
#C2 General

Tehnologie Retea
GSM I HSPA / LTE, va funcţiona în orice reţea publică de 

telefonie
mobilă.

da DA

Cartela SIM
1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu 

modelul de SIM ofertat.
Micro SIM Nano SIM

3G DA da da

4G DA da da

Husa
Dedicată, tip TPU, să ofere protecţie împotriva zgârieturilor şi 

şocurilor,margine care să protejeze ecranul, sa ofere 
functionalitatea tip stand ( inel, pliere, etc. )

da da

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%.

TFT IPS, raport 16:10, dimensiune 10.1", rezolutie 
1280 x 800pixeli, raportul dintre ecran şi corpul 

tabletei este de 80.8%

TFT IPS, raport 16:10, dimensiune 10.1", rezolutie 
1280 x 800pixeli, raportul dintre ecran şi corpul 

tabletei este de 80.8%

Sistem operare
Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu support 
oficial asigurat de producator pentru upgrade la cel putin o 

versiune ulterioara

Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services), cu 
support oficial asigurat de producator pentru upgrade 

la cel putin o versiune ulterioara

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

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.265

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.266

CPU Octa-core ( 4x 1.5 GHz + 4x 1,5GHz), 64bit. Octa-core ( 4x 1.8GHz + 4x 2.3 GHz), 64bit. Octa-core ( 4x2.0GHz, 4x 1.5Ghz)

Memorie 16GB interna, 3GB RAM 32GB interna, 3GB RAM 32GB interna, 3GB RAM

Memorie externa Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB
Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 

128GB
Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 

128GB
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth BT 5.0 BT 5.0 BT 5.1

GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS

Camera foto spate 5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps 5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps DA, 8 MP AF

Camera foto fata 2 MP 2 MP DA, 5MP FF

Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm Încorporat difuzor, conectivitate jack 3.5mm

Microfon Încorporat Încorporat Încorporat

USB USB Type-C sau micro USB 2.0  USB 2.0 Type C  USB 2.0 Type C

Baterie Li-Po 5000 mAh Li-Po 6000 mAh 5500 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)

da da

Greutate max. 500g (fara husa)+/-10% 519 473

Punctaj suplimentar
Memorie interna >16GB - max. 5pcte 32 GB 32GB

RAM > 3GB - max. 5pcte 3GB 3GB

Procesor - frecventa >1.5GHz -max. 5pcte  4x 1.8GHz + 4x 2.3 GHz 4x 2.0 GHz + 4x 1,5GHz

Baterie > 5000mAh - max. 5pcte Li-Po 6000 mAh 5500mAh

Cerinte suplimentare

Cerinte CS MEN Allview Viva H1003LTE PRO/1 TCL Tab 10 (Aquaman 4G PRO)
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1

Termenul de garanție de 24 de luni precum și lista centrelor de 
service acreditate la nivelul județelor trebuie să fie clar 

menționate în Certificatul de garanție al produsului emis de 
firma care introduce produsele în Romania sau după caz de 

producător dacă acesta are rețea de service proprie în România.

da da

2 Tabletele oferă posibilitatea conectării unor tastaturi. da da

3

Tabletele vor fi livrate cu sistem de operare Android 10 
certificat GMS (Google Mobile Services), cu acces la magazinul 
de aplicații Google Play Store si cu suita de aplicații Office 

instalată (Word, Excel, PowerPoint-citire și scriere, PDF-citire), 
fără costuri suplimentare sau limitări.

da da

4 Tabletele vor fi livrate cu sistem de operare în limba română da da

5

Tabletele ofertate vor avea un sistem de management la 
distanță – 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.

da da

6 Aplicațiile de tip MDM vor fi preinstalate și pre configurate. da da

7
La inițializarea tabletei, sau după resetarea la setările din 
fabrică, aceasta va fi disponibilă automat fără configurări 

suplimentare din partea utilizatorului pentru administrare în 
platforma MDM

da da

8 Tabletele vor fi livrate cu SIM inserat, serviciile de internet 
active și PIN dezactivat.

da da

9
Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante un 

tabel centralizat cu seria tabletei asociată cu seria SIM, 
numărul de telefon și codul IMEI.

da da

10
Toate produsele ofertate și care vor fi livrate trebuie să fie 

noi, nefolosite și să îndeplinească toate cerințele și 
specificațiile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

da da

11
Ofertantul poate oferta produse cu caracteristici tehnice și 

performante superioare celor solicitate prin prezentul caiet de 
sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă. Ofertele 

alternative nu sunt permise.

da da

12 Pe tabletă va fi inscripționat, la loc vizibil, IMEI-ul tabletei da da
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