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CAIET DE SARCINI 

pentru Cererea Ofertelor de Preţuri 

privind dotarea cu mobilier a 

oficiilor Serviciului Social «Echipă mobilă » 

 în Căuşeni, Ştefan Vodă şi Comrat 



 

 

 

 

 

 
Nr. Denumire 

articol 
Cantitate Descriere Schiţe/foto 

1. Scaune 50 Culoarea:  gri întunecat 

Material:  stofă gri întunecat, 
picioare de fier de culoare 
neagră     

 

 



 

 

 

 

 

2.  Fotolii 12 Destinație: pentru personal 

Culoare: negru/ gri  

Material – stofa 

Mecanism leagăn cu fixare  

Reglare înălțime: cu piston cu 
gaz 

Greutatea maxima: 120 kg 

Baza: plastic  

Brațele: plastic  



 

 

 

 

 

2. Birou 
personal  

8 Birou personal, cu noptieră în 
partea stîngă a mesei, L-42 cm, 
compusă din trei sertare cu 
mînere, fixate pe două balamale. 
Sertarul de sus cu lacăt. Masa 
este dotată cu suport culisant 
pentru tastatură  şi  suport pentru 
bloc sistemic în partea dreaptă, 
orificiul cabluri în colţul drept de 
sus.  Marginele mesei, 18 mm, 
sunt prelucrate cu ABS.  

Dimensiuni: 1200x550x750 mm 

Culoarea: cireș 

Material:  

Carcasa - PAL 

Faţada – MDF 

Blat -MDF 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Birou 
personal  

4 Birou personal dreptunghiular, 
cu noptieră în partea stîngă a 
mesei, L-42 cm, compusă din 
trei sertare cu mînere, fixate pe 
două balamale. Sertarul de sus 
cu lacăt. Masa este dotată cu 
suport culisant pentru tastatură, 
orificiul cabluri în colţul drept de 
sus. Marginele mesei, 18 mm, 
sunt prelucrate cu ABS.  

Dimensiuni:1300x600x750 mm. 

Culoarea: cireș 

Material:  

Carcasa - PAL 

Faţada – MDF 

Blat -MDF 

 

 



 

 

 

 

 

3.  Dulap 3 Dulap pentru mape şi cărţi cu trei 
rafturi deschise, cu uși de sticla 
completate cu minere si lacăt, fixate 
in 3 balamale şi două rafturi închise 
cu 2 uşi fixate în 2 balamale, 
completate cu mânere şi lacăt.  

Partea din dreapta a dulapului - 
rafturi închise cu 2  uşi completate 
cu mânere, cu 5 rafturi închise, cu 
polițe reglabile. Fiecare raft este  
fixat în 4 puncte de suport.  Fiecare 
uşă este fixată cu 4 balamale. 
Marginile rafturilor, 16 mm, sunt 
prelucrate cu ABS.  

Dimensiuni: 1800x1600x500 mm 

Culoarea:  cireș  

Material:  

Carcasa- PAL 

Faţada - MDF 

 

 



 

 

 

 

 

4 Poliţe  12  Poliţă pentru mape şi cărţi deschisă, 
cu 2 uşi de sticlă, fiecare uşă pe 
doua balamale, completate cu 
mânere, fără separatoare pe interior.    

Dimensiuni: 800 x390 x350 mm 

Culoarea:  cireș  

Material: PAL 

 

5 Dulap cu 2 
uși şi cu 
oglindă  

3 Dulap pentru haine cu rafturi închise 
cu 2 uşi completate cu mânere. În 
partea din stânga de jos - un 
compartiment cu uşă (500 mm) 
dotată cu mâner, fixată pe două 
balamale. În partea de sus o bară 
pentru umeraşe.  

Fiecare uşă este fixată cu 3 
balamale. Marginile rafturilor, 16 

 



 

 

 

 

 

mm, sunt prelucrate cu ABS.  

Dimensiuni: 1800x800x500 mm 

Culoarea:  cireș  

Material:  

Carcasa - PAL 

Faţada - MDF 

 



 

 

 

 

 

 Masa ovală  1 Masă pentru ședințe ovală cu 
picioare metalice. Decupaj median 
trecere cabluri. 

Dimensiunii: 3200 X 1500  

 

 


