
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!” 
 

 

 

Data:15.03.2013 
 
 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIE „PACHETE SOFTWARE CU LICENTA”  
 
 

Lot 1- Pachete software de prelucrare a imaginilor 48328000-3 

Lot 2- Pachete software multimedia 48520000-9 

Lot 3- 
Pachete software pentru creare de 
documente, pentru desen, imagistica, 
planificare si productivitate 

48300000-1 

 
Obiectul contractului de achizitie: Pachete software cu licenta in cadrul proiectului finantat 
prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531 

In atentia operatorilor economici interesati: 

 
ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – ARoTT este  partenera 
in contractului de finanţare nr. POSDRU/81/3.2/S/48531,contract semnat pentru proiectul 
„Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării 
procesului de transfer tehnologic” proiectul finanţat din următoarele surse: Contribuţie publică 
naţională – 6%, Contribuţie comunitară – FSE – 94%. Cofinanţarea din Fondul Social 
European se face prin „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013”, AP.3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi 
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Coordonatorul 
proiectului este IRECSON Bucuresti. 

Pentru derularea activitatilor si implementarea  proiectului este necesara achizitia de pachete 
software. 

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de  
pachete software, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos. 

 

Specificatii/Cerinte tehnice 

Nr. 
crt. 

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii Cant. 

 Lotul 1 - Pachete software de prelucrare a imaginilor 1 

 

 prelucrarea grafica a imaginilor, a cadrelor filmelor  

 sa ofere o galerie predefinita de efecte blur 

 sa permita utilizarea layerelor vectoriale 

 sa permita aplicarea efectelor gradient la vectori 

 sa permita ajustarea rapida a imagnilor, cu previzualizare in timp real, 
utilizand comanda crop 

 sa permita corectarea automata a deformatiilor maginilor rezultate din 
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Specificatii/Cerinte tehnice 

Nr. 
crt. 

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii Cant. 

utilizarea obiectivelor wide angle sau fisheye  

 sa permita salvarea fisierelor in timp ce se lucreaza (Background 
save) si sa permita functia de Auto recovery a fisierelor 

 sa permita modificarea rapida a  imaginilor prin schimbarea 
luminozitatii, contrastului, balantei de alb, curbelor. 

 posibilitatea e a prelua formate native ale camarelor foto DSLR (RAW) 
sau echivalent 

 sa permita utilizarea mastilor pe layere 

 posibilitatea de a extrage un obiect / persoana dintr-o imagine, 
elilminand fundalul 

 posibilitatea de a inlocui zonele sterse cu un continut construit 
automat care sa imite fundalul original 

 posibilitatea de a redimensiona imaginile 

 aa permita utilizare si schimbarea diferitelor moduri de culoare: 
CMYK, RGB, Grayscale, multitone  

 sa ofere posibilitatea de a crea continut vectorial sub forma de: text, 
forme libere, masti; 

 sa ofere posibilitatea de a edita continut 3D  

 posibilitatea de a crea EPS (Encapsulated Post Script) sau echivlent 

 posibilitatea de a exporta catre modulele de InDesign si Illustrator 
fisierele native (.psd) 

 

 Lotul 2 - Pachete software multimedia 1 

 

 crearea de fisiere video complexe 

 utilizarea diferitelor efecte pentru realizarea de fisiere video 

 combinarea si editarea diferitelor fisiere video; adaugarea / editarea 
sunetului; 

 trimming dinamic al timeline-ului 

 crearea de layere ajustabile 

 sprijin de format mare 

 integrarea fluxului de lucru 

 flux de lucru metadate end-to-end 

 metadate bazate pe flux de lucru eficient  

 captura video si editare  

 gestionarea de proiecte, secvenţe, clipuri şi eficient 

 gain control precis 

 servicii integrate on-line 

 

 
Lotul 3 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, 
imagistica, planificare si productivitate 

2 

 
Suita de aplicatii integrate pentru statii de lucru si laptopuri cu urmatoarele 
caracteristici: 
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Specificatii/Cerinte tehnice 

Nr. 
crt. 

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii Cant. 

 instrument de redactare si creare de documente care sa permita 
stocarea, editarea si partajarea lucrarilor si prin WEB; 

 instrument de calcul tabelar si analiza date financiare cu posibilitatea 
publicarii datelor on-line pentru a fi accesate si partajate prin reteaua 
WEB; 

 instrument pentru crearea prezentarilor dinamice cu expunerea lor atat 
local cat si on-line; 

 instrument de organizare a informatiilor si notelor cu posibilitate de 
publicare si partajare a acestora on-line; 

 instrument de gestionare a mesajelor de posta electronica, lista de 
contacte, calendare, etc 

Garantie min. 1 an 
 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul 
cel mai scăzut in conditiile respectarii cerintelor tehnice.   
 
Pretul ofertei va fi exprimat in lei , exclusiv TVA 
 
Doritorii pot depune oferta pentru fiecare lot cat si pentru mai multe loturi. 
 
Adresa achizitorului: ASOCIATIA ROMANA DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE – 
ARoTT, Str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, adresa 
internet : http://www.arott.ro/. 
 

Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la 
tel: 0251. 412775, fax: 0251.418882, sau email: cojocaru.camelia.v@gmail.com  

Oferta va fi valabila pana la data de 27.04.2013. 

Oferta va fi depusa până la data de 21.03.2013 ora 15:00 direct la sediul ARoTT, str. Stefan cel 
Mare nr. 12, Craiova, prin fax la numerele 0251. 412775, 0251.418882, sau pe adresa de 
email: cojocaru.camelia.v@gmail.com. 
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