
 

 
 

 

 

                   Se aprobă, 

Primar, Stelian Turcu  

  

CAIET DE SARCINI  

Pentru achiziționarea de tablete școlare în concordanță cu prevederile OUG 

144/2020 și a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitive, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și 

e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 

 Se vor achiziționa tablete școlare cu abonament cu abonament lunar la 

internet pe o perioada de minim 24 luni, inclus în valoarea de achiziție. 

  

Tehnologie Rețea 
GSM I HSPA / LTE, va funcționa în orice rețea publică de telefonie 

mobilă. 

Cartela SIM 
1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul 

de SIM ofertat 

3G DA 

4G DA 

Husă protecție 

Dedicată, tip TPU, să ofere protecție împotriva zgârieturilor şi șocurilor, 

margine care să protejeze ecranul, sa ofere funcționalitatea tip stand ( 

inel, pliere, etc. ) 



 

 
 

 

Ecran 

Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluție 1280 x 

800 pixels, raport 16:10, dimensiune 10", raportul dintre ecran şi corpul 

tabletei minim 70%. 

Sistem operare 

Android  10 certificat  GMS (Google  Mobile  Services), cu suport  oficial 

asigurat  de producător pentru upgrade  la cel puțin o versiune  

ulterioara 

Tip extensii 

suportate 

TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, GIF, 

BMP, PNG, 

MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AC-3, MEPG 1/2/4, H.263/H.264 

CPU Quad-core 1,5 GHz, 64bit.  

 
Memorie 16GB interna, 2GB RAM  

 
Memorie externă Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB  

 
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 
Bluetooth 4.0 

GPS A-GPS, GLONASS  

 
Camera foto spate 5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps  

 
Camera foto față 2 MP 

Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm  

 
Microfon Încorporat 

USB USB Type-C sau micro USB 2.0 care să permită și transfer de date  

 
Baterie Li-Po 5000 mAh  

 



 

 
 

 

Valori SAR EU 

Se impune respectarea standardelor, conform reglementărilor Comisiei 

Europene pentru  

dispozitive mobile. Limita recomandată de Consiliul Uniunii Europene 

fiind de 2.0W/kg în medie peste 10 g de țesut care absoarbe cel mai mult 

semnal (IEC 62209-1)  

Greutate Maxim 550g fără husă de protecție 

 

Cerințe Suplimentare: 

1. Producătorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile oficiale ale versiunii instalate 

de Android periodic si va pune la dispoziție o secțiune online dedicata accesării 

informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se limita la: detalii tehnice 

model, contact distribuitori si rețea service, update-uri, upgrade-uri..etc. ) 

2. Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de utilizare si certificat de 
garanție inscripționate in limba romana. 

3. Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) si cablu de date care sa permită 

transferul de date cat si încărcarea dispozitivului, cu o lungime de minim 1 metru. 

 

 Curs euro la 21.10.2020, 4,8731 lei curs BNR. 

 Valoarea pe tabletă + 1 abonament pentru 24 luni = 231,00 euro*4,4,8731 

= 1.125,69 lei fără TVA. 

 Procedura de achiziții are ca obiect achiziționarea de 119 tablete cu 

abonament de date mobile pentru 24 luni. 

 Plata se va efectua în 2 tranșe egale, una în 10 zile de la data predării-

primirii produselor și una la 90 de zile de la data predării-primirii produselor. 

Abonamentul de date mobile va avea un minim de 40 GB / lună la viteza de 4 G. 

Depășirea utilizării celor 40 GB nu va genera costuri suplimentare.  



 

 
 

 

Tabletele școlare cu abonamente de date vor fi setate astfel încât să nu poate fi 

accesate site-uri ce pun în pericol integritatea echipamentelor, precum și 

blocarea achizițiilor online de diferite soft-uri, bunuri, servicii etc. 

   

 Plata se va efectua în 2 tranșe egale, una în 10 zile de la data predării-

primirii produselor și una la 90 de zile de la data predării-primirii produselor. 

NOTĂ: toate specificațiile tehnice sunt minimale, ofertanții putând oferta produse 

superioare din punct de vedere tehnic. 

Garanția tehnică: Se va specifica în clar garanția tehnică oferită, dar nu mai 

mică decât cea oferită de fabricantul produsului. 

Termenul de livrare al produsului: produsul va fi livrat în termen de maxim 

30 zile de la data semnării contractului de furnizare produse. 

Cerințe privind calitatea produsului: Calitatea produsului trebuie certificată 

prin documente emise de fabricant. Documentele trebuie prezentate în limba 

română 

Recepția: Recepția bunurilor va fi efectuată de o comisie constituită din 

reprezentant ai furnizorului și ai beneficiarului. 

Intervenția de service în perioada de garanție : maxim 12 de ore. 

 

Întocmit, 

Manager proiect 

Florin Constantin Prisăcaru 
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