
 

 

 

Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât 

consultanță (inclusiv instruire) 
 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
 

 
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de Kit – învățare online 
 

Denumirea achiziției:  Achiziție de Kit – învățare online -  Anull II  
 

Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs: cameră web 
Specificatii tehnice: Rezolutie video (pixeli) minim 1920 x 1080, Interfata USB 2.0, Dimensiune 
 (mm) maxim 136 x 110 x 61 mm, Greutate maxim 108 g, Rezolutie senzor (pixeli) 2 Mp, Balans 
 alb automat, Unghi de vizibilitate 90 grade, Auto Focus, 1 x cablu USB minim 1.5m, 1 x Suport 
 Laptop sau Monitor, Dual microfon incorporat. Toate echipamentele solicitate vor fi însoțite de 
 cabluri și accesorile necesare instalării și punerii în funcțiune. Toate echipamentele vor insoțite 
 de manual de utilizare/instalare în limba româna/engleza. Nici un echipament nu trebuie să se 
 afle în situația de end of life.  

2 Denumire produs: căști cu microfon 
Specificatii tehnice: Frecventa de raspuns (Hz) minim 20 - 20.000 Hz, Conectare Jack 3.5 mm/ 
 USB, Diametru difuzor (mm) minim 50 mm, Utilizare PC, Impedanta minim 32 Ohm, Microfon 
 Da, Lungime cablu (m) minim 1.85, Greutate maxim 0.33. Toate echipamentele solicitate vor fi 
 însoțite de cabluri și accesorile necesare instalării și punerii în funcțiune. Toate echipamentele 
 vor insoțite de manual de utilizare/instalare în limba româna/engleza. Nici un echipament nu 
 trebuie să se afle în situația de end of life. 

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, 
un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu 
usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  
Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, 
indiferent de marca sau producator 
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