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CAIET DE SARCINI 
Furnizare echipamente informatice 

 

Nr. crt. Cod CPV Descriere Cantitate 

1 30232110-8 Multifuncțional 4 

 
Generalităţi 

 Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din 
documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru 
echipamente şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează 
de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de 
evaluare a ofertelor este „preţul cel mai scăzut”. 
  

Echipamentele ce urmează a se achiziţiona trebuie sa aibă o garanţie de  
minim 2 ani. Pentru defecţiunile constatate, termenul de remediere va fi de maxim 7 
zile. În cazul în care remedierea defecţiunilor nu se poate efectua în termen de 7 zile, 
furnizorul se obligă să înlocuiască echipamentul/componenta defectă cu unul/ una 
echivalentă/superioară. În cazul în care remedierea defecţiunilor nu se poate realiza 
în termen de 30 de zile, echipamentul va fi înlocuit cu unul nou cu configuraţie 
echivalentă/superioară faţă de cea livrată. Produsul care în timpul perioadei de 
garanţie îl înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie 
completă care curge de la data înlocuirii produsului. 

 
 
 
 
 
 
 

APROB 

PREFECT, 

Haralambie EPURE 

 

 



                                        Multifuncțional  
 

CARACTERISTICĂ TEHNICĂ PARAMETRII 

Format A4 

Tehnologie laser  

Mod tipărire Monocrom 

Funcţii 
Imprimare,  
Scanare,  
Copiere 

Format medii imprimare A4, A5, B5 

Imprimantă 

Viteza imprimare calculată de 
la momentul în care 
echipamentul este pregătit 
pentru imprimare 

35  ppm 
 

Rezoluție imprimare 1200 x 1200 dpi 

Scanner 
 

Rezoluție optică 600 x 600 dpi  

Scanare in formate PDF, JPEG, TIFF 

Facilitați scanare 
Scanare catre folder,  
Scanare catre e-mail,  
Scanare catre retea 

Copiere 
 

Rezoluție 600 x 600 dpi 

Alte cerinţe 
 

Alimentare hârtie 300 coli 

ADF automat Da Scanare fata/verso (Duplex-   single-pass) 

Capacitate ADF 40 pagini 

Duplex automat Da 

Conectivitate 
1 x port de rețea 
1 x USB 

Compatibilitate sisteme de 
operare utilizate de beneficiar 

Windows  

Interfața utilizator Ecran LCD 

Consumabile incluse şi 
accesorii 

drivere,  
cablu de alimentare 220 V (CEE 7/7),   
cablu conectare către USB 2.0 (se acceptă şi adaptor),  
un set de consumabile inclus. 

Garanție 2 ani 
  

 
Intocmit, 

 

 



ANEXA la Caietul de sarcini nr. 8846/26.05.2022 
    APROBAT: 

                       PREFECT, 
                          Haralambie EPURE 
 
 

 
 
 
Specificatii tehnice 
Caracteristicele tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Specificatii tehnice U/M Cantitate Pret estimat 
fara 

TVA/buc. 

Pret estimat 
fara 

TVA/total 
cantitate 

1 Multifuncțional Conform Caietului de 
sarcini 

Buc. 4   

 
NOTA: In continutul facturii, OBLIGATORIU, produsul va purta denumirea 
mentionata in prezenta Anexa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


