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DE ACORD 

                   DIRECTOR GENERAL 

                      

               BIRTA  ANTAL  

                  

NECESITĂŢI MINIM OBLIGATORII 

 
privind estimarea valorii pentru achiziţionarea de display interactiv 

I. INTRODUCERE 

 Necesităţile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de 

atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se 

elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este : achiziţionarea de display 

interactiv,  pentru dotarea Dispeceratului unic 112, din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului. 

    

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI 

Nr. 

crt 
Servicii/produse U/M Cant. Caracteristici  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

”OLTUL” AL JUDEŢULUI HARGHITA 

 

       NESECRET 

       Exemplar _/2 

          Nr. 3008149 

Din 10.05.2022 

Miercurea Ciuc 

kjolan
Typewritten Text
NR.CJH.85694/17.05.2022
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• Diagonala: minim 86”; 

• Panel: LCD; 

• Strălucire: minim 450 nits; 

• Rezoluție: minim 3850x2160 pixeli; 

• Unghiuri de vizualizare: minim 178° 

orizontal/176° vertical; 

• Număr culori: minim 1.07 miliarde; 

• Funcții video: cel puțin 3D digital comb filter 

and 3D noise reduction, dual 3D dynamic video 

progressive scan; 

• Tehnologie touch: capacitiv, optical bonding; 

• Scris: deget si pen 

• minim 20 puncte touch scriere fluentă, maximum 

40 puncte touch; 

• Timp de răspuns: Single Point：≤2.5m/s； 

2～10 Points：≤1m/s; 

• Toleranța: ± 1 mm; 

• Interfața comunicare: USB; 

• Rezoluție touch: minim 32768×32768; 

• Suport OS: Windows 10/8/7/XP/ Linux ,Mac / 

Android / Chrome Book; 

• Sistem de operare: minim Android 8.0; 

• Procesor: minim echivalent 1.5GHz Dual-Core 

A73 si Dual-Core A53 (în cazul unui alt procesor, 

pentru a face dovada echivalenței, ofertantul va pune la 

dispoziția autorității contractante rapoarte independente 

de performanța a procesorului); 

• Procesor grafic: minim echivalent Quad-Core 

MaliG51 (în cazul unui alt procesor grafic, pentru a face 

dovada echivalenței, ofertantul va pune la dispoziția 

autorității contractante rapoarte independente de 

performanța a procesorului); 

• Stocare: minim 32G, echivalent EMMC5 (în 

cazul tip de stocare, pentru a face dovada echivalenței, 

ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante 

rapoarte independente privind performanța tehnologiei 

de stocare); 

• Memorie RAM: minim 4G DDR4; 

• Conectivitate:  

o Minim o intrare VGA; 

o Minim o intrare audio pentru semnal VGA; 

o Minim un port USB 2.0; 

o Minim două porturi USB 3.0; 

o Minim două porturi USB 2.0 tip B pentru 

conectivitate touch screen; 

o Minim patru intrări HDMI 2.0; 

o Minim o intrare AV; 
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o Minim o ieșire AV; 

o Minim o intrare YPbPr; 

o Minim o intrare DP 1.2; 

o Minim 1 port USB tip C; 

o Iesire 12 VDC; 

o Minim un port serial RS 232; 

o Minim 3 porturi RJ 45; (conform clarificare nr 

4470 din 10.11.2020. se acceptă și 2 porturi RJ45 + 1 

port dispus pe modulul OPS) 

o Minim o ieșire audio digitală; 

o Dual WIFI  (5G & 2.4G ); 

o Bluetooth 5.0; 

o Minim o iesire pentru căști; 

o Permite conectivitate calculator de tip OPS PC 

(Slot In) 

• Difuzoare integrate: minim 15W × 2;  

• Funcții audio stereo: balans, reglare automată a 

volumului, surround; egalizator; 

• Sistem VESA; 

• Alte funcții: oprire programată, timer, suport 

HDCP 2.2, pornire de la ultima sursă selectată;  

• Electro-alimentare: AC:100～240V 60/50HZ; 

• Putere de consum: maxim 400 W (operare), 0.5 

W (stand-by); 

• Accesorii incluse: telecomandă, suport montaj 

perete, manual de utilizare, 2 touch pen-uri, șuruburi 

pentru montaj;  

• Temperatura de operare: cel puțin intervalul -

10℃～40℃;  

• Umiditate: cel puțin intervalul 10%～80%; 

• Garanție: minim 24 de luni; 

Suport mobil compatibil cu displayul ofertat: 

- Diagonale cuprinse între: 70”-120” 

- Cable management- DA 

- Înclinare +5°˜-10° 

- Raft pentru accesorii-DA 

- Ajustare pe înălțime-DA 

- Material aluminiu-DA 

- Număr roți 4 buc-DA 

- Sistem blocare roți -DA 

Modul OPS i7 

Sistem de operare: Microsoft Windows 10 cu licență 

Procesor : min. Intel Core i7-8700 H310 

Număr nuclee: min. 6 

Număr thread-uri: min. 12 

Memorie cache: min. 12 MB 

Placă grafică: min. Intel HD 630 

RAM : MIN. 8 GB SSD 
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Interfață wireless : WIFI Dual Band(2.4 GHz și 

5GHz 

Bluetooth :  min. 4.1 

Conectivitate porturi minim: 

- 1 x HDMI 1.4 ieșire 

- 1 x VGA 

- 4 x USB 3.0 Type -A 

- 2 x USB 2.0 Type -A 

- 1 x RJ45 10/100/1000M 

- 1 x Ieșire Mic 3.5 mm 

- 1 x Intrare Mic 3.5 mm 

- 1 x Ieșire HDMI 2.0 

- 1 x USB 3.0 

- 2 x USB 2.0 

 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziţiei este de 29411.76 lei fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de 5588.24 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind 35000.00 lei 

cu TVA.  

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 

Termen de livrare: maxim 45 zile calendaristice de la data primirii 

comenzii/semnării contractului. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Propunerea financiară se va face atât pentru un singur produs, cât și pentru 

valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;  

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 

VIII. Criterii de adjudecare: 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care 

are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 

 

INSPECTOR ŞEF 

                                           Colonel 

 CIMPOEŞU Stelian 
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ÎNTOCMIT 

SUBOFIȚER ADMINISTRATIV 

PRINCIPAL 

Sg.maj. 

Rițiu Claudiu Iulian 

 

VERIFICAT 

DESEMNAT/ ȘEF SERVICIU        

COMUNICAȚII     ȘI 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

Lt. 

Bortoș Valentin-Nicolae 

AVIZAT 

 ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Colonel 

Bărcăceanu  Marian Ioan  
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