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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri 

 
Denumirea achiziției: Corpuri bibliotecă și masă imprimantă 

1 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs: Corpuri bibliotecă  

 Descriere generală: Corpuri bibliotecă – format din 2 tronsoane 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Materiale: 

- fronturi (uşi): PAL melaminat 18mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent, 
cant ABS 2mm culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent sau echivalent; 

- fronturi (uşi sticlă): sticlă fumurie, 6 mm, șlefuită pe canturi; 
- placă superioară: PAL melaminat 36 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau 

echivalent,  cant ABS 2mm culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent; 
- spate: PFL melaminat la culoarea cutiilor; 
- restul reperelor: PAL melaminat 18 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau 

echivalent,  cant ABS 0.4 mm culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent. 

 
 
 

Dimensiuni și schema de montaj (dimensiuni in mm) 
 



 

 
 
 



 

 
 

Corpul de mobilier este constituit din 2 tronsoane dispuse pe verticala  

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Produsul: 

-  va avea la interior 4 plăci intermediare fixe, 4 polite fixe si 2 polițe mobile;  
- construcţia va fi demontabilă, rezistentă la uzură; 
- uşile vor fi pe balamale aruncătoare, rezistente la uzură prevăzute cu cilindru de 

siguranță; 
- mânerele ușilor vor fi metalice satinate, rezistente la uzură, forma şi dimensiunea 

acestora se vor  încadra în designul produsului; 
-  pe canturile inferioare ale dulapului se va aplica cant ABS 0,4mm 

 Instrumente şi Accesorii: 
1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupituri ale 
melaminei la aplicarea cantului ABS, precum şi alte defecte rectificate dar vizibile); 
2. Produsele ce urmează a fi ofertate pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și 
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texturi conforme cu cele solicitate. 
Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la: Sediul central al 
Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa. 
Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă. 
Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se 
vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și fixării (după 
caz), în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data  finalizării punerii pe poziție a 
produselor  de către furnizor. 
Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate. 
Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile constatate la recepţia produselor, de a 
înlocui produsele necorespunzătoare şi de a respecta specificaţiile achizitorului. 
Perioada de garanţie este de 12 de luni de la data semnării procesului verbal privind 
recepţia cantitativă şi calitativă a tuturor  produselor; 
În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile 
lucrătoare de la data notificării defecţiunii. 

 
 

2 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs: Masă imprimantă 

 Descriere generală: Masă imprimantă 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Materiale: 

- Panouri laterale: PAL melaminat 36 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau 
echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent, pe 
canturile lungi; 

- Blat (placă superioară): PAL melaminat 36 mm,  culoare Mesteacăn H1733ST9  sau 
echivalent,  cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent, pe toate 
canturile; 

- Fata sertar: PAL melaminat 18 mm,  culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent,  
cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent, pe toate canturile; 

- Restul reperelor (cadru sertar, legatura spate masa imprimanta, placa sub 
sertar/intermediara): PAL melaminat 18 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau 
echivalent,  cant ABS 0.4mm, culoare Mesteacăn H1733ST9  sau echivalent, pe 
canturile vizibile. 

  
Dimensiuni și schema de montaj (dimensiuni exprimate în mm) 



 

2 Specificații tehnice solicitate  

 
 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 

- construcţia va fi fixă, rezistentă la uzură; 
- sertarul va fi pe glisiere cu role rezistente la uzură, poate fi din 1 sau 2 bucati; 
- sertarul va fi prevăzut cu sistem de închidere; 
- mânerele sertarului vor fi metalice, satinate, rezistente la uzură, forma şi 

dimensiunea acestora se vor  încadra în designul produsului; 

 Instrumente şi Accesorii: 
1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupiri ale 
melaminei la aplicarea cantului ABS, precum şi alte defecte rectificate dar vizibile); 
2. Produsele ce urmează a fi ofertate pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și 
texturi conforme cu cele solicitate. 
Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la: Sediul central al 
Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa. 
Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă. 
Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se 
vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și fixării (după 
caz), în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data  finalizării punerii pe poziție a 



 

2 Specificații tehnice solicitate  

produselor  de către furnizor. 
Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate. 
Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile constatate la recepţia produselor, de a 
înlocui produsele necorespunzătoare şi de a respecta specificaţiile achizitorului. 
Perioada de garanţie este de 12 de luni de la data semnării procesului verbal privind 
recepţia cantitativă şi calitativă a tuturor  produselor; 
În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile 
lucrătoare de la data notificării defecţiunii. 

 
 
 

Nume, prenume: Bianca Dobre, Responsabil Achiziții  
Semnătură           Data  
 

 
 
 

IMPORTANT! 
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse de o 
anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are 
ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi. 
Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de 
fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai însoţită de 
menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel 
specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi. 
 

 


