
  

Anunț consultare piață  

privind achiziția pentru token-uri usb 

 

Informații generale privind autoritatea contractantă:  

Municipiul Constanta, cod fiscal 4785631  

Adresa: BD. TOMIS NR. 51,CONSTANȚA, localitatea Constanța, cod poștal 900725 
Număr telefon contact: 0241 484 205 sau 0241 484 200  

 

Obiectul consultării: determinarea valorii estimate privind achiziția de dispozitive de 
stocare și citire. 
Cod CPV:30233000 – 1 – Dispozitive de stocare și citire 
 
Descriere consultare:  
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 12 token-uri usb. 
 

 

 
Nr. 
crt  

 

 

    DENUMIRE  

 
 
 

Cantitate 

 
 

Preț 
unitar 
(fără 
TVA) 

 

 
           Specificații tehnice-descriere 

A.  Token usb  12 buc 

 - Asigură controlul accesului la cheia privată prin 

codul PIN; 
-Se contectează prin portul USB al calculatorului; 
- Supported operating systems Windows Server 

2003/ R2, Windows Server 2008/R2, Windows 7, 

Windows XP/Vista, Mac Os, Linux, Windows 8, 

Windows 10; 
- API & standards support PKCS#11, Microsoft 

CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL 

v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG; 
- Memory size 80K; 
- On-board security algorithms RSA 1024-bit/ 

2048-bit, 3DES (Triple DES), SHA1, SHA256, 

ECC p.256, p.384, AES 128/192/256 bit; 
- Security certifications FIPS 140-2 level 3 (SC 

chip and OS); 
- Dimensions 5110 – 16.4 mm*8.5mm*40.2mm; 
- ISO specification support Support for ISO 

7816-1 to 4 specifications; 
- USB connector USB type A; supports USB 1.1 

and 2.0 ( full speed and high speed). 

 
 

Aspecte supuse consultării:  
 
Se solicită oferte de preț pentru toate produsele care corespund specificațiilor tehnice,   

fără TVA, respectiv valoarea totală (fără TVA), în vederea determinării valorii estimate. 
 
Ofertele de preț care nu întrunesc toate specificațiile tehnice, respectiv valoarea totală (fără 

TVA), vor fi considerate necorespunzătoare. 
 

 



Data transmiterii anunțului: 24.04.2018 
 

Data limită transmitere propuneri: 27.04.2018 
 
Data limită consultare: 02.05.2018 
 

Modalitate desfășurare : 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa 
de mail: nina.serbuta@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei 

municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51. 
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