
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea investitiei ,,Cresterea gradului de utilizare a internetului  prin achizitia de 

echipamente/dispozitive electronice in comuna Gioseni, judetul Bacau” 
 
 Consiliul Local al comunei GIOSENI, județul Bacău,  întrunit în şedinţă extraordinară de 
îndată la data de 12.11.2020 
 Având in vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei GIOSENI inregistrat sub nr. CL 427/11.11.2020 prin care se 
propune initierea unui proiect de hotarare privind – aprobarea participarii Comunei GIOSENI in cadrul: "Programului 
Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitive, Prioritatea de investiții ; 
    - raportul biroului contabilitate , achiziții, administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
GIOSENI, inregistrat sub nr. CL 426/11.11.2020 prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/442/443/444    din  12.11.2020; 
 În baza prevederilor: 
  - Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicată; Art.3 si 4 din Carta Europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; Art.7 alin. (2) din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;  
Ordinul  Ministrului Fondurilor Europene nr. 1186 /2020 pentru modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent 
Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-
învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2397 / 2018, 
cu modificările ulterioare; 
 Luând în considerare : 
 - Ghidul de finantare aferent Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC 
pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate ,Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de 
utilizare a Internetului, Acţiunea 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 
 In temeiul  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin.7 lit. a) , art. 139 alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit a) ,  
art. 197 alin. (1), (2), (4) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

     HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1 Se aproba participarea Comunei GIOSENI in cadrul  Programului Operaţional Competitivitate, Axa 
prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 
2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate ,Obiectiv Specific 
OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 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. 
 Art.2 Comuna GIOSENI va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a contractului de finantare ce ar urma 
sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. 
 Art.3 Comuna GIOSENI va  asigura şi susţine contribuţia financiara proprie aferenta cheltuielilor eligibile ale 
proiectului, conform  Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 Art.4 Comuna GIOSENI va  asigura şi susţine cheltuielile neeligibile ale proiectului , conform Anexei nr. 1 la  
prezenta hotărâre. 
 Art. 5 Comuna GIOSENI va  intocmi Documentatia de achizitie publica, va asigura organizarea si derularea 
procedurii de achizitie publica si achizitia bunurilor si serviciilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile 
publice. 
 Art. 6 Caracteriscile tehnice minimale se regăsesc în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 7 Aducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se asigura de catre primarul comunei GIOSENI, d-nul Tamas 
Bernadin, prin Biroul contabilitate, achiziții publice, administrativ. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei,  Primarului comunei si 
Prefectului județului Bacău, biroului precizat la art.7  și se aduce la cunostință publică prin afișarea la sediul primariei, 
precum si pe pagina de internet www.primariagioseni.ro 

 
Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Bașcândură Marinică   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,      
  Cristina Sandu 
 
 

 

NR. 54 
din  12  noiembrie  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu   13 voturi ,, pentru ”  din  13  consilieri prezenți. 
Red.SC/3ex. 

http://www.primariagioseni.ro/


ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 
          Anexa nr. 2  

        La HCLnr. 54 din 12.11.2020 

 
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE 

 
 

1. TABLETE SCOLARE 
 

Tehnologie 
Reţea 

GSM I HSPA / LTE, va funcţiona în orice reţea 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 protecţie Dedicată, tip TPU, să ofere protecţie împotriva zgârieturilor şi şocurilor,margine care 
să protejeze ecranul, sa ofere functionalitatea tip 

stand ( inel, pliere, etc. ) 

Ecran Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluţie 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 support oficial asigurat de 

producator pentru upgrade la cel putin 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 fară husă de protecţie 

 

Cerințe Suplimentare: 

1. Producatorul / 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 permita transferul de date cat si 
incarcarea dispozitivului, cu o lungime de minim 1 metru. 

4. În valoarea de achiziție a tabletelor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la 
internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni. 
 



 
2. TIPURILE DE ECHIPAMENTE ȘI DISPOZITIVE NECESARE ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

 

Nr. crt. Denumire  Specificații tehnice 

1 Laptop 

Intel i3 generatia 10 sau echivalent ( scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net ) 

Display 15"-16", HD. 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

SSD: minimum 256GB,  

Placă video inclusă. 

