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UNIVERSITATEA TEHNICA “ GH. ASACHI” din IASI 

DIRECTIA SERVICII STUDENTESTI 

 

CAIET DE SARCINI 

 Diverse articole de feronerie tamplarie, articole pentru mobilier 

 
Obiectul contractului este: achiziţionarea de Diverse articole de feronerie tâmplărie, articole pentru mobilier’’, cămine studențești din Campus studenţesc Tudor 

Vladimirescu din Iaşi. 

Termenul de livrare în maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior deschiderii ofertelor, fişe tehnice suplimentare pentru produse și mostre de produse. Analizarea ofertei se efectuează 

pe fiecare reper în parte. 

Ofertantul se poate prezenta la sediul autorității contractante pentru a putea viziona modele ferestre, cremoane astefl încât la livrare să se aducă produse 

conforme cu necesitatea. 

 
Nr. 

Crt. 

Denumire produs  
și CPV produs 

Unit. 
Mas. Cant. 

Dimensiuni/ 
model 

1 Aracet pentru lemn 

CPV:2491100-5 

 

kg 31kg 

4 kg- camin T1 

2 kg- camin T3 

2 kg- camin T7 

1 kg- camin T10 

3 kg- camin T11 

2 kg- camin T13 

3 kg-camin T17 

2 kg- camin T18 

5 kg-camin T20 

2 kg- sala 

5 kg atelier 

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianţi, extenderi şi aditivi.  

Ambalat in bidon de 1 kg. 

Sticky 

2 Balama aruncatoare pentru 

mobila(dulap), 

(ingropate,semiaplicat,aplicat) 

CPV:44523100-3 

 

Buc 200 buc 

10 buc- camin T3-T4- ingropate 

20 buc- camin T11- 

30 buc- camin T17- ingropate 

60 buc- camin T19(60 buc ingropate) 

30 buc- camin T20-ingropate 

20 buc- cantina-ingropate, aplicate 

30 buc- sala sport-ingropate 

Blum 
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3 Balama franceza pentru usi 

de lemn (jumătate din cantitate  

pe partea stangă, jumătate din 

cantitate  pe partea dreaptă, în 

funcţie de partea în care este 

fixată tija). Livrarea se va face 

cu şuruburile necesare 

montării, finisaj: zincat. 

CPV:44523100-3 

 

buc 40buc 

10 buc- camin T7 

30 buc- camin T19 

 

 

 

4 

Balama geam rabat pe 

dr/stg, PVC 
CPV:44523100-3 

 

buc 60 buc 

5 buc- dr- camin T7  

5 buc stg- camin T7  

10 buc-dr- camin T10 

10 buc- stg- camin T10 

5 buc- stg- camin T13- lung.50 cm 

5 buc dr.- camin T13- lung. 50 cm 

10 buc-dr- camin T16 

10 buc- stg- camin T16  
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5 

Balama geam 

oscilobatant 

buc 25 camin T17 
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6 

Balama pentru profile 

din aluminiu CE  cu 

simpla deschidere   

Balamale normale, 

aplicate cu montaj rapid;  

- Sunt confecţionate din 

aluminiu extrudat cu 

rondele şi dopuri din 

nailon, bolţuri din oţel 

zincat, plăcuţe şi 

şuruburi din inox. 

 
CPV:44523100-3 

 

 

buc 90 buc : 

20 buc. cul. albe – T9 

20 buc. culoare maro/neagra- T18 

30 buc-culoare albe- T19 

 

 

 

 

 
 

6-1 Balama pentru profile din 

aluminiu CE  cu simpla 

deschidere   

Balamale normale, aplicate cu 

montaj rapid;  

- Sunt confecţionate din 

aluminiu extrudat cu rondele şi 

dopuri din nailon, bolţuri din 

oţel zincat, plăcuţe şi şuruburi 

din inox. 

 

CPV:44523100-3 

 

 

 20 buc. culoare alba- T17 
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7 

Broasca usa Al cu silduri 

si manere, cu contraplaca 

de grosime, 2 mm. 

