










































Beneficiar:       MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. 
Crt.

UM Cantitate
Preț unitar 

(lei)
Preț total 

(lei)

Fișă 
Tehnică 
Atașată

1 buc 2,00 F1A

2 buc 1,00 F2A
3 buc 2,00 F3A
4 buc 2,00 F4A
5 buc 2,00 F5A
6 buc 2,00 F6A
7 buc 4,00 F7A
8 buc 4,00 F8A
9 buc 2,00 F9A

10 buc 2,00 F10A

11 buc 2,00 F11A

12 buc 2,00 F12A
13 buc 4,00 F13A
14 buc 2,00 F14A
15 buc 2,00 F15A

16 buc 4,00 F16A

17 buc 4,00 F17A
18 buc 2,00 F18A
19 buc 6,00 F19A
20 buc 2,00 F20A
21 buc 3,00 F21A
22 buc 2,00 F22A
23 buc 2,00 F23A
24 buc 1,00 F24A

Formular F4 - Echipamente Medicale

Obiectiv:       REABILITARE, MODERNIZARE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI REALIZARE 
BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI  - CENTRU DE PERMANENȚĂ MEDICALĂ

Ing. Ilie Andrei
Intocmit

Apăsător limbă
Deschizător gură
Ciocan reflexe
Canule rectale - 1 buc = 1 set 80 
buc
Canule uretrale - 1 buc = 1 set 50 
buc
Canule vaginale
Trusă completă de mică chirurgie

Glucometru
Stetoscop

Lampa pentru examinarea 
Autoclav Sterilizare

Proiectant:      SC PROFICONS PROJECT SRL

TOTAL FARA TVA

Masă Ginecologică

Valve ginecologice 
Centimetru de croitorie
Seringă Guyon pentru spălături 
auriculare
Atele Kramer
Termometru

Tensiometru Manual

Pensa MaGill

Aparat de măsurat tensiunea 
arterială cu stetoscop

Echipament 

Cântar pentru adulți
Taliometru
Pelvimetru
Megatoscop pentru radiografii



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 1A  
Denumire Produs: Tensiometru Mecanic cu Stetoscop 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Manșetă cu un singur tub pentru copii, adulți sau supraponderali; 
- Supapaă de aer cu reglaj fin; 
- Microfiltru pentru protecția supapei de aer și a sistemului de măsurare; 
- Mâner în formă de lingură; 
- Membrană sub presiune – capacitate de încărcare de până la 600 mmHg, marja de 
eroare maxima admisă +/-2 mmHg; 
- Scala cu capacitate de măsurare de la 0-300 mmHg; 
- Manometru cu diametrul 63 mm; 
- Livrat cu geanta transport de vinil. 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 

                                                                                                                                                   
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 2 A 
Denumire Produs: Canapea Ginecologică Mecanică 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Realizată pe structură ovală din oțel vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la 
zgărieturi, impact și agenți chimici. Structura solidă și elegantă. 
- Prevăzută cu 3 secțiuni 
- Rezistentă la foc clasa 1 IM 
- Spătar și support picioare reglabil independent mechanic 
- Canapea prevăzută cu 2 suporturi pentru picioare și cu un bol de oțel inoxidabil cu 
diametrul 32 cm. 
- Greutate maxima susținută 150 kg; 
- Dimensiuni : 181 x  60 x 83; 
- Dimensiune secțiune șezut: 50 x 60 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

                                                                                                                                                 



                                                                             
OBIECTIV PROIECTANT 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 
ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 

CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 3 A 
Denumire Produs: Cântar Adulți 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Este un dispozitiv medical ce ofera masuratori pentru :  

       grasimea corporala 
       grasimea viscerala 
       nivelul muschilor scheletici 
       indicele de masa corporala (IMC) 
       metabolismul bazal 

- Masoara cu precizie urmatorii parametri pentru determinarea compozitiei corporale 
si cu ajutorul carora se pot interpreta rezultatele : 

 greutatea corporala in kg 
 tesutul adipos in % 
 tesutul adipos visceral pina la 30 de nivele 
 indicele de masa corporala IMC 
 muschii scheletici in  

