea Ofertantului.  
 

Prezenta garanţie este valabil  pîn  la data de “___” _____________________ 20__. 
 

_________________________________________ 
[semn tura autorizat  a b ncii] 
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Gara ţie de u ă exe uţie F .  
 

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu 
antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] 

 

Data: “___” _____________________ 20__ 

Procedura de achizi ie public  Nr.: _______________________________________ 

 

Oficiul B ncii: _____________________________________ 
[introduceţi numele complet al garantului] 

Beneficiar:  ________________________________________ 
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante] 

 

 

GARAN IA DE BUN  EXECU IE 

Nr. _______________ 
 
 

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi c  firmei [introduceţi numele 
deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achizi ie  
public  de  livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la 
procedura de achizi ie public  nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție 
publică] (numit în continuare „Contract”).  
 
Prin urmare, noi înţelegem c  Furnizorul trebuie s  depun  o Garanţie de bun  execuţie în 
conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. 
 
În urma solicit rii Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angaj m irevocabil s  v  pl tim orice 
sum (e) ce nu dep şeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris 
din partea Dvs., prin care declaraţi c  Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii 
conform Contractului, f r  discuţii sau clarific ri şi f r  necesitatea de a demonstra sau ar ta 
temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicat  în aceasta. 
 
Aceast  Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] 
[introduceţi anul],1 şi orice cerere de plat  ce ţine de aceasta trebuie recepţionat  de c tre noi la 
oficiu pîn  la aceast  dat  inclusiv.  

 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] 

 

 

                                                 
1
  Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, 

autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie 
întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, 
autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  
„Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca 
răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată 
nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”  
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CAPITOLUL IV 

SPECIFICA II TEHNICE I DE PRE  

 

Urm toarele tabele şi formulare vor fi completate de c tre ofertant şi incluse în ofert . În cazul 
unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul 
CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. 

 
Formular Denumirea 

F4.1 Specificaţii tehnice  

F4.2 Specifica ii de pre  
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  Spe ifi aţii teh i e (F4.1)  
   

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – 

în coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Num rul procedurii de achizi ie______________din_________ 

Denumirea procedurii de achizi ie: 

    
Nr. 

lot 
Cod CPV Denumirea bunurilor 

Modelul 

articolului 

ara de 
origine 

Produ-

c torul 
Specificarea tehnic  deplin  solicitat  de c tre 

autoritatea contractant  
Specificarea tehnic  deplin  propus  de c tre ofertant Standarde de 

referin  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Bunuri       

Proiectul „Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național” 

Lot 
1 

30213100-6 Laptop negru    

Processor 2.00 GHz (2 Cores, 4 Threads, 3072Kb Cache, 
14nm, Bus Speed 4 GT/s OPI) 
Display 15.6" (1366x768) LCD LED  
memory  
HDD 1TB 5400 rpm  
1xRAM 4GB 2133MHz DDR4 RAM 
Placa video încorporat  
Camera Web VGA 
Difuzoare stereo, Microfon 
Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and 
MS Office 64 bit perpetual 
Porturi 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xAudioOut, 1xHDMI, 1xRJ-
45                         
Cititor de carduri SD 
Wireless 802.11 ac 
Versiune Bluetooth 4.0 
Tastatura numerica Da 
Dimensiuni (WxHxD) 381.6x21.6x259 mm 
Greutate 2.1 Kg 
Autonomie baterie 6.5 h 
Culoare Negru 
Garantie: minim 3 ani 

 

Standard ISO 

Lot 
2 

30237410-6 Mouse    

Dimensions (HxWxD): 99 mm x 60 mm x 39 mm  
Mouse Weight (including battery): 75.2 g 
Receiver Dimensions (HxWxD): 14.4mm x 18.7 mm x 6.1 
mm  
Receiver Weight: 1.8 g  
Sensor technology: Advanced Optical Tracking 

 

Standard ISO 



 

Sensor Resolution: 1000 
Number of buttons: 3 
Scroll Wheel (Y/N): Yes 
Battery type: 1 AA battery 
Wireless operating distance: Approx 10m* 
Wireless technology: Advanced 2.4 GHz wireless 
connectivity. 

Erasmus + Restart – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVAProiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020) 

Lot 
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30195200-4 
Sistem interactiv de 

prezentare (instalarea, 
montarea, între inerea) 

   

