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Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul 

proiectului „Înființarea laboratorului pentru modelarea mobilii” 

Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Utilaj de formatizat 

panouri  

buc 1 Parametri generali: 

• Diametrul pânzei de ferăstrău – maxim 350 mm 

• Înălțimea de taiere până la 150 mm 

• Viteza de rotație a axului – minim 3000 rot/min 

• Putere motor – maxim 6 kW 

• Tensiune: 220V / 380 V 

• Conectare la sistem de colectare a prafului 

 

Utilaj pentru 

găurire panouri 

buc 1 Parametri generali: 

• Dispozitiv de lucru cu minim 18 burghie; 

• Viteza de rotație a burghielor reglabila; 

• Sistem de schimbare burghielor; 

• Rigla cu stopuri pentru bazarea piesei; 

• Reglarea adâncimii de găurire 0-80 mm; 

• Posibilitatea fixării rapide la 45 grade; 

• Fixatoare pneumatice pentru fixarea piesei pe masa de 

lucru; 

• Putere motor electric: maxim 3 kW; 

 

Utilaj de găurit și 

dăltuit 

buc 1 Parametri generali:  
• Mărimea mesei de lucru: minim 450 x 280 mm 

• Mișcarea longitudinală, transversala și verticală a 

mesei: 

• Înclinarea capului de foraj: 45° - 90° - 45° 

• Viteza de rotație – minim 2500 rot/min 

• Putere motor electric: maxim 3 kW; 

 

Ferăstrău circular 

staționar 

buc 1 Parametri generali: 

• Diametrul pânzei de ferăstrău – maxim 350 mm 

• Profil tăiere diagonală la 45°/90° și 90°/90° 

• Adâncime de tăiere 45°/90° și 90°/90° 

• Putere motor – maxim 3 kW 

• Tensiune: 220V / 380 V 

• Conectare la sistem de colectare a prafului 

 

Sistem profesional 

de aspirare  

buc 1 Parametri generali: 

• Productivitatea: minim 3000 m3/ora 
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• Viteza aerului: minim 35 m/sec  

• Diametrul la intrare: 100 – 200 mm 

• Suprafața de filtrare: minim 4 m2 

• Putere motor: maxim 2,5 kW  

 

Cerințe față de 

termenul de garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

Cerințe față de 

livrare 

  − Termen de livrare maxim 90 zile; 

− Locul livrării: mun. Ungheni 

Cerințe post-

garanție 

  − Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de 

către beneficiarul bunului). 

− În caz de defecțiune să asigure reparația bunului 

defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea 

bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada 

înlăturării defecțiunilor. 

 

Conformitatea cu 

standarde de 

conformitate 

  − CE – Ecologic Clean 

Certificat de origine   − De la producător 

Termenul de 

valabilitate a ofertei:  

  − 60 zile 
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