
 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 

 
SOLICITARE DE OFERTE 

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 

intenţionează să achiziţioneze un laptop și accesorii (cod CPV: 30213100-6 Computere portabile) 

Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845 397 sau 341; 
În atenţia: Alexandru Vătămănescu sau Izabela Năstase, E-mail: alexandru.vatamanescu 
@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro, Fax:  +40 372 845 599/402. 
 

Tip anunţ: Cumpărare directă 

  

1. Tip contract: Furnizare 

 

2. Denumirea: Laptop și accesorii 

 

3. CPV : 30213100-6 Computere portabile 

 

4. Descrierea contractului 

4.1. Obiectul achiziției: un laptop cu sistem de operare macOS 10.12 (Sierra) sau echivalent, 

precum și accesorii, cu respectarea cerințelor / caracteristicilor minime obligatorii prevăzute mai 

jos. 

 

4.2. Cerințe / caracteristici minime obligatorii pentru laptop cu sistem de operare macOS 10.12 

(Sierra) sau echivalent și accesorii: 

 

Nr. 
crt. 

Caracteristică Descriere 

 Laptop cu sistem de operare macOS 10.12 (Sierra) sau echivalent 

1. Culoare Gri stelar (Space Gray) 

2. Ecran 

De tip Retina sau echivalent, cu următoarele caracteristici 

 diagonala 15,4 inchi 
 retroiluminare LED 
 tehnologie IPS 
 rezoluție nativă de 2880x1800 la 220 pixeli pe inch 
 suport pentru milioane de culori  
 rezoluții scalate acceptate:  

o 1920x1200 
o 1680x1050 
o 1280x800 
o 1024x640 
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 luminozitate de 500 niți 
 gamă cromatică largă (P3) 

3. Procesor 

Procesor de ultimă generație cu patru core-uri (quad-core) de tip Intel 
Core i7 sau echivalent, cu frecvența de lucru de minimum 2,7 GHz, mod 
Turbo Boost care urcă frecvența de lucru până la 3,6 GHz, cu 8 MB de 
memorie cache L3 partajată  

4. Stocare SSD integrat de tip PCIe cu capacitate de 512 GB 

5. Memorie 16 GB de memorie integrată LPDDR3 la 2133 MHz 

6. Grafică 

Placă video dedicată Radeon Pro 455 sau echivalent cu memorie GDDR5 
de 2 GB și comutare grafică automată 
și  
Modul video integrat Intel HD Graphics 530 sau echivalent 

7. 
Încărcare și 
extindere 

Patru porturi integrate de tip USB-C (Thunderbolt 3) sau echivalent cu 
suport pentru: 

 încărcare 
 DisplayPort 
 Thunderbolt (până la 40 Gbps) 
 USB 3.1 Gen 2 (până la 10 Gbps) 

8. 
Tastatură și 
trackpad 

Tastatură integrată de dimensiuni standard cu: 

 64 taste (model US) inclusiv 4 taste de tip săgeți 
 Touch Bar cu senzor Touch ID integrat sau echivalent 
 Senzor de lumină ambientală 
 Trackpad de tip Force Touch sau echivalent pentru controlul 

precis al cursorului și capacități de detectare a apăsării: 
accelerare, desen sensibil la apăsare, gesturi Multi-Touch și Force 
click 

9. Taste funcționale 

Bandă multifuncțională sensibilă la atingere cu ecran de tip OLED, situată 
deasupra tastaturii alfanumerice, care asigură schimbarea automată a 
funcțiilor disponibile utilizatorului în funcție de aplicația rulată și senzor 
de amprentă integrat în bandă, de tip Touch Bar cu senzor Touch ID 
integrat sau echivalent 

10. Wireless 
WiFi - Asigură conexiune în rețele wireless WiFi 802.11ac și în rețele 
compatibile cu standardele 802.11a/b/g/n 
Bluetooth – asigură conexiune wireless bluetooth 4.2 

