
Întreaga situație cauzată de virusul SARS-CoV-2 ne-a pus în fața unei noi realități. 
Telemunca a devenit parte importantă a vieții noastre și, de aceea, credem că e 
important, pentru tine și pentru întreaga echipă, să lucrați cu cea mai bună aparatură.

În baza ordonanței, fiecare firmă poate accesa echipamente de până la 2500 lei pentru 
persoanele care în perioada stării de urgență au fost în telemuncă. Potrivit art. 6 și 7 din 
OUG 132/2020, se acordă, o singură dată, angajatorilor un sprijin financiar în valoare 
de 2500 lei, pentru fiecare telesalariat, în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi 
servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook
2. Tablete
3. Smartphone
4. Echipamente periferice de intrare şi ieşire 
aferente bunurilor prevăzute la punctele 1-3
5. Echipamente necesare conectării la internet 
aferente bunurilor prevăzute la punctele. 1-3
6. Licenţe aferente sistemelor de operare şi 
aplicaţiilor software aferente bunurilor 
prevăzute la punctele 1-3, necesare pentru 
desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.81/2018 
privind reglementarea activităţii de telemuncă

Categoriile de bunuri care pot fi achiziționate:

Vezi art. 6 și 7 din OUG 132/2020

Sky Group îți oferă cele mai bune oferte și îți pune la dispoziție produse din categoria 4, 
echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la punctele 
1-3. Diversitatea și calitatea produselor noastre îți permit să faci alegeri înțelepte, care 
să îmbunătățească calitatea muncii tale și a angajaților tăi. 

Achiziționezi echipamente cu ajutorul statului



Pentru a avea acces la toata gama de echipamente, intra direct pe: skyonline

Pantum CM2200DW
Format A4 | Viteză tipărire alb-negru 24ppm (A4) / 26 ppm (Letter), Viteză 

tipărire color 24ppm (A4) / 26 ppm (Letter) | Rezoluție tipărire 600 x 600dpi 

(Optical) 4800 x 600dpi (Enhanced) | Tip interfață Rețea | Capacitate 

memorie 512 MB RAM | Conectivitate Wi-Fi | Culoare echipament alb-negru

Pantum M6700DW
Format A4 | Viteză tipărire alb-negru  30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | Rezoluție 

tipărire 1200*1200 dpi | Tip interfață Rețea, Wireless, USB 2.0 | Capacitate 

memorie 128 MB RAM | Conectivitate USB | Culoare echipament alb 

Pantum P2509W
Format A4 | Viteză tipărire alb-negru 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) | 
Rezoluție tipărire 1200*1200 dpi | Tip interfață USB, Wi-Fi | Capacitate 

memorie 128 MB RAM | Conectivitate USB | Culoare echipament alb mat

Pantum P3010DW
Format A4 | Viteză tipărire color 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | Rezoluție 

tipărire1200x1200 dpi | Tip interfață USB 2.0, Wi-Fi, 10/100 Base-TX 

Ethernet | Capacitate memorie 128MB RAM | Conectivitate Wi-Fi, USB | 
Culoare echipament alb
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