- Este un dispozitiv de wellness medical avind certificare TUV. 
 analizorul corporal BF 511 Omron 
 8 senzori pentru analiza corporala 
 memorie pentru 4 utilizatori 
 memoreaza valorile anterioare 
 mod utilizare Copil 
 4 baterii AA 

 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 



  

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 4 A 
Denumire Produs: Taliometru de podea 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Taliometru cu montare pe platform metalică de podea; 
- Unitatea de măsură în cm; 
- Mecanism de mișcare fin; 
- Măsurare 800-2100 mm; 
- Precizie 1 mm; 
- Dimensiuni : 880 x 450 x 350 mm; 
- Greutate : 6.2 kg. 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 

                                                                                                                                                   
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 5 A 
Denumire Produs: Pelvimetru 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Inox; 
- Mărime: 33,0 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 

                                                                                                                           
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 6 A 
Denumire Produs: Megatoscop Radiografii 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Model de Perete; 
- Fabricat din tablă de oțel emailat; 
- Corpul împărțit în panouri care se pot utiliza și separate; 
- Difuzor Monocromatic alb; 
- Lumină rece, florală; 
- Dispozitiv de susținere a filmului din oțel inoxidabil; 
- Putere : 230V – 50/60 Hz; 
- Dimensiune : 400 x 430 mm. 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 7 A 
Denumire Produs: Apăsător Limbă 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Inox; 
- Mărime: 17,0 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 8 A  
Denumire Produs: Deschizător Gură Heister  
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Inox; 
- Mărime: 13,0 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 9 A 
Denumire Produs: Ciocan Reflexe 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Mâner : oțel inoxidabil; 
- Ciocan : Cauciuc; 
- Lungime totală: 21,0 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 10 A 
Denumire Produs: Canule Rectale 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: PVC moale, non-toxic și non- iritant, sterile; 
- Mărime: CH28; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 11 A 
Denumire Produs: Canule Uretrale 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: PVC moale, non-toxic și non- iritant, sterile; 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 12 A 
Denumire Produs: Canule Vaginale 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Plastic 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                          PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 13 A 
Denumire Produs: Trusă de Mică Chirurgie 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Inox 
- Cupinde: 

 Pensă hemostatică, 1x2 dinți, dreapta, 18 cm – 2 buc; 
 Pensă hemostatică, cu dinți, curbă, 12,5 cm – 1 buc; 
 Pensă hemostatică, cu dinți, dreapta, 12,5 cm – 1 buc; 
 Sondă chirurgicală canelată, 16 cm – 2 buc; 
 Portac chirurgical – 1 buc; 
 Foarfece drept, cu vârf ascuțit, 14 cm – 1 buc; 
 Foarfecere curb vertical, cu vârfuri boante, 17 cm – 1 buc; 
 Foarfece drept cu vârfuri boante, 14 cm – 1 buc; 
 Pensă chirurgicală 150 x 2,5 – 2 buc; 
 Bisturiu curb, 150 x 40 (maner/lama) – 2 buc; 
 Bisturiu cu vârful efilat – 1 buc; 
 Cutie inox pentru instrumentar cu mânere – 1 buc; 

 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 

                                                                                                                                    



 

FISA TEHNICA 

 

