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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri 

 
Denumirea achiziției: Flipchart+consumabile (poziția 16 din Planul de achiziții al proiectului) 

 
 

1 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs: Flipchart+consumabile 

 Descriere generală: Flipchart si consumabile 
 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
- Flipchart. Flipchart magnetic mobil cu prevazut cu rotite pentru mobilitate si brate 

laterale ce maresc suprafata de prezentare de 3 ori; bratele laterale situate de o 
parte si de alta pe reversul panoului magnetic in pozitie “inchise” si orizontale de-a 
lungul clemei in pozitie “deschise”. Inaltime reglabila; Dimensiune flipchart 
70x100cm. 

- un set coli foi veline pentru flipchart (Ambalare: 50 coli/set, Gramaj: 70 g/mp, 
Dimensiune: 610 x 860 mm) 

- un set markere whiteboard in 4 culori: albastru, negru, rosu, verde;  Sistem cu 
cerneala lichida cu durata de viata lungă (SigmaFlo sau echivalent) 

- burete magnetic pentru flipchart whiteboard 
- Spray curatare pentru curatarea tablelor albe si magnetice, minim 125 ml 

Perioada de garanție: min 12 luni 

 
Notă: Referirile la o anumită marcă, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, 

productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de 

fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect 

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

avand mentiunea de «sau echivalent»  Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct 

de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator. 

 
Nume, prenume: Bianca Dobre, Responsabil Achiziții 
Semnătură 
 


