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3.

3.1 48000000-8 MS Windows 10 Home Multilanguage (25 
unități)

CVM februarie - decembrie 
2022

50000,00  (+)25000,00 75000,00

Propunerea de a majora 
suma planificată cu 

25000,00 lei se 
argumentează prin costul 

actual al produselor. 
Majorarea se propune a 

fi efectuătă prin 
redirecţionarea sumei 
necesare din contul 
sumei planificate la 

p.4.1, urmare a 
prioritizării necesităţilor 

instituţiei.  

Justificarea necesității 
modicărilorNr. d/o Cod CPV

Expunerea obiectului de achiziţie                   
(Se efectuează descrierea succintă a 

obiectului contractelor de achiziţii publice 
(descrierea succintă a obiectului 

procedurilor de achiziţie publică) care 
urmează a fi realizate pe parcursul anului)

Specificațiile tehnice principale

Perioada desfăşurării 
procedurii de achiziţie 

publică                            
(Se stabileşte perioada 
(luna) a anului în care 
va fi efectuată această 

Valoarea 
estimată fără 

TVA (lei) 
coordonată/apr
obată de către 

AGE

Servicii de design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare sau mentenanţă a soluțiilor software

Servicii de livrare, configurare, lansare în regim de producție sau mentenanţa echipamentelor specifice centrelor de date

Licențe pentru produse software sau abonamente la servicii software

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Total

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

(autoritatea publică/instituția publică)

Aprobat

Viceprim-ministru, ministru   Andrei SPÎNU

Propuneri de 
modificate (+,-)  
fără TVA (lei)

Valoarea 
ajustată/rectificat
ă fără TVA (lei) 

Total

Procedura de achiziţie 
aplicabilă                             

(Se identifică în 
conformitate cu Legea 
nr.131/ 2015 privind 
achiziţiile publice)



3.2 48000000-8 MS Office Home& Business 2019  (25 
unități)

CVM februarie - decembrie 
2022

50000,00 (+)25000,00 75000,00

Propunerea de a majora 
suma planificată cu 

25000,00 lei se 
argumentează prin costul 

actual al produselor. 
Majorarea se propune a 

fi efectuătă prin 
redirecţionarea sumei 
necesare din contul 
sumei planificate la 

p.4.3, urmare a 
prioritizării necesităţilor 

instituţiei.

...

4.

4.1 30200000-1 Computer de tip all in one (10 unități)

2 – 4 x nuclee;
Min.8 GB – max.16 GB RAM;

videocard integrată; SSD 256 GB
Ecran cu reglarea pe înălțime (Pivot, Height-adjustable) 

Min.24”; full HD; min. 1920 x 1080;
4 x USB frontal; 2 x USB 3.0; 1 x 100/1000 Ethernet;

Mouse: Wireless; Optic; 2 x Butoane; Scroll;
Tastieră: Externă; Wireless; QWERTY; Diacritice în 

limba română;
USB; Sistem de Operare: Windows 10 Home 

Multilanguage; Garanție min. 24 de luni

CVM februarie - decembrie 
2022 120000,00 (-)25000,00 95000,00

Micșorarea se propune a 
fi efectuătă prin 

redirecţionarea sumei 
necesare din contul 
sumei planificate la 

p.3.1, urmare a 
prioritizării necesităţilor 

instituţiei.

4.2

4.3 30232110-8 Imprimante laser multifuncționale (7 unități)

Laser; Imprimare și copiere Alb/Negru; scanare color; 
1200x1200 dpi;

Calitate Standard: B&W 45 ppm;
A4, Letter, legal, statement, executive, plicuri;

Paper (plain, bond), envelopes, labels, cards (greeting, 
index), transparencies; 

Standard;
Cartus All-in-One cu posibilitatea de reincarcare fără 

recipare
150 de pagini sau mai multe;

10/100 Mbps; 
cablu conexiune AM-BM min 3 metri

CVM februarie - decembrie 
2022 70000,00 (-)25000,00 45000,00

Micșorarea se propune a 
fi efectuătă prin 

redirecţionarea sumei 
necesare din contul 
sumei planificate la 

p.3.2, urmare a 
prioritizării necesităţilor 

instituţiei.

0,00

Secretar Grup de lucru pentru achiziții Dorin DOLGHI

Stații de lucru, echipamente periferice (imprimante, centre multifuncționale, scanere și monitoare) și servicii de deservire a acestora
Total

Total
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