
Anexă 
Specificații tehnice minime pentru produsele de mobilier pentru poliția 

locală  
 

 
Caracteristici tehnice minime/produs: 
 

1. Birou: 
● Birou cu poliță glisantă pentru tastatură cu 3 sertare încorporate 

pe partea dreaptă, care se închid cu cheie și loc pentru unitate PC în 
partea stângă, cu poliță deasupra și orificiu special pentru cabluri, de 
culoare negru, din pal melaminat de 18mm – 40 buc  

-  Dimensiuni birou: 76 x 70 x 140 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

-  Dimensiuni sertar 13 x 55 x 30 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

-  Dimensiuni spațiu PC  60 x 70 x 22 cm  ( înălțime x adâncime x 

lățime) 

● Birou de colț stânga, fix, din lemn de culoare negru, cu 3 sertare 

încorporate pe partea stângă care se închid cu cheie, orificiu pentru 
cabluri și priză încorporată, cu închidere frontală pe toate laturile, din - 

mdf mat înfoliat sau vopsit, de culoare negru – 2 buc 
- Dimensiuni birou: 76 x 100 x 200 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

- Dimensiuni extensie: 76 x 100 x 150 cm ( înălțime x adâncime x 

lățime) 

- Dimensiuni sertar 20  x 85  x 30 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

 
● Birou secretariat cu poliță glisantă pentru tastatură cu 3 sertare 

încorporate pe partea dreaptă, care se închid cu cheie și loc pentru unitate  
PC în partea stângă, cu poliță deasupra și orificiu special pentru cabluri și 

priză încorporată, de culoare negru, din pal melaminat de 18mm – 2 buc  
-  Dimensiuni birou: 76 x 100 x 150 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

-  Dimensiuni sertar 20  x 85  x 30 cm ( înălțime x adâncime x lățime) 

-  Dimensiuni spațiu PC  60 x  100 x 22 cm  ( înălțime x adâncime x 

lățime) 

2. Raft arhivare cu polițe orizontale - 7 rafturi cu poliță, iar în partea 
de jos care acoperă ultimele 2 rafturi să fie cu ușă cu cheie, culoare: 
negru, din pal melaminat de 18mm, distanța dintre polițe fiind de 35 cm, 

lățime de 100 cm, adâncime 35 cm  – 39 buc. 
 

3. Dulap cu 2 uși glisante în 3 canate a câte 100 cm fiecare (220 cm 
înălțime, 300 cm lungime, 70 cm adâncime). Fiecare canat lateral se va 
configura astfel: în partea de sus o tijă pentru  umerașe, iar jos câte 3 

sertare de 20 cm înălțime fiecare cu închidere cu cheie. Canatul din mijloc 
să fie prevăzut cu 6 polițe la o înălțime de aproximativ 36 cm înălțime, 

culoare: negru, din pal melaminat de 18mm) – 2 buc. 
 
4. Vestiar cu două uși compartimentat vertical cu închidere separată 

cu cheie pt ambele uși (210 înălțime, 120 lățime, 60 adâncime, partea de 
sus cu poliță 40 înălțime, iar partea de jos tijă pentru umeraș, culoare: 

negru, din pal melaminat de 18mm ) – 140 buc. 
 



 5. Scaun pentru vizitatori pe sanie metalică cromată, brațe metalice 
cu inserție de material stofă, șezut și spătar tapițate cu material stofă 

(culoare: negru) – 10 buc. 
Dimensiuni scaun pentru vizitatori pe sanie metalică cromată: 

Sezut: Lațime  - 50 cm/ Adâncime – 50 cm. 
Spătar: Lațime  - 50 cm/ Înălțime – 60 cm. 
Înălțime totală - 104 cm. 

Lățime totală - 56 cm. 
Înălțime la șezut – 48 cm. 

 
6. Scaun:  

• Scaun directorial – 33 buc din care: 

2 bucăți cu următoarele specificații:  
Caracteristici generale 

- Tip produs: Directorial  

- Tip: cu roți 

- Model: cu brațe din piele  

- Spătar: cu spătar 

- Caracteristici cheie: spătar ajustabil, înălțime ajustabilă, rotație 360°, 

scaun conturat, suport picioare, rabatabil  

- Greutate maximă suportată: 130 kg 

- Culoare: negru  

Materiale  
- Material tapiterie: piele naturală  

- Material cadru: metal  

Dimensiuni 

- Înălțime 127 cm 

- Lățime șezut 54 cm 

- Adâncime șezut 53 cm 

- Înalțime minimă șezut 48 cm 

- Înalțime maxima șezut 58 cm 

 31 bucăți cu următoarele specificații: 
- Tip produs: Directorial  

- Tip: cu roți 

- Model: cu brațe  

- Spătar: cu spătar 

- Caracteristici cheie: spatar ajustabil, înălțime ajustabilă, rotație 360° 

- Greutate maximă suportată: 120 kg 

- Culoare: negru  

Materiale  

- Material tapițerie: stofă  

- Material cadru: metal  

Dimensiuni scaun: 51 cm x 110 cm 
- Lățime spătar – 51 cm 

- Înălțime spătar – 69 cm  

- Lățime șezut - 52 cm 



- Adâncime șezut 53 cm 

- Diametru bază – 69 cm 

 

●    Scaun simplu 
 Scaun fix cu o înălțime totală de 84 cm, cu un șezut cu o lățime de 

47 cm, o adâncime de 43 cm, aflat la o înălțime de 47 cm (material stofă 

de culoare negru) – 55 buc. 
    ●  Scaun cu măsuță rabatabilă – scaun simplu la care se montează 

măsuță de scris și mâner din material plastic pe cadru metalic la o 
înălțime de 70 de cm față de sol, adâncime de 31 cm, de culoare negru – 
90 buc. 

 
 7. Set canapea de 3 locuri fixă cu 2 fotolii fixe – din piele naturală  

de culoare negru – 1 buc. 
Dimensiune canapea – 198 cm x 95 cm x 99 cm  
Dimensiune fotoliu – 93 cm x 95 cm x 99 cm   

Înălțime până la șezut  - 48 cm  
 

 8. Masă tip cafea – din mdf mat cu protecție pe suprafața superioară 
din sticlă, de culoare negru  - 1 buc 

Dimensiuni – 130 cm x 70 cm x 40 cm 

 
 

 


