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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 

Achiziţia de MATERIALE DE INSTRUIRE 
 

Denumirea achiziției: Materiale de instruire  
 

 Specificații tehnice simplificate Cantitate 

 Denumire produs, descriere generală şi detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 

buc 

LOT 1 - Sticlărie laborator 

1.  Pahare de sticlă pentru apă 24,5cl (245ml) rezistente la spălat cu maşina, formă joasă, 
ergonomice 

240 

2.  Farfurii de porţelan plate, de diametru maxim 20cm, fără modele 20 

3.  Farfurii de porţelan plate, de diametru maxim 25cm, fără modele 20 

4.  Linguriţe de inox pt ceai 240 

5.  Furculiţe de inox pt desert 240 

6.  Boluri de sticlă suprapozabile, diametru 6 cm, volum 30ml, rezistente la spălat cu 
maşina 

240 

7.  Boluri de porţelan suprapozabile, diametru 9 cm rezistente la spălat cu maşina 240 

8.  Boluri de porţelan suprapozabile, diametru 11 cm, rezistente la spălat cu maşina 240 

9.  Boluri de porţelan suprapozabile, diametru 14 cm, rezistente la spălat cu maşina 240 

10.  Tavă alimentară din material plastic, culoare alb sau bej 34x44cm 40 

11.  Tavă inox dreptunghiulară, margini drepte, fără model, 26x15 cm 80 

12.  Tavă inox dreptunghiulară, margini drepte, fără model, 34x21 cm 80 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar -Nu este cazul  

 

 Specificații tehnice simplificate Cantitate 

 Denumire produs, descriere generală şi detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 

buc 

LOT 2 - Pahare degustare 

1.  Pahare de sticlă conform ISO 3591 pentru degustarea vinurilor, înălţime 155 mm, 
diametru: 65 mm, volum 215 ml, a cărui imagine este mai jos 

96 



 
2.  Pahare din sticlă neagră, conform ISO 3591 pentru vin, înălţime 203 mm, diametru: 80 

mm, volum 350 ml 
20 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar -Nu este cazul  

 

 Specificații tehnice simplificate Cantitate 

 Denumire produs, descriere generală şi detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 

buc 

LOT 3 - Papetărie   
1.  Set 4 text marker de culori diferite 5 

2.  Hartie copiator A4, 80g/m2, top 50 

3.  Biblioraft 8 cm cu cutie 20 

4.  Caiet A4, 100 file, dictando, minim 70g/m2 40 

5.  Caiet A4, 100 file, matematica, minim 70g/m2 40 

6.  Caiet cu spiră, A4, 120 file, dictando, 70g/m2 40 

7.  Perforator de calitate, metalic, capacitate de perforare de 100 pag, din corp metalic, 
prevăzut cu distanţier, diametrul găurii de perforare: 6 mm, distanţa dintre găuri: 80 
mm, capacitate de perforare 

2 

8.  Capsator 240 coli pentru uz zilnic 2 

9.  Capse, 23/6, cut 10 

10.  Capse, 23/10, cut 10 

11.  Capse, 23/13, cut 10 

12.  Capse, 24/6, cut 10 

13.  Folie protecţie A4, 55 microni, Suprafata: transparentă, 100/set 5 

14.  Dosare plastic A4 pentru îndosariere cu multiperforaţii, 100/set 5 

15.  Prelungitor cu protecţie de supratensiune, negru, 6 prize, lungime cablu 5 metri 5 

16.  Plic C4 229x324mm silicon kraft 130g cu burduf 30mm 
Dimensiuni: 229 x 324mm; 

100 



Culoare: kraft (maro); 
Gramaj: 130 g/mp; 
Fond la interior: nu are; 
Mod de lipire: siliconic; 
Clapa: dreapta, deschidere pe latura mica. 

17.  Plic B4 250x353x40mm silicon kraft 130g cu burduf 40mm 
Info: se sigileaza prin indepartarea benzii care acopera suprafata siliconica si 
suprapunerea clapelor. Alte detalii: fara fereastra 
Dimensiuni: 250 x 353mm; 
Culoare: kraft (maro); 
Gramaj: 130 g/mp; 
Fond la interior: nu are; 
Mod de lipire: siliconic; 
Clapa: dreapta, deschidere pe latura mica 

100 

18.  Suport documente metalic vertical 10 

19.  Spirale plastic lungime A4, diametru 25mm, negru sau albastru 100 

20.  Spirale plastic lungime A4, diametru 16mm, negru sau albastru 100 

21.  Spirale plastic lungime A4, diametru 20mm, negru sau albastru 100 

22.  Spirale plastic lungime A4, diametru 28mm, negru sau albastru 100 

23.  Spirale plastic lungime A4, diametru 50mm, negru sau albastru, 50 buc/cutie 1 

24.  Coperta A4 din carton negru (pt documente spiralate), top 5 

25.  Coperta A4 PP transparentă, 0.18mm (pt documente spiralate), 25/top. 5 

26.  Agrafe birou metalice, 33mm, cutie 10 

27.  Rolă pentru aparat de vidat, 2 role/cut 1 

28.  Separator plastic A4 pt dosare 10 

29.  Cartuş negru compatibil pt imprimantă HP1022 (cartuşul original are codul HP12A) 20 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar -Nu este cazul  

 

 Specificații tehnice simplificate Cantitate 

 Denumire produs, descriere generală şi detalii specifice şi standarde tehnice minim 
acceptate de către Beneficiar 

buc 

Lot 4 - Consumabile IT 

1.  Mouse ergonomic vertical (unghiul optim pentru mȃnă 57 grade, înălţime 127mm, 
lătime 102 mm, 135g), interfata mouse wireless, compatibil Mac si Windows, optic, 
interfaţă receiver USB, rezolutie 1600 

2 

2.  Memory stick, 128GB, Gen 3, USB3.0   5 

3.  Memorie Notebook DDR3, 1600MHz, 8GB, trebuie să fie compatibilă cu memoria 
existentă, a cărei imagine este mai jos.  

20 



  
 

4.  SSD (Solid State Drive) 2.5 inch, minim 512GB sau 1T 20 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar -Nu este cazul   

 
Materialele vor fi livrate la sediul beneficiarului, de către un delegat al prestatorului. 

 

IMPORTANT!  

Oferta se poate trimite şi numai pentru un anumit lot din cele 4 menţionate.  

Referirile la o anumită marcă, precum și specificaţiile tehnice solicitate care indică o anumită origine, 

sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventie, o 

licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU 

au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi 

considerate, înțelese și citite ca avȃnd menţiunea de «sau echivalent». Aceste specificaţii vor fi 

considerate specificaţii minimale din punct de vedere al performanţei și caracteristicilor solicitate, 

indiferent de marca sau producător. 
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