Suprafa a activ  minim 77” diagonala 
Aspect  4:3 
Rezolu ia suprafe ei active Minim 30000 × 30000 
Specifica ii: Permite scrierea i controlul aplica iilor de pe 
tabl  atât cu degetul cât i cu markerul 
Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu m nu i cu deget 
pentru a arunca, roti i apropia obiectele de pe suprafa a 
de lucru. 
Marker inclus ce func ioneaz  f r  baterii 
Suprafa a tablei rezistent  la zgârieturi, optimizat  pentru 
proiec ie i compatibil  cu magne i i markere cu tergere 
uscat  
Conectare la computer 12 Mbps/ USB 
connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) 
Controlul computerului: Permite utilizarea tablei chiar 
dac  markerele lipsesc, iar controlul calculatorului se face 
direct de pe suprafa a tablei, chiar i cu degetul 
Greutate Max. 24 kg 
Accesorii Suport instalare pe perete cabluri 
Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE 
Software inclus 
Soft specializat pentru crearea i predarea 
lec iilor/prezent rilor, cu urm toarele specifica ii minime: 
- s  permit  scrierea în cerneal  digital  folosind fie un 
marker, fie degetul f r  a mai fi necesar  selectarea unei 
unelte de lucru de pe bara de instrumente, telecomand  
sau iconi e 
- prin interconectarea cu un PC va permite controlul 
acestuia direct de pe tabla interactiv  
- tastatura virtual  în varianta standard sau scris manual 
- s  permit  recunoa terea scrisului de mân  i conversia 
acestuia în text tapat 
- func ie de editare i modificare a obiectelor de pe 
suprafa a de lucru direct de pe obiect 
- s  permit  vizualizarea simultan  a minim dou  pagini 
- recunoa tere automat  a formei geometrice schi ate cu 
mâna (triunghi, cerc etc.) 
- func ie de m rire a unei suprafe e liber alese din spa iul 
de lucru 
- func ie de scoatere în eviden  a unor por iuni de pe 
suprafa a de lucru, obiecte sau înscrisuri 
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- s  permit  captura imaginii 
- func ie de inserare a obiectelor din baza de date intern  
livrat  cu softul i din alte fi iere din computerul ata at 
sau chiar internet printr-o opera iune de tip drag & drop 
- modificarea stilului textului i liniilor, i de umplere a 
formelor închise cu diverse culori, nuan e graduale, tipare 
sau grafice selectate 
- func ie de umplere a obiectelor cu efecte de tip stil, 
culoare, nuan e graduale, imagini, u or accesibila i 
utilizabil  
- func ie de modificare a dimensiunii, rotire, schimbare a 
pozi iei obiectelor de pe suprafa a de lucru 
- func ie ce permite navigarea de la o pagina la alta în 
cadrul aceluia i fi ier de prezentare 
- func ie de sortare a paginilor ce permite mutarea, 
redenumirea, clonarea, lipirea sau tergerea paginilor din 
fi ierul de prezentare 
- func ie de grupare si de degrupare a obiectelor de pe 
suprafa a de lucru 
- func ie de transparenta fundal 
- s  permit  folosirea de tabele preconfigurate, inserarea 
de tabele noi i recunoa terea tabelelor desenate cu mâna 
- func ie de grupare a paginilor corelate cu o anumit  
prezentare i de segmentare a acestora pentru o mai bun  
organizare 
- personalizarea paginilor de lucru prin ad ugarea de 
teme, memorarea i alocarea acestora la anumite pagini, 
tuturor paginilor sau doar uneia 
-func ie de c utare a unui element din galerie cu ajutorul 
unor cuvinte cheie 
- compatibil cu sistemul de operare Windows XP, Vista, 
7, 8, 10 (x32, x64) 
- s  permit  ata area de link-uri la anumite obiecte 
(ata are pagini web, documente din fi ierul de prezentare, 
alte documente din computer) i pagini 
- s  permit  înregistrarea video individual  a paginilor sau 
a schi elor/desenelor dintr-o pagin  
- posibilitate de înregistrare sunet peste obiecte direct din 
pagina de lucru 
- s  permit  convertirea adnot rilor în text sau imagini în 
fi iere Microsoft Excel, Word, PowerPoint i Adobe. 
- Web-browser integrat 
- transmiterea fi ierului lucrat, direct din aplica ie, prin 
email, în formatul proprietar i pdf 
- vizualizarea i editarea gratuit , online, a documentelor, 
din orice loca ie, f r  instalarea softului pe calculator  
- baza de date intern  s  con in  o colec ie de minim 7000 
de clipart-uri ce pot fi folosite în crearea de 
prezent ri/lec ii 
- s  ofere acces direct i gratuit la resurse online i 
materiale de instruire 



 

- s  fie în limba român  i limbi de circula ie interna ional 
- min. 1 licen  ce poate fi instalat  pe minim 4 computere 
- posibilitatea de a primi gratuit cele mai noi versiuni 
pentru o perioada de min. 12 luni 
- func ie de creare a h r ilor conceptuale 
- func ie de recunoa tere i editare formule 
- posibilitatea de a interac iona prin intermediul internet 
indiferent de ce dispozitiv folosesc elevii (tableta, laptop, 
nettop, netbook, smartphone etc) i pe ce platforma 
ruleaz  acestea 
Soft specializat pentru crearea testelor de evaluare, 
precum i petrecerea online a testelor, cu urm toarele 
specifica ii minime: 
- Compatibil cu platforme de operare Windows i Mac  
- Integrat cu software-ultablei interactive 
- Permite afi are automata r spunsuri 
- Mod anonim, mod mixt 
- Permite generarea de rapoarte per participant i per grup 
prin colectarea automat  a datelor i stocarea acestora 
într-o singur  loca ie 
- Permite managementul grupurilor create 
- Permite exportul rezultatelor în formate Excel ( .xls) sau 
Text  (.csv) 
REZOLU IE Nativa XGA [1024x768], upto UXGA 
[1600x1200] 
LUMINOZITATE 3000 ANSI Lumens 
CONTRAST 18.000:1 
INTR RI 1 x HDMI in, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 
x S-Video in, 1 x Composite in, 1 x Audio In, 1 x USB 
(service/remote mouse) 
CONTROL RS232 9pin, RJ45 
IE IRI 1x VGA; 1 x Audio Out 
AUDIO 2W 
LAMPA 6000/5000/4500 hours (Eco+ / ECO/ Bright 
Mode) 
CULORI EXPUSE 1073.4 Million 
RAPORTUL DE PROIECTARE~ 0.626:1, short throw 
DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE  
1.00 – 5.00m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 
COREC IA TRAPEZOIDAL  ± 40° Vertical 
CONSUM DE ENERGIE 235W BRIGHT mode < 
0.5W Standby mode, 205W Eco+ mode < 0.5W Standby 
mode 
SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, 
Password Protection 
ACCESORII INCLUSE Lens Cover, AC Power 
Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Quick Start 
Card, CD User Manual, Warranty Card. 

  Cerin e speciale: instalarea, montarea, între inerea 
Garan ie: minim 2 ani 



 

Lot 
4 

30195200-4 Proiector    

4000 lumens, Full HD, Native resolution 1920 x 1200, 
Contrast 22000: 1, 0.71m – 7.75m (Diagonal Lamp lifetime 
5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 
10000 (Education). Throwratio 1.47:1 – 1.63:1, 
Connections 
Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 
1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a 3D 
support + MHL Outputs 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Audio 
3.5mm, 1 x USB-A power 1A, Control 1 x RS232 
Accesorii: 
Suport pe perete, Cablu HDMI 10m 
Garan ie: minim 2 ani. 

