
Caiet de sarcini Primăria Cărpineni 

DENUMIREA SERVICIILOR Unități 

Deplasare inginer (specialist) la sediul beneficiarului 36 

    

Instalare Sisteme de Operare (SO)   

Instalare Sistem de Operare  Windows 7 32/64 biti RO/RU 15 

Instalare Sistem de Operare  Windows 8.1/10 64 biti RO/RU 5 

    

Instalare software   

Instalare Microsoft Office 2010/2013/2016 RO/RU 20 

Instalare drivere pentru dispozitive(LAN, VGA, SOUND, etc…)   

Este indicată instalarea unui driver ce nu este inclus în instalarea standard a sistemului 

de operare 300 

Software pentru testare și diagnosticare 20 

Software pentru lucru în internet   

Browsere, Adobe Acrobat, Adobe flash player, etc(pentru fiecare unitate instalată) 100 

Instalare alte utilități 20 

  

Depistarea și eliminarea virușilor   

Depistarea și înlăturarea virușilor(scanarea complexă a unității) 20 

Instalare software antivirus 20 

Verificarea și curățarea computerul de spyware 20 

Eliminare "SMS-virus" 20 

    

Lucrul cu informația (Recuperare date)   

Defragmentare harddisk   

Este indicat costul defragmentării unui disc logic, poate depinde de marime 10 

Partiționare harddisk 20 

Modificare File System (Partiție curată - fără date, în alte cazuri - în funcție de 

cantitatea de informație) 10 

Formatare harddisk 20 

Copierea, transmiterea/Restaurare date după un eșec software, pt 1 Gb 5 

Deteriorare File System, erori logice sau fizice 3 

Salvarea informației de pe discul "C" la instalarea Sistemului de Operare 20 

    

Internet, LAN, Wi-Fi   

Conectare PC-uri multiple la o imprimantă(pentru fiecare PC-conectat) 9 

Instalare și configurare clienți terminali 20 

    

Asamblarea și reparația calculatorului   

Instalare sau înlocuire HDD 2 



Setarea wi-fi adaptor /video / audio / placa de retea(LAN) 15 

Instalare sau înlocuire memorie operativă 2 

Profilaxie bloc de sistem (curățarea sistemelor de răcire, cooler, radiatoare, înlocuire 

pastă termică) 15 

Reparație sistem de răcire 5 

    

Servicii de reparație și întreținere notebook și netbook   

Curățare notebook de praf (sub taste, ecran și la încheieturi, carcasă, etc) 5 

Profilaxie notebook-uri și netbook-uri (Curățarea sistemului de răcire, căile de 

aerisire, ventilatoare, radiatoare, înlocuire pastă termică şi bandă termică) 5 

    

Conectare și configurare dispozitive   

Conectare scanner/imprimantă 7 

Conectare imprimanta multifuncțională 2 

    

Servicii suplimentare   

Curățare fișiere temporare (fișiere inutile, pe o unitate logică) pt 1 un. 20 

Configurare meniu Autorun 20 

Configurarea și optimizarea parametrilor de bază Windows 20 

Înlăturarea problemelor de software, hardware, reţea (în funcţie de complexitate), pe 

1 un. 20 

Configurare sistem de ieșiri și intrări de bază (BIOS) 20 

Eliminare programe nedorite 20 

TOTAL   

 


