






























Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 
 
F.T.-01 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Set masă + 4 scaune 

Nr. 
crt 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
a) Masa 

 
 
b) Scaun 
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Dimensiuni:  
Înălţime totală  scaun     - 86 cm 
Înălţime şezut      - 45 cm 
Adâncime  şezut              - 44 cm 
Lăţime  şezut                    - 47 cm 
Lăţime  scaun                   - 53 cm 

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
a) Masa 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal, cu o grosime de 18 
mm, cu cant ABS de 2 mm. 
Picioare tip L, din pal cu cant ABS de 0,4 mm  

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat placat grosime de 18 mm  
b) Cant ABS grosime 0,4 mm  
c) Cant ABS grosime 2 mm  

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 3.5x25mm. 
b) Demontabil pentru prindere picior pal. 
 
b) Scaun 
2.1 Structura/cadru  
Țeavă de oțel 30 x 15 mm, grosime perete de 1,2 mm, vopsit 
negru în câmp electostatic, traverse diametru de 18 mm. 
Să reziste la o greutate min. 120 kg. 
Șezut și spătar tapițat cu material textil.  

2.2. Şezut:  
a) Tapiţerie din material textil. 
b) Interior lemn stratificat grosime min 8 mm 
c) Spumă Poliuretanică cu densitatea de min. 25 kg/mc, şi 
grosimea de min 30 mm 

2.3. Spătar 
a) Tapiţerie din material textil. 
b) Interior lemn stratificat grosime min 8 mm 
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c) Spumă Poliuretanică cu densitatea de min. 18 kg/mc, şi 
grosimea de min 30 mm 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor. 
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
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destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 
prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 
Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 
intrării în execuție a mobilierului. 
5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 
Toleranţă pentru dimensiuni scaun: ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-02 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Birou cabinet 

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului 
ofertat) 

Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 

 
 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar blatul biroului şi 
feţele de sertar să fie cu cant ABS de 2 mm. Sertarele sa fie egale 
ca dimensiune.  
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă 
culoarea alb. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) Cant ABS grosime 2 mm 
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c) Cant ABS 0.4 mm  
d) HDF 3 mm alb 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal cu euroşuruburi tip Ericsson cu cap 
înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel cu finisaj zincat 
negru dimensiuni 7.0x50mm și demontabil. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm  
d) Glisiere cu bilă 
e) Mânere metalice (aluminiu) cu prindere in 2 puncte 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 
din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care 
pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc 
un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să fie 
în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și să 
respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau 
a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau materialul 
este cerut în mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte 
acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcționa la 
parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
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își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor. 
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 
a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei 
de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă 
perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. 
Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze 
în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de 
remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fară a aduce 
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le 
poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1. În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. Acestea 

vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului intrării în 

execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-03 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Scaun cabinet 

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 

  
 
Înălțime reglabilă până la  şezut  - 43-55 cm 
Lățime  şezut                                   - 49 cm 
Adâncime  şezut                    - 47 cm 
Înălțime spătar                    - 40 cm 
Înălțime totală  scaun                    - 92- 104 cm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura  
Structura să fie compusă din mecanismul oscilant, cilindrul 
pneumatic si baza stea 5 role. Braţele, baza şi rolele sunt din 
polipropilenă, in timp ce şezutul şi spătarulu sunt tapiţate cu 
stofă. Mecanism reglabil pe înălţime. 

2.2. Şezut:  
a) Tapiţerie din stofă 
b) Interior lemn stratificat 
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c) Poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc, şi grosimea de 
min. 25 mm 

2.3. Spătar 
a) Tapiţerie din stofă 
b) Interior lemn stratificat 
c) Poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc, şi grosimea de 
min. 25 mm 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
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care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă:  ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-04 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Set mobilier receptie (desk + scaun) 

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 
a) Mobilier recepție 
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b) Scaun 
 

 
Înălțime reglabilă până la  şezut  - 43-55 cm 
Lățime  şezut                                   - 49 cm 
Adâncime  şezut                    - 47 cm 
Înălțime spătar                    - 40 cm 
Înălțime totală  scaun                    - 92- 104 cm 

