
 

• După semnarea contractului, dacă va fi necesar, unele dimensiuni finale vor fi ajustate, după 

coordonarea cu beneficiarul. 

 

ANEXA 2 - CAIET DE SARCINI 

Specificații tehnice ale mobilierului 

Judecătoria Edineț, sediul Briceni 

Denumire Specificații tehnice* Cantitatea 

Etajul 1 

Ghișeu de 
informații 

(Info Point) 

Dimensiuni: 1800*2500*350 mm, H – 1100 mm.  
(dimensiunile finale se coordonează cu beneficiarul) 
 
Din partea stângă - ghișeu pentru persoane cu nevoi speciale: H-750 
mm. Material PAL melaminat Egger (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul), cu cantul ABS-2 mm.  
Partea interioară a ghișeului va fi echipată cu masă de lucru 
1500*400, H- 750 mm.  
Partea din spatele ghișeului va conține un panou cu inscripția 
„Informație” din plexiglas. Panoul va include 10  celule cu formatul 
A4, executate din plexiglas cu grosimea de 2 mm. 
Mărimea panoului 2500*H2400 mm  
Panoul executat pe carcasă metalică din țeavă de profil 40*40 mm, 
acoperit cu PAL melaminat Egger grosimea 18 mm.  
 
Partea de sus a panoului va fi dotată cu construcție pentru iluminarea 
ghișeului de informații. Construcție executată din carcasă metalică 
din țeavă de profil 40*20 mm.  
Dimensiuni 2500*400*150  
Iluminarea ghișeului se va efectua prin montarea în partea de sus a 
panoului a 4 corpuri de iluminat LED reglabile de 15w 1200 lm 4200k. 

1 buc 

Set din fotolii 
(2 fotolii) 

 

Dimensiuni: L- 600 mm, A- 480 mm, H- 900 mm  
Executat pe carcasă metalică din țeavă profilată 40*20 mm, grosimea 
metalului 3 mm.  
Material corp: placaj din lemn multistrat grosimea de 12 mm, spumă 
din poliuretan,  calitate înaltă, grosimea de 12 cm. Stofă rezistentă la 
uzură, calitate înaltă (culoarea se coordonează cu beneficiarul). 

5 seturi 

Fotoliu 
(1 fotoliu p/u 
o persoană) 

 

Dimensiuni: L- 600 mm, A- 480 mm, H- 900 mm.  
Executat pe carcasă metalică din țeavă profilată 40*20 mm, grosimea 
metalului 3 mm.  
Material corp: placaj din lemn multistrat grosimea de 12 mm, spumă 
din poliuretan,  calitate înaltă, grosimea de 12 cm. Stofă rezistentă la 
uzură, calitate înaltă (culoarea se coordonează cu beneficiarul). 

1 bucată 

Masă  
(cu 1 picior) 

Dimensiuni: 450*450*H750  
Carcasa mesei: 1 picior din țeavă metalică, pătrată, 40*40mm.  
Blatul mesei: PAL melaminat Egger (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul). 

5 buc 

Scaun pliabil  
(fără mâner) 

cu 4 locuri 

Dimensiuni: 600*480*900 mm.  
Executat pe carcasă metalica din țeavă profilată 25*25 mm, grosimea 
metalului 2 mm.  
Material corp: placaj din lemn multistrat cu grosimea de 12 mm, 
spumă din poliuretan, calitate înaltă, grosimea de 8 cm. Stofă 
rezistentă la uzură, calitate înalta (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul).  

2 seturi 
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Scaun pliabil  
(fără mâner) 

cu 2 locuri 

Dimensiuni: 600*480*900 mm.  
Executat pe carcasă metalica din țeavă profilată 25*25 mm, grosimea 
metalului 2 mm.  
Material corp: placaj din lemn multistrat cu grosimea de 12 mm, 
spumă din poliuretan, calitate înaltă, grosimea de 8 cm. Stofă 
rezistentă la uzură, calitate înalta (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul).  

2 seturi 

Raft (pentru 
depozitare) 

cu polițe 
deschise 

(4 polițe în 
înălțime și 4 

polițe în 
lățime) 

Raft (pentru depozitare) cu polițe deschise. 
 
