
 

 

Nr. 13.925/21.02.2011 

ANUNŢ ACHIZIŢII 

Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Alba implementează proiectul “ Măsuri integrate de ocupare în CARTIERE”, ID 75441 -

subiect al Contractului de finanţare Nr. POSDRU/105/5.1/G/75441,  finanţat prin Fondul 

Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de 

intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare. 

 

Pe parcursul a 24 de luni proiectul va contribui la facilitarea accesului la servicii specializate şi 

pachete de formare profesională în vederea îmbunătăţirii măsurilor integrate de ocupare a 

şomerilor, şomerilor de lungă durată, a tinerilor, a persoanelor inactive şi a celor aflate în 

căutarea unui loc de muncă la nivelul CARTIERE-lor. 

 

În cadrul acestui proiect MUNICIPIUL ALBA IULIA intenţionează să atribuie Contractul de 

furnizare având ca obiect achiziţia de echipamente birou COD CPV 30213100-6, 48000000-

8, 48761000-0, 30121100-4, 38651000-3, 30190000-7, prin aplicarea procedurii de 

prospectare a pieţei - studiu de piaţă. 

 

Descrierea obiectului contractului: Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de 

echipamente birou în cadrul proiectului „ Măsuri integrate de ocupare în CARTIERE”, astfel:  

 

- 2 Computere portabile cu următoarea configuraţie: Procesor 2,53GHz, 3Mb cache, doua nuclee 

patru fire, seturi de instructiuni pe 64 bit, processor graphic inclus, ultima generatie, chipset de 

acelasi producator cu al procesorului; IEEE - 1394, docking connector, USB 2.0 (x4), VGA, 

Display Port, RJ-11 (optional), RJ-45, eSATA, USB PowerShare, headphone/speaker out, mic; 

baterie Smart LiIon 6 celule (56WHr); greutate 2.78Kg (baterie inclusa);  4GB 1333 DDR3 (1 x 

4096MB);  HDD 500GB SATA, 7200rpm (fall free sensor); 8x DVD+/-RW + Software (no 

media); High Definition Audio codec, Sigmatel 9751 AC’97, difuzoare stereo integrate; Interfata 

de retea Ethernet 10/100/1000, integrata; Wireless Pro  (802.11a/g/n) mini-PCI card;  bluetooth 

internal 375; Display 15,4" WXGA TFT LCD (1366x768) with Antiglare WLED LCD Panel;  

Placa video: nVidia GeForce GT 420 sau echivalent 1GB; Sistem de operare: Microsoft 

Windows 7 Professional; software de management resurse; LCD Silver Cover; Integrated 2M 

webcamera with microphone; Garantie 3 ani NBD on site; 

 

- 2 Licente Office cu următoarea configuraţie: Office Home and Business 2010 Romanian PC 

Attach Key PKC Microcase; 

 



 

 

- 2 Licente antivirus cu următoarea configuraţie: Internet Security 2011 International Edition. 1-

Desktop 1 year Base Box sau echivalent; 

 

- 1 Copiator color cu următoarea configuraţie: Viteză - Până la 45 ppm color / 45 alb-negru; 

Volum lunar maxim - Până la 200,000 pagini / lună; Hârtie - Alimentare Standard; Dispozitiv 

automat pentru alimentare faţă-verso: 110 coli; Dimensiuni: 148 x 210 mm - 297 x 420 mm; 

Tava manuală: 100 coli; Dimensiuni: 89 x 98 mm - 320 x 483 mm; Tava 1 520 coli; 

Dimensiuni: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm; Tava  2: o tavă de 520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 

182 mm - SRA3; Tăvile 1 – 4: 520 coli fiecare; Dimensiuni: A5 - A3; Dimensiuni personalizate: 

140 x 182 mm - 297 x 432 mm Opţional Opţiunea cu trei tăvi (Total 2,180 coli): trei tăvi de 

520 coli; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - SRA3; Opţiunea cu tăvi în tandem (Total 3,140 coli): 

o tavă de 520 coli, o tavă de 867 coli şi o tavă de 1,133 coli; Dimensiuni: A4; Opţional 

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF): 2,000 coli; Dimensiuni: A4 LEF; Tavă 

plicuri: Până la 60 plicuri: DL, C5 şi C6, Tavă de ieşire dublă: 250 coli fiecare, Tava inferioară 

oscilează pentru decalarea seturilor; Opţional Dispozitiv de finisare integrat: 500 coli, capsare 

50 coli într-o singură poziţie; Dispozitiv de finisare Office Finisher LX: 2,000 coli, capsare 50 

coli în 3 poziţii, găurire opţional, broşare opţional (pliere, capsare la mijloc); Capsator: capsează 

50 coli; Copiere Copierea primei pagini 7.8 secunde color/ 6.6 secunde alb-negru, Rezoluţie 

(max) 1200 x 2400 dpi, Funcţii: Copiere automată faţă-verso, micşorare-mărire automate, 

interfaţă color cu ecran tactil, pre-colaţionare electronică, selectarea automată a tăvii, construirea 

lucrărilor, imagine negativă/în oglindă, broşare, Multi-up, inserare coperţi şi separatoare, set de 

probă, copiere cărţi, ştergerea marginilor, imprimare o singură culoare, repetarea imaginii, 

originale cu dimensiuni diferite, decalarea imaginii, stocarea şi reluarea unei lucrări, adnotări, 