2. Specificații privind calitatea materialelor: 

a) Mobilier recepție 
2.1. Structura să fie realizat integral din pal melaminat, cu o grosime 
de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar blatul biroului şi feţele de 
sertar să fie cu cant ABS de 2 mm. 
Trei sertare care sa fie egale ca dimensiune. 
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă de 
culoare albă. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb  
c) Cant ABS grosime 2mm  
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal va fi realizată cu euroșuruburi tip Ericsson 
cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel cu finisaj 
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zincat negru dimensiuni 7.0x50mm şi demontabil. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm ; 
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm; 
d) Glisiere cu bilă; 
e) Mânere metalice rotunjite (aluminiu) cu prindere in 2 puncte; 
 
b) Scaun 
2.1 Structura  
Structura să fie compusă din mecanismul oscilant, cilindrul 
pneumatic si baza stea 5 role. Braţele, baza şi rolele sunt din 
polipropilenă, in timp ce şezutul şi spătarulu sunt tapiţate cu stofă. 
Mecanism reglabil pe înălţime. 

2.2. Şezut:  
a) Tapiţerie din stofă 
b) Interior lemn stratificat 
c) Poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc, şi grosimea de min 25 
mm 

2.3. Spătar 
a) Tapiţerie din stofă 
b) Interior lemn stratificat 

c) Poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc, şi grosimea de min. 25 

mm 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din 
HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot 
pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un 
impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să fie în 
conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și să 
respecte standardele in vigoare. 

Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 

îndeplinirea acestor cerințe. 
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4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin 
contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligația 
de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau a manoperei 
(cu excepția cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod 
expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 
Furnizorului şi că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în 
condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie cu 
cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va prezenta o 
declarație pe propria răspundere prin care ofertantul își asumă 
această obligație. Pe perioada executării contractului, înainte de 
introducerea în execuție, se vor prezenta reprezentanților 
beneficiarului documente emise de producător, care atestă 
îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către beneficiar, 
la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se consemnează în 
procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la data 
recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la destinația 
finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în 
scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu 
această garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are 
obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în 
perioada convenită, fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele 
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de 
la data înlocuirii produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, 
nu reuşeşte să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are 
dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala 
Furnizorului şi fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi 
pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 
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5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să prezinte 

eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. Acestea vor fi 

validate de către Achizitor, anterior momentului intrării în execuție a 

mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

Toleranţă pentru dimensiuni scaun: ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-05 

 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Scaun vizitatori recepție 

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Inaltimea totala a scaunului: 83 cm.; 
Inaltimea pana la sezut: 46 cm.; 
Dimensiuni sezut: 47 cm. x 40 cm. 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura confectionat din plastic (polipropilena) cu un 
spatar de marime medie. 

2.2. Şezut confectionat din plastic (polipropilena)  

2.3. Spătar confectionat din plastic (polipropilena), de marime 
medie. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
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prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 
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5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 
prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 
Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 
intrării în execuție a mobilierului. 
5.2. Toleranţă:  ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-06 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Pat cameră vârstnici (inclusiv saltea) 

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

 
 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura să fie metalică din țeavă rectangulară min.  
30x30x2mm vopsita electrostatic; structura va fi placată pe laterale 
cu pal de 18 mm căntuit, cu cant ABS de 0,4 mm si ABS de 2 mm. 
Susținere saltea din pal nemelaminat (hidrofugat) grosime 18 mm. 
Picioarele vor avea protecție din plastic/cauciuc.  
Înălțime placă pentru capătul patului 80 cm.  

Saltea Medicala din poliuretan indeformabila si de inalta densitate 
de tip HD de 35 kg/mc, cu material de suprafata 50% bumbac 
rezistent si 50% poliester. 
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Grosime : 19 cm 
Greutate recomandata : 120 kg 
- dimensiuni: lungimea 190 cm x lățimea 90 cm x înălțimea 19 cm; 
- rezistă la uzură severă 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm; 
b) Cant ABS 0.4 mm; 
c) Cant ABS 2 mm; 
d) Structură metalică din țeavă rectangulară min. 30x30x2 mm, 
vopsita. 
e) Susținere saltea pal nemelaminat (hidrofugat) 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 
din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care 
pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc 
un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să fie în 
conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și să 
respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin 
contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligația 
de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea 
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau a manoperei 
(cu excepția cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în 
mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni 
a Furnizorului şi că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în 
condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie cu 
cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va prezenta 
o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul își asumă 
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această obligație. Pe perioada executării contractului, înainte de 
introducerea în execuție, se vor prezenta reprezentanților 
beneficiarului documente emise de producător, care atestă 
îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli suplimentare 
pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le 
înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de 
garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. Dacă 
Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze în 
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de 
remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fară a aduce 
niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate 
avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să prezinte 
eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. Acestea vor fi 
validate de către Achizitor, anterior momentului intrării în execuție a 
mobilierului. 
5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-07 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Dulap 3 uși cameră vârstnici  

