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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 
cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin, Direcţia 
Teritorială Iaşi cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A intenţionează să achiziţioneze 
Aparat foto digital. Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Achiziții Regionale Iasi, 
Tel.  0372.845.172 sau  0732.005.703., Fax: 0232.219.338, în atenţia:  Elena OANCEA, email: 
elena.oancea@ancom.org.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă 

1. Tip contract: Produse 
2. Denumira achiziţiei: Comanda având ca obiect furnizare aparat foto digital - 4 bucați 
3. CPV: 38651400-7 
4. Descrierea contractului 
Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de 

sarcini Anexa 2.  
 
5. Valoarea estimata fără TVA – 8.000,00 lei 

 
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Produsele vor fi noi și 

nefolosite. Se vor menționa concret producătorul cat și modelul exact al produselor ofertate pentru 
a se putea verifica îndeplinirea cerințelor solicitate.  

 La livrare produsele vor fi însoţite de certificatele de garanție, cartea tehnică precum și alte 
informaţii din partea producătorului cu privire la denumirea produsului, denumirea şi/sau marca 
producătorului, modul de utilizare, depozitare sau păstrare. Toate informaţiile trebuie să fie 
înscrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora. 

6. Condiţii contract: În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu 
trebuie să fie mai mare de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii 
scrise transmise de către ANCOM. 

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% din 
valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare 
a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de 
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.04.2015 
Locul de livrare este ANCOM DR IASI, Stradela Moara de Vant nr. 37A.  
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 achiziţii. Se va prezenta preţul  unitar pe bucată şi preţul total. 

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi 
nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului.Contractului/Comenzii. 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 
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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) 

Prezentarea propunerii tehnice :  propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate 
cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în – Caietul de sarcini (Anexa2).  

Pentru ca ofera să fie considerată  admisă trebuie să îndeplinească toate cerinţele minime 
obligatorii prevăzute în  - Caietul de sarcini.  

În acest scop, ofertantul are obligaţia de a prezenta, propunerea tehnică care va 
conţine, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care 
să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele respective.  

    
Conditii de plată: Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM DR Iași din Stradela 

Moara de Vânt nr 37A, Cod poştal 700376, Jud Iași. 
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor in contul Dvs de TREZORERIE.  
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, si 

in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in 
perioada 24-31 a lunii.  

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 recepţiei produselor si in conformitate cu prevederile art. 36 
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.  

În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a 
efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu 
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii. 

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. 
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM. 

7. Condiţii de participare 
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Criterii de adjudecare:  
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 

preţul total cel mai scăzut in Lei, fara TVA. 
9. Informatii suplimentare: Oferta se va transmite până la data de 16.04.2015 ora 

16,00 prin fax la nr. 0232219338 sau prin email la adresa elena.oancea@ancom.org.ro, sau prin 
depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM DR IASI, Stradela Moara de Vant 
nr. 37A.  

      Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 30.04.2015 
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ANEXA 1 
 
OFERTANT, 

 _________________ 

 (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate 
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă. 

 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa 
operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziţia Aparat foto digital CPV:38651400-7, 
organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Direcția 
Regionala Iași, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire 
şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile 
precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Data completării:___________  
  

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată şi ştampila) 

 
 
                                                                

 
 
 

 
 
 
 

 Se va specifica dacă  firma este platitoare sau neplatitoare de TVA 
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 ANEXA 2 

 
 

 CAIET DE SARCINI 
Aparat foto (cod CPV: 38651400-7) 

 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. 

 
Obiectul caietului de sarcini îl constituie furnizarea de aparate foto.  
Furnizarea se va face în conformitate cu cerințele solicitate în prezentul caiet de sarcini. 

 
I. Caracteristici tehnice: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Caracteristici tehnice Cant. 

1. Aparat foto tip produs : Aparat foto. 
 

Descriere : aparat foto bridge super-zoom.  
 