 

Standard ISO 

Lot 
5 

32321100-0 Camera Video    

Suport video: 1080p Full HD. Rezolu ie maxima video: 
1920x1080. Regim de noapte.  Ecran latmodul video.  
Num r de matrici: 1 Matrice: 12.76 mega pixeli 
Dimensiunea fizic  matrice: 5.21» Obiectiv Distanta 
focala: 4.08-81.6 mm Zoom optic/digital: 20x/1000x 
Expunere: 1/1000-1/2 sec Diafragma: F1.8-F3.6 
Focalizare manuala: da Func ionalitate Stabilizator de 
imagine: optic LCD: da (3“, 460800 pixeli.) Display 
touch screen.  MP3-player. Conectarea unui hard disk 
extern. Auto-expozi ie Suport înregistrare: Memorie 
Flash: 16 GB, camera bag, tripod 
Garan ie: minim 2 ani. 

 

Standard ISO 
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32353000-2 
Audio-Video solutions 
and IT & C (instalarea, 
montarea, între inerea) 

   

 Audio-video infrastructure dedicated, audio conferencing 
systems, sound system, automation and control. HDMI® 
Splitter that takes high definition audio and video from a 
single HDMI media source and directs it tomany separate 
HD TVs or display swith 3D support. 

  Cerin e speciale: instalarea, montarea, între inerea 
Garan ie: minim 2 ani. 

 

Standard ISO 
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32420000-3 Router    

2.4Ghz 1000mW AP, 5xEthernet, PoE output on port 
5, 5xGigabit Ethernet, 1x SFP cage, USB, LCD, 
600MHz CPU, 128MB RAM 
Garan ie: minim 2 ani 
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 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART, Erasmus+ program /  Promovarea cooper rii universitate-întreprindere i 
antreprenoriat a studen ilor prin intermediul Smart Caffes (SMART)/ din cadrul programului ERASMUS + 
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32321100-0 
Camera Video 

Professional    

Imaging 
Image Sensor 3-Chip 1/2.8" CMOS Sensor 
Sensor Resolution 2.07 MP 
Gain -6 to 30 dB 
Minimum Illumination 1.2 lux at 1/30 Shutter Speed 
Lens 
Focal Length 4.1 to 82mm 
35mm Equivalent Focal Length 28.8 to 576mm 
Optical Zoom Ratio 20x 
Maximum Aperture f/1.6 
Minimum Aperture f/11 
Filter Size 72mm 
Control Rings Focus Ring /Zoom Ring 
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Focus Control Autofocus/ Manual Focus 
Camera 
Shutter Speed 1/3 to 1/10,000 sec 
Built-In ND Filter Mechanical Filter Wheel with 2 Stop 
(1/4), 3 Stop (1/8), 6 Stop (1/64) ND Filters 
Built-In Microphone Type Stereo 
Recording Media 1 x SDXC/Memory Stick PRO Duo 
Hybrid Card Slot 
1 x SDXC Card Slot 
Max Digital Zoom 40x 
Recording 
Broadcast System Compatibility NTSC 
Recording Modes  - XAVC S 4:2:0 8-Bit:  
1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps (50 Mb/s)  
AVCHD 4:2:0 8-Bit:  
1920 x 1080p at 23.98/29.97/59.94 fps (17 to 28 Mb/s)  
1920 x 1080i at 59.94 fps (17 to 24 Mb/s)  
DV:  
720 x 576i at 59.94 fps (25 Mb/s)  
Audio Recording 2-Channel  
IP Streaming FTP, FTPS, MPEG2, RTMP, UDP: 1920 x 
1080 
Interfaces 
Video Connectors (1 x BNC (3G-SDI) Output 
1 x HDMI Output 
1 x BNC (Composite) Output) 
Audio Connectors (2 x 3-Pin XLR Input 
1 x 1/8" (3.5 mm) Stereo Headphone Output 
1 x 1/8" (3.5 mm) Stereo Output ) 
Other I/O (1 x 3.5 mm LANC Input 
1 x USB Micro-B Output) 
Wireless Interfaces (2.4 GHz Wi-Fi Video Output, Audio 
Output) 
Display 
Display Type LCD 
Screen Size 3.5" 
Screen Resolution 1,560,000 Dots 
EVF 
EVF Display Type OLED 
Screen Size .39" 
EVF Resolution 1,440,000 Dots 
POWER 
Power Connectors 1 x Barrel Input 
Power Consumption 7.8 W 
Environmental 
Operating Temperature  32 to 104°F / 0 to 40°C 
Storage Temperature -4 to 140°F / -20 to 60°C 
General 
Accessory Mount 1 x Multi-Interface Shoe 
Tripod Mount 1/4"-20 Thread 
Built-In Light Yes 



 

Dimensions 15.3 x 7.9 x 7" / 38.86 x 20.07 x 17.78 cm 
Weight 4.7 lb / 2.1 kg 
Garantie: minim 3 ani 
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48760000-3 Video editing software    Video editing software - Corel VideoStudio Pro Full version  
(1 item),  at least 2018 year.        

 Standard ISO 
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30141200-1 
All in One PC 

International Brand 
Name 

   

8th Generation processor (9MB Cache, up to 3.3 GHz, 6  
core/threads), launch date Q2’18 
Windows 10 Home 64bit English 
8GB, 1x8GB, DDR4, 2666MHz 
2TB 5400 rpm Hard Drive 
Video Card 4GB GDDR5 graphics memory 
802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band 2.4&5 GHz, 2x2 
Mouse included with Keyboard 
Display 
23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border 
AIT Infinity Touch Display with Wide Viewing Angle 
(IPS) 
23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border 
Infinity Non-Touch Display with Wide Viewing Angle (IPS) 
Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and 
MS Office 64 bit perpetual  
Garantie: minim 3 ani 
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30232130-4 
MFP printing (color 

printing), scanning, 
coping 

   

