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Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B) 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi - Competitive 
Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD) 
Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019 
 
Nr.959/25.11.2021                                                                                           Reșița, 25.11.2021 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de bunuri 

 
 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Beneficiarul Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), a primit un grant de la Ministerul Educației 
Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de 
Granturi pentru universități – Centru de învățare, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul 
Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru 
care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta 
dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Echipament IT, format din: 
 
Lot 5: 

 Multifuncționala mono A3 – 3 buc,  

 Router wireless – 3 buc,  

 Acces point – 1 buc,  

 Sistem audio (boxe cu microfoane) – 1 buc,  

 Tablete grafice – 4  buc,  

 Stand mobil sistem videoconferință, 1 buc,  

 Suport videoproiector – 5 buc 
 
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi. Oferta pentru fiecare lot 

va include toate produsele și în cantitățile solicitate pentru lotul respectiv  

 
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 

condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la: 
  Adresa: Centrul Universitar UBB Resita, Compartimentul Juridic și Achiziții Publice, Piața Traian 

Vuia, nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraș-Severin 
          Telefon/Fax: 0374810710/0374810713 
          E-mail:  angela.angheloiu@ubbcluj.ro  
          Persoană de contact: Angela Angheloiu 
 
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin 

email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp indicat, a ofertei în 
original) 

 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 

este: 03.12.2021, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.  
 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, 

instalare/montare şi orice alte costuri necesare furnizării bunurilor care fac obiectul prezentei 

mailto:angela.angheloiu@ubbcluj.ro
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Invitații, la următoarea destinație: Centrul Universitar UBB, Compartimentul Juridic si Achizitii 
Publice, Piața Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraș-Severin.  
Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

 
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 
 
8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de 

Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care 
să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea 
bunurilor care fac obiectul prezentei Invitații sau similare. 

 
9.    Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 

îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va 
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic 
preţ total evaluat, fără TVA, pe fiecare lot în parte.  

 
10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă 

urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 
 

 
 
 

Întocmit 
Compartimentul Juridic și Achizitii Publice, 
Angela Angheloiu 
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Anexa    

Termeni şi Condiţii de livrare*1 
Achiziția de bunuri 

ECHIPAMENT IT (lot 5) 
 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi - Competitive 
Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD) 
Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019 
 
 
Ofertant: ____________________ 
 

1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
 
Lot 5 

  

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț 
unitar, 

lei 
fără 
TVA 
(4) 

Valoare 
Totală 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totală cu TVA 
(7=5+6) 

1 Multifuncționala mono A3  3 buc     

2 Router wireless  3 buc     

3 
Acces point  

 
1buc 

  
 

 

4 

Sistem audio (boxe cu 

microfoane)  

 

1 buc 

  

 

 

5 Tablete grafice  3 buc     

6 Tablete grafice 1 buc     

7 
Stand mobil sistem 

videoconferință 
1 buc 

  
 

 

8 
Suport videoproiector  
 

5 buc 
  

 
 

 TOTAL      

 
 

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

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului, 
la destinația finală indicată, conform următorului grafic (a se completa de către ofertant): 

                                                           
1Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in  care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste 

prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 7A – Specificatii Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, 
daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar. 
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Lot 5 
 

Nr. crt. 
(1) 

Denumirea produselor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Termen de 
livrare 

1 Multifuncționala mono A3  3 buc  

2 Router wireless  3 buc  

3 Acces point  

 
1 buc  

4 Sistem audio (boxe cu microfoane)  

 
1 buc  

5 Tablete grafice  3 buc  

6 Tablete grafice  1 buc  

7 Stand mobil sistem videoconferință 1 buc  

8 Suport videoproiector  
 

5 buc  

 
 
4.Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, 
pe baza facturii Furnizorului şi a procesului – verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. Plata 
se va face în maxim 30 de zile în contul furnizorului deschis la Trezoreria statului. 
 
5.   Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului o perioadă cel puțin egală 
cu perioadele de garanție solicitate de beneficiar, de la data livrării către Beneficiar (pentru 
produsele pentru care se solicită garanție). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii 
garanţiei, în detaliu. 
 
6. Instrucţiuni de ambalare:  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica 
avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.  
 
7. Specificaţii Tehnice: 
 
Lot 5 

B. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Multifunctional mono A3  - 3 buc 
Format A3, Functii: print,scan, copy; max 25ppm 
A4 (13ppm duplex A4), max 1200x1200dpi, 
512MB RAM, procesor 600MHz, fpo 7.7 sec, tavi 
100+250 coli, ADF 100 coli, iesire 250 coli, duplex 
print/copy, LCD 4 linii, 10-key pad; scanner: 
Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS), ADF, 33 ipm 
simplex mono/color, formate PDF, JPEG, TIFF, 
max 600dpi optic, 256 niveluri de gri, 2 bit, maxim 
297 x 432 mm, scan to e-mail/FTP/SMB/PC; copy: 
max 25cpm A4, max 600x600dpi, copii multiple 
999, scalare 25-400%; conectivitate USB 2.0, 
Ethernet; toner in-box 4k, ulterior HP 335A 
(W1335A - 7.4k), HP 335X (W1335X - 13.7k), 
volum recomandat 2.000 - 5.000 pag/luna, maxim 

Denumire, marca, model,  
Specificații tehnice ofertate 

Performanțe,  
Garanție, accesorii 
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50.000 pag/luna 
cartus HP 335X 13.7K -  
Garanție: min. 24 luni 

