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Direcția generală patrimoniu  Aprobat, 

Nr. __________ /___.07.2020.                                         Birta Antal 
 director general 
 
 

Necesități minime obligatorii 

privind achiziția unei Unități backup (unitate de salvare) 

 
Necesitățile minime obligatorii formulate prin prezenta fac parte integrantă din 
documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minime și obligatorii pe baza 
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei va fi luată 
în considerare numai în măsura în care, propunerea tehnică presupune asigurarea unui 
nivel calitativ superior cerinţelor minimale formulate.  

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate mai jos, atrage 
respingerea ofertei ca și neconformă.  

1. Obiectul achiziției: 

Obiectul achiziției constă în 1 (una) bucată Unitate backup (unitate de salvare), având  
caracteristicile tehnice minimale de mai jos: 

Medii de stocare 

Capacitate de stocare maxim suportată 72   

Capacitate discuri de stocare suportată 2.5,3.5   

Suport RAID Da   

Drive bay-uri tip hot-swap Da   

Discuri de stocare instalate 2 / 2TB  

Tip discuri de stocare instalate SSD 

Număr de discuri de stocare suportate 6   

Procesor 

Familia de procesoare   Intel Atom   

Procesor C3538   

Frecvență procesor 2.10 MHz   

Numărul de nuclee de procesor 4   

Memorie cache procesor 8   

Configurație CPU (max) 1   

Moduri operare procesor 64-bit   
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Memorie 

Tip de memorieinternă DDR4   

Maxim memorie RAM suportată 32 GB 

Sloturi pentru memorii   2   

Memorie internă 4 GB 

Reţea 

Ethernet LAN Da   

Ethernet LAN rată de transfer de date 1000   

Opțiune Wake-on-LAN Da   

Conexiune 

Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A 3   

eSATA cantitate porturi 2   

Porturi Ethernet LAN (RJ-45) 4   

Sloturi PCI Express x8 (Gen 3.x) 1   

Software 

Sisteme de operare server suportate Windows Server 2016  / Windows 
Server 2019 

Produsul oferit trebuie să fie nou, nefolosit, de ultimă generaţie și să se afle în producție în 
anul 2020. 

2. Cerinţe minime privind protecţia mediului: 

a) Serverul oferit trebuie să îndeplinească cerințele minime privind protecția mediului 
prevăzute pentru echipamentele IT de birou în Ghidul de achiziţii publice verzi care 
cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de 
produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini, aprobat prin Ordinul nr. 
1068/1652/2018 emis de Ministerul Mediului în comun cu Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice; 

b) Modalitățile îndeplinirii cerințelor minime privind protecția mediului sunt cele  
prevăzute în Ordinul nr. 1068/1652/2018 emis de Ministerul Mediului în comun cu 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice;  

3. Condiții minimale de garanţie: 

a) Perioada de garanţie a produsului va fi de minim 24 luni, începând cu data recepţiei 
efectuate după livrarea la sediul achizitorului; 

b) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

c) La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
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Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 72 
ore. 

d) Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 

4. Valoarea estimată: 

Valoarea totală estimată al achiziției este de maxim 10.924,37 lei fără TVA. 

5. Condiţii de livrare și de plată: 

a) Termen de livrare: maxim 30 zile calendaristice de la data semnării 
contractului/confirmării comenzii ferme; 

b) Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, situat în municipiul Miercurea 
Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita; 

c) Costuri de livrare: vor fi suportate de către furnizor; 
d) Condiții de plată: maxim 30 de zile de la data primirii produsului. 

6. Redactarea și modalitatea de depunere a ofertei: 

a) Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Nu se acceptă variante alternative; 
b) Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu toate specificațiile solicitate la 

caracteristicile tehnice minimale și va fi însoțită de documentele (declarațiile) care 
atestă îndeplinirea cerințelor minime privind protecția mediului specificate la punctul 
2. din prezenta; 

d) Propunerea financiară va cuprinde prețul total și va fi exprimat în lei, fără TVA; 
e) Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 60 zile de la termenul limită de depunere; 
f) Oferta se va redacta în limba română; 
g) Modalitatea de depunere a ofertei: 

- Oferta financiară, Oferta tehnică, Declarația privind existenţa sau absenţa situaţiilor 
de conflict de interese se pot depune în plic închis la registratura Consiliului Județean 
Harghita, ori pot fi transmise prin e-mail la adresa petronizsolt@judetulharghita.ro ; 

sau 
- pentru Oferta financiară se poate indica nr. de cod propriu din Catalogul electronic 

din SICAP pentru produsul solicitat și împreună cu Propunerea tehnică privind 
respectarea cerințelor minime obligatorii, Declarația privind existenţa sau absenţa 
situaţiilor de conflict de interese se vor transmite la adresa de e-mail: 
petronizsolt@judetulharghita.ro . 

7. Criteriile de adjudecare: 

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele formulate ca necesități minime 
obligatorii și care are prețul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 

Întocmit, 
Petroni Zsolt 

 

Miercurea-Ciuc, la 09.07.2020. 

Red ./ Dact. PZs: 1 exemplar 
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