Type: 4-in-1 A4 multifunction laser printer    
Functions: Print, copy, scan, fax  
Ink: Color (C, M, Y, BK) cartridges included 
Connectivity: Wi-Fi, USB 3.0, USB Type-B, NFC  
Data storage slot: USB 
Print speed: 27 ppm (black & white) 
Main paper tray capacity: 250 sheets (50 sheet MP tray)  
Print quality: 1,200 x 1,200 dpi 
Scan quality: 9,600 x 9,600 dpi 
Apple Airprint: Yes 
Google Cloud Print: Yes 
App support: Yes 
Consumables included: 4 toner cartridges 
Size/Weight: 460 x 471 x 469mm (H x W x D); 26.5kg 
Additional set of 4 cartridges (color) 
Garantie: minim 3 ani 

 

Standard ISO 
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30232130-4 3D scanner    

Scan Speed: 8 sec/ 2 min Fixed/ Auto scan. Feature/ Manual 
Alignment Mode for Fixed Scan. Turntable/ Manual 
Alignment Mode for Auto Scan. 
Single Shot Accuracy <0.1 mm; Min scan Volume 30mm x 
30mm x 30mm 
Max volume: 700x700x700 for fixed scan, 200mm x 200mm 
x 200mm for auto scan 
Single Shot size: 200mm x150mm; Point distance 0.17-
0.2mm 
PACKAGE INCLUDES: 1* Scanner, 1* Turntable, 1* 

 

Standard ISO 



 

Scanner stand, 1* Scanner Bracket, 1* Calibration Board 
Holder, 1* Power Cord, 1* Power Adapter, 1* USB Cable A, 
1* USB Cable B, 1* Quick Guide. Package 
Dimension:610×295×205 mm  
1 Year Manufacture Warranty and Lifetime Support. 
Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garantie: minim 3 ani 
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30213100-6 Laptop (silver)    

processor 1.60 GHz (Turbo 3.40 GHz, 4 Cores 8 Threads, 
6MB Smart Cache) 
Display 13.3" Touchscreen FHD (1920x1080)  
memory  
SSD 128GB M.2 SSD  
RAM 8GB 1866MHz LPDDR3 RAM 
Backlit Keyboard | Wireless-AC + Bluetooth combo | HD 
Webcam | Thunderbolt 3 port 

Operating system preinstalled  Windows 10  64bit  and 
MS Office 64 bit perpetual 
Network:  
802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth Combo 
Graphics: Integrated Intel HD Graphics 620 
Webcam: HD webcam 
Multi-format Digital Media Reader: 
supports SD, SDHC, SDXC 
Operating System: Windows 10 Home 64-bit 
Battery: 4-cell, 60 WHr Li-ion 
Ports:  
2 USB 3.0 - 1 w/PowerShare 
1 SD card reader (SD, SDHC, SDXC) 
1 Headset jack  
1 Noble lock slot 
1 Thunderbolt 3 (2 lanes of PCI Express Gen 3) supports: 
Power in / charging, PowerShare, (This compact port 
connects to USB, DisplayPort, PCI Express, and 
Thunderbolt devices, and offers four times the data and 
twice the video bandwidth of any other cable.) 
Dimensions (WxHxD):11.98" x 0.6" x 7.88" 
Weight: 2.7 lb / 1.22 kg 
Misc: ENERGY STAR certified 
Garantie: minim 3 ani 
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30213200-7 Tablet PC (black)    

OS Android 
Processor Speed, Type 
Octa-Core (2.35GHz + 1.9GHz) 
Internal Memory 4GB(RAM) + 64GB 
External Memory microSD up to 400GB 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO 
USB Type-C (3.1) 
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) 
Main Display Resolution 
2560 x 1600 (WQXGA) 
Main Display Size 10.5" (267.2mm) 
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Display Technology Super AMOLED 
S Pen Support Yes 
GPS Navigation Yes 
Keyboard Compatible Yes 
Audio Streaming, Music Player, Tuned by AKG, Dolby 
Atmos support 
Audio Playing Format 
MP3, M4A,3GA,AAC,OGG, WAV,WMA, AMR, AWB, 
FLAC, MID,MIDI, XMF,MXMF, IMY, RTTTL, RTX, 
OTA 
Speaker 4-Speaker 
Sensor Type 
Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall 
Sensor, RGB Light Sensor, Iris Scanner, Proximity Sensor 
Dimension: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm 
Weight: 483 g 
Included in Box 
S Pen, Quick Start Guide, Power Adapter, USB Type-C 
cable 
Garantie: minim 3 ani 
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32420000-3 WiFi access point    

Deployment Modes Controller-based, Flex Connect, 
Monitor, Converged Access and Autonomous 
802.11n 
2 x 2 multiple-input multiple-output (MIMO) with two 
spatial streams 
Maximal ratio combining (MRC) 
20- and 40-MHz channels 
PHY data rates up to 300 Mbps 
Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU 
(/Rx)802.11 dynamic frequency selection (DFS)Cyclic shift 
diversity (CSD) support 
Integrated antenna 
2.4 GHz, gain 3.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
5 GHz, gain 5.0 dBi, horizontal beamwidth 360° 
Interfaces  
10/100/1000BASE-T auto sensing (RJ-45) Management 
console port (RJ-45) 
DC power connector 
SIZE  Access point (without mounting bracket): 7 x 7 x 2 
inches (177.6 x 177.6 x 50.4 mm) 
System memory 128 MB DRAM 
128 MB flash 
Power draw 9.5W (maximum) 
Garantie: minim 3 ani 

 

Standard ISO 
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48620000-0 Software Server OS    Server OS 2019 essential  Standard ISO 
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30231000-7 Virtual reality gadget    Lenses  
Field of view 93° 

 Standard ISO 



 

Lens type Aspheric lenses 
Pupil distance/ Focal length 62mm / 45mm 
Phone size compatibility 4.7 - 5.7 inches. Recommended 
resolution: 1080P 
Materials PC/ABS + Soft, breathable fabric + Soft nylon 
head strap 
Dimensions (WxLXD) – 191 x 102 x 129 mm 
Weight – 183g (Excluding Headstrap) 
Garantie: minim 1 an 