 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 14 A 
Denumire Produs: Valve Ginecologice 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Inox 
- Mărimi : 7,0 x 3,0 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 15 A 
Denumire Produs: Centimetru Croitorie 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Gradat pe ambele părți în cm. 
- Lungime 1,5 m 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 16 A 
Denumire Produs: Seringă Guyon spălături auriculare – 100 cc. 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: instrumentar Inox 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 17 A 
Denumire Produs: Atele Kramer 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 
Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material: Sârmă 
- Lungime:  60 cm; 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 18 A 
Denumire Produs: Termometru 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Lichid thermometric : mercur; 
- Scală de carton; 
- Dispozitiv de maxim 42 de grade; 
- Ambalaj plastic 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 19 A 
Denumire Produs: Pensă Magil 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material : oțel inoxidabil; 
- Sterilizabil; 
- Dimensiuni ; 20 cm; 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 20 A 
Denumire Produs: Glucometru 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Timp oferire rezultate : 9 scunde prin metoda de testare electro - chimică; 
- Capacitate de memorare rezultate : 180; 
- Interval de măsurare: 30-750 mg/dl 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 21 A 
Denumire Produs: Stetoscop  
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Lungime tub – 80 cm 
- Lumen – simplu 
- Greutate – 270 g 
- 3 perechi de olive, 3 piese de ascultare si 2 diafragme (mica si mare) 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 22 A 
Denumire Produs: Tensiometru Manual 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Acuratete - +/- 3 mmHg 
- Parametri tehnici – 0-300 mmHg 
- Tub aer cauciuc 
- Pompa de cauciuc 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     PROIECTANT, 
                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 23 A 
Denumire Produs: Lampa Pupile 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Bec de 0.22V 
- Alimentare de baterii standard 
- Cu clip pentru atasare in buzunar si dispozitiv de sustinere pentru abeslang 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 24 A 
Denumire Produs: Autoclav Sterilizare 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Complet automat cu cicluri de sterilizare pre-programate; 
- Cameră și ușă din oțel inoxidabil, cu finisaj de electro lustruire; 
- Sistem de control de mare precizie pentru rezultate perfecte de sterilizare; 
- Ecran LCD, afișează în continuu informative în legătură cu procesul ciclurilor; 
- Depozit de apă tip deschis; 
- Imprimantă integral; 
- Limbi : Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză. 
- Prevăzut cu disjunctor; 
- Protecție împotriva scurt-circuitari; 
- Micro întrerupător pentru controlul stării ușii; 
- Termostat pentru rezistențele de încălzire în generatorul de abur; 
- Termostat pentru rezistențele de încălzire în interiorul camerei; 
- Auto nivelare a sistemului hidrauluic; 
- Blocarea ușii; 
- Voltaj Nominal: 220-240V; 50/60 Hz; 10A. 
- Dimensiuni ale camerei: 247 x 350 mm; 
- Disjunctor: F16A/400V; 
- Potenta Nomunală : 2200VA; 
- Temperatura de sterilizare: 121⁰C/134⁰C; 
- Capacitatea depozitului de apa distilată: 2,5L aprox; 
- Temperatura de operare : 5⁰C/40⁰C; 
- Umiditatea relative de operare : Max. 80%, nono condensată; 
- Dimensiuni externe : 480 x  455 x 600 mm; 
- Greutate netă : 47 kg; 
- Nivel Max. de zgomot : <70dB; 
- Presiune atmosferică de operare : 79/106 kPa; 
Componenete: 
- Depozit apă distilată; 
- Ecran LCD; 
- Imprimantă; 
- Panou de control; 
- Switch principal; 
- Cheie pentru scurgerea de apă distilată și folosită: 
- Port USB; 
- Valvă de siguranță: 
- Grilaj de ventilare: 
- Sistem de blocare; 
- Cablu de alimentare; 
- Etichetă; 
Accesorii Incluse: 
- Sterilizator; 
- 3 tavi de instrumente; 
- Bază pentru tăvi; 
- Mâner pentru extragerea tăvilor; 
- Ustensilă de reglare a ușii; 
- 2 Furtune de scurgere; 
- Garnitură pentru ușă; 
 

  

2 
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: 
Timpul minim cerut de autoclave pentru a I pregătit de folosire după ce a fost   



  

conectat la current este de 5 minute. 
Temperatura maxima a ciclului de sterilizare de 134⁰C este de 137⁰C; 
Temperatura maxima a ciclului de sterilizare de 121⁰C este de 124⁰C; 

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică, manualul produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



Beneficiar:       MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. 
Crt.