11. Cameră 
Cameră web integrată de tip FaceTime sau echivalent cu rezoluție HD 
720p  

12. Suport video 

Să accepte simultan rezoluție nativă completă pe ecranul integrat la 
milioane de culori și: 

 până la două monitoare cu rezoluție de 5120x2880 la 60 Hz la peste 
un miliard de culori 

 până la patru monitoare cu rezoluție de 4096x2304 la 60 Hz la 
peste un miliard de culori 

 ieșire video digitală de tip USB-C (Thunderbolt 3) sau echivalent 
 ieșire DisplayPort nativă prin USB-C 
 compatibil cu ieșirea VGA, HDMI și Thunderbolt 2 folosind 

adaptoare 

13. Audio 
 Difuzoare stereo cu gamă dinamică înaltă 
 Trei microfoane 

 Jack căști de 3,5 mm 
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14. 
Baterie și 
alimentare 

 Baterie litiu-polimer de minimum 76 wați pe oră încorporată 
 Adaptor de alimentare USB-C de 87 W 

15. Sistem de operare 

macOS 10.12 (Sierra)  sau echivalent cu următoarele caracteristici: 

 comutarea cursivă a activității de pe un dispozitiv mobil pe altul (de 
pe laptop pe tabletă sau smartphone și invers) când sunt folosite 
dispozitive ale aceluiași producător 

 disponibilitatea fișierelor stocate în foldere predefinite pe laptop 
(Desktop și Documente) atât pe smartphone cât și pe tabletă 

 posibilitatea de a răspunde la apelurile telefonice sau de telefona 
de pe laptop (când acesta este conectat cu smatphone-ul de tip 
iPhone sau echivalent)  

 posibilitatea de a primi și a trimite mesaje SMS de pe laptop (când 
acesta este conectat cu smatphone-ul iPhone sau echivalent) 

 eliberarea automată de spațiu de stocare 
 partajarea de fișiere cu un alt dispozitiv al aceluiași producător fără 

a folosi o rețea dedicată (AirDrop sau echivalent) 
 stocarea securizată de documente, aplicații, fotografii și salvări într-

un serviciu de tip cloud oferit de producător 

 update automat pentru actualizările de sistem și aplicație dedicată 
pentru controlul instalării aplicațiilor 

 aplicație nativă pentru criptarea drive-ului de stocare principal sau 
a oricăror altor dispozitive de stocare externe 

 aplicație nativă pentru generarea de parole puternice 

 aplicație nativă pentru stocarea și regăsirea securizată a parolelor 
 izolarea aplicațiilor de componentele critice ale sistemului de 

operare, date și alte aplicații și rularea aplicațiilor în spații de 
memorie separate pentru date și instrucțiuni executabile 

 alertarea automată în cazul în care fișierele descărcate prin 
intermediul browser-ului sau al email-ului conțin coduri executabile 

 logarea securizată în sistem, pe baza amprentei digitale, fără 
stocarea imaginii acesteia (se stochează doar modelul matematic 
pe care nu poate fi făcut reverse engineering pe un chip care nu 
poate fi accesat de restul procesoarelor). În plus modelul 
matematic al amprentei utilizatorului nu trebuie stocat pe serverele 
producătorului laptop-ului sau în spațiul de stocare din cloud oferit 
de acesta. 

16. Aplicații încorporate 

Preinstalate în sistem: Poze, Safari, Mail, FaceTime, Mesaje, Hărți, 
Notițe, Calendar, Contacte, Mementouri, Photo Booth, Previzualizare, 
iTunes, iBooks, App Store și Time Machine sau echivalente 
Instalabile gratuit după conectarea la magazinul de aplicații: Movie, 
GarageBand, Pages, Numbers și Keynote sau echivalent  

 Mouse 

1. Tip mouse  Fără fir, de tip APPLE Magic 2 sau echivalent 

2. Tehnologie  Optic  

3. Butoane  Control sensibil la atingere (Touch Control sau echivalent)  

4. Conectare  Bluetooth  

5. Port încărcare Port de tip Lightning sau echivalent  

6. Cablu încărcare  Cablu Lightning la USB sau echivalent 
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7. 
Sisteme de operare 
compatibile  