Lot 
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32353000-2 
Sound system (600W, 

2 wireless 
microphones) 

   

Mains or 12V Battery Operation 
Integrated Trolley with Telescopic Handle 
Integrated Bluetooth Receiver 
2 x Wireless Microphones and Stand Included 
12" 600W Portable Speaker 
BT Receiver for Audio Streaming 
VHF Microphones 
Integrated USB, SD/MMC Media player 
Battery Level Indicator 
Echo Effect for Microphones 
1" Titanium Compression Driver 
Remote Control for MP3 Player 
Mains or 12V Battery Operation 
Integrated Trolley with Telescopic Handle 
Rugged ABS Case 
Garantie: minim 1 an 
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30141200-1 Brand name PC    

Processor 6-Core 3.20 GHz Processor (12M Cache, up to 
4.60 GHz) 
16GB DDR4 2666MHz Memory + 2TB 7200 RPM SATA 
Hard Drive, DVD-RW Drive 
Video Card 4GB GDDR5 Graphics (1x Display Port, 1x 
HDMI, 1x DVI) 
Wireless 802.11a/c + Bluetooth v4.1, Integrated 5.1 Channel 
Audio with Waves Maxx Audio Pro 
USB Laser Mouse - Black, Wired Keyboard - Black, Front 
1x USB 3.1 Type-C 
3x USB 3.1 Gen 1 Ports 
1x Mic-in 
1x Headphone 
Rear 
3x USB 3.1 Gen 1 ports 
1x USB 3.1 port 
2x USB 2.0 ports 
1x USB 3.1 Type-C port 
1x HDMI 
1x Displayport 
1x Gigabit Ethernet 
1x Audio ports (5.1 channel (3 Jack) 
Garantie: minim 3 ani 
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32420000-3 Switch gigabit    

Desktop Switch Ethernet gigabit 8 port 
Item dimensions (WxDxH): 155 x 85 x 26 mm (6.1" x 3.3" x 
1.0") 
Item weight: 325 g (0.72 lb.) 
Power Supply 
Input: 100-240 V AC 
Output: 5 V DC, 1 A 
Power consumption: 3.0 watt max. 
Garantie: minim 1 ani 
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30233100-2 
External SSD USB 3.0 

storage device    

1TB SSD SATAIII, Aluminum case, Max Sequential R/W 
570 MB/s / 470 MB/s, Max Random 4k Read 75K , Write 
75K IOPS, Ultra-slim 7mm form factor, TS6500 Controller, 
3.5 Bracket 
Garantie: minim 1 ani 
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30195000-2 
Flipchart mobile on 

wheels    Flipchart mobile on wheels size 100*70 cm White  Standard ISO 

Lot 
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48760000-3 Software    
ESRI ArcGIS for Personal Use (15 licenses/one year) 2019 
year 

 Standard ISO 
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30195200-4 
Interactive Smart 
Display + Floor lift 

on wheels 
   

Width 176.3 cm 

Height 101.6 cm 
Depth 10 centimeters 
Panel active screen area 1650.0 x 927.9 mm 64.96” x 
36.54” 
Glass 4 mm Hardened Anti-Reflective Safety Glass 
Colour depth 1.073 billion colors (10 bit) 
Supported orientation Landscape 
CONNECTIVITY 
Digital audio-video inputs 2x HDMI 2.0 
Digital audio-video output 1x HDMI 2.0 
Analogue audio-video input 1x VGA (DE-15 male) + audio 
jack (3.5 mm TRS connector) 
Analogue video output 1x AV (TRRS connector) 
Analogue audio output audio output 1x audio jack (TRS 
connector) 
Digital audio output audio output 1x digital coax (RCA 
connector) 
USB data ports 2x USB 3.0 
2x USB 2.0 
Integrated PC slot OPS-PC slot (JAE TX24 connector) 
Control input 1x COM DE-9 (RS-232 standard) 
Network LAN: RJ-45 connector (100 Mbit/sec) 
Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth: 4.0 
Integrated loudspeakers 2 x 12 Watt 
CPU: Dual Core (2.8 GHz) 
GPU: MALI-450 
RAM: 2 GB 
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ROM: 16 GB 
Interactive touch Technology: V-Sense Infrared Touch 
recognition 
Input Detection: 20 touch inputs 
Touch Connection: 1x USB-B 
Recognition: Finger or passive stylus (size ≥ 3 mm) 
Response time: < 25 ms 
Accuracy: ± 1 mm 
Supported Compatibility: Windows, Android, Macintosh 
OS X, Linux, Chrome OS 
Accessories Included  
User Manual 
Remote Control 
Power Supply Cord 
HDMI cable (3 meter) 
USB cable (5 meter) 
2x passive stylus 
Pen Tray 
Other features: 4K Upscaling, AMD FreeSync ™, Sunlight 
Readable, Curved, Daisy Chain, Dicom Mode, Face-Up, 
Remote Control, Flicker Free, Frame Interpolation, HDMI-
CEC, Speaker Integrated, Light Sensor, Media Player 
Integrated, Nvidia Gsync, Outdoor suitable, PC integrated, 
picture in picture, portrait mode, smokeless, narrow frame, 
side by side, sleeptimer, dustproof, touch screen, video wall 
function 
Contrast 1600: 1 
Country of origin: Belgium 
Back light: LED 
Reaction time: 6ms 
Diagonal: 191cm 
Display type: Touch display, 20 touch points 
Max. brightness: 350 cd/m2 
Standard color: black 
State: virgin 
Format: 16:9 
Technology: LCD 
Resolution: 3840 x 2160 4K UHD 
Overview of the Smart Display 

● Intuitive interface with easy navigation 
● 4K crystal clear resolution in 60 Hz  
● The OPS (Open Pluggable Standard) slot - the dedicated 

OPS slot in the touch display eliminates the need for 
additional power or video / audio cables, with automatic 
power on / off function. 

