
 

 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 
Beneficiar: Liceul Teologic Baptist Resita 
Titlul subproiectului: Sansa+ 
Acord de grant nr. 929/SGL/R III din 27.10.2020 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
 Achiziția de bunuri, altele decât consultanța 

 
Denumirea achiziției: Lot 1:  Multifuncțională profesională 
 
 

 
 Specificații tehnice solicitate 
 Multifuncțională laser color 

Tehnologie Descriere generală: 
Tip produs Imprimanta multifunctionala 
Tehnologie printare Laser 
Mod printare Color 
Functii principale Fax Copiere Scanare Printare 
Conectivitate USB Retea 
Format general imprimanta A3 
Functii speciale Copiere continua: 1 - 999 copii 
Tip display Touchscreen 
Dimensiune display 17.5 cm 

Funcționalități 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Manevrare hartie 
Capacitate hartie intrare (coli) 400 Capacitate hartie iesire (coli) 350 
Greutate hartie 64 - 176 g/mp 

Specificatii tehnice 
Frecventa procesor 800 MHz Capacitate memorie 1290 KB Capacitate 
stocare 250 GB Putere consumata 850 W Interfata USB Timp de incalzire 
32 s Timp de raspuns printare 9.5 s Sistem de operare compatibil 
Microsoft Windows 8 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft 
Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 
Server 2008 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 
2008 R2 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Mac OS X 
10.6.8 sau versiuni ulterioare 
Copiator 
Viteza de copiere monocrom 35 ppm Viteza de copiere color 35 ppm 
Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600 Parametrii zoom 25 - 400% 

Imprimanta 
Viteza de printare monocrom 20 ppm 35 ppm Viteza de printare color 20 
ppm 30 ppm Rezolutie printare (DPI) 600 x 600 
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 Specificații tehnice solicitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANȚIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumabile 
livrate 

Scanner 
Rezolutie scanare (DPI) 600 x 600 Functii scanner Scanare catre Fisier 
Scanare catre E-mail Scanare catre USB Scanare catre PC 
Dimensiuni & greutate 

Greutate 64 Kg Lungime 600 mm Latime 563 mm Inaltime 700 mm 
”sau echivalent” 

� Transport si instalare incluse 
 
- (min.) 12 luni oferită de producător 
- livrare, instalare la sediul beneficiarului va fi făcută de către vânzător indiferent 
de locația beneficiarului 
- înlocuirea/depanarea echipamentelor defecte în perioada de garanție se va 
face la sediul beneficiarului, 
- dacă sunt necesare costuri de transport acestea vor fii suportate de vânzător 
- Perioada de rezolvare a unui defect nu va fii mai mare de zece (10) zile 
calendaristice, de la data in care vânzătorul este înștiințat în scris (email) de 
apariția unui echipament defect 
- Perioada de garanție se va extinde cu numărul de zile în care echipamentul a 
fost nefucțional 
 
Produsul se va livra împreună cu toner inclus pentru minim 15.000 
pagini per culoare format A4 la o acoperire standard de 5%. 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar – 10 ani 
 Piese de Schimb 

Instrumente şi Accesorii Notă: Ofertantul va prezenta soluția și va 
detalia funcționalitățile și specificațiile incluse care răspund cerințelor 
de mai sus; se vor preciza în detaliu accesoriile și conectică incluse. 
Manuale DA 
Cerinţe de Întreţinere 
GARANTIE 
 

 
MIREA NICOLETA, 

Responsabil pentru achiziții 
 
01.12.2020 

 
IMPORTANT! 
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează 
produse de o anumită origine/ fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea 
acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor 
ofertanţi. 
Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a 
unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă 
numai însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are 
posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru 
ofertanţi. 