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

Lungime 1800 x latime 600 x inaltime 2000 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar uşile cu cant ABS 
de 2 mm. 
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă 
culoarea alb. 
Un compartiment va fi dotat cu minim 4 polițe, așezate la 
distanțe egale una față de cealaltă , din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar doua 
compartimente vor fi dotate cu o polita si cu bare de haine ovale 
la partea superioară, pentru  umerașe. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb 
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm  

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal va fi realizată cu euroșuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm și demontabil. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm 
d) Balamale metalice grosime 1.3mm, adâncimea cupei 11.3mm, 
diametrul cupei 35mm, deschidere 110° 
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e) Suport pentru poliță 
f) Suport metalic de capăt acoperire crom pentru bară ovală de 
haine 
g) Bară metalică de haine ovală, acoperire crom 
h) Mânere metalice (aluminiu) colțuri rotunjite cu prindere in 2 
puncte 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
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4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-08 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Dulap 2 uși cameră vârstnici 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 1200 x latime 600 x inaltime 2000 mm 

 
 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o grosime 
de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar uşile cu cant ABS de 2 mm. 
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă culoarea 
alb. 
Un compartiment va fi dotat cu minim 4 polițe, așezate la distanțe 
egale una față de cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 mm, 
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cu cant ABS de 0,4 mm, iar al doilea compartimemt va fi dotat cu o 
polita si cu 1 bara de haine ovala la partea superioară, pentru  
umerașe. 
2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb 
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm  
2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal va fi realizată cu euroșuruburi tip Ericsson 
cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel cu finisaj zincat 
negru dimensiuni 7.0x50mm și demontabil. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, dimensiuni 
2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm 
d) Balamale metalice grosime 1.3mm, adâncimea cupei 11.3mm, 
diametrul cupei 35mm, deschidere 110° 
e) Suport pentru poliță 
f) Suport metalic de capăt acoperire crom pentru bară ovală de haine 
g) Bară metalică de haine ovală, acoperire crom 
h) Mânere metalice (aluminiu) colțuri rotunjite cu prindere in 2 puncte 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din 
HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot 
pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un 
impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să fie în 
conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și să respecte 
standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă îndeplinirea 
acestor cerințe. 
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4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin 
contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligația de 
a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau a manoperei (cu 
excepția cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod 
expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 
Furnizorului şi că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în 
condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie cu cel 
mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va prezenta o 
declarație pe propria răspundere prin care ofertantul își asumă această 
obligație. Pe perioada executării contractului, înainte de introducerea 
în execuție, se vor prezenta reprezentanților beneficiarului documente 
emise de producător, care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către beneficiar, 
la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se consemnează în 
procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la data 
recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la destinația 
finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, 
orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această 
garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de 
a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, 
fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. 
Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze în 
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de 
remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fară a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă 
de Furnizor prin contract. 
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5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să prezinte 

eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. Acestea vor fi validate 

de către Achizitor, anterior momentului intrării în execuție a 

mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-09 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Noptieră 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar sertarele sa  fie 
cu cant ABS de 2 m. Sertarele vor avea aceleași dimensiuni. 
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă 
culoarea alb. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm; 
b) HDF 3 mm alb; 
c) Cant ABS grosime 2 mm; 
d) Cant ABS 0.4 mm. 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal va fi realizată cu euroşurub tip 
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Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm și demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm ; 
d) Glisiere cu bilă 
e) Mânere metalice colțuri rotunjite (aluminiu) cu prindere in 2 
puncte. 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
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care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-10 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Scaun cameră vârstnici 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
- Latime  sezut - 40 cm 
- Adancime  sezut - 40 cm 
- Inaltime spatar - 60 cm 

- Inaltime totala  scaun - 96 cm 

 

                            
 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura cadrul metalic mat vopsit in camp electrostatic 
avand sezutul si spatarul din piele ecologica. 
Greutate maxima: 120 kg. 

2.2. Şezut: 
  a) Baza - otel mat 
  b) Piele Ecologica 
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2.3. Spătar 
  a) Baza - otel mat 
  b) Piele Ecologica 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 

Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 

îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  

  



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 
 

4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă:  ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-11 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Masă cameră vârstnici 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni: 

 
 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal, cu o grosime de 18 
mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 mm. 
Picioare tip L, din pal.   