Router wireless – 3 buc 
Router wireless dual-band 
Porturi: 1 port USB 2.0 
1 port WAN 10/100/1000 Mbps 
4 porturi LAN 10/100/1000 Mbps 
Standard 802.11ac: Da 
Porturi USB: 1 
Rata de transfer (Mb/s): 10/100/1000 
Viteza de transfer: 2.4 GHz: pana la 300 Mbps 
5 GHz: pana la 1733 Mbps 
Securitate: Control parental (black list și white list) 
Filtrare clienți Remote Web Management 
Securitate wireless: activare/dezactivare 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 
WPS (Wi-Fi Protected Set-up) fast encryption 
Gigabit: Da 
Frecventa (GHz): 2.4 GHz - 5 GHz 
Caracteristici speciale: Beamforming 
Butoane WPS/Reset 
CE: < 20 dBm (2.4 GHz) / < 23 dBm (5 GHz) 
FCC: < 30 dBm 
LED: Sys, WAN, LAN, WiFi/WPS 
MU-MIMO 
Mod WISP 
Mod repeater universal 
Mod router wireless 
PPPoE, IP dinamic, IP static 
Putere maximă EIRP 2.400-2.4835 GHz: 19.86 dBm 
(EIRP) / 5.150-5.250 GHz: 22.96 dBm (EIRP) 
SSID Broadcast: activare/dezactivare 
Selecție putere transmisie: mare, medie, mică 
Dimensiuni (W x H x D mm): 
238.9 x 144.3 x 40.3 mm 
Alimentare: Ieșire: CC 12V, 2A 

Intrare：CA 100-240V, 50/60Hz, 0.6A 
Antena: 4 antene externe de 6 dBi 
Frecventa Wireless: Dual Band 

 

Acces point - 1 buc  
Standard WI-FI 802.11a/n/ac/ax 5GHz 802.11b/g/n 
2.4GHz 
Frecventa (GHz) 2.4 + 5 
Porturi 1 x Gigabit LAN 
Rata de transfer (Mbps) 300 – 1200 
Antena 2 x Externe 
Securitate Criptare 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-
PSK 
Alimentare La retea 
Moduri de operare Wireless 

 



6 

 

Range Exender Acces Point 
Altele Dimensiuni: 74.0×46×124.8 mm 

Tablete grafice - 3 buc 
Tableta grafica, 10x6", USB, 8 Butoane, 8192 niveluri 
presiune, include Pen-Stand, 8 varfuri de rezerva -  3 
buc 
Tip suprafata active Non-Display 
Interfata USB 2.0 
Suprafata activa (W x D) 10 x 6 inch 
Dimensiuni (W x D x H cm) 360 x 210 x 8 mm 
Rezolutie (lpi) 5080 
Greutate 610 g 
Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS 
Niveluri de presiune creion 8192 
Altele 8 taste Acuratete: ±0.01 Inch 
 
 

 

Tablete grafice - 1buc 
Tableta grafica, Functie de inclinare, Stilou fara 
baterie, Presiune 8192, 20 de taste, 2 bare tactile, 
21.5'', Negru - 1 buc 
Tip suprafata active Display  
Interfata USB 2.0 
Suprafata activa (W x D) 476.64 x 268.11mm 
Dimensiuni (W x D x H cm) 589 x 344 x 21mm 
Rezolutie (lpi) 5080 
Greutate 4.5kg 
Lungime cablu (m) 1.8m 
Viteza de citire creion (pps) Max ≥ 220RPS 
Dimensiune creion (mm) 163.7 x Φ14.3mm 
Greutate creion (g) 14.5 
Niveluri de presiune creion 8192 
Cerinte system cel puțin Windows 7, macOS 10.12 

 

Sistem audio (boxe cu microfoane) -1 buc 

Tip amplificare Activa 

Utilizare Profesional  
Tip montare De exterior 
Numar boxe 2 
Conectivitate Bluetooth USB Wi-Fi NFC Cititor de 
carduri Ethernet AUX 
Putere RMS totala 920 W 
Port USB , Jack 3.5 mm , Reglaje Echo , Bass , Treble , 
Volum Microfon , Volum General  
Microfoane Wireless 
Conectivitate BluTip 
 
 

 

Stand mobil sistem videoconferință-lift - 1 buc 
Tip mobilitate: Verticala 
Tip montare: de sine stătător 
Material: Otel, ABS 
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Lungime: max 800 mm 
Înălțime: max  200 mm 
Dimensiuni baza: max 800 x 800 (mm) 
Diagonala minima compatibila 70 inch 
Diagonala maxima compatibila 120 inch 
Greutate maxima suportata 140 Kg 
Compatibil VESA: 
200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x40
0,600x400,800x400,800x600,1000x600 Funcții 
înălțime ajustabilă, trepte înălțime min. 1 
Include: Cablu alimentare 
Greutate suport  max. 60 Kg 
Baza robusta si management integrat al 
cablurilor 
Rafturile pentru camera video si DVD player 
– suport necesar sistem videoconferință 

Suporți videoproiector - 5 buc  
Model universal de montare, Tilt:-15 to +15 °, Max 
10kg, Inaltime reglabila 430-650mm, culoare argintiu. 

 

 
 
 
 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care 
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, 
un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință 
a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a 
anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent»  Aceste specificații 
vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, indiferent de marca 
sau producător. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei:____________ zile de la termenul limită de depunere  

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data 