● Integrated web browser that allows surfing the Internet or 
opening documents without an external computer 

● V-Sense Touch feature - Improved IR touch technology 
that is not affected by sunlight and surface contamination 
such. Dust is impaired and offers unlimited opportunities 



 

for cooperation 
● Up to 20 points of contact 
● Smart pens that support multi-color writing make working 

more intuitive without the need for a reset.  
● Free premium license for 1 year (only for EDU) 
● Notes overlay -  for annotations over any image or input 

(static video or web pages) 
● Image Transfer App - share content wirelessly from any 

device 
● Wireless Touch and advanced desktop feature (for 

Windows devices) 
● Up to 64 devices can simultaneously play the content 

displayed on the touch screen 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garan ie: minim 5 ani 

Lot 
8 

30232130-4 
3D printer + 3D Printer 

Filaments collection 
set 

   

Printer and 
printing properties 
Technology Fused filament fabrication (FFF) 
Print head Dual extrusion print head with an auto-nozzle 
lifting system and swappable 
print cores 
Build volume XYZ: 215 x 215 x 200 mm 
(left or right nozzle only) 
XYZ: 197 x 215 x 200 mm 
(dual extrusion) 
Filament diameter 2.85 mm 
Layer resolution 0.25 mm nozzle: 150 - 60 micron 
0.4 mm nozzle: 200 - 20 micron 
0.8 mm nozzle: 600 - 20 micron 
XYZ resolution 12.5, 12.5, 2.5 micron 
Print head travel speed 30 - 300 mm/s 
Build speed Up to 24 mm3/s 
Build plate Heated glass build plate 
Build plate temperature 20 - 100 °C 
Build plate leveling Active leveling 
Build plate heat time < 4 min (from 20 to 60 °C) 
Supported materials Optimized for: PLA, Tough PLA, 
ABS, Nylon, CPE, CPE+, PC, PP, TPU 95A, 
PVA, Breakaway (Also supports third-party materials) 
Nozzle diameter 0.25 mm, 0.4 mm, 0.8 mm 
Nozzle temperature 180 - 280 °C 
Nozzle heat up time < 2 min 
Build plate heat up time < 4 min (from 20 to 60 °C) 
Operating sound 50 dBA 
Connectivity Wi-Fi, LAN, USB port 
Language support English, Dutch, French, German, Italian, 
Portuguese, Russian, Spanish, 
Simplified Chinese, Turkish, Polish 
Monitoring Live camera  

 

Standard ISO 



 

Supported OS MacOS, Windows, and Linux 
Plugin integration SolidWorks, Siemens NX, Autodesk 

Inventor 
File types Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, 
GIF, JPG, PNG 
Printable formats: G, GCODE, GCODE.gz, UFP 
Physical dimensions 
Dimensions 342 x 380 x 389 mm 
342 x 505 x 588 mm 
(with Bowden tube and spool holder) 
Net weight 10.6 kg 
Shipping weight 15.5 kg 
Shipping box dimensions 400 x 395 x 590 mm 
3D Printer Filaments collection:  Nylon, PLA, Tough 
PLA, ABS, CPE Family, PVA, TPU 95A, PP, 
Breakaway,PC 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garantie: minim 1 ani 

Lot 
8 

32000000-3 
DVR and Streaming 

Media Player    

Inputs/Outputs 
Remote finder, Coax (Antenna, ATSC), Optical audio out, 
Audio L/R, HDMI 2.0 / (4K, 1080p 24/60), Ethernet port: 
10/100/1000 Mbps, USB 2.0 ports (2), External storage port 
(eSATA), Power: 12V 
Specifications 
Recording Capacity 150 HD hours 
HDD 1Tb 
Video Output v2.0 (4k 24/60, 1080p, 24/60) 
Power 12V 
Ethernet port 10/100/1000 Mbps 
Coax connector YES 
Optical audio out YES 
Analog audio YES 
External storage port(eSata) YES 
Build in WiFi Yes 
TV source Antenna, ATSC 
size: 20.32*5.08*10.16 cm 
weight: 311 g 

Cerin e speciale: instalarea, montarea, întreținerea 
Garan ie: minim 1 ani 

 

Standard ISO 

  TOTAL       

   
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 



 

Spe ifi ații de preț (F4.2)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 

Num rul  procedurii de achizi ie______________din_________ 

Denumirea  procedurii de achizi ie: 

  

Nr. 

lot 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Unitatea 

de 

m sur  

Canti-

tatea 

Pre  unitar 
(f r  TVA) 

Pre  unitar 
(cu TVA) 

Suma 

f r  

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de 

livrare 
Clasifica ie bugetar  (IBAN) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Bunuri         

Proiectul „Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național” 

Lot 1 30213100-6 Laptop negru unit i 1     
În decurs de 30 zile 
lucr toare din data 

semn rii contractului i 
înregistr rii acestuia la 

Agen ia Achizi ii Publice 

MD76AG000000022512011414 

Lot 2 30237410-6 Mouse unit i 1     MD76AG000000022512011414 

 Erasmus + Restart – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVAProiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-

EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020) 

Lot 3 30195200-4 

Sistem interactiv 
de prezentare 
(instalarea, 
montarea, 

între inerea) 

unit i 2     

În decurs de 30 zile 
lucr toare din data 

semn rii contractului i 
înregistr rii acestuia la 

Agen ia Achizi ii Publice 

 

Lot 4 30195200-4 Proiector unit i 2      

Lot 5 32321100-0 Camera Video unit i 1      

Lot 6 32353000-2 

Audio-Video 
solutions and IT 
& C (instalarea, 
montarea, 
între inerea) 

unit i 1     

 

Lot 7 32420000-3 Router unit i 2      



 

585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes/SMART, Erasmus+ program /  Promovarea cooper rii 
universitate-întreprindere i antreprenoriat a studen ilor prin intermediul Smart Caffes (SMART)/ din cadrul programului ERASMUS + 

Lot 8 32321100-0 
Camera Video 

Professional 
unit i 1     

În decurs de 30 zile 
lucr toare din data 

semn rii contractului i 
înregistr rii acestuia la 

Agen ia Achizi ii Publice 

 