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat placat grosime de 18 mm  
b) Cant ABS grosime 0,4 mm  
c) Cant ABS grosime 2 mm  

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 3.5x25mm. 
b) Demontabil pentru prindere picior pal. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
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care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
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suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 
 
F.T.-12 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Cuier (cu corp depozitare încălțăminte) 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
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2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 
mm. HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă 
faţa vizibilă culoarea alb. 
Pantofarul se va executa cu 2 rafturi cu dimensiuni egale pentru 
pantofi. 
Oglinda se va aplica direct pe placa PAL, va avea 4 mm grosime si 
MCM pe toate laturile. 
Agatatorile metalice vor fi duble din aluminiu. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 
e) Oglinda de 4 mm grosime cu MCM pe toate laturile 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
d) Suport pentru polită; 
e) Balamale metalice grosime 1.3mm, adâncimea cupei 11.3mm, 
diametrul cupei 35mm, deschidere 110°; 
f) Agățători metalice vor fi duble din aluminiu; 
g) Mâner metalic (aluminiu) cu prindere in 2 puncte. 
h) Doua pistoane cu gaz pentru usa care coboara. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
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3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
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de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 
 
F.T.-13 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Corp cu Rafturi spalatorie 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 2750 x latime 400 x inaltime 2500 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 
mm.  
HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă faţa 
vizibilă culoarea alb. 
Va fi dotat cu polițe, așezate la distanțe egale una față de 
cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 mm, cu cant ABS 
de 0,4 mm. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
d) Suport pentru polită; 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
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5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
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de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-14 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Corp cu Rafturi Camera personal intretinere 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 1800 x latime 350 x inaltime 2000 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 
mm.  
HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă faţa 
vizibilă culoarea alb. 
Va fi dotat cu polițe, așezate la distanțe egale una față de 
cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 mm, cu cant ABS 
de 0,4 mm. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
d) Suport pentru polită; 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
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5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
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de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-15 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Bibliotecă – sală socializare 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 3150 x adancime 500 x inaltime 2450 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 
mm, rafturi si usi.  
HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă faţa 
vizibilă culoarea alb. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm sui demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
d) Suport pentru polită; 
e) Balamale metalice grosime 1.3mm, adâncimea cupei 11.3mm, 
diametrul cupei 35mm, deschidere 110°; 
g) Mânere metalice (aluminiu) cu prindere in 2 puncte; 
h) Doua pistoane cu gaz pentru usa care coboara/se ridica. 
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3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
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conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-16 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Canapea 3 locuri sală socializare  

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

 

  

2. 2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Canapea 3 locuri, fixă, tapiţată cu material textil. 
Material folosit: Structura interna din lemn de răsinoase si PAL 
Confort: Tapițerie din material textil, captușită cu spumă poliuretan 
min. 40 mm (pe spătar și șezut) și fibră siliconică pe laterale.  

2.2. Şezut:  
a) Tapiţerie din material textil 
b) Interior lemn pal min. 18 mm 
c) Arcuri sinusoidale si poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc şi 
grosimea de min. 40 mm. 

2.3. Spătar 
a) Tapiţerie din material textil 
b) Interior lemn pal min. 18 mm 
c) Arcuri sinusoidale si poliuretan cu densitatea de min. 20 kg/mc şi 
grosimea de min. 40 mm 
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3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din 
HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot 
pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un 
impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să fie în 
conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și să respecte 
standardele in vigoare. 

Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă îndeplinirea 

acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin 
contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are obligația de 
a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau a manoperei (cu 
excepția cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod 
expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 
Furnizorului şi că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în 
condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie cu cel 
mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va prezenta o 
declarație pe propria răspundere prin care ofertantul își asumă această 
obligație. Pe perioada executării contractului, înainte de introducerea 
în execuție, se vor prezenta reprezentanților beneficiarului documente 
emise de producător, care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către beneficiar, 
la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se consemnează în 
procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la data 
recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la destinația 
finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, 
orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această 
garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de 
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a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, 
fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului. 
Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze în 
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de 
remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fară a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă 
de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1. În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să prezinte 

eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. Acestea vor fi validate 

de către Achizitor, anterior momentului intrării în execuție a 

mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-17 

FIŞĂ TEHNICĂ: Fotoliu sală socializare  

Nr crt Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

                            
Latime  -  68 cm 
Inaltime  sezut  -  42 cm 
Inaltime totala  -  68 cm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Fotoliu tip scoică, tapiţat cu stofa/material textil. 
Structura să fie din lemn acoperit cu poliuretan și vatelină cu 
șezutul din poliuretan de min. 40 mm, prevazut cu  picioare din 
plastic pentru a proteja zona de contact. 
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3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 

Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 

îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
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Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 
 
F.T.-18 

FIŞĂ TEHNICĂ: Masă mare 12 locuri - sală socializare  

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 3000 x latime 1000 x inaltime 780 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal, cu o grosime de 18 
mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 mm . 
Picioare tip L, din pal.   
Masa va fi realizata din doua bucati/piese. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat placat grosime de 18 mm  
b) Cant ABS grosime 0,4 mm  
c) Cant ABS grosime 2 mm  

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal cu euroşuruburi tip Ericsson cu cap 
înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel cu finisaj zincat 
negru dimensiuni 7.0x50mm. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm  
d) Demontabil pentru prindere picior pal. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
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fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
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produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-19 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Scaun sală socializare  

Nr. 
crt 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
                                                    

  
 
Înălţime totală  scaun     - 86 cm 
Înălţime şezut      - 45 cm 
Adâncime  şezut              - 44 cm 
Lăţime  şezut                    - 47 cm 
Lăţime  scaun                   - 53 cm 

 
  
 
 
 
 
 

 

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1 Structura/cadru  
Țeavă de oțel 30 x 15 mm, grosime perete de 1,2 mm, vopsit 
negru în câmp electostatic, traverse diametru de 18 mm. 
Să reziste la o greutate min. 120 kg. 
Șezut și spătar tapițat cu material textil.  

2.2. Şezut:  
a) Tapiţerie din material textil. 
b) Interior lemn stratificat grosime min 8 mm 
c) Spumă Poliuretanică cu densitatea de min. 25 kg/mc, şi 
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grosimea de min 30 mm 

2.3. Spătar 
a) Tapiţerie din material textil. 
b) Interior lemn stratificat grosime min 8 mm 
c) Spumă Poliuretanică cu densitatea de min. 18 kg/mc, şi 
grosimea de min 30 mm 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor 
art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si 
serviciilor care pot pune in pericol viața, sănătatea, 
securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra 
mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie 
să fie în conformitate cu documentația de execuție a 
fabricantului și să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la 
sediul Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea 
furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele 
furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, 
Furnizorul are obligația de a garanta ca toate produsele 
furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a 
proiectului, materialelor sau a manoperei (cu excepția cazului 
când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de 
către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 
Furnizorului şi că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, 
în condiții normale de funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa 
fie cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se 
va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care 
ofertantul își asumă această obligație. Pe perioada executării 
contractului, înainte de introducerea în execuție, se vor 
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prezenta reprezentanților beneficiarului documente emise de 
producător, care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor. 
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de 
la data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora 
la destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica 
imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce 
apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei 
astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, 
fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, 
în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la 
data înlocuirii produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost 
înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze în perioada convenită, 
Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul 
şi pe cheltuiala Furnizorului şi fară a aduce niciun prejudiciu 
oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă 
de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 
prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 
Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 
intrării în execuție a mobilierului. 
5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 2 cm 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-20 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Mobilier vestiar sală socializare  

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
- 1200 x 500 x 1800 mm  
- Vestiarul va fi prevazut cu 4 locuri 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm şi cu cant ABS de 2 
mm.  
Rafturi si bara de haine. 
HDF-ul folosit pentru fundalul mobilierului să aibă faţa vizibilă 
culoarea alb. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) Cant ABS grosime 2mm 
c) Cant ABS 0.4 mm  
d) HDF 3 mm alb 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Îmbinarea plăcilor de pal cu euroşuruburi tip Ericsson cu cap 
înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel cu finisaj zincat 
negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil. 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 mm  
d) Tip de incuietoare: yala cu chei pentru fiecare ușă. 
e) Balamale la fiecare usa  
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3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 

Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 

îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
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Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5% 

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-21 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Dulap cu usi sala mese 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 800 x latime 350 x inaltime 2200 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar uşile cu cant ABS 
de 2 mm. 
HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă faţa 
vizibilă culoarea alb. 
In partea superioara va fi dotat cu polițe, așezate la distanțe 
egale una față de cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 
mm, cu cant ABS de 0,4 mm. 
In partea inferioara va fi dotat cu polițe, așezate la distanțe 
egale una față de cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 
mm, cu cant ABS de 0,4 mm, cu doua usi si yala. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
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d) Suport pentru polită; 
e) Tip de incuietoare: yala cu chei pentru ușă. 
f) Balamale metalice la fiecare usa.  
g) Mânere metalice (aluminiu) colțuri rotunjite cu prindere in 2 
puncte 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
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beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-22 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Cuier Vestiar Cladire Camin 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 

