
 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social 
European 

 

            
Anunţ nr. 2 din 11.10.2018 

pentru achiziţia unui laptop și a unei licenţe antivirus  

 

Fundația Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia, în cadrul proiectului „Proiect 
Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC”, Cod 
SIPOCA/MySMIS: 407/116685  finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Adminsitrativă din Fondul 
Social European, a următoarelor echipamente şi licenţe: 
 
1. Laptop: 
Cerinţe tehnice minime şi obligatorii: 

• Diagonală: 15.6” 
• Procesor Dual CORE, minim i5 
• Frecventă nominală procesor: minim 1,7 GHz  
• Memorie DDR3 minim 8 GB 
• Hard Disk: minim 500GB SSD  
• Placa video: dedicată nVidia sau integrată  
• Memorie video ram: minim 2048 MB (dedicată sau share) 
• Tehnologie fără fir: Bluetooth (min. Ver. 4) 
• Tehnologie fără fir: Wireless (minim standard IEEE 802.11ac) 
• Baterie litiu – ion, 4 celule, autonomie de lucru: minim 3 ore  
• DVD-RW (opțional) 
• Difuzoare stereo (opțional) 
• Min. USB 3.0: 1  
• Min. USB 3.1 Type-C 
• Min. USB 2.0: 1 
• Cititor de carduri (SD to microSD) 
• Garantie: minim 2 ani 
• Altele: incarcator, camera web, geanta, mouse 

 
2. Licență Antivirus Internet Security pentru Linux, valabilitate 3 ani.                                                                                                  
 
 
*) Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie, un brevet de 
inventive, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect 
favorizarea anumitor ofertanti/produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”; 
 
Procedura aplicată: achizitie directa, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 
1284 din 08.08.2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor /beneficiarilor 
private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. 
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021- 21.05.20, fax 021- 
212.05.19, persoana de contact Valentina Nicolae. 
 
Va rugăm sa ne transmiteţi oferta Dvs., la adresa Str. Arcului, nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 
021034, sau prin e-mail valentina.nicolae@crj.ro sau fax 021- 212.05.19 până la data de 16.10.2018. 
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