UM Cantitate
Preț 

unitar 
(lei)

Preț 
total 
(lei)

Fișă 
Tehnică 
atașată

1 buc 2,00 F1M
2 buc 2,00 F2M
3 buc 3,00 F3M
4 buc 8,00 F4M
5 buc 3,00 F5M
6 buc 16,00 F6M
7 buc 1,00 F7M
8 buc 2,00 F8M
9 buc 2,00 F9M

10 buc 6,00 F10M
11 buc 3,00 F11M
12 buc 3,00 F12M
13 buc 2,00 F13M
14 buc 4,00 F14M
15 buc 2,00 F15M
16 buc 5,00 F16M
17 buc 5,00 F17M
18 buc 4,00 F15M
19 buc 2,00 F18M
20 buc 2,00 F10M
21 buc 3,00 F19M

Ing. Ilie Andrei

Formular F4 - Mobilier

Echipament 

Pat Consultatie
Pat Sala tratament

Scaune Birou

Dulap Instrumentatie

Birou Receptie
Masuță Instrumentar
Suport Perfuzor
Dulap Arhive

Dulap Medicamente

Scaun medic - taburet circular

Dulap tip noptiera cu sertare
Masa de lucru 
Cosuri deșeuri

Proiectant:      SC PROFICONS PROJECT SRL

TOTAL FARA TVA

Obiectiv:       REABILITARE, MODERNIZARE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI 
REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI  - CENTRU DE 
PERMANENȚĂ MEDICALĂ

Intocmit

Birou Medic

Scaune Pacienti

Cuiere

Paravan medical

Dulap Metalic
Masa  
Banca
Dulap Depozitare lemn 34



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 1 M 
Denumire Produs: Pat Consultatii 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Cadru otel vopsit electrostatic 
- Cap rabatabil 
- Saltea acoperita cu piele sintetica culoare rosie 
- Picioare fixe 
- Dimensiuni L 184 x l 60 x H 73 cm  
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 2 M  
Denumire Produs: Pat Sala Tratament 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Cadru otel vopsit electrostatic 
- Cap rabatabil 
- Saltea acoperita cu piele sintetica culoare rosie 
- Picioare fixe 
- Dimensiuni L 184 x l 60 x H 73 cm  
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului cu Directiva 93/42/EEC 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 

Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română 
Manual de utilizare al produsului în original și traducerea în limba română 

  

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 3 M  
Denumire Produs: Birou Medic 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Material – panouri agglomerate de lemn 
- Culoare - Nuc 
- Dimensiuni L 160 x l 80 x H 75 cm  
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 4 M  
Denumire Produs: Scaune Birou Medic 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Scaun rotativ cu tapiterie din stofa neagra 
- Baza din polipropilena cu diametrul de 60 cm, rotilele din nylon, gumate, cu 
diamterul de 5 cm. 
- Dimensiuni totale scaun – H 115 cm, 47 cm latine, 57 cm adancime 
- Spatar cu forma curbata ergonomic prevazut la interior din polipropilena si 
poliuretan – 43 cm latime si 56 cm inaltime 
- Greutate maxima – 120 kg. 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 5 M  
Denumire Produs: Scaun Medic – Taburet Tapitat Circular 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Taburel tapitat cu suport inelar pentru sprijinirea picioarelor si ridicare gaz 
- Dimensiuni   

 Inaltime – 54 cm 
 Latime – 35 cm 
 Lungime – 53 cm 

- Greutate – 9 kg 
- Diametru – 39 cm 
- Inaltime maxima – 73 cm 
- Inaltime minima – 57 cm 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 6M 
Denumire Produs: Scaun Pacienti  
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Cadru din otel 30x15mm 
- tapiterie stofa culoare negru, spatar acoperit din polipropilena 
- Dimensiuni  

 Inaltime – 84 cm 
 Latime – 53 cm  
 Adancime – 53 cm 

- Greutate – 6,5 kg. 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 8M 
Denumire Produs: Masuta Instrumentar  
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Cadru din otel vopsit electrostatic 
- Rafturi din metal 
- Bariere de protective in 3 parti (cu exceptia sticlei) 
- Colector de pansamente 
- 4 roti care se rotesc la 360de grade 
- Dimensiuni  

 Lungime 40 cm 
 Latime 74 cm 
 Inaltime 79 cm 

 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 9 M 
Denumire Produs: Suport Perfuzor 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Suport pentru perfuzie cu baza tip stea cu 5 brate si 5 role plastic 
- echipat cu 4 carlige 
- fabricat din otel 
- Suport pentru persoane cu greutate de pana la 110 kg 
- Dimensiuni  

 Lungime – 48 cm 
 Latime – 48 cm 
 Inaltime – 120 cm 

 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 

Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la 

livrare. 
  in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, 

interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul 
reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. 