 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm si cu cant ABS de 2 
mm. Agatatorile metalice vor fi duble din aluminiu. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) Cant ABS 0.4 mm 
c) Cant ABS grosime 2 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
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Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Suport pentru polită; 
d) Agățători metalice duble din aluminiu; 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
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4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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F.T.-23 

FIŞĂ TEHNICĂ:  Dulap cu usi Birou Administratie 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice minimale (funcțional) 
Specificații aferente produsului ofertat 

(se vor indica specificațiile tehnice ale produsului ofertat) 
Conform 
DA/NU 

0 1 2 3 

1. Dimensiuni minimale: 
Lungime 800 x latime 400 x inaltime 1500 mm 

  

2. Specificații privind calitatea materialelor: 
2.1. Structura să fie realizată integral din pal melaminat, cu o 
grosime de 18 mm, cu cant ABS de 0,4 mm, iar uşile cu cant ABS 
de 2 mm.  
HDF-ul se va folosi pentru fundalul mobilierului si să aibă faţa 
vizibilă culoarea alb. 
Va fi compartimentat cu polițe, așezate la distanțe egale una 
față de cealaltă, din pal melaminat, cu o grosime de 18 mm, cu 
cant ABS de 0,4 mm si cu doua usi si yala. 

2.2. Materiale utilizate:  
a) Pal melaminat 18 mm  
b) HDF 3 mm alb   
c) Cant ABS grosime 2 mm 
d) Cant ABS 0.4 mm 

2.3. Feronerie + accesorii 
a) Imbinarea placilor de pal va fi realizata cu eurosuruburi tip 
Ericsson cu cap înecat şi adâncitură hexagonală realizat din oţel 
cu finisaj zincat negru dimensiuni 7.0x50mm si demontabil; 
b) Holşurub pentru pal şi lemn cu cap înecat, tratat termic, 
dimensiuni 2.5x25mm, 3.5x18mm, 4.0x30mm, 4.0x40mm;  
c) Picioruşe reglabile cu diametrul de 15 mm; lungime de 30 
mm; 
d) Suport pentru polită;  
e) Tip de incuietoare: yala cu chei pentru ușă. 
f) Balamale metalice la fiecare usa. 
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g) Mânere metalice (aluminiu) colțuri rotunjite cu prindere in 2 
puncte 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: 
3.1. Declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 
5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor 
care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc un impact negativ asupra mediului. 
3.2. Materialele utilizate pentru execuția produselor trebuie să 
fie în conformitate cu documentația de execuție a fabricantului și 
să respecte standardele in vigoare. 
Produsele furnizate vor fi însoțite de certificate care atestă 
îndeplinirea acestor cerințe. 

  

4. Condiții generale și de garanție 
4.1. Asigurarea transportului şi montarea mobilierului la sediul 
Achizitorului cade în sarcina și responsabilitatea furnizorului. 
4.2. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate 
prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, Furnizorul are 
obligația de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract 
nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor 
sau a manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau 
oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor 
funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de 
funcționare. 
4.3. Produsul trebuie să fie de data recentă (data fabricației sa fie 
cu cel mult 12 luni înainte de data livrării). In acest sens, se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul 
își asumă această obligație. Pe perioada executării contractului, 
înainte de introducerea în execuție, se vor prezenta 
reprezentanților beneficiarului documente emise de producător, 
care atestă îndeplinirea acestei obligații. 
4.4. Recepția calitativă şi cantitativă se efectuează de către 
beneficiar, la sediul acestuia, la recepția produselor. Datele se 
consemnează în procesul-verbal de recepție a produselor.  
4.5. Perioada de garanție a produselor va fi de minim 2 ani de la 
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data recepției efectuate după livrare şi instalarea acestora la 
destinația finală. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat 
Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în 
conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de 
notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau 
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără cheltuieli 
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii 
produsului. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte 
să remedieze în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a 
lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi 
fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract. 

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

5.1 În timpul executări contractului, Furnizorul va trebui să 

prezinte eșantioane din materialele ce urmează a le utiliza. 

Acestea vor fi validate de către Achizitor, anterior momentului 

intrării în execuție a mobilierului. 

