


CAIET DE SARCINI 
 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea 
ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 
 Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc după caz 
și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, 
terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru 
certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 
 
INFORMAȚII GENERALE 
 
A. Denumirea autorității contractante: CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ 
Adresa: Str. Justiţiei nr.1, municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş, Telefon: 0265-265.908 Fax: 0265-
269.199 
 
B. Scopul aplicării procedurii: 
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice interesate să depună oferte în vederea atribuirii 
contractului de achiziție publică având ca obiect furnizarea: imprimantă laser color, A4 - 1 bucată, 
respectiv imprimantă laser monocrom, A4 - 1 bucată, – Cod CPV: 30232110-8. 
 
C. Legislație aplicabilă: 
Atribuirea contractului de achiziție publică se realizează în conformitate cu Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice și cu Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  
Procedura de achiziție aplicată este achiziție directă, conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 
D. Specificații tehnice:  
 
1. Imprimantă laser color, format A4 - 1 buc. 
 
Nr. crt. Caracteristică Cerinţa tehnică minimală 
1 Viteza de printare color 38 ppm 
2 Viteza de printare alb/negru 38 ppm 
3 Rezoluţie la printare 1200 x 1200 dpi 
4 Timp de încălzire 7 sec. 
5 Memorie RAM standard 1 GB 
6 Procesor 1.2 GHz 
7 Reţea Da, 10/100/1000 MB/s 
8 Interfaţa USB 2.0 
9 Duplex Automat 
10 Număr copii recomandat/luna 2000-6000 
11 Număr copii maxim/luna 80.000 
12 Capacitate consumabile Black - 6000 pagini/12500 pagini 

Cyan - 5000 pagini/9500 pagini 
Yelow - 5000 pagini/9500 pagini 
Magenta - 5000 pagini/9000 pagini 



 
 
 
2. Imprimantă laser monocrom (alb-negru), format A4 - 1 buc. 
 
Nr. crt. Caracteristică Cerinţa tehnică minimală 
1 Viteza de printare alb/negru 45 ppm 
2 Rezoluţie la printare alb-negru 1200 x 1200 dpi 
3 Timp de încălzire 5.9 sec. 
4 Memorie RAM standard 512 MB 
5 Procesor 1.2 GHz 
6 Reţea Da, 10/100/1000 MB/s 
7 Interfaţa USB 2.0 
8 Duplex Automat 
9 Număr copii recomandat/luna 2000-7.500 
10 Număr copii maxim/luna 150.000 
11 Capacitate consumabile 9000 pagini 

18000 pagini 
 
 
 
Cele două imprimante ofertate să fie de aceeaşi marcă. 
 
E. Criteriul de atribuire 
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este "prețul cel mai scăzut". 
- Oferta de preț va respecta toate condițiile din Caietul de sarcini. Nerespectarea de către ofertanți a 
prevederilor din Caietul de sarcini atrage după caz, respingerea ofertelor depuse. 
- Oferta de preț depusă va conține atât Oferta tehnică cât și Oferta financiară. 
 
 

Întocmit, 
Specialist IT şef 
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