Caracteristici: 
Senzor 
TIP DE SENZOR: Senzor CMOS Exmor R® tip 1/2,3" (7,76 
mm) 
PIXELI EFECTIVI: 20,4 MP 
Obiectiv 
TIP DE OBIECTIV: Obiectiv ZEISS Vario-Sonnar® T* 
DISTANŢA FOCALĂ: f = 4,3 - 215 mm (24-1200mm 
echivalent in format 35mm) 
NUMĂR F: F2,8 (W) - 6,3 (T) 
Zoom 
ZOOM OPTIC: 50x 
DIAMETRU FILTRU: Da (φ55) 
Stabilizarea imaginii: STEADYSHOT, Optic 
Focalizare 
TIP DE FOCALIZARE: Focalizare automată cu detectarea 
contrastului 
MOD DE FOCALIZARE: Focalizare automată cu un singur 
cadru, focalizare manuală directă, focalizare manuală, 
focalizare automată continuă (avansată numai pentru sport 
şi filme) 
INTERVAL DE FOCALIZARE: 1 cm - la infinit (W), 2,4 m - la 
infinit (T) 
MOD DE MĂSURARE A LUMINII: Model multiplu, Central 
ponderată, Punct 
Bliţ 
INTERVAL EXTINS BLIȚ: Sensibilitate ISO automată: aprox. 
0,5 m - 8,5 m  (W)/aprox. 2,4 m - 3,5 m (T), ISO 3200: 
până la aprox. 12,0 m  (W)/aprox. 5,1 m (T) 
Expunerea 
MOD EXTINS BLIŢ: Bliţ dezactivat/Bliţ automat/Bliţ de 
umplere/Sincronizare lentă /Bliţ avansat/Sincronizare spate  
LCD 
TIP DE ECRAN: 3,0'' (7,5 cm) (4:3)/921.600 de puncte/Xtra 

