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Echipamanete de fotocopiere  - MULTIFUNCȚIONALĂ A3 COLOR în beneficiul 

proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în 

contabilitate și finanțe” cod MySMIS 2014 + 131881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titlu proiect: ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică 

în contabilitate și finanțe” cod MySMIS 2014 + 131881 

Autoritatea contractantă: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

Justificare: Potrivit Contractului  de  finantare  nr.  POCU626/6/131881  încheiat  intre 

Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operational Competitivitate 2014-2020 si Academia de Studii Economice din Bucuresti, in 

calitate de beneficiar al finantarii, urmează să se achizitioneze Echipamente de fotocopiere 

necesare pentru desfășurarea in conditii optime a activităților din cadrul proiectului.  

 

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 color 

Buc. 3 Caracteristici produs: 

- Viteza de lucru monocrom/color 25ppm 

- 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) 350 

Capacitate hartie iesire (coli) 1350 

   

SPECIFICATII  TEHNICE 

Capacitate memorie minim 2 GB 

Timp de incalzire 15 s 

Limbaj printare GDI PCL 6/5e COPIATOR 

Viteza de copiere monocrom/color 25ppm 

Rezolutie copiere (DPI) 600 X 600 

 

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 

 

Caracteristici generale: 

 

Tip produs Imprimanta  multifunctionala 

Tehnologie printare         Laser 

Mod printare   Color  

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 (paginilluna) 5000 

 

Consumabile incluse: 4 x tonere black 

Procesor minum 1 Ghz 

Suport simplu cu roti 

Garanție : 3 ani 

 

 

Buget: Bugetul alocat pentru achizitia avand ca obiect "Echipamente de fotocopiere ", 

în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii 

de practică în contabilitate și finanțe” cod MySMIS 2014 + 131881 este de 30.252.09 lei 

fara TVA  dupa cum urmează: 
 

 Multifuncțională A3 color - 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 de proiect,  

Conf. univ. dr. Adrian ANICA POPA 

 

 

 

 

 

 