5.2. Toleranţă pentru dimensiuni: ± 5%  

  

 

Ofertant: …………………  

Data: …………………. 
Semnătura: ………………………………. 
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4. SECȚIUNEA FORMULARE 
 

Secțiunea Formulare conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoțesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de 
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea  
contractului de achiziție directă are posibilitatea de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei 
secțiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 

Modelele cuprinse în această secțiune se referă la: 

 

1. Documente de înscriere 

2. Documente de calificare 

3. Propunere financiară 

4. Alte documente 
 

În ceea ce privește formularele de prezentare a ofertei financiare, acestea sunt prezentate cu 
titlu de exemplu, ofertanții având posibilitatea de a prezenta și modele proprii, generate de 
programele de ofertare de care dispun prin care să se identifice cu ușurință acele informații necesare 
pentru evaluarea conformității ofertei cu cerințele documentației de atribuire. 
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DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 
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FORMULAR 1 

 

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ  

Nr. ......../.................... 

 

1. Denumirea completă a ofertantului ............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

 (in situația în care oferta depusă este ofertă comună se vor menționa toţi operatorii economici asociați, 

precum şi liderul de asociere) 

2. Sediul ofertantului (adresa completă) ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................tel

efon …………………………………..………… fax …………………………….…..……………………….. 

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerțului şi cod unic 

de înregistrare) ………………………………………………………………………… 

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plățile de către Ordonator 

………………………………………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………...………………………………… 

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură …………………………… 

……………………………………………………..…………………………..…………………….…………… 

6. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Regulamentului General și a Documentației de 

Atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului să încheiem, cu Ordonatorul, contractul de furnizare, 

conform prevederilor legale, la invitația Ordonatorului, dar fără a depăși termenul de 7 zile de la 

atribuirea contractului. 

7. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele asumate prin 

participarea la procedură, vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului. 

8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru 

legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea 

participării la procedură, precum şi pentru realitatea informațiilor, datelor şi angajamentelor 

furnizate/făcute în cadrul procedurii. 

9. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, 

aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea. 

10. Cererea a fost înregistrată la Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” - Filiala Bacău, sub nr.  

………….. din data de …………… ora …………. 

 
___________________________ 

(Nume, prenume) 

 
___________________________ 

(Funcţie) 

___________________________ 
(Semnătura autorizată şiştampila) 
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FORMULAR 2 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………………………….………………….............…, cu sediul în 

…………………………...………………………………………………………………, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 

reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate 

........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………............………………, 

domiciliat în ……………..........…………………..............…………………..................………………, 

identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……………......……………, la data de ………......…, având funcția de ……….........………………, să 

ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de Asociaţia Comunitară “Braţele 

Părinteşti” - Filiala Bacău în scopul atribuirii contractului de „Furnizare DOTĂRI - MOBILIER” 

pentru obiectivul „ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - 

CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), 

PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” - Ordonator Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” - 

Filiala Bacău. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la  

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de liciație în timpul desfășurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei 

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 

(buletin de identitate, carte de identitate, pașaport). 

 

 

 Data        Denumirea mandantului 

 

…………… S.C. ………………………………… 

reprezentată legal prin 

___________________________ 

(Nume, prenume) 

 
___________________________ 

(Funcţie) 

 
___________________________ 

(Semnătura autorizată şiştampila) 

 

 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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FORMULAR A 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

 

 

 DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul General privind 

atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări 

 

 

 Subsemnatul ..................................................................................., reprezentant împuternicit al 

............................................................................................................, (denumirea/numele si sediul/ 

adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru atribuirea 

contractului de „Furnizare DOTĂRI - MOBILIER” pentru investiția „ASEZĂMÂNT SOCIAL 

(CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ 

ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” - organizată de 

către Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” - Filiala Bacău, declar pe proprie răspundere că nu am 

fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracțiuni: 

 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 

10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181— 

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile 

corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de 

dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea 

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 

respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale 

legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 

 

Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 

dispozițiile alin. (1), se aplică de către ordonator şi în cazul în care persoana condamnată printr-o 
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hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 

acestuia. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg 

că ordonatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

Data completării ...................... 