Camera web inclusă. 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 

Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 

Greutate: mai mica de 2 Kg 

Sistem de operare: in functie de necesar 

2 
Sistem Desktop 

+ Monitor  

Procesor: Intel i3 generatia 9 sau echivalent ( scor minimum de 6.000 pe 
cpubenchmark.net ) 

Placa video: integrata 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 2400 MHz 

Stocare: HDD 1TB si/sau SSD minim 250 GB 

Porturi: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45, 4 x Audio, 1 x HDMI 

Retea: 10/100/1000 

Unitate optica: DVD RW 

Sistem de operare: in functie de necesar 

Periferice: tastatura + mouse 

Monitor: IPS, 27'', Anti-Glare, 1920 x 1080 pixeli, timp de raspuns minim 5ms 

3 
Sistem All-In-

One 

Tip: All-In-One 

Display: diagonala 21 inch, rezolutie 1920x1080 pixeli 

Webcam: integrat, rezolutie 1280x720 pixeli 

Microfon: integrat 

Procesor: Intel i3 generatia 9 sau echivalent (scor minimum de 5.000 pe 
cpubenchmark.net) 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 

Stocare: HDD 1TB si/sau SSD minim 250 GB 

Placa video: integrata 

Unitate optica: DVD RW 

Sunet: boxe incorporate 

Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0,  

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 

Periferice: tastatura + mouse 

Sistem de operare: in functie de necesar 

4 Camera web 

tip senzor: CMOS 

rezolutie senzor: 2.0 Mpixeli 

Intregistrare video: HD 1080p, 30 fps, focalizare automata 

Rezolutie video: 1920 x 1090 pixeli 

Interfata: USB 

Microfon: Incorporat 

5 
Camera web 

conferinta 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom minim 1x HD 

Unghi vizualizare minim: 75 grade diagonala 

Microfon: distanta preluare minim 2,4m 



Sunet: integrat si/sau extern 

Codare H.264 

6 Proiector 

Lumeni: 3000 ANSI mod normal si 2000 ANSI economic 

Rezolutie nativa: 1280 x 800 pixeli 

Contrast: 15.000:1 

Aspect imagine: 16:10 

Conectori: VGA, HDMI, Composite video, USB 

7 Ecran proiectie 

Tip suport: trepied 

Diagonala: 2,5m 

Suprafata de proiectare: 200 x 200 cm 

8 Ecran proiectie 

Tip suport: perete 

Diagonala: 2,5m 

Motor: da 

Telecomanda: da 

Suprafata de proiectare: minim 150 x 200 cm 

9 Router wireless 

Porturi LAN: 4 x LAN 

Porturi WAN: 1 x WAN 

Porturi LAN/WAN: 10/100/1000 Mbps 

Frecventa: 2.4 / 5 GHz 

Standarde: IEEE 802.11ac/n 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 

Dual band: da 

Viteza transfer: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5 GHz - 1300 Mbps 

Tipuri WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP 

Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryption, Filtrare 
URL, Controale de timp,  

Firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding 

DNS: Rezervare adres, Lista clienti, DHCP Server 

10 
Tabla 

Interactiva 
  

11 Sistem 
management  

dispozitive Sistem de Management dispozitive – MDM care să permită minimum: 

   instalarea/dezinstalarea aplicațiilor 

   restricționarea accesului la anumite aplicații 

   configurarea aplicațiilor instalate 

    localizarea dispozitivelor 

   blocarea acestora în cazul unor evenimente neprevăzute 

   

posibilitatea blocării funcțiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, 
resetare, etc.) 

    posibilitatea încărcării de documente pe tabletă de la distanță. 

12 Tableta grafica Rezolutie: 2540 lpi 

   Nivel presiune creion: 4096 

 
 
 

Primar,        Consilier achiziții publice, 
Bernadin TAMAȘ                                                                             Ana – Maria  TURCU  
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