Mac OS X v10.11 sau mai nou, sau echivalent  

8. Compatibilitate Laptop-uri din seriile MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

9. Acumulator  
Tip Lithium-ion 
Reîncărcare completă în 2 ore 
Autonomie de până la 1 lună  

 Mouse pad 

1. Culoare  Negru 

2. Material  Integral din piele naturală 

3. Compatibilitate Compatibil cu orice tip de mouse, standard sau optic 

4. Dimensiuni Minim 270 x 210 x 3 mm  

5. Altele 
Finisaj care asigură fricțiune redusă. 
Suprafață posterioară cu aderență foarte bună, din piele naturală 
întoarsă 

 Kit adaptoare alimentare pentru zone geografice diferite 

1. Culoare Alb 

2. 
Compatibilitate cu 
dispozitive mobile 

iPhone, iPad și MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

3. 
Compatibilitate 
MagSafe sau 
echivalent 

Compatibil cu MagSafe și MagSafe 2 sau echivalente 

4. Altele  
Include adaptoare de alimentare pentru următoarele zonele geografice: 
Europa, Marea Britanie, America de Nord, Australia, Japonia, China, 
Coreea, Hong Kong și Brazilia 

 Adaptor USB-C la HDMI 

1. Culoare Alb 

2. Lungime Minimum 15 cm 

3. 
Compatibilitate cu 
dispozitive mobile 

MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

4. 
Compatibilitate cu 
sisteme de operare 

Mac OS X v10.11 sau mai nou, sau echivalent 

5. Altele 
Asigură posibilitatea de conectare a dispozitivului mobil de tip laptop la 
un dispozitiv de afișare extern, cu conector HDMI (monitor, televizor) 

 Adaptor USB-C la Ethernet 

1. Culoare Alb 

2. Lungime Minimum 15 cm 

3. Tip adaptor De la USB-C (Thunderbolt 3) la Ethernet (RJ-45) 

4. 
Compatibilitate cu 
dispozitive mobile 

MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

5. 
Compatibilitate cu 
sisteme de operare 

Mac OS X v10.11 sau mai nou, sau echivalent 

6. Altele 
Asigură posibilitatea de conectare a dispozitivului mobil de tip laptop la 
o rețea de tip wired cu conector RJ-45 

 Cablu USB-C la Lightning sau echivalent 

1. Culoare Alb 

2. Lungime 1 metru 

3. Tip cablu De la USB-C (Thunderbolt 3) la Lightning sau echivalent 
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4. 
Compatibilitate cu 
dispozitive mobile 

iPhone, iPad și MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

5. Altele 
Asigură conectarea directă a unui dispozitiv cu port Lightning sau 
echivalent la dispozitivul mobil de tip laptop 

 
Hub USB care face trecerea de la USB-C (Thunderbolt 3) la USB 2.0/3.0 cu 
minimum 3 porturi USB 

1. Culoare Gri plus alb 

2. 

Lungime cablu 
conectare port 
USB-C 
(Thunderbolt 3) 

Minimum 25 de cm 

3. Porturi disponibile 
3 porturi USB 3.0 compatibile USB 2.0 
Card reader pentru carduri SD (Secure Digital) 
Card reader pentru carduri micro SD (TF) 

4. 
Compatibilitate cu 
dispozitive mobile 

MacBook / MacBook Pro sau echivalente 

5. 
Compatibilitate cu 
sisteme de operare 

Mac OS X v10.11 sau mai nou, sau echivalent 

6. 
Protecție la 
interferențe 

Să dispună de protecție împotriva interferențelor electromagnetice 
pentru prevenire interferențelor cu dispozitivele wireless   

7. Altele 

Să instaleze automat driverele necesare pentru sistemul de operare de 
tip macOS sau echivalent. 
Să permită utilizarea cel puțin a dispozitivelor USB externe de tip 
mouse și tastatură, a stick-urilor de date și a unităților HDD externe de 
2,5 inchi. 
Să permită utilizarea dispozitivelor cu conectare USB care au alimentare 
proprie – unități externe DVD-RW, HDD externe de 3,5 inchi, 
imprimante 