întreruperea lucrărilor voluminoase, transparente, setări color; Imprimare: Imprimarea primei 

pagini 7.8 secunde color/ 6.6 secunde alb-negru, Rezoluţie (max) Până la 1200 x 2400 image 

quality, Memorie 2GB sistem plus 1GB pentru documente  plus 160 GB hard disk, Conectivitate 

10/100/1000 BaseT Ethernet, imprimare directă de la port USB 2.0 High-Speed, Wireless 

Ethernet 802.11b (prin adaptoare externe), Limbaje de imprimare Adobe® PostScript® 3™, 

PDF, XML Paper Specifications (XPS), emulare PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™, Imprimare de la 

USB, imprimare automată faţă-verso, imprimare securizată/întârziată, Earth Smart, identificarea 

lucrării, set de probă, broşare, selectare coperţi, inserturi şi pagini excepţie, selectarea hârtiei în 

funcţie de atribute, N-up, filigrane, coli tip baner, redimensionare la formatul paginii, 

transparente, separatoare, selectarea tăvii de ieşire, calitatea imaginii, mod economic toner, 

salvare şi încărcare setări driver, micşorare/mărire, imagine în oglindă, informaţii bi-direcţionale, 

şabloane, imprimare către fax (necesită kitul opţional de Fax), rotire imagini; Fax: Internet Fax, 

activare Network Server Fax, imprimare faxuri pe hârtie până la A3, construire lucrare fax; 

Scanare Scanare în reţea, Scanare către email, Scanare către director, Scanare către SMB sau 

FTP, PDF text, PDF/A, XPS, Linearised PDF, JPEG, TIFF, scanare către USB; Contorizare -

Auditron,  Standard Accounting (copiere, imprimare, fax, scanare), activarea controlului asupra 

funcţiilor color, opţional kit pentru activarea contorizării în reţea; Siguranţă - Imprimare 

securizată, autentificare cu NDS/LDAP/Kerberos/SMB, suprascriere date, PDF protejat prin 



 

 

parolă, criptarea datelor, criptare FIPS 140-2, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, Certificare Common 

Criteria*, EAL3, Opţional Kit de securizare a datelor (suprascriere date, criptare date, jurnal 

audit), Secure Access Unified ID System; Sisteme de operare - Windows XP/Server 

2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux 

Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x; Alte opţiuni - server de imprimare EFI Fiery, 

suprafaţă de lucru, interfaţă dispozitive externe.  

 

- 1 Aparat foto profesional cu următoarea configuraţie: 18 Megapixel AOS-C CMOS sensor, 

Full HD movies, 7cm (3.0”) 3:2 Clear View LCD with 1,040k dots, carcasa Stainless Steel and 

polycarbonate resin with glass fiber; AF points (f/5.6 cross type at centre, extra sensitivity at 

f/2.8), DIGIC IV, Continuous Shooting Max. Approx. 3.7fps. (speed maintained for minimum of 

approx 34 images (JPEG)¹, 6 images (RAW)); 12 Custom Functions with 36 settings; Card: SD 

card, SDHC card or SDXC card; standard : Li-ion Battery LP-E8 + incarcator; Greutate 530g 

optional : AC Adapter Kit ACK-E8, Battery charger LC-E8, LC-E8E; Viewfinder:      Eyecup 

Ef, E-series Dioptric Adjustment Lens with Rubber Frame Ef, Eyepiece Extender EP-EX15II, 

Angle Finder C; Semi-Hard Case EH19-L; All EF and EF-S lenses;  Speedlites (220EX, 270EX, 

380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, 

Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2); Battery Grip BG-E8; Remote Switch 

RS-60E3, Remote Controller RC-6; Original Data Security Kit OSK-E3 +EF-S 18-55 IS + 

geanta+SD 4GB. 

 

- 1 aparat îndosariat cu următoarea configuraţie: inele din plastic, pentru uz profesional de birou 

sau uz comercial cu volum mediu de lucru; dimensiuni indosariere: max. A4/21 gauri; capacitate 

perforare: max. 25 coli 80 g/mp; capacitate indosariere: max. 450 coli; cutite anulabile: Da - 

toate cele 21 cutite; dotat cu indicator pentru indicarea dimesiunii inelului din plastic ce trebuie 

utilizat pentru indosarierea unui anumit numar de coli; tip carcasă: Metal; mânere duble de lucru: 

Da; ghidaj ajustabil: Da; reglare margine perforare: Da; sertar pentru reziduuri de mare 

capacitate, pentru a evita golirea frecventa; dimensiuni: 48x39.5x42.5cm; greutate 12.5 kg.  

 

 

Adresa unde se primesc ofertele: Operatorii economici interesaţi pot solicita informaţii referitore 

la achiziţie şi pot transmite oferta lor în scris, pe adresa beneficiarului: Direcţia Programe - Alba 

Iulia, str. Bucovinei, nr. 6, sau pe fax: 0358/401262, 0258/813736 în atenţia domnului Eugen 

Otto Simon - consilier juridic. 

 

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Preţul cel mai scăzut .   

 

 

 

 



 

 

 

Mod de prezentare al ofertei:  

Ofertele trebuie redactate în limba română. Preţul trebuie să fie exprimat în lei şi euro per bucată, 

fără TVA inclus. 

 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 60 de zile de la ofertare.  

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.02.2011, orele 14.00, respectiv 5 zile calendaristice 

de la postarea anunţului. 

 

Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă.  

                                                                                                                                                                                                                          

Alba Iulia, 21.02.2011 