  

5 
Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț 
Se va asigura manual de exploatare in limba romana. 

  

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 
Documente ce însoțesc produsul 
Fișă tehnică a produsului în originalși traducerea în limba română   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 10 M  
Denumire Produs: Dulap Arhivă 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Dulap în 2 uși și 5 rafturi; 
- Material : Pal melaminat, finisaj nuc; 
- Dimensiuni   

 Inaltime – 187 cm 
 Latime – 75 cm 
 Adâncime – 40 cm 

- Greutate – 9 kg 
- Diametru – 39 cm 
- Inaltime maxima – 73 cm 
- Inaltime minima – 57 cm 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 11 M  
Denumire Produs: Dulap Instrumentație 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Cadru din Metal; 
- Ușile superioare din sticlă, sunt glisante, tip vitrină; 
- Două sertare în partea de jos; 
- Partea inferioară are două uși cu închidere; 
- Mecanismul de blocare este disponibil pe ușile de jos și sertare; 
- Două rafturi metalice în dulapul de sus; 
- Raft metallic în dulapul de jos; 
- Toate componenetele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere electrostatic; 
- Dimensiuni: 

 Lățime: 360 mm; 
 Lungime: 920 mm; 
 Înălțime: 1850 mm; 

 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 12 M  
Denumire Produs: Dulap Medicamente 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Dulap de perete prevăzut cu două uși cu lacăt și cheie; 
- Raft interior detașabil realizat din tablă de oțel emailat; 
- Construit din tablă din oțel acoperit cu pulbere; 
- Dimensiuni: 

 Lățime: 350 mm; 
 Lungime: 800 mm; 
 Înălțime: 450 mm; 

 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 13 M  
Denumire Produs: Cuier 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Construcție din metal și lemn; 
- Schelet din metal vopsit; 
- Elemente realizate din lemn de brad, de3 cm grosime; 
- Agățătoare pentru haine din metal galvanizat 
- 4 buc agatatoare/ metro linear și 2 suporți de prindere; 
- Prinderea se face prin dibluri adaptate peretelui; 
- Dimensiuni: 

 Lățime: 300 mm; 
 Lungime: 1000 mm; 
 Înălțime: 450 mm; 

 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 14 M 
Denumire Produs: Noptieră 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Dulap tip noptieră cu sertare; 
- Material : Pal Melaminat alb; 
- 3 sertare pe glisiere; 
- Picioare reglabile, cu role de cauciuc pe rulement având diametrul de 5cm; 
- Greutate 27 kg; 
- Dimensiuni: 

 Lățime: 400 mm; 
 Adâncime: 350 mm; 
 Înălțime: 900 mm; 

 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 15 M 
Denumire Produs: Masă de lucru 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Grosime blat 27 mm (lemn rășinoae); 
- Tablă de oțel clasa I; 
- Picioare sprojin de tip H sudate și executat din tablă de 2 mm; 
- Culoare Ral 7035 gri deschis; 
- Vopsire electrostatică/pulverizare; 
- Greutate netă – 40 kg. 
- Dimensiuni: 

 Lățime: 1500 mm; 
 Adâncime: 800 mm; 
 Înălțime: 840 mm; 

