
 

 

Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât 
consultanță (inclusiv instruire) 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru licee 
Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. VASILE CEL MARE” IAȘI 
Titlul subproiectului: „Viitorul începe acum (VIA)” 
Acord de grant nr. 447/SGL/RII 

Nr. 1503/02.07.2021 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 

 
Denumirea achiziției: Dotări cu bunuri: mobilier individual (bănci + scaune), catedră, 
dulapuri 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 

Dotări cu bunuri: mobilier individual (bănci + scaune), catedră, dulapuri 
 Descriere generală 

Dotări cu bunuri: mobilier individual (bănci + scaune), catedră, dulapuri 
 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

1. Catedră + scaun – 2 buc: 
Catedra - realizată pe schelet metalic, vopsită în camp electrostatic. 
PAL-ul - melaminat, cu grosime de 18mm și căntuit cu cant ABS, 

realizat din PAL melaminat, cu colțuri rotunjite.  
Prevăzută în laterale cu un corp cu ușă, cu poliță interioară și închidere cu 

yală, respectiv cu un spatiu pentru unitatea centrală, dotată cu 
piciorușe antiderapante care protejeaza pardoseala.  

Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x760mm 
Culori:- schelet metalic: negru - pentru PAL melaminat 18 mm:  

Dimensiuni scaun: 
Inaltime scaun:  82 cm min  
Latime totala: 52 cm min 
Material cadru: teava de otel 30 x 15 mm, grosime perete: 1.2 mm,traverse 

diametru 18 mm, vopsite in camp electrostatic 
Culoare cadru: negru 
Material sezut si spatar: interior din lemn stratificat, grosime minim 8 mm, 

acoperitor din Polipropilena 
Spuma Poliuretanica: grosime: 35 mm. 
Tapiterie: stofa 
Greutatea maxima sustinuta este de 120 kg 

 

2. Dulap - cu 2 uși – 2 buc 
Caracteristici tehnice: Realizat din PAL melaminat de 18mm (culoare 

fag/stejar/cires), căntuit cu cant ABS, închidere cu yală, poliţe mobile 
și dotat cu piciorușe antiderapante care protejează pardoseala. 

Dimensiuni: 800x400x1900mm.  
Destinatie - pentru depozitare 25 laptopuri + dosare 



 

 

 
3. Mobilier individual (bănci + scaune) – 60 buc 

Dimensiuni pupitru scolar 1 persoana: 
Dimensiuni blat pupitru: 700 х 500 mm 
Inaltime: 760 mm 
Material cadru: schelet metalic vopsit  in culoare neagra  
 
Dimensiuni scaun Elev: 
Inaltime scaun: 71 cm 
Latime totala: 47.5 cm 
Adancime totala: 48.5 cm 
Adancime sezut: 40 cm 
Inaltime sezut: 45.5 cm 
Latime sezut: 40 cm 
Inaltime spatar: 29 cm 
Latime spatar: 42 cm 
Material cadru: teava de otel 30 x 15 mm, grosime perete: 1.2 mm, 
Traverse: diametru 18 mm 
Vopsit in camp electrostatic 
Sezut: lemn stratificat lacuit, grosime min. 8 mm 
Spatar: lemn stratificat lacuit, grosime min. 8 mm 
Greutatea maxima sustinuta este de 90 kg 
Scaunele sunt stivuibile; 

 Produsele vor fi livrate la sediul liceului. 

 
Nume, prenume Gheorghiu Cătălin 
Semnătură 
   
Data 02.07.2021 

 
 
 

IMPORTANT! 

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează 

produse de o anumită origine/ fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea 

acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai 

multor ofertanţi. 

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a 

unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este 

admisă numai însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care 

Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi 

inteligibile pentru ofertanţi. 


