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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri 

 
Denumirea achiziției: Materiale instruire 

 Specificații tehnice solicitate  

1.1 Denumire produs: Foaie pentru flipchart (50 coli/set) 

1.2 Descriere generală: 6 seturi foi veline pentru flipchart (Ambalare: 50 coli/set, Gramaj: 70 
g/mp, Dimensiune: 600 x 850 mm)  

2.1 Denumire produs: instrumente de scris -markere whiteboard (4 buc/set) 

2.2 Descriere generală: 25 seturi instrumente de scris fiecare cu markere whiteboard in 4 culori: 
albastru, negru, rosu, verde;  Sistem cu cerneala lichida cu durata de viata lungă (SigmaFlo sau 
echivalent). 

3.1 Denumire produs: Cub post-it adeziv 

3.2 Descriere generală: 50 cuburi post-ituri: notițe adezive în culori neon mov, roz, galben, verde, 
rosu, Dimensiune: 76 x 76 mm, Capacitate 100 file per cub, Material: hartie. 

4.1 Denumire produs: Șnur ecuson 

4.2 Descriere generală: 100 snururi ecusoane; Descriere: snur textil pentru ecuson, cu carabina 
metalica (un cârlig metalic care se prinde de ecuson cu o carabina care se roteste), Dimensiuni 
- Lungime snur: 80-90 cm, Lățime șnur: 1-1.5 cm, Lungime carabina: 3-4 cm. 

5.1 Denumire produs: Suport ecuson 

5.2 Descriere generală: 100 suporturi orizontale ecuson, Dimensiuni aprox: 100x70 mm. 

6.1 Denumire produs: Pix 

6.2 Descriere generală: 100 pixuri – pixuri din metal cu mină albastră, clemă flexibilă, zonă grip 
anti-alunecare. 

7.1 Denumire produs: Separator din plastic 

7.2 Descriere generală: 50 seturi separatoare din plastic, format A4, index 1-10 . 

8.1 Denumire produs: Boxă bluetooth 

8.2 Descriere generală: 26 Boxe Bluetooth 3W, portabile, amplificator intern, raza de acțiune – 
pana la 10m, Alimentare- baterie reîncărcabilă Li-Ion min 350 mAh  , culoare deschisa (alb , 
bleu, verde, gri, lemn natur) . Accesorii – cablu încârcare USB. 

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          Data  