 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 16 M  
Denumire Produs: Coș de gunoi 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Capacitate : 12 l 
- Material: inox; 
- Carcasă rezistentă, inoxidabilă 
- Formă rotunda 
- Pedală și găleată interioară din plastic 
- Diametru 25 cm și înălțime 40 cm 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 17 M 
Denumire Produs: Dulap Metalic 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Dulap din metal de culoare gri RAL 7035 texturat, vopsit în camp electrostatic și cu 
o constructive sudată din tablă cu o grosime de 0.7 mm, compartimentat pentru 
depozitatea hainelor de lucru sau celor personale. 
- Dotat cu poliță la partea superioară, o bară de umerașe și un cărlig. 
- Prevăzut la partea superioară cu fante de aerisire; 
- Închidere cu yală tip butuc cilindric cu 2 chei. 
- Nr. uși – 2; 
- Dimensiuni 640 x 450 x 1800 mm. 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 18 M 
Denumire Produs: Bancă Vestiar 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Bancă pentru vestiar cu cadru realizat din oțel vopsit prin electrodepunere anodică; 
- Culoare cadru : Gri RAL 7035; 
- Bamca confecționată din scăndură de brad lăcuită; 
- Dimensiuni : 1000x35x45 H 
- Greutate : 8 kg 
 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 
 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 19 M 
Denumire Produs: Paravan Medical 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Paravan medical 3 sectiuni; 
- Schelet din țeavă rectangularăvopsită în camp electrostatic alb sau din inox; 
- Interior poliplan alb ; 
- Ușor de dezinfectat fară a necesita demontarea; 
- Fiecare elemenet prevăzut cu roti pivotante; 
-  

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț 

  

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
 

 



Beneficiar:       MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. 
Crt.

UM Cantitate
Preț unitar 

(lei)
Preț total 

(lei)

Fișă 
Tehnică 
atașată

1 buc 4,00 F1 IT

2 buc 4,00

3 buc 4,00 F2 IT

Intocmit

Imprimantă A4

Ing. Ilie Andrei

Formular F4 - Echipamente IT

Proiectant:      SC PROFICONS PROJECT SRL

TOTAL FARA TVA

Obiectiv:       REABILITARE, MODERNIZARE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI 
REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI  - CENTRU DE PERMANENȚĂ 
MEDICALĂ

Echipament 

Pachet PC
Licente PC Windows 10 + 
Pachet Office + Antivirus



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 1 IT 
Denumire Produs: Pachet PC 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Conținut pachet 

 1 x CD 
 1  Desktop 
 1 Tastatură USB 
 1 Mouse USB 
 1 cablu alimentare 

- Procesor I5 – socket 1151 
- Producător processor – Intel; 
- Model Procesor : 8400; 
- Numar nuclee – 6; 
- Tip memorie : DDR4; 
- Memorie : 16GB; 
- Tip stocare :  SSD; 
- Placa video integrată; 
- Placă de bază: socket 1151, ieșire HDMI 
- Disply LCD LED; 
- Diagobală – 22 inch 
- Rezoluție – 1920 x 1080. 

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 

 



 

FISA TEHNICA 

 

 



                                                                                                                               
 

OBIECTIV PROIECTANT 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, INCLUSIV DOTĂRI 

ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE DE UTILITĂȚI 
CENTRU DE PERFORMANȚĂ MEDICALĂ 

S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. 

 
FISA TEHNICA Nr. 2 IT 
Denumire Produs: Imprimantă A4 
Producător (denumire și tara de origine): 
Termenul de garanție acordat (în luni):    

Nr. 
Crt. 

Specificatii tehnice impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice 

impuse prin  
CAIETUL DE SARCINI 

Poducator 

1 

Caracteristici tehnice si functionale: 
- Multifucțională  inject A4 color; 
- Wi fi; 
- Afisaj LCD de 3,8; 
- Funcții – Scanare, Printare, Copiere;  

  

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare:   

3 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: 
Certificate de marcaj European (CE Mark) sau declarație de conformitate a 
producătorului . 

  

4 
Conditii de service și garanție: 
- Garantie : 24 luni de  la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la  

  

5 Servicii accesorii furnizării produselor/echipamentelor inlcuse în preț   

6 
Livrare  
Inclusiv transportul până la beneficiar incluse în preț   

7 Instalare, cu personal specializat   

8 Punere în funcțiune, cu personal specializat   

9 
Instruire personal (la sediul beneficiarului și/sau în locația unde a fost instalat 
produsul/echipamentul), cu personal specializat   

10 Documente ce însoțesc produsul   

 
                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                                                     PROIECTANT, 

                                                                                                                                                               Ing. Ilie Andrei 
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