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Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe 
Denumire proiect: Cresterea participarii la programele de formare profesionala 
continua a persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia 
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor 
Cod SMIS: 134938 
Nr. contract: POCU/726/6/12/134938 

 
 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
Pentru achizitie de furnizare de echipamente IT in cadrul proiectului 
„Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a 
persoanelor angajate din regiunea Sud-Vest Oltenia” Cod SMIS 134938 

 
 

În scopul implementarii în bune condiţii a proiectului „Cresterea participarii la 

programele de formare profesionala continua a persoanelor angajate din 

regiunea Sud-Vest Oltenia” de catre Asociatia Centru European pentru 

Promovarea si Integrarea Romilor , se are în vedere achiziţionarea de echipamente 

IT necesare pentru realizarea activitatii de management a proiectului (monitorizare, 

organizare evenimente si traininguri, recrutarea grupului tinta), cât şi în Campaniile de 

informare, constientizare şi schimb de bune practici.  

  
 

Denumire 

echipament 
Caracteristici tehnice 

Nr. 

buc. 

 Multifunctionala  

CPV 30232110-8 

1. Tehnologie echipament: laser color; 

2. Functii disponibile:   copy & print & scan & fax; 

3. Viteza: pana la 35 ppm A4 monocrom si color; 

4. Memorie: 1 GB; 

5. Capacitate stocare: 128 GB 

6. Pedestal si 2 casete pentru hartie; 

7. Duplex; 

8. RADF(two-pass); 

9. Placa de retea Gigabit; 

10. Kit tonere; 
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Scaner portabil 

CPV 30216110-0 

1. Scanner portabil, fara fir, 

2. Rezolutie de scanare de 300/600/1050 DPI; 

3. Format A4; 

4. Scanare rapida; mod de scanare color; 

5. Baterie integrata de 900 mAH litiu-polimer; 

6. Card de 16GB inclus; 

7. Dimensiune scanner 258x39x28. 
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Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau 

depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț. Cart. Rovine, 

Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com 

Se vor depune 1 exemplar original al ofertei.  

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 

vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Plicul va fi  inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei 

fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere și  numele și adresa 

Beneficiarului - numele proiectului.  

Data limită de depunere a ofertelor este 15.02.2021, ora 12.00, la sediul beneficiarului. 

Data de deschidere a ofertelor este  15.02.2021, ora 15.00, la sediul beneficiarului. Cart. Rovine, 

Str. Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3, Craiova, Judetul Dolj, e-mail: cepir@yahoo.com 

 

 

                                     Vice-presedinte 

                              Sandu Mirela 