 
___________________________ 

(Nume, prenume) 
 

 

___________________________ 
(Funcţie) 

 

 

___________________________ 
(Semnătura autorizată şiştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Prezenta declarație trebuie prezentată atât de către ofertant cât și de către asociații acestuia și 

subcontractanții propuși. 
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FORMULAR B 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

 

 

 DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 39 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

Regulamentul General privind atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări 

 

 

 Subsemnatul ..................................................................................., reprezentant împuternicit al 

..................................................................................................................................., (denumirea/numele si 

sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru 

atribuirea contractului de „Furnizare DOTĂRI - MOBILIER” pentru investiția „ASEZĂMÂNT 

SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - CABINETE MEDICALE P+2, 

ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE 

TEREN” - organizată de către Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” - Filiala Bacău declar pe 

proprie răspundere că nu mă încadrez în niciuna dintre următoarele situații: 

 

a) Nu mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care sunt stabilit până la data 

solicitată; 

b) Nu am încălcat reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de 

muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste 

domenii, iar Ordonatorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 

cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor 

obligații; 

c) Nu am intrat în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 

încetarea activității; 

d) Nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuție integritatea, iar 

autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum 

ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; 

e) Nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f) Nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 

cauză, 

g) Nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire sau a caietului de sarcini 

h) Nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul 

unui contract de achiziții publice, încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 

i) Nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 

autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție, am prezentat aceste informații si sunt în 

măsură să prezint documentele justificative solicitate; 

j) Nu am încercat sã influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, sã 

obțin informații confidențiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o 

influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
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cadru . 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg 

că ordonatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

 

 

Data completării ...................... 

 
___________________________ 

(Nume, prenume) 

 

 
___________________________ 

(Funcţie) 

 
 

___________________________ 

(Semnătura autorizată şiştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Prezenta declarație trebuie prezentată atât de către ofertant cât și de către asociații acestuia și 

subcontractanții propuși. 
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FORMULAR C 

OPERATOR ECONOMIC 

   
(denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese  

(conform art. 28 alin. (4) din Regulamentul General) 

 

 

Subsemnatul(a), .................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la procedura 

de atribuire a contractului de achiziție directă având ca obiect „Furnizarea  DOTĂRI - MOBILIER” 

pentru investiția „ASEZĂMÂNT SOCIAL (CAMIN PENTRU BĂTRÂNI) P+2, BIROURI - 

CABINETE MEDICALE P+2, ANEXĂ (SALĂ ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE), 

PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN” - organizată de către Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” 

- Filiala Bacău declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile privind falsul în declarații că NU mă 

încadrez în nici una din situațiile de conflict de interese în raport cu Ordonatorul și/sau persoanele cu 

funcție de decizie din cadrul acestuia, așa cum sunt acestea definite aceste situații de cadrul legal aplicabil 

în materia atribuirii contractelor finanțate din fonduri publice din Legea 98/2016, respectiv: 

 

a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de 

supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau 

afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții 

de decizie în cadrul ordonatorului 

b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 

relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul ordonatorului. 

 

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg 

ca ordonatorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 

exclusivă. 

Data completării ...................... 
___________________________ 

(Nume, prenume) 

 

___________________________ 

(Funcţie) 
 

___________________________ 

(Semnătura autorizată şiştampila) 

 

Notă: Prezenta declarație trebuie prezentată atât de către ofertant cât și de către asociații acestuia și 

subcontractanții propuși. 
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PROPUNEREA FINANCIARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” – Filiala Bacău 

FORMULAR F 

OPERATORUL ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: Asociaţia Comunitară “Braţele Părinteşti” - Filiala Bacău 

 

 

1. Examinând documentația de atribuire, subscrisa ………………………………………………, 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în 

documentația de atribuire, să livrăm ……………………………………………….., (denumirea 

contractului) pentru suma de ……………………………………………………………………. (suma în 

litere şi în cifre) plătibilă conform prevederilor prezentei documentații, la care se adaugă taxa pe 

valoarea adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre), conform tabeluliu 

anexat prezentei 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările 

cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 

graficul de execuție anexat în ……………………..…………………………(perioada în litere şi în 

cifre) luni calendaristice. 

 

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de 

……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de 

………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi. 

 

5. Precizam că: 

 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opțiunea corespunzătoare) 

 

6. Am înțeles şi consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, 

să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. 

 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă 

pe care o puteți primi. 

 

Data completării: …………… 

Nume, prenume: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 
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FORMULAR F.1. 

 

 

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

Nr. 

crt. 
Denumire produs UM Cant 

 Preţ unitar 

(lei/UM) 

 Preţ total 

(lei) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

…….      

TOTAL (fără TVA)  

TVA  

TOTAL (incl. TVA)  

 

 

Data completării: …………… 

Nume, prenume: ……………………………………….. 

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………,  

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………………  

……………………………………………………………………………… (denumire ofertant). 
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