
1 

Caiet de Sarcini 
 

 

 

 

Achiziţie soluție de scanare si 

recunoaștere (OCR) pentru 

Ministerul Justiției 

 

 

  



2 

Notă: 

Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un 

procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o 

licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu 

uşurinţă tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste 

specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent» iar 

ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele 

solicitate dacă este cazul. 

 

Introducere 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea 

contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează 

de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine 

specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale. 

în acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului 

de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale 

din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini 

vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse. 
 

 

 

Necesitate 

 

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziţionarea de scanere și a 

complexului de program pentru îmbunătățirea proceselor operaționale. 

 

Cerinţe privind caracteristicile tehnice 

Cerinţe generale 

 

Toate cerinţele tehnice sunt minimale şi obligatorii.  

Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi şi neutilizate. Ofertanţii vor 

include în ofertă, în original, un document emis de către producătorul 

echipamentelor ofertate care să certifice că modelele echipamentelor ofertate 

sunt în producţie (nu sunt declarate EOL) la data ofertei. 

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile şi cablurile de 

conexiune necesare funcţionării şi interconectării acestora, indiferent dacă 

acestea au fost sau nu expres menţionate. 

Specificaţii tehnice 

Specificaţiile tehnice sunt prezentate după cum urmează în tabelul 1.1 
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Tabel 1.1 Specificaţii tehnice pentru soluția de scanare 

 

Caracteristici Scanere  -400 bucăţi 

nr. Caracteristici Valori 

 Tip Scaner 

De tip Flux, format A4 cu modul Flatbed. 

Echipamentul trebuie livrat ca soluție integră și 

gestionată prin intermediul unui singur driver 

 Tip Matrice CIS 

 Format A4 

 Rezoluția Nu mai puțin de 600x600dpi 

 Mărimea maximala a documentului  Nu mai puțin de 216 x 6096 mm 

 Mărimea minimă a documentului 51 x 51 mm 

 Mărimea documentului pentru scanare flatbed 216 x 297 mm 

 Scanare automată față-verso Da 

 Viteză scanare A4 în regim alb/negru (200 dpi) Minim 20 ppm (200dpi) 

 

 Viteză scanare A4 în regim color (200 dpi) Minim 20 ppm (200dpi) 

 

 Viteza scanare flatbed Maxim 10 sec per pagină 300 dpi 

 Interface de conectare Posibilitate de conectare USB  

 Resursa maximală zilnică de scanare Minim 1000 pagini per zi 

 Suport Drivere TWAIN 

 Volum ADF Minim 50 foi (75 gr/m²) 

 Densitatea hîrtiei 27 gr/m² ~ 413 gr/m² 

 Senzor ultrasonic pentru evitarea lipirii foilor Da 

 Formate de scanare 
PDF, Searchable PDF , PDF/A, Secured PDF, JPEG,  

BMP, TIFF, Multi-TIFF, PNG 

 Metode de comprimare a fișierelor 
Hardware JPEG compression,TIFFCompression 

(JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression 

 Termen de garanție Minim 36 luni 

   

Caracteristici a complexului de program 

 Complexul de program 

În cadrul proiectului va fi livrată o soluție completa de 

scanare. Soluția va cuprinde scanere automate de 

documente si integrarea acestea cu sisteme terțe prin 

interfețele programabile (API) expuse de către acestea. 

Totodată soluția va avea posibilitatea de recunoaștere 

automatizată (OCR) in cel puțin pentru limbile RO,RU 

si EN. 

 Cerințe fata de interfața API 

Complexul de program va expune o interfață 

programabila care va facilita integrarea sistemului de 

scanare cu aplicațiile web. 

 

Complexul de program va permite cel puțin: 

 Expunerea prin interfață API a conținutului 

scanat; 

 Jurnalizarea la nivel local a tuturor 

accesărilor; 

 Aplicarea mecanismelor de securitate pentru 

restricționarea la interfață API; 

 Lansarea procesului de scanare prin interfață 

API; 

 Suport ADF; 

 Suport scanare pe fata si dos; 

 Suport recunoaștere automatizata (OCR); 
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 Suport recunoaștere automatizata MRZ si 

MRP 

 Suport recunoaștere Bar Code 1D si 2D 

 

 Suport pentru integrare si garanție Minim 36 luni. 

Documente Necesare: 

1. Certificat de înregistrare 

2. Certificat de lipsă a datoriilor față de bugetul public 

3. Experiența similară în integrarea unor astfel de soluții, prezentarea 

copiilor a minim 3 contracte din domeniul specific 

4. Autorizație de la producător (MAF) eliberat special pentru proiectul 

dat 

5. Deținerea sau copia contractului cu Service Centru Autorizat, pe 

teritoriul RM 

 


