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1) Echipament multifunctional de tip profesional, având următoarele caracteristici tehnice minimale: 

- Funcții de printare, copiere, scanare, color, format SRA3   
- Viteză de imprimare: 
 80 ppm (A4, 52-220 g/m²) 
 60 ppm (A4, 221-350 g/m²) 
 44 ppm (A3, 52-220 g/m²) 
 32 ppm (A3, 221-350 g/m²) 
- Rezoluție: 2400 x 2400 dpi; 1200x1200x10 RIP pentru gradienti 
- Volum de pagini mediu recomandat lunar: 80.000 
- DADF 250 coli, single pass scan; greutate hartie: pana la 350g/mp 
- duplex automat pana la 300g/mp 
- Volum depozitare hârtie: 3 tăvi standard + 2 tăvi opționale de mare capacitate; Capacitate standard: 1900 coli; 

Capacitate maximă: 9900 coli; 
- Server imprimare integrat cu memorie de 2GB si HDD de 500 GB 
- Utilizarea unei game largi de suporturi pentru imprimare: hârtie standard, hârtii strălucitoare, etichete, cărți de 

vizită, broșuri lucioase, hârtie durabilă / sintetică, felicitări, plăcuțe, poliesteri etc.  
 
2) Ghilotina profesionala manuală. Caracteristici tehnice: 

- construcție total metalică,  
- capac de protecție din plastic; 
- lățimea maximă de tăiere: A3/430 mm; 
- capacitate maximă de tăiere: până la 400 coli/70g; 
- cuțit din oțel special; 
- scală în mm și inch; 
- sistem manual de presiune a colilor; 
- ghidaj ajustabil: dimensiuni maxime aparat(LxIxH): 700x510x350 mm; 

 
3) Aparat indosariat cu spirala plastic. Caracteristici tehnice:  
- dimensiuni îndosariere:  
 max. A4 - 24 gauri pentru inele din plastic 
 max. A4 - 40 gauri pentru inele din metal 
- capacitate perforare: max. 20 coli 80 g/mp 
- capacitate îndosariere: 
max. 450 coli pentru inele din plastic 
max. 120 coli pentru inele din metal 
- tip carcasă: metal; 
- mânere duble de lucru;  
- ghidaj ajustabil; 
- reglare margine perforare: 2,5-5,5 mm; 
- dimensiuni maxime: 53x47x31.8 cm 
 
4) Echipament de fălțuit. Caracteristici tehnice: 
- constructie integrală din metal dur; 
- sistem automat de alimentare cu hârtie prin fricțiune; 
- autoajustare în funcție de grosimea hârtiei; 
- dispozitiv electric antistatic; 
- ajustare simplă a dimensiunii hârtiei; 
- viteză variabilă a fălțuirii; 
- indicator lipsă hârtie; 
- capacitate de încarcare cu până la 300 coli; 
- viteza de fălțuire : 120 coli A4/minut; 
- tipuri de fălțuire: 6; 
- formate acceptate : A5, B5, A4, B4, A3; 
- grosime hârtie: 80-160 g/mp; 



- alimentare: 220V;  
- dimensiuni maxime: 770x445x350mm 
 
5) Aparat de laminat documente. Caracteristici tehnice: 
- display digital pentru afișarea temperaturii și a vitezei de lucru; 
- posibilitate de a utiliza aparatul atât pentru laminări pe ambele fețe cât și pentru laminare pe o singură față; 
- lățimea maximă de laminare 350 mm; 
- temperatura reglabilă 0-180 ºC; 
- grosime maximă acceptată 3 mm; 
- viteza maximă de laminare: 1.1 m/min; 
- timp de incălzire: 5-10 minute; 
- alimentare: 220V/50Hz; 
- dimensiuni maxime: 53x21x22 cm; 
- greutate maximă: 7.00 kg. 
 
