
CATALOG CU SPECIFICATII TEHNICE 

pentru achiziții T.I.C. 

în Instituțiile Publice din județul Bihor 

Prezentul catalog conține recomandări pentru achiziții TIC și include specificațiile tehnice 

aferente următoarelor echipamente/produse software: 

1. Stație de lucru / portabilă cu monitor și UPS; 

2. Server x86; (în curând) 

3. Dispozitiv criptografic de tip token și aplicație de semn. electronică (în curând) 

4. Pachet tip office  

5. Soluție software de protecție 

  



 

STAȚIE DE LUCRU /PORTABILĂ CU MONITOR ȘI UPS 

Caracteristica tehnică  Parametri 

Procesor Model Intel i3 <sau> Intel i5 sau configurație 

echivalentă din punct de vedere al 

performanței 

Frecventa de bază: 1,2 — 3,6 GHz 

Cache: 4 - 9 MB 

Număr de nuclee: 2 - 6 nuclee 

 

Placă de bază Interfață video integrată 
Da, VGA ‹și/sau> DVI <și/sau> HDMI 

‹și/sau> Display Port 

Interfață rețea integrată 10/100/1000 Mbps (Desktop) 
Wireless  
802.11ac (Wifi 5) 
802.11ax (Wifi 6) 

Interfață Audio integrată da 

Porturi integrate 4 <sau> 6 x USB (minim 2x USB3.0) 

1 x RJ45 (desktop) 

1 x microfon; 1 x căști 
Memorie Tip memorie DDR4 

Capacitate 4 <sau> 8 GB 

Suport stocare date Tip SSD 

Capacitate Minim 250 GB 

Mouse Interfață USB cu fir sau wireless <sau> Bluetooth   

Tracking Optic 

Tastatură Interfață USB cu fir sau wireless <sau> Bluetooth   

Tip US key 

Monitor Tehnologie de iluminare CCFL <sau> LED 

Diagonală (inch) 13-17 (Laptop) și 18 – 27 (Desktop) 

Interfață Compatibil cu placa de bază 

Rezoluție Minim 1920 x 1080 (px) 

UPS Autonomie Minim 10 min 

Frecvență  50Hz 

Tensiune de intrare 220-240 V 

Management prin USB Da 

Ieșire audio Tip Boxe <sau>  Difuzoare incorporate <sau> 
căști 

Garanție  Minim 2 ani 

 

  



PACHET DE TIP OFFICE 

CARACTERISTICĂ TEHNICĂ PARAMETRII 

Aplicații minimale incluse: 

- procesor de texte și editor de tip HTML cu posibilități de 
tipărire, setare și vizualizare zonă de tipărire, salvare în 
format XML și format WEB, modificare și corectare text, 
inserare texte, obiecte sau imagini; 

- calcul tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilități de 
tipărire, setare și vizualizare zona de tipărire, reprezentări 
grafice de diferite tipuri, salvare în format XML și format 
WEB, inserare text, obiecte sau imagini; 

- prezentări - creare implicită sau import de texte, imagini 
sau fișiere video; 

Extensii suportate de procesorul de texte: *.odt, *.wbk, *.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.htm, 
*.html, *.rtf, *.txt, *.xml. 

Extensii suportate de apl. calcul tabelar: *.ods, *.xl, *.xlx, *.xlsm, *.xlam, *.xltx, *.xltm, *.xls, *.xlt, *.htm, 
*.html, *.xml, *.xla, *.xlm, *.xlw, *.odc, *.uxdc, *.ods, *.prn, *.txt, 
*.csv, *.dbf, *.xlk, *.bak. 

Extensii suportate de modulul pentru 
crearea de prezentări: 

*.odp, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pps, *.ppsx, *.ppsm, *.potx, *.pot, 
*.potm, *.htm, *.html, *.ppam, *.ppa. 

 

  



SOLUȚIE SOFTWARE DE PROTECȚIE (ANTIVIRUS) 

CARACTERISTICA 
TEHNICĂ 

PARAMETRII 

Caracteristici 
generale 

Asigurare protecție avansată în tip real antivirus, antimalware, anti-spam, anti-
spyware, anti-phishing, anti-ransomware, firewall 

Modul antivirus și 
anti-spyware 

Asigurare diferite niveluri de detecție bazată pe semnături, bazată pe 
comportamentul fișierelor, pe monitorizarea proceselor. 
Existența unui singur motor de scanare bazat pe scanare automată în timp real, 
scanare în profunzime a arhivelor, euristică comportamentală, scanare bazată 
pe semnături, scanare la cerere și la acces al oricărui mediu de stocare a 
informației, scanare automată a emailurilor atât la primire cât și la trimitere, 
scanare în rețea. 
Permite funcționarea și în mod „stand alone” (cu sau fără suport de rețea). 

Modul anti-malware Asigurare protecție în timp real și filtrare contra website-uri malițioase. 
Să ofere protecție completă contra vulnerabilităților de sistem și software, 
astfel încât să nu fie exploatate de către un program malițios. 
Asigurare straturi multiple de protecție anti-ransomware cu rol de prevenire, 
detecție și remediere. 
Monitorizarea proceselor în timp real. 

Modul anti-spam Cu funcția de filtrare a mesajelor de tip spam. 
Cu funcția de scanare avansată anti-spam. 
Adaptare la tehnici noi de lansare a spamului. 

Modul anti-phishing Blocare automată a accesului la pagini web de tip phishing. 
Detectare trafic suspect web și de rețea. 

Modul actualizare Actualizări de semnături de antivirus și anti-spyware periodice în mod automat 
și/sau manual, protecție continuă împotriva celor mai noi amenințări 
informatice și upgrade la noile versiuni ale produsului pe perioada 12 luni sau 
24 luni sau 36 luni cu posibilitatea de prelungire ulterioară în funcție de 
resursele financiare disponibile. 

Modul carantină Trimiterea în carantină a fișierelor suspecte sau infectate print-un mediu 
securizat care să nu afecteze funcționalitatea sau disponibilitatea aplicațiilor 
care rulează în timp real pe stația de lucru și/sau servere. 
Ștergerea automată a fișierelor carantinate mai vechi de o anumită perioadă. 
Posibilitatea de restaurare și/sau mutare a fișierelor din carantină în locațiile 
lor originale. 

Compatibilitate Compatibilitate cu sistemul de operare solicitat sau existent. 

Certificări Să dețină cel puțin o certificare de specialitate emisă de organizații 
internaționale de profil (ex. Virus Bulletin, ICSA Labs, Checkmark) 

Capabilități Protecția mediilor de stocare de tip USB/HDD/SSD, USB Flash. 
Posibilitate blocare porturi acces citire/scriere a mediilor de stocare a stațiilor 
de lucru și/sau servere. 
Posibilitatea de a oferi și de a utiliza o consolă centralizată de administrare, 
instalată local sau la distanță. 
Posibilitatea de detectare sandboxing. 

 