Dimensiuni: 1200*300*900 mm  
Executat din PAL melaminat Egger, grosimea 18 mm (culoarea se 
coordonează cu beneficiarul). 

1 buc 

Raft (pentru 
depozitare) 

cu polițe 
(4 polițe în 

înălțime și 2 
polițe în 
lățime) 

Raft (pentru depozitare) cu polițe închise în spate. 
 
Dimensiuni: 1200*300*900 mm  
Executat din PAL melaminat Egger, grosimea 18 mm (culoarea se 
coordonează cu beneficiarul). 

2 buc 

Dulap  
(pentru 
vestiar) 

Dimensiuni: 1300*600*400 mm  
Executat din PAL melaminat Egger, grosimea 18 mm (culoarea se 
coordonează cu beneficiarul). 
*Inclusiv:  

1. dulapuri pe înălțime pentru lucruri personale; toate ușile 
dotate cu cheie, numere (verso cu inscripția Judecătoria 
Edineț, sediul Briceni); 

2. dulapuri pe înălțime cu loc pentru umerar; toate ușile dotate 
cu cheie, numere (verso cu inscripția Judecătoria Edineț, 
sediul Briceni); 

 

1 set 

Scaune  
(pe roți) 

Lățime 510 mm, adâncime 500 mm, înălțime 1000-1200 mm. 
Baza - 5 roți,  mecanism ridicare, coborâre, fixare. 

2 buc 

Scaune de 
birou 

Lățime 530 mm, adâncime 530 mm, înălțime 840 mm. 
Baza – 4 picioare. 

2 buc 

Set din 
rafturi 

 (pentru 
documente) 

Dimensiuni: 1300*2600*500 mm. 
Executat din PAL melaminat Egger, grosimea de 18 mm (culoarea se 
coordonează cu beneficiarul). 
*Inclusiv:  
4rânduri cu 4 nivele și 8 polițe pe înălțime. (se coordonează cu 
beneficiarul în rezultatul final al mărimilor) 
 

1 set 

Set cu masă 
(1 masă 
pentru 

încărcarea 
dispozitivelor 
electronice) 

și scaune 
(2 scaune) 

Dimensiuni masă: 450*450*H950 mm. 
Carcasa mesei: 4 picioare din țeavă metalică pătrată 25*25mm.  
Blatul mesei: PAL melaminat Egger (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul). 
În masă este montat un panou executat din PAL melaminat cu 
grosimea de 18 mm, dotat cu 3 prize (2 electrice, 1 conector) pentru 
încărcarea dispozitivelor electronice.  
 

1 set 
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Dimensiuni scaun: 400*400*700 mm. 
Carcasă: 4 picioare din țeavă metalică pătrată 25*25mm.  
Blat: PAL melaminat Egger (culoarea se coordonează cu beneficiarul). 

Măsuță 

pentru copii 
cu 4 scaune 

 

Dimensiuni masă: 700*700*520 mm. 
Executată din  PAL melaminat Egger (culoarea galbenă), cu jocuri 
pentru copii pentru vârsta 2-8 ani, montate pe masă.  
 
Dimensiuni scaune: 340*330*530 mm 
Executate din carcasă metalică din țeavă profilată 15*15 mm. Blatul 
și spătarul scaunului: placaj din lemn multistrat cu grosimea de 8 mm, 
acoperit cu lac. 

1 set 

Etajul 2 

Masă  
(cu 1 picior) 

Dimensiuni: 450*450*H750 
Carcasa mesei (cu 1 picior) din țeavă de metal pătrata 40*40mm, 
blatul mesei – PAL melaminat Egger (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul). 

4 buc 

Scaun moale  
(fără mâner) 

cu 2 locuri  

Dimensiuni: 600*480*900 mm.  
Executat pe carcasă metalica din țeavă profilată 25*25 mm, 
grosimea metalului 2 mm.  
Material corp: placaj din lemn multistrat cu grosimea de 12 mm, 
spumă din poliuretan, calitate înaltă, grosimea de 8 cm. Stofă 
rezistentă la uzură, calitate înalta (culoarea se coordonează cu 
beneficiarul).  

4 seturi 

 

 

 


