
 

Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât 

consultanță (inclusiv instruire) 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
 

 
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de bunuri: MOBILIER 
 

Denumirea achiziției:  Achiziția de Mobilier – (masă de conferință 25 locuri , 25 scaune ergonomice, 
spații pentru depozitare, mobilier zonă de socializare) An II 

Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs: Masă de conferințe 

Masă de conferințe modulară, pentru 25 locuri, alcătuită din 12 module care pot 

fi folosite atât individual (modul pt. 2 persoane), cât și unite rezultând o masa 

mare de consiliu, în vederea eficientizării spațiului destinat proiectului. 

Caracteristici: •         Dimensiuni:L=1200X A=500X H=750mm 

•         Cantitate:1 bucată, (alcătuită  din 12 bucati) 

•         Matreriale folosite: 

➢  PAL melaminat Kronospan -White Nordic Wood 

➢  PAL melaminat Egger Negru Fin  

•         Componente: 

➢  Blat pentru masa din PAL melaminat Kronospan -White Nordic Wood 

Picioare masa din PAL melaminat Kronospan -White Nordic Wood 

 

2 Denumire produs: Mobilier depozitare documente (spații depozitare) 

Dulap pentru documente 

•         Dimensiuni:L=1350X A=400X H=2200mm 

•         Cantitate:1 bucata 

•         Matreriale folosite: 

➢  PAL melaminat Kronospan -White Nordic Wood 

➢  PAL melaminat Egger Negru Fin  

•         Feronerie si sisteme folosite: 

➢  Balamale cu amortizor 

➢  Sistem de usi batante pentru deschidere 
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➢  Manere: Akasia de 128mm negre 
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Denumire produs: Mobilier zonă de socializare 

Masa mobilier socializare  

•         Dimensiuni:L=500X A=1000X H=750mm, formă de semicerc 

•         Cantitate:1 bucată 

•         Matreriale folosite: 

➢  PAL melaminat Kronospan - White Nordic Wood 

•         Componente: 

➢  Blat pentru masa din PAL melaminat Kronospan - White Nordic Wood 

➢  Picioare masa din PAL melaminat Kronospan - White Nordic Wood 
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Denumire produs: Scaune ergonomice COLORADO sau echivalent 

•         Cantitate:25 bucăți (22 bucăți scaune directorale + 3 scaune vizitator) 

•         Matreriale folosite: 

➢  material textil 

            •       Culoare; Turqouise 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, 
un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu 
usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  
Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, 
indiferent de marca sau producator 
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