 Geantă transport 

1. Culoare Negru 

2. Protecție 
Compartiment special căptușit cu material de protecție anti zgârieturi, 
cu separator, pentru depozitarea unui laptop cu diagonala de minimum 
15,4 inchi și a unei tablete de minimum 10 inchi 

3. Spații depozitare 

Buzunar intern pentru stocarea unei baterii externe și managementul 
cablurilor conectate la laptop / tabletă (Power Pocket sau echivalent) 
Buzunar special căptușit cu material de protecție anti zgârieturi pentru 
stocarea unui smartphone 
Compartiment dedicat stocării de documente 
Compartiment dedicat depozitării de obiecte mărunte cu organizatoare 
pentru pixuri și buzunare pentru baterii externe, cărți de vizită, etc. 

4. Transport 
Mânere de transport, curea confortabilă pentru umăr și bandă de 
atașare la mânerul unui troler  

5. Material Durabil, rezistent la apă, 800D Nylon sau echivalent 

6. Cod TSSB-316 sau echivalent 

7. Model 3203427 sau echivalent 
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Alte cerințe minimale 
 

Condiții minimale de garanție și suport 

1. 
Perioadă de 
garanție 

Perioada de garanție și suport acordată tuturor produselor 
livrate: minim 36 (treizecișișase) de luni ON-SITE și care curge 
de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție 
cantitativă și calitativă a tuturor produselor livrate, în condițiile 
prevăzute în contractul de furnizare. 
Toate produsele livrate vor avea marcaj CE și vor fi însoțite de 
certificate de garanție din care să rezulte că beneficiază de garanție 
pe toată perioada menționată mai sus. 

2. 
Condiții 
garanție 

În perioada de garanție și suport furnizorul are obligația de a remedia 
orice tip de eroare și/sau neperformantă și/sau defecțiune și/sau 
nefuncționalitate cu privire la produsele livrate în termen de maxim 
5 (cinci) zile calendaristice de la sesizare, fără costuri pentru 
achizitor. 
În cazul în care perioada de rezolvare a defecțiunilor depășește 30 
(treizeci) zile calendaristice de la notificare, precum și în cazul în 
care nu este posibilă remedierea defecțiunilor produselor livrate, 
furnizorul are obligația de a înlocui de îndată produsele defecte cu 
altele noi, cu performante similare sau superioare, cu titlu definitiv, 
fără a solicita costuri achizitorului.  
Produsele livrate în locul celor defecte vor beneficia de garanție și 
suport cel puțin până la finalul perioadei de garanție și suport 
acordată produsului înlocuit și anume perioada menționată la punctul 
1 din acest tabel, vor avea marcaj CE și vor fi însoțite de un certificat 
de garanție din care să rezulte perioada de garanție de care 
beneficiază. 
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la 
perioada de garanție și suport, furnizorul datorează achizitorului 
penalități de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a produsului 
pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile asumate pentru perioada 
de garanție și suport, pentru fiecare zi de întârziere. 
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor 
livrate incluzând fără limitare preluarea, predarea și transportul de la 
și la locațiile achizitorului în condițiile menționate mai sus sunt în 
sarcina furnizorului. 

3. Locație 

Intervențiile și reparațiile în perioada de garanție și suport se 
efectuează de regulă la locațiile Achizitorului, respectiv Sediul Central 
ANCOM str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,  cod poștal: 030925. Codul 
NUTS: RO321, cu respectarea programului de lucru curent al ANCOM, 
adică de Luni până Joi în intervalul 8:30-17:00, Vineri 8:30-14:30, cu 
excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare. Prin acordul părților, 
ocazional, se poate stabili o altă locație sau un alt interval orar 

Livrare  

1. 
Termen de 
livrare 

Maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de 
către ambele părți.  Termenul de livrare se consideră respectat în 
măsura în care procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a 
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tuturor produselor este semnat fără obiecțiuni până la expirarea 
acestui termen. 

2 Loc livrare 
Sediul Central ANCOM str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,  cod poștal: 
030925. Codul NUTS: RO321, cu respectarea programului de lucru 
curent al ANCOM 

Alte condiții 

1.  

