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Nr. 1540/20.10.2022 

ANUNȚ ACHIZIȚIE  

APARATURA ELECTRONICA si IT 

pentru beneficiarii proiectului  

“EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033    

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

 

1. Autoritatea contractanta: FUNDATIA BUCKNER cu adresa: Mun. Târgu Mureș, Bul. 1848, nr. 

28/33, jud. Mureș, telefon: 0365443773, e-mail: office@buckner.ro, prin prezenta anunță intenția de a 

achiziționa aparatura electronica si IT pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL 

PREGĂTIM VIITORUL” - COD PN1033, in vederea asigurarii echipamentelor necesare activitatilor 

pentru beneficiarii care participa la programele educationale din cadrul proiectului avand ca sursa de 

finantare Granturile SEE și Norvegiene. 

 

2. Procedura de atribuire: În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile 

publice, art. 7 alin. (7), lit c) cu modificările şi completările ulterioare, respectiv completarile din Legea 

208/11.07.2022 - autoritatea contractanta va face achizitie directa pe baza unei singure oferte. 

 

3. Legislatia aplicabila: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea 

208/11.07.2022) 

• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

 4. Valoarea totală estimată a achiziției:  44.486,54 lei fara TVA 

  Coduri CPV:  

30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)  

38652120  7 Videoproiectoare (Rev.2)  

30195200-4  Table electronice cu posibilitatea de copiere și accesorii (Rev.2) 

30213100-6  Computere portabile (Rev.2) 

30190000-7 Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2) 

38651000-3 Aparate de fotografiat (Rev.2) 

33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare (Rev.2) 

30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2) 

42900000-5 Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2) 

30237450-8 Tablete grafice (Rev.2) 
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38412000-6 Termometre (Rev.2) 

 

5. Linia de finantare: 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 

prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

Achizitia face referire la urmatoarele bunuri: 

 

- 2 aparate de laminat – buget total 588.24 lei fara TVA  

 Aparat de laminat: Caracteristici tehnice minime: - tip laminat la cald/la rece, pentru format A4 si A3.     

- 2 aparate fotografiat DSLR - buget total 3358 lei fara TVA    

Aparat foto DSLR: Caracteristici tehnice minime: senzor 24.1 Mpx, optiune video HD, Stabilizator de 

imagine, format imagine JPEG si RAW, Format inregistrare video MOV   

- 2 dispenser automat dezinfectant pentru maini - buget total 840.34 lei fara TVA       

 Dispenser automat dezinfectant pentru maini: Caracteristici tehnice minime: Cu senzor, Tip montare pe 

perete, capacitate 1 litru                     

- 2 HDD extern - buget total 588.24 lei fara TVA        

HDD extern: Caracteristici tehnice minime: Capacitate minima: 1 TB, Format: 2.5", Interfata: USB 2.0 sau 

3.0      

- 1 kit tabla interactiva cu videoproiector - buget total 5878.15 lei fara TVA     

Kit tabla interactiva cu videoproiector : Caracteristici tehnice minime: Conectivitate USB, Diagonala 

display 100 inch, Sistem de operare compatibil Windows 10, Linux, Windows XP, Windows 8.1, Windows 

8, Windows 7, Mac OS, Windows VistaFunctii avansate de inregistrare, salvare si reaccesare a lectiilor 

intr-un numar mare de formate (word, pdf, jpeg etc.), Functie e-ink, Suporta multi user, Functie de 

inregistrare audio-video a lectiilor pentru redare ulterioara sau arhiva; dimensiuni estimate minime: 

Lungime 2180 mm, Adancime 35 mm, Inaltime 1350 mm, Dimensiune suprafata activa 2114 x 1284 

- 3 kituri tableta + robot LEGO - buget total 6428.55 lei fara TVA 

Kituri tableta + robot LEGO: Caracteristici tehnice minime: Kit Robot Educativ – LEGO® Education 

WeDo 2.0 Core Set, 280 piese, Tableta pentru aplicatia WeDo 2.0 Sistem de operare Android, Tehnologii 

Bluetooth, GPS, 3G, 4G, Wi-Fi, PROCESOR: Frecventa 2 GHz 1.8 GHz, Tehnologie display TFT, 

MEMORIE: Capacitate memorie 3 GB, STOCARE: Capacitate stocare 32 GB, Tip slot memorie Micro 

SD, Capacitate maxima card de memorie 1 TB 

- 4 laptopuri - buget total 11764.72 lei fara TVA   

Laptop: Caracteristici tehnice minime: Procesor: Frecventa minim 2.70 GHz. Hard disk: Capacitate minim 

HDD 1TB. Memorie: minim 8GB Tip RAM minim DDR4. Unitate stocare interna SSD. Diagonala ecran 

minim 15.6 inch. Conectivitate: Bluetooth 4.2. Card-reader. Minim porturi USB 2.0, USB 3.0, HDMI. 

Sistem de operare.  

- 2 multifunctionale - buget total 5042 lei fara TVA  
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Multifunctionala:  Caracteristici tehnice minime: - Proces copiere/printare: Laser alb-negru Format 

documente originale: min A6-max A3; Tip scanare:Alb/negru,color                                                            

- 2 imprimante laser portabile - buget total 1258.82 lei fara TVA  

Imprimante laser portabile: Caracteristici tehnice minime: Interfata 1 x USB, Sistem de operare 

compatibil Windows si macOS, Rezolutie printare (DPI) minim 600 x 600, Tehnologie printare Laser, Mod 

printare monocrom  

- 4 videoproiector - buget total 6722.68 lei fara TVA    

Videoproiector: Caracteristici tehnice minime: Diagonala minima imagine 76.2 cm, Diagonala maxima 

imagine 7.62 m, Interfata 1 x HDMI, 1 x Audio In, 1 x USB B, 1 x USB A, 1 x VGA In, Conexiune retea 

Ethernet 

- 2 termometru infrarosu - buget total 2016.80 lei fara TVA    

Termometru infrarosu digital noncontact de perete: Caracteristici tehnice minime: Cu infrarosu, 

noncontact, Plaja de masurare: 34-45 grade C, Sunet de alarma si semnal luminos la masurarea de 

temperaturi mai mari decat cea normala, incarcare de la sursa. 

 

 

PREȘEDINTE, 

FUNDATIA BUCKNER  

Moldovan Dragos-Dacian 