Lot 8 48760000-3 
Video editing 

software 
unit i 1      

Lot 8 30141200-1 
All in One PC 

International 
Brand Name 

unit i 7     
 

Lot 8 30232130-4 

MFP printing 
(color printing), 

scanning, 
coping 

unit i 1     

 

Lot 8 30232130-4 3D scanner unit i 1      

Lot 8 30213100-6 Laptop (silver) unit i 7      

Lot 8 30213200-7 Tablet PC (black) unit i 7      

Lot 8 32420000-3 WiFi access point unit i 1      

Lot 8 48620000-0 
Software Server 

OS 
unit i 1      

Lot 8 30231000-7 
Virtual reality 

gadget 
unit i 5      

Lot 8 32353000-2 

Sound system 
(600W, 2 
wireless 

microphones) 

unit i 1     

În decurs de 30 zile 
lucr toare din data 

semn rii contractului i 
înregistr rii acestuia la 

Agen ia Achizi ii Publice 

 

Lot 8 30141200-1 Brand name PC unit i 1      

Lot 8 32420000-3 Switch gigabit unit i 2      

Lot 8 30233100-2 
External SSD 

USB 3.0 
storage device 

unit i 2     
 

Lot 8 30195000-2 
Flipchart mobile 

on wheels 
unit i 1      

Lot 8 48760000-3 Software unit i 15      

Lot 8 30195200-4 
Interactive Smart 

Display + Floor 
lift on wheels 

unit i 1     
 

Lot 8 30232130-4 

3D printer + 3D 
Printer 

Filaments 
collection set 

unit i 1     

 



 

Lot 8 32000000-3 
DVR and 
Streaming 

Media Player 
unit i 1     

În decurs de 30 zile 
lucr toare din data 

semn rii contractului i 
înregistr rii acestuia la 

Agen ia Achizi ii Publice 

 

Total pe lotul 8        

  TOTAL         

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: 
______________ 
 
Ofertantul: _______________________ Adresa: 
________________________________________________________ 

  

 

 
 



 

CAPITOLUL V 

FORMULARUL DE CONTRACT 

 
Formular Denumirea 

F5.1 Contract-model 

 



 

 

Contract-model (F5.1) 

A C H I Z I I I  P U B L I C E  

 
 

CONTRACT Nr. _________ 
 
de achizi ionare _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cod CPV: _____________________ 

 

“___”_________20__ __________________________ 
(localitataea) 

 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractant  
 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentat  prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţioneaz  în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Vînzător  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentat  prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţioneaz  în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Cumpărător  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de alt  parte, 
 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la urm toarele: 
 
a. Achiziţionarea _______________________________________________________________, 

(denumirea bunului) 

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achizi ii publice de tip 
_____________________________ nr._______ din_________________, 
în baza deciziei grupului de lucru al Cump r torului/Beneficiarului din  
„___” _______________________ 20__. 

 
b. Urm toarele documente vor fi considerate p rţi componente şi integrale ale Contractului: 

 



 

 
a) Specificaţia tehnic ; 
b) Specifica ia de pre ; 
c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] 

 
c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 

discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele 
vor avea ordinea de prioritate enumerat  mai sus. 

 
d. În calitate de contravaloare a pl ţilor care urmeaz  a fi efectuate de Cump r tor/beneficiar, 

Vînz torul se oblig  prin prezenta s  livreze Cump r torului/beneficiarului Bunurile şi s  
înl ture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 

  
e. Cump r torul/beneficiarul se oblig  prin prezenta s  pl teasc  Vînz torului, în calitate de 

contravaloare a livr rii bunurilor, precum şi a înl tur rii defectelor lor, preţul Contractului sau 
orice alt  sum  care poate deveni pl tibil  conform prevederilor Contractului în termenele şi 
modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Vînz torul îşi asum  obligaţia de a livra Bunurile conform  Specificaţiei, care este 
parte integrant  a prezentului Contract.  

1.2. Cump r torul/beneficiarul se oblig , la rîndul s u, s  achite şi s  recepţioneze Bunurile 
de Vînz tor.  

1.3. Calitatea Bunurilor se atest  prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 
Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este 
menţionat nici un standard sau reglementare aplicabil , se vor respecta standardele sau alte 
reglement ri autorizate în ţara de origine a produselor. 

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. 

2. Termeni şi condi ii de livrare 

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaz  de c tre Vînz tor în  termenele prev zute de graficul 
de livrare. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: 
[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.] 

 

2.3. Originalele documentelor prev zute în punctul 2.2 se vor prezenta Cump r torului cel 
tîrziu la momentul livr rii bunurilor la destinaţia final . Livrarea bunurilor se consider  încheiat  
în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. 

3. Pre ul şi condi ii de plat  

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 
fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 

3.2. Suma total  a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 
constituie: ____________________________________lei MD. 

(suma cu cifre şi litere) 
3.3. Achitarea pl ţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.  
3.4. Metoda şi condiţiile de plat  de c tre Cump r tor vor fi:  



 

[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 
cerinţelor actuale.] 

3.5. Pl ţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînz torului indicat 
în prezentul Contract. 

4. Condi ii de predare-primire 

4.1. Bunurile se consider  predate de c tre Vînz tor şi recepţionate de c tre Cump r tor 
[destinatar, după caz] dac : 

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul 
livr rii şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 
4.2. Vînz torul este obligat s  prezinte Cump r torului un exemplar original al  facturii 

fiscale odat  cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea pl ţii. Pentru nerespectarea de c tre Vînz tor 
a prezentei clauze, Cump r torul îşi rezerv  dreptul de a majora termenul de achitare prev zut în 
punctul 3.4 corespunz tor num rului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalit ţii 
stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de c tre 
furnizor în propunerea sa tehnic . 

