
 

 
SPECIFICATII TEHNICE 

 

Materiale didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe: 
 

Nr.crt Denumire 
produs 

U.M
. 

-bu
c- 

Preț 
Estimat 

fără tva 
-lei- 

Valoare 
estimată 

fără tva 
-lei- 

1. Tobogan  15   

2. Balansoar  25   

3. Măsuțe picnic 10   

4. Jucării animale cu 4 

roți din pvc 

20   

5. Mașinuță fără pedale 

2 în 1 

10   

6. Tricicletă  10    

7. Coș pentru 
cumpărături cu 

accesorii 

10   

8. Căsuță pentru joacă 

110 cm/110 cm/146 
cm înălțime  

5   

9. Căsuța pentru joacă 
100/90/110 cm 
înălțime 

2    

10. Centru de joacă 3 în 
1 

5   

11. Piscină cu bile 5   

12. Bile pentru piscină la 

sac de 50 buc 

30    

13. Jucarii plus-Păpușă 

fată 35 cm 

36   

14. Jucarii plus-Păpușă 

băiat 35 cm 

36   

15. Jucarii plus-Pisicuță 

pluș 25 cm 

18   

16. Jucarii de 

plus-Iepuraș pluș 45 
cm 

18   

17. Bucatărie 
multifuncțională 

pentru copii cu 19 
piese, din plastic 
rezistent 

5   

18. Troliu medical pentru 
copii cu accesorii 

18   

19. Set portabil Micul 
mecanic pentru copii 

18   

20. Set portabil Mica 
gospodina 

18   

21. Camion cu cuburi 18   

   Total 

Estimat fara tva: 

 



  

 
 
Caracteristici tehnice materiale: 

 
 Tobogan- cu scăriță pentru copii peste 2 ani, se pliază ușor astfel încât când nu 

este folosit nu ocupă spațiu mult, structură solidă, foarte stabil, margini 
rotunjite, sigur pentru copii;poate fi folosit și la interior și la exterior;dimensiuni 
montat: 110 cm/46 cm/înălțime 72 cm; 

 
 Balansoar pentru copii din polipropilenă foarte rezistentă, diverse forme: 

vaporaș, crocodil, diverse culori, dimensiuni: L 114/l 57/h 43 cm; 

             
 
 Măsuță picnic din material plastic, rezistent, viu colorat și ușor de asamblat, cu 

4 locuri;inlcude și umbrelă pentru a proteja copiii de razele solare;dimensiuni: 
L 80 cm, l 68 cm, h 47 cm; 

 



 Jucării animale cu 4 roți confectionat din plastic rezistent, viu colorat, cu 

mânere ușor de apucat de cei mici, se curăță ușor cu apă și detergent, 
dimensiuni: 45/23/48 cm; 

 
 
 Mașinuță fără pedale 2 în 1, poate fi împinsă din spate pprin apucarea de mâner 

de către copiii de până la 1,5 ani pentru a-și dezvolta mersul și poate fi 
controlabilă pe deplin de cei mai mari de 2 ani,având un ghidon ce controlează 

direcția roților din față, design ergonomic, centrul de greutate foarte jos; 

          
 Tricicletă cu cadrul lat si cele 2 roti din spate vor mentine aceasta tricicleta in 

perfect echilibru, pedale pe roata din fata, directie prin ghidon data de roata din 

fata, roti din plast ic, poate rula atat in fata, cat 
si in spate;  

 



 Coș pentru cumpărături din plastic dur, rezistent, cu spațiu amplu pentru 

jucării,  dimensiuni aproximative: 41/36/20 cm;contine 10 legume si fructe si 
3 buc produse alimentare. 

 

 
 

 
 

 
 Căsuța pentru joacă realizata din materiale rezistente, poate fi folosita atât la 

interior cât și la exterior, se montează ușror fără unelte speciale, dimensiuni 

aproximative: 110 cm/110 cm/146 cm înălțime 5 bucăți și 100/90/110 cm 

 

 
 Centru de joaca 3 în 1  



Centrul de joaca 3 in 1 include tobogan (cu inaltime ajustabilă, in functie de varsta 

copilului), un leagan si un cos de baschet. Toboganele au protectii laterale pentru 
siguranta, sunt rezistente si sigure fiind dintr-un plastic de calitate. Leaganul este 
dotat cu bara de protectie. Dimensiuni: 122 x 115 x 98.5 cm. Varsta recomandata: 

18 luni +. 
 

 



 

 Piscină cu bile din material moale, care să atenueze eventuale căzături, cu 
laturi de grosime minimă 20 cm, cu protecție pentru podea, combinație de mai 
multe culori; 

 
 Papusă fată, băiat cu hainuțe detașabile, fără părți mici ce pot fi ingerate, fără 

nasturi, ochi mobili sau alte asemenea accesorii, dimensiune aproximativă 35 
cm, din pluș sau material textil; 

               
 Pisicuță pluș fără părți mici ce pot fi ingerate, fără nasturi, ochi mobili sau alte 

asemenea accesorii, dimensiune aproximativă 25 cm, din pluș sau material 
textil; 

 



 Iepuraș pluș fără părți mici ce pot fi ingerate, fără nasturi, ochi mobili sau alte 

asemenea accesorii, dimensiune aproximativă 35 cm, din pluș sau material 
textil; 

 
 Bucătarie multifuncțională pentru copii cu piese din plastic rezistent, de mărimi 

de peste 10 cm, fără părți detașabile ce pot fi ingerate de copii, dimensiuni 

aproximative: 41/27/65 înălțime cm, este dotată cu plită, cuptor, chiuvetă, 
hotă, oală cu capac, tigaie, ustensile pentru gătit; 

 
 Troliu medical pentru copii din plastic rezistent, ce conține accesotii precum 

ciocănel, stetoscop, seringă, foarfecă, tensiometru și alte dispozitive medicale 

de dimensiuni mai mari de 10 cm, ce nu contin piese mici, mobile, ce se pot 
desprinde și pot constitui un pericol pentru copii, care accidental le pot ingera, 

dimensiuni aproximative: înălțime 51cm/36 cm adâncime/31 cm lățime; 

 
 Set micul mecanic din plastic dur, rezistent, echipat cu accesorii pentru atelierul 

mecanic, precum: cască de protecție, menghină, clește, cheie, șurubelniță, 

piese pentru asamblare și diverse alte accesorii, nu mai mici de 10 cm, fără 
piese detașabile, mobile care pot fi ingerate accidental de copii, dimensiuni 
aproximative: 51 cm înălțime/36 cm adâncime,/33 cm lătime; 



 
 Set portabil Mica gospodină din plastic dur, rezistent, conține un cărucior pe 

două roți, ce poate fi ușor manevrat și este echipat cu accesorii precum găleată 
cu scurgător, mop, mătură, perie, făraș, sticluță de jucărie cu pulverizator, 

dimensiuni aproximative L/l/h: 36/28/51 cm, multicolor; 

 
 Camion cu cuburi din plastic rezistent, cu 20 de cuburi din plastic. 

 
 

 