4 buc. 
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Fine/TFT LCD 
VIZOR: Vizor electronic de tip 0,2 
CONTROL LUMINOZITATE: Manual (5 etape) 
Obturator 
TIMP DE EXPUNERE: iAuto (4 - 1/4000)/Program Auto (1 - 
1/4000)/Prioritate de diafragmă (8 - 1/2000)/Prioritate de 
timp de expunere (30 - 1/4000)/Manual (30 - 1/4000) 
Balans de alb 
MODURI BALANS DE ALB: Automat, Zi, Înnorat, 
Fluorescent: Alb rece, Fluorescent: Alb diurn, Fluorescent: 
Zi, Incandescent, Bliţ, Personalizat, Temperatură/filtru de 
culoare 
VARIEREA EXPUNERII: Da 
Stocare media 
MEDIU DE ÎNREGISTRARE COMPATIBIL: Memory Stick 
Duo™; Memory Stick PRO Duo™; Memory Stick PRO Duo™ 
(de înaltă viteză); Memory Stick PRO HG Duo™; Memory 
Stick XC-HG Duo™; Memory Stick Micro™; Memory Stick 
Micro™ (Mark2); card de memorie SD; card de memorie 
SDHC; card de memorie SDXC; card de memorie microSD; 
card de memorie microSDHC; card de memorie microSDXC 
Înregistrare 
REZOLUŢIA FOTOGRAFIILOR: Mod 3:2: 18M 
(5.184×3.456)/8,9M (3.648×2.432)/4,5M (2.592×1.728), 
mod 4:3: 20M (5.184×3.888)/10M (3.648×2.736)/5M 
(2.592×1.944)/VGA, mod 16:9: 15M (5.184×2.920)/7,5M 
(3.648×2.056)/2,1M (1.920×1.080), mod 1:1: 15M 
(3.888×3.888)/7,5M (2.736×2.736)/3,7M (1.920×1.920), 
mod Vedere panoramică: superangular 
(7.152×1.080/4.912×1.920)/standard 
(4.912×1.080/3.424×1.920)/mod Vedere panoramică: 360 
(11.520×1.080) 
MOD DE ÎNREGISTRARE FILME: AVCHD (până la 1.920 x 
1.080/50p la 28 Mb/s)/MP4 (până la 1.440 x 1.080/25 cps 
la 12 Mb/s)/VGA (până la 640 x 480/25 cps la 12 Mb/s) 
FORMAT ÎNREGISTRARE: Imagini statice: Compatibil cu 
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline ), compatibil cu DPOF 
GPS: Da 
Bliţ încorporat: MOD BLIŢ INTEGRAT, Bliţ dezactivat, Bliţ 
automat, Bliţ de umplere, Sincronizare lentă , Bliţ avansat, 
Sincronizare spate. 
TIP DE BLIT: Bliţ încorporat cu ridicare manuală 
GAMĂ BLIŢ INTEGRAT: Sensibilitate ISO automată: aprox. 
0,5 m - 8,5 m (1,64 picioare - 27,89 picioare) (W)/aprox. 
2,4 m - 3,5 m (7,87 picioare - 11,48 picioare) (T), ISO 
3200: până la aprox. 12,0 m (39,37 picioare) (W)/aprox. 
5,1 m (16,73 picioare) (T) 
Captură 
PROCESOR DE IMAGINE: BIONZ X™ 
MOD DE FILMARE: Program automat, Prioritate de 
diafragmă, Prioritate de timp de expunere, Expunere 
manuală, MR (Reapelare din memorie) 1, 2, mod Film 
(Program automat, Prioritate de diafragmă, Prioritate de 
timp de expunere, Expunere manuală), Panoramă, 
Selectarea scenei, mod Automat inteligent, mod Automat 
superior 
VITEZĂ DE FOTOGR. CONTINUĂ (MAX.): 10 cps (pentru 
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până la 10 fotografii) 
TEMPORIZATOR AUTOMAT: Dezactivat / 10 sec. / 2 sec. / 
portret 1 / portret 2 
SELECŢIE SCENĂ: Sensibilitate ridicată, Scenă nocturnă, 
Fotografiere cu camera în mână la asfinţit, Portret nocturn, 
Peisaj, Portret, Netezire piele, Combaterea estompării 
mişcării, Plajă, Zăpadă, Artificii, Fotografiere avansată 
pentru sport, Gourmet, Mod pentru animale de companie 
PHOTO CREATIVITY: Da 
EFECT DE IMAGINE: Cameră foto de jucărie, Culori 
inspirate de stilul pop, Posterizare, Fotografie retro, 
Supraexpunere, Parţial color, Monocrom cu contrast ridicat, 
Efect de neclaritate, Pictură HDR, Monocrom cu tonuri 
bogate, Miniatură, Acuarelă, Ilustraţie 
PANORAMĂ (CAPTURĂ): Mod inteligent de vedere 
panoramică (acceptă formatul 360) 
FUNCŢII DE FOTOGRAFIERE: Program automat, Prioritate 
de diafragmă, Prioritate de timp de expunere, Expunere 
manuală, MR (Reapelare din memorie) 1, 2, mod Film 
(Program automat, Prioritate de diafragmă, Prioritate de 
timp de expunere, Expunere manuală), Panoramă, 
Selectarea scenei, mod Automat inteligent, mod Automat 
superior 
Expunerea 
COMPENSAREA EXPUNERII: +/- 2,0 EV (trepte de 1/3 EV) 
SENSIBILITATEA ISO (FILM): Automat (ISO 80-3200, 
selectabil cu limita superioară/inferioară), sau maunual 80/ 
100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 
1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200 
Alimentare 
CONSUM DE ENERGIE (MOD CAMERĂ): Aprox. 1,4 W (vizor 
electronic: aprox. 1,1 W) 
DUR. UTIL. BAT. (CIPA, FOTOGRAFII): Până la 300 
fotografii/150 de minute 
Interfaţă 
TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE: Interfaţă USB de mare 
viteză (USB 2.0), Micro HDMI®, Suport cu interfaţă 
multiplă, Terminal multiplu/micro USB 
CONECTIVITATE: Wi-Fi-Da 
Card de memorie 
CARD SDHC: SDHC capacitate 32GB, viteza de transfer 
90MB/s, 600x 
Accesorii incluse 

 Acumulator (NP-BX1) 
 Adaptor c.a. (AC-UB10C/UB10D) 
 Cablu micro USB 
 Curea de umăr 
 Capac pentru suport 
 Capac pentru obiectiv 
 Manual de instrucţiuni 
 cablu de alimentare c.a. 

II. Locul de livrare al produselor: furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului 
ANCOM – DR Iași: Stradela Moara de Vânt nr. 37A. 

III. Termen de livrare: - 30 zile lucrătoare de la data semnării comenzii/contractului de 
către părți. 

IV. Termen de garanţie al produselor: 24 luni de la recepţie. 