Se va specifica modelul, marca şi producătorul produselor. De 
asemenea, se vor transmite documente de la producător în copie (file 
de catalog, prospecte, link-uri pagini web etc.) care să ateste 
încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minimale impuse 
produselor (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba 
română sau engleză). 

 

5. Valoarea estimată fără TVA:  16.960,00 RON 
 

6. Alte condiţii: 

 

Dreptul de proprietate  asupra produselor livrate se transferă de la furnizor la achizitor 

la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă și calitativă a 

produselor. 

Produsele furnizate vor fi noi și nefolosite, sigilate de producător. 
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va 

include toate costurile ofertantului directe şi indirecte legate de livrarea produselor care fac 

obiectul prezentei achiziții. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

 

Conditii de plată: Plata pretului se va efectua de către ANCOM către  furnizor în contul 

deschis de către acesta la Trezorerie. 

Furnizorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, 

Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 

Plata pretului se va efectua numai după semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de 

recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. Plata se va efectua în baza facturii transmise 

de furnizor, primită şi acceptată de ANCOM.  

În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepţie 

cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. 

În situaţia în care factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal 

de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în 

termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți parțiale. 

Plata se considera efectuata la data debitării contului ANCOM. 
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7. Condiţii de participare 

 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 

ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 

în prezenta solicitare de ofertă (Anexa 1). 
 

8. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta depusă în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta şi 

care are preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

Ofertantului care a introdus în catalogul electronic din SEAP oferta cu preṭul cel mai scăzut 

în Lei, fără TVA, i se va solicita ulterior vizualizării ofertei depuse în SEAP, transmiterea 

documentelor solicitate prin prezenta. 

În situația în care ofertantul în cauză îndeplinește condiṭiile solicitate prin prezenta, 

ANCOM va îndeplini formalităṭile prevăzute la art. 45-46 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziṭie publică aprobate prin H.G. nr. 

395/2016 ṣi va utiliza mijloacele oferite de catalogul electronic din SEAP doar cu privire la această 

ofertă care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. 

În situaṭia în care în urma verificării documentelor prezentate se constată că ofertantul nu 

îndeplineṣte cerinṭele solicitate prin prezenta, ANCOM va solicita ofertantului care a introdus în 

catalogul electronic din SEAP următorul preṭ în Lei, fără TVA, transmiterea documentelor solicitate 

prin prezenta, această acṭiune urmând a se repeta până va fi selectată oferta care îndeplineṣte 

toate cerinṭele solicitate prin prezenta. 

 

 

9. Informatii suplimentare: 

Oferta se va depune numai în catalogul de produse/servicii/lucrări din Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea de „laptop si accesorii (cod CPV: 

30213100-6)”, până la data de 06.06.2017. 

 

Ofertele care nu sunt depuse în catalogul electronic din SEAP, precum ṣi cele depuse în 

SEAP sub alta denumire decât cea de „laptop si accesorii (cod CPV: 30213100-6)” sau după data 

de 06.06.2017 nu vor fi luate în considerare.  

 

După depunerea ofertei în catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunṭa postarea 

acesteia prin e-mail la adresa izabela.nastase@ancom.org.ro sau alexandru.vatamanescu 

@ancom.org.ro sau prin fax la nr. +40 372845402-599. 

Nu vor fi luate în considerare ofertele care nu sunt anunțate prin fax sau e-mail conform 
celor de mai sus. 

 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 01.08.2017. 
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Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice şi în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, 

secţiunea Publicitate-Anunţuri. 
 

 Anexă la prezenta solicitare: Anexa nr.1. 
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                                                                                                                             Anexa nr. 1 

 
          OFERTANT, 
 __________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerintele/conditiile 

precizate în solicitarea de ofertă 
 
 
 
 

 Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant 
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achizitia unui laptop și accesorii (cod CPV: 
30213100-6),  organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta 
achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta prezentată respectă toate 
cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM. 
              Subsemnatul(a) declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 
detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 

Data completării _______________. 
 
 
 

OFERTANT, 
_______________________ 

(semnătura autorizată) 
 

 

 

 

 