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabil  se vor respecta 
standardele sau alte reglement ri autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obliga iile p r ilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Vînz torul se oblig : 
a) s  livreze Bunurile în condiţiile prev zute de prezentul Contract; 
b) s  anunţe Cump r torul dup  semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegram  autorizat , despre disponibilitatea livr rii Bunurilor; 
c) s  asigure condiţiile corespunz toare pentru recepţionarea Bunurilor de c tre 

Cump r tor [destinatar, dup  caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului 
Contract; 

d) s  asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toat  perioada de pîn  la recepţionarea 
lor de c tre Cump r tor [destinatar, dup  caz]. 

6.2. În baza prezentului Contract, Cump r torul se oblig : 
a) s  întreprind  toate m surile necesare pentru asigurarea recepţion rii în termenul 

stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) s  asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalit ţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 

7. For a major  

7.1. P rţile sînt exonerate de r spundere pentru neîndeplinirea parţial  sau integral  a 
obligaţiilor conform prezentului Contract, dac  aceasta este cauzat  de producerea unor cazuri de 
forţ  major  (r zboaie, calamit ţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de p mînt, precum şi alte 
circumstanţe care nu depind de voinţa P rţilor). 

7.2. Partea care invoc  clauza de forţ  major  este obligat  s  informeze imediat (dar nu 
mai tîrziu de 10 zile) cealalt  Parte despre survenirea circumstanţelor de forţ  major . 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţ  major , momentul declanş rii şi termenul de 



 

acţiune trebuie s  fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunz tor de c tre organul 
competent din ţara P rţii care invoc  asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al P rţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de c tre: 
a) Cump r tor în caz de refuz al Vînz torului de a livra Bunurile prev zute în prezentul 

Contract;          
b) Cump r tor în caz de nerespectare de c tre Vînz tor a termenelor de livrare stabilite; 
c) Vînz tor în caz de nerespectare de c tre Cump r tor a termenelor de plat  a Bunurilor; 
d) Vînz tor sau Cump r tor în caz de nesatisfacere de c tre una dintre P rţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligat  s  comunice în termen de ___ 

zile lucr toare celeilalte P rţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivat . 
8.4. Partea înştiinţat  este obligat  s  r spund  în decurs de ___ zile lucr toare de la 

primirea notific rii. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea 
iniţiatoare va ini ia rezilierea. 

9. Reclama ii  
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînz torul la momentul 

recepţion rii lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînz torului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate   Vînz torului în termen de 

___ zile lucr toare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat 
eliberat de o organizaţie independent  neutr  şi autorizat  în acest sens. 

9.3. Vînz torul este obligat s  examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile 
lucr toare de la data primirii acestora şi s  comunice Cump r torului despre decizia luat . 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînz torul este obligat, în termen de ___ zile, s  
livreze suplimentar Cump r torului cantitatea nelivrat  de bunuri, iar în caz de constatare a 
calit ţii necorespunz toare – s  le substituie sau s  le corecteze în conformitate cu cerinţele 
Contractului.  

9.5. Vînz torul poart  r spundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv 
pentru viciile ascunse. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmat  prin certificatul de calitate întocmit de 
organizaţia independent  neutr  sau autorizat  în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 
întîrziere sînt suportate de partea vinovat . 

 

10. Sanc iuni 
10.1. Forma de garanţie de bun  executare a contractului agreat  de Cump r tor este 

____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea 
contractului.  

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prev zute în prezentul Contract, se va re ine 
garanţia de bun  executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituit  în conformitate cu 
prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînz torul suport  o penalitate în valoare de  ___% 
[indicați procentajul] din suma total  a contractului. 

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînz torul poart  r spundere material  în 
valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 
___ % [indicați procentajul]  din suma total  a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea 
dep e te ________ zile, se consider  ca fiind refuz de a vinde Bunurile prev zute în prezentul 



 

Contract i Vînz torului  i se va re ine garanţia de bun  executare a contractului, în cazul în care ea 
a fost constituit  în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cump r torul poart  r spundere material  în valoare de 
___% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu 
mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma total  a prezentului contract. 

11. Drepturi de proprietate intelectual  

11.1. Furnizorul are obligaţia s  desp gubeasc  achizitorul împotriva oric ror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezult  din înc lcarea unor drepturi de proprietate 

intelectual  (brevete, nume, m rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în leg tur  cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natur , aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de înc lcare rezult  din respectarea Caietului de sarcini întocmit de c tre achizitor. 

12. Dispozi ii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de c tre P rţi pe 
cale amiabil . În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecat  
competent  conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semn rii prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. P rţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, s  convin  asupra 
modific rii clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezeaz  interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prev zute la data 
încheierii contractului. Modific rile şi complet rile la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele P rţi.   

12.4. Nici una dintre P rţi nu are dreptul s  transmit  obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane f r  acordul în scris al celeilalte p rţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în dou  exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Vînz tor, Cump r tor. 

12.6. Prezentul Contract se consider  încheiat la data semn rii şi intr  în vigoare la data 
înregistr rii  la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se 
aloc  din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semn rii sau la o alt  dat  ulterioar  indicat  în 
acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectueaz  prin intermediul 
sistemului trezorerial. 

12.7. Prezentul contract este valabil pîn  la 31 decembrie 20__.                          
12.8. Prezentul Contract reprezint  acordul de voinţ  al  p rţilor şi se consider  semnat la 

data aplic rii ultimei semn turi de c tre una din p r i. 
12.9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, P rţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale P r ilor 



 

 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractant  

Adresa poştal : Adresa poştal : 
Telefon: Telefon: 

Cont de decontare: Cont de decontare: 

Banca: Banca: 

Adresa poştal  a b ncii: Adresa poştal  a b ncii: 
Cod: Cod: 

Cod fiscal: Cod fiscal: 

 

14. Semn turile p r ilor 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractant  

Semn tura autorizat : Semn tura autorizat : 

L. . L. . 

 Contabil: 

 Înregistrat Nr.: 

 Trezoreria: 

 Data: 

 
 
 


