
INVESTEŞTE ÎN OAMENI
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
Axa prioritara 3, Domeniul major de interven ie 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea ini iativelorț ț  
pentru parteneri sociali şi societatea civilă.

COMUNICARE CLARIFICARE 01 – Echipament informatic

Referitor  la  documentaţia  de atribuire  pentru încheierea Acordului-cadru de furnizare de Computere de 
birou – CPV: 30213300-8, Imprimante – Cod CPV: 30232110-8, Servere – CPV: 48821000-9,  Piese şi 
accesorii  pentru  computere  –  Cod  CPV:  30237100-0,  în  vederea  implementării  proiectului  „Împreună 
pentru integritate,  responsabilitate  socială şi  dezvoltare durabilă”,  POSDRU/93/3.3/S/63280,  s-a  primit 
următoarea cerere de clarificări cu privire la aspectele de mai jos:

• <<1. Referitor la poziţia 8, Unităţi centrale cu monitor, specificaţia Intrări/ieşiri: 
Referitor  la  cerinţa  “1 x port  parallel“,  vă rugăm să specificaţi  dacă se acceptă  dotarea unităţii 
centrale cu un adaptor USB-parallel pentru îndeplinirea cerinţei.”>>
Răspuns: Da.

• <<2. Referitor la poziţia 8, Unităţi centrale cu monitor, specificaţia Intrări/ieşiri: 
Referitor  la  cerinţa  “1  x port  eSATA“,  vă rugăm să  specificaţi  dacă  se acceptă  dotarea  unităţii 
centrale cu o interfaţă PCI Express eSATA pentru îndeplinirea cerinţei.”>>
Răspuns: Da.

• <<3.  Referitor  la  poziţia  8,  Unităţi  centrale  cu  monitor,  specificaţia  Sursa  de  alimentare: 
Referitor la cerinţa “Putere:  minim 300W Auto Sense, PFC activ“, vă rugăm să specificaţi dacă se 
acceptă şi unităţi centrale dotate cu surse de alimentare de 260W, în condiţiile în care producătorul 
echipamentului  garantează  funcţionarea  optimă  a  echipamentului  în  condiţii  de  echipare 
maximală.”>>
Răspuns: Nu. 

• <<4. Referitor la poziţia 8, Unităţi centrale cu monitor, specificaţia Total sloturi de expansiune: 
Având în vedere că majoritatea sistemelor de calcul sunt dotate atât cu sloturi PCIe cât şi cu sloturi 
PCI, vă rugăm să specificaţi dacă în loc de 2 sloturi PCIExpress full height se acceptă şi configuraţii  
cu 1 slot PCI Express full hight şi 1 slot PCI full height.”>>
Răspuns: Da.



• <<5.  Referitor  la  poziţia  Condiţii 
generale,  specificaţia  Condiţii  generale  minime  OBLIGATORII  pentru  toate 
ECHIPAMENTELE: 
Vă rugăm să ne confirmaţi dacă perioada de garanţie ce trebuie ofertată pentru echipamente este cea 
înscrisă în cadrul caietului de sarcini în cadrul fiecărui echipament.”>>
Răspuns: Da.

Data,                                                                                                            Manager proiect,
08.05.2011                                                                                                      Victor Alistar


