






6. Instrucţiuni de ambalare:  

  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau 

deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.  

 

7.  Specificaţii Tehnice: 

 

A. Specificații tehnice solicitate 

 

B. Specificații tehnice ofertate 

 

Denumire produs: bancă  

Descriere generală: Birou cu poliţa şi spaţiu 
de depozitare  

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 
Minim pal melaminat 18 mm, blat colturi 
rotunjite cu bordura PVC, restul cadrului cu 
bordura ABS 2 mm , prinderea elementelor 
prin suruburi confirmatoare 5x50 si îmbinări 
în 90 grade.  
Sub blat: spatiu de depozitare şi poliţa  
Picioruse plastic 6 mm fixate cu 
holtzşuruburi.  
Dimensiuni blat minim 650 x 600 mm, 
înălţime banca 750 mm. 
Culoare: cireş 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 
Minim 2 ani  garanţie în conditiile respectarii 
parametrilor de folosire şi întretinere 

 

Piese de Schimb – 
Instrumente şi Accesorii – 
Manuale –  
Cerinţe de Întreţinere La livrarea bunurilor 
furnizorul livrează  şi un set de reguli de 
întreţinere specifice 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este 
cazul, și le va detalia 
 

 

Denumire produs: catedră  

Descriere generală: Birou cu poliţa mobila 
pentru tastatura, sertar şi spaţiu de depozitare 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 
Minim din pal melaminat 18 mm, blatul 
rotunjit la colturi cu bordura PVC,  restul 
cadrului cu cant ABS 2 mm, prinderea 
reperelor prin suruburi confirmatoare 5x50 si 
îmbinări 90 grade.  
Dimensiuni: blat catedra 1400x700 
mm,  h=750 mmm 
Sertar pe glisiere metalice cu role, uşă cu 
balamale aruncătoare, spaţiu depozitare cu 
raft, poliţa mobilă pentru  tastatura şi traseu 

 



trecere cabluri, picioruşe plastic 6 mm fixate 
cu șuruburi. 
Culoare: cireş 
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 
Minim 2 ani  garanţie în conditiile respectarii 
parametrilor de folosire şi întretinere 

 

Piese de Schimb 
Instrumente şi Accesorii - 
Manuale- 
Cerinţe de Întreţinere- La livrarea bunurilor 
furnizorul livreayă  şi un set de reguli de 
întreţinere specifice 

 

Denumire produs: Scaun  

Descriere generală: Scaun tapiţat cu  
structură metalică 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 
Structura metalică 
Şezutul şi spătarul scaunului  tapiţate cu stofă 
de culoare roşie, interiorul pernelor cu spume 
de înaltă densitate, cadrul metalic acoperit cu 
vopsea de culoare aurie. 
Înălţime totală de minim 80  cm, un șezut de 
minim 40 cm adâncime,   minim 40 cm lăţime, 
şezut la  înălţimea de minim 43 cm  faţă  de 
nivelul solului. 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de 
către Beneficiar 
Suţinerea  unei greutăţi de  minim  100 kg ! 
Minim 2 ani  garanţie în condițiile respectării 
parametrilor de folosire şi întretinere 

 

Piese de Schimb- 
Instrumente şi Accesorii - 
Manuale -  
Cerinţe de Întreţinere - La livrarea bunurilor 
furnizorul livrează  şi un set de reguli de 
întreţinere specifice 
 Beneficiarul va bifa opțiunile, dacă este 
cazul, și le va detalia 
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