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Achizitie Echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul - 

MULTIFUNCȚIONALE în beneficiul proiectului “Stagii de practică și activități de 

orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” – Cod SMIS 

2014+: 133278 

 

 

 

 

 

 

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, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate 

prin Caietul 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 neconforme şi vor fi 

respinse. 

 

 



Obiectul achizției: Furnizarea de echipamente de fotocopiere pentru desfășurarea in conditii 

optime a activităților din cadrul proiectului, după cum urmează: 

 

Denumire produs UM Cantitate Specificații Tehnice 

Multifuncțională 

A3/A4 color 

Buc. 2 Caracteristici produs: 

- Viteza A4/A3: Color: până la 35 ppm, Negru: 

până la 35 ppm; 

- Format hartie: B5-A3 si formate customizate; 

- Software pentru managementul 

echipamentului   pentru  administrare  si 

asigurarea  disponibilitatii   maxime  a 

echipamentului;  

- Manevrare flexibila a hartiei - 

capacitate mare de alimentare si 

configurare flexibila a tavilor 

 

Specificații:  

MANEVRARE HARTlE 

Capacitate hartie intrare (coli) pana la 350 

Capacitate hartie iesire (coli) pana la 1350 

   

SPECIFICATII  TEHNICE 

Capacitate memorie minim 2 GB 

Timp de incalzire 15 s 

Limbaj printare GDI PCL 6/5e COPIATOR 

Viteza de copiere monocrom 25ppm 

Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600 x 8 dpi 

(îmbunătățit) 

 

Imprimanta:  

Rezolutie printare (DPI) 600 X  600 

  Printare fata – verso : duplex automat 
 

SCANNER 

Rezolutie scanare (DPI) 600 X 600 

Scanare automata fata verso: DADF automat 

Formaturi fișiere scanate JPEG, PDF liniarizat 

(setat prin server web integrat), PDF, PDF/A, 

PDF protejat cu parolă, Căutare în PDF, TIFF, 

XPS 

Scan drivers TWAIN, WIA (Network only) 

Destinații de scanare Scanare către rețea (prin 

FTP/SMB), Scanare către USB, Scanare către e-

mail 

 

Caracteristici generale: 

Tip produs Imprimanta  multifunctionala 

Tehnologie printare         Laser 



Mod printare   Monocrom  

Functii principale Scanare, Printare, 

 Fax, Copiere 

 Conectivitate  si prin USB 2.0, 3.0 

                                          si prin Wi-Fi  

                                          și prin Retea 

Format general imprimanta A4 ,A5, A3  

Printare fata;verso Duplex) Automat, Manual 

Alimentator automat de documente (ADF) 

Ciclu de lucru maxim (paginilluna) 15000  

Volum recomandat de printare (pagini luna) 5000 

 

Procesor minum 1.05 GHz 

Dimensiuni - minime (LxAxÎ) 432 x 540 x 599 

mm 

Suport simplu cu roti 

Garanție: 3 ani 

 

NOTĂ: 

Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 

indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de 

comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea 

cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». 

Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, 

indiferent de marca sau producator. 

 

Buget: Bugetul alocat pentru achizitia avand ca obiect Echipamente de calcul şi 

echipamente periferice de calcul ", în beneficiul proiectului “Stagii de practică și activități de 

orientare profesională pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

Administrarea afacerilor și Economie și afaceri internaționale (BREIT)” – Cod SMIS 2014+: 

133278 este de 20.168,06 lei fara TVA  dupa cum urmează: 

 

• Multifuncțională - pret unitar 10.084,03 lei fara TVA; 

 

Informații suplimentare:  

▪ Instalare si asamblare: Echipamentul va fi instalat si asamblat de catre furnizor 

(utilizand personal calificat propriu) si pe cheltuiala acestuia la sediul (biroul) autoritatii 

contractante asa cum este indicat in documentele achizitiei 

▪ Punere in functiune si testare: Echipamentul va fi pus in functiune si testat de catre 

furnizor (utilizand personal calificat propriu) si pe cheltuiala acestuia la sediul (biroul) 

autoritatii contractante asa cum este indicat in documentele achizitiei 

▪ Activarea / initializarea echipamentului: Echipamentul va fi activat si initializat (daca 



este cazul) de catre furnizor (utilizand personal calificat propriu) si pe cheltuiala acestuia 

la sediul (biroul) autoritatii contractante asa cum este indicat in documentele achizitiei. 

▪ Livrarea se va face cu titlu gratuit la sediul autorității contractante.  Plata se va realiza 

prin OP, in contul de trezorerie al operatorului economic, conform art. 6, alin. 1 din 

Legea nr. 72/2013. 

 

 

Manager proiect 

Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON 

 