6) Laptop cu licență sistem de operare și software profesional prelucrare imagini. Caracteristici tehnice: 
Caracteristici tehnice: procesor Intel Core i7 sau echivalent, 4 GB, HDD 1TB, Windows 10, Soft Corel, placa video 
dedicata minim 2GB 
 
7) Camera foto digitala. Caracteristici tehnice: 
Rez senzor: 24.2Mp 
Dimensiune senzor: 15.6x23.5 
Expunere: +/- 5 EV in incrementi de 1/3 sau 1/2 EV  
Rezolutii foto: 4496 x 3000; 2992 x 2000; 6000 x 4000  
Format poze: JPEG, NEF (RAW) 
Video: full HD 
Baterie: Li-Ion 
Interfete: Conexiune USB, Iesire video NTSC / PAL 
Cadre pe secunda: 5 
Blitz integrat 
 
8) Plotter, format A0 – pentru producția în regie proprie a bannerelor și afișelor pentru activitățile culturale. 
Caracteristici tehnice: 
- Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta Configuraţie duze 720 Duze negru, 720 Duze per culoare; 
- Capacitate rezervor cerneală 700 ml; 
- Mărime minimă a picăturilor 4,2 pl; 
- Margini de imprimare pe role Modul 1: 5 mm (sus), 3 mm (dreapta), 5 mm (jos), 3 mm (stânga); 
- Grosime a hârtiei: 0,1 mm - 1.000 mm  
- Formate hârtie 64 " (162,6 cm); 
- Dimensiuni  maxime 2.620 x 1.147 x 1.338 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)  
- Greutate maximă: 295 kg; 
- Sisteme operative compatibile Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, 
Windows XP, Windows XP x64 Conexiuni USB 2.0 tip B 
- Rezoluţie imprimare 1.440 x 1.440 DPI. 
 
9) Pavilion piabil, 3x3 m (5 buc.) 
 

Pavilioanele pliabile reprezintă o soluție profesională de realizare a unei suuprafețe de protecție a 
participanților la activitățile din curtea Complexului Cultural Vama Buzăului împotriva contițiilor meteorologice 
defavorabile (caniculă, precipitații). Sunt construite astfel încât să ofere o eficiență maximă în ceea ce privește 
timpul de instalare (1 minut). Pavilionul are două componente: scheletul (din țevi de oțel) și copertina, din 
material rezistent la intemperii.  

Scheletul  este de tip “armonică”, putând fi desfăcute asemenea unei umbrele. Datorită acestui lucru 
utilizatorul poate folosi cu ușurintă pavilionul, deoarece nu mai există piese care se pot pierde sau ustensile 
complicate pentru montaj.  



 
Pavilioanele pliabile vor fi achiziționate împreună cu  protecții laterale (4 buc. A 2x3 m) și vor fi 

personalizate prin înscripționarea pe un pendent de copertină (cu siglele GAL, AFIR și ale comunei Vama 
Buzăului). 

Pavilioanele vor fi utilizate pentru organizarea activităților cu un număr relativ mic de participanți, 
gen expoziții, ateliere interactive, promovarea producătorilor locali etc. 

 
10) Cort 8x20 m (2 buc.) 
 Pentru evenimentele în aer liber cu participare mai numeroasă (concerte, spectacole folclorice etc.) care 
vor fi organizate în curtea Complexului Cultural Vama Buzăului vor fi utilizate corturi de tip profesional, de 
8x20 m. 

 
 
11  masa  + fara  de  masa  plus  husa – 24  buc 
Masa rotunda de 10 -12 persoane pentru restaurant. Masa mare cu o dimensiune de 1.83m diametru pe  structura  
metalica. Poate gazdui pana la 10- 12 persoane fiind foarte rezistenta totodata. Masa de dimensiuni mare. 
Fata de masa damask 
Husa  de  masa din bumbac 
 
12  scaun + perne -288 buc 
Scaun de restaurant din aluminiu. Tapiteria acestui scaun chiavari din aluminiu  cu  perne  pentru  sezut. 
 
13 masa  miri – 4 buc 
 
14 fata  masa 8buc  + 4  huse 
 
15 birou + scaune – 1buc 


