
 

 
 

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

 

Titlul Proiectului: Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la 
justiție – JUST ACCESS 
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în 
vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.  
Cod SIPOCA - 387/Cod SMIS2014 – 113139 
Beneficiar: Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) 
Partener: Fundația Centrul de Resurse Juridice 
 
 
 

Anunţ 

pentru achiziţia de echipamente şi licenţe nr. 1 din 20.08.2018 

 
Fundația Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia, în cadrul proiectului „Program de 
educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, cod 
MySMIS 113139  finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Adminsitrativă din Fondul Social 
European, a următoarelor echipamente şi licenţe: 
 

Cerinţe tehnice minime şi obligatorii: 

 
1. Computer desktop:  

Sistem de tip desktop – 1 buc. 
CPU: frecventa 3GHz, 6 nuclee, 9 MB cache procesor, minim i5 
Memorie: 8 GB RAM, DDR4, frecventa 2666 MHz 
HDD: min. 256 GB, SATA, 7200 rpm 
Unitate optica: 8x DVD+/-RW 9.5mm  
Retea: 1 x 10/100/1000 LAN 
Mouse: optic, USB 
Tastatura: USB  
Placa de sunet cu boxe integrate,   
Monitor: Monitor LED 24 Touchscreen Full 
Sistemul trebuie să beneficieze de garanţie de la producător, minim 2 ani 
Statia, monitorul, tastatura si mouse-ul trebuie sa fie produse de acelasi producator. 
 
 
2. Laptop 1: 

Diagonală: 15.6” 
Procesor Dual CORE, minim i5 
Frecventă nominală procesor: minim 1,8 GHz  
Memorie DDR3 minim 8 GB 
HDD: minim 1 TB 
Viteza de rotație (rpm): minim 5400 RPM sau 
Solid State Disk: 128 – 256 GB sau 
HDD + SSD 
Placa video: dedicată nVidia sau integrată minim Intel® HD Graphics 620 
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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  
Sistem de operare: Windows 10 licentiat 
Garantie: minim 2 ani 
Altele: incarcator, camera web, cititor de carduri, geanta, mouse 

 
Laptop 2: 

Diagonală: 13.3” 
Procesor Dual CORE, minim i5 
Frecventă nominală procesor: minim 1,8 GHz  
Memorie DDR3 minim 8 GB 
Viteza de rotație (rpm): minim 5400 RPM sau 
Solid State Disk: 128 – 256 GB sau 
HDD + SSD sau 
Placa video: dedicată nVidia sau integrată minim Intel® HD Graphics 620 
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  
Sistem de operare: Windows 10 licentiat 
Garantie: minim 2 ani 
Altele: incarcator, camera web, cititor de carduri, geanta, mouse 

 
*) 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: prospectarea pieţei - studiu de  piaţă  
Criteriul de evaluare: preţul „cel mai scăzut preţ” pentru produse cu specificaţiile tehnice solicitate 
 
 
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 15.09.2018. 
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