 
CPV:44521100-9 

 

79 

buc 

 

 68 buc 

20 buc- camin T9, silduri, manere-

negre 

10 buc- camin T10, silduri, manere- 

maro 

2 buc camin T11, silduri, manere- 

albe 

10 buc camin T17, silduri, manere 

albe 

4 buc camin T19 silduri, manere 

albe 

20 buc camin T20 silduri si manere 

negre 

2 buc cantina silduri si manere albe 

 

Anexa 1 

Unde în desen B=35mm 
 

In mm  
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8 

Broasca usa cu silduri si 

manere, cu contraplaca 

de grosime, 2 mm. 
CPV:44521100-9 

 

 

1 buc-camin T19- silduri si manere 

albe 

 

Anexa 6: L-92mm, A-25mm, B-15mm, H- 24cm 

 
 

9 

Broasa usa aluminiu 

 

 

 

CPV:44521100-9 

 

 

 20 buc camin T18, silduri, manere 

negre/maro 
Unde: 

A-35 mm, B- 50mm, L 90mm 
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10 

Broască cu butuc de 

siguranţă (butucul să fie 

de dimensiunile 

mentionate pentru fiecare 

camin, prevazut cu 5 

chei) cu silduri si 

manere, 90mm 
CPV:44521100-9 

 

 

buc 165 buc 

50 buc-camin T1-T2-cilindru centrat 

cu cinci chei, de lung. 70/72mm, cu 

şilduri şi mânere albe 

30 buc-camin T3-T4-cilindru centrat 

cu cinci chei, de lung. 60/62mm, cu 

şilduri şi mânere albe 

10 buc-camin T7-cilindru centrat cu 

cinci chei, de lung. 60/62mm, cu 

şilduri şi mânere albe 

25 buc-camin T11-cilindru centrat 
cu cinci chei de lung. 60/62mm cu 

şilduri şi mânere albe 

30 buc-camin T19-cilindru centrat 

cu cinci chei de lung. 60/62mm cu 

şilduri şi mânere maro 

10 buc-camin T20-cilindru centrat 

cu cinci chei de lung. 60/62mm cu 

şilduri şi mânere maro 

10 buc-sala sport-cilindru centrat cu 

cinci chei de lung. 60/62mm cu 

şilduri şi mânere alba 

Anexa 2 

Unde: a=43mm, b=90mm, c=70mm, d=161mm, e=231mm, 

f=209mm 

Broasca si cilindru trebuie sa fie compatibile/sa se potriveasca 

 

 

 
 

11 Broască simplă cu şilduri 

şi mânere de interior 

(fara butuc) tip Urbis 

(sau echivalent) 

(dimensiunea între axe 

90 mm) prevazute cu 

cate 2 chei 
CPV:44521100-9 

 

 

buc 60 buc 

30 buc-camin T3-T4 cu şilduri şi 

mânere albe 

30 buc-camin T19 cu şilduri şi 

mânere maro 

 

 

Anexa 3  

Unde: a=43mm, b=90mm, c=70mm, d=161mm, e=209mm, 

f=231mm 
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12 

Broască uşa aluminiu în 

5 puncte  
CPV:44521100-9 

 

 

buc 7 buc 

2 buc- camin T3-T4 

5 buc-camin T7 

Anexa 4 

Unde L=1800, x=92, y=28 
Cotele de frezare: 16x230mm, diametrul axului: 8mm, suprafata sa fie 
placata cu aliaj de Zn, placa frontal: 35mm, limba sa fie reversibila 
 

 
13 

Broască uşa metalică cu 

mânere, şilduri, cu butuc 
CPV:44521100-9 

 

 

buc 20 buc-10 pe stg, 10 pe dr 

20 buc- camin T17- butuc 75, 

decentrat. 

 

 
Distanţa între axe 72mm, prevăzut cu butuc cu 5 chei cu amprentă. 
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Şilduri cu mânere pentru uşi metalice închise la culoare, include mască 

butuc cu şuruburi de prindere a acestora dintr-o parte în alta,  garnituri de 

protecţie a metalului. Şildul interior (din cameră) trebuie să fie prevăzut 

cu buton de siguranţă. 
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Distanţa între axe (centrul mânerului şi centrul butucului): 72 mm 

Lăţimea totală a şildului: 6,5 cm 

Lungimea totală a şildului: 27,7 cm 

14 

Broască uşi PVC cu 

şilduri si mânere, de 

culoare albă, negre 
CPV:44521100-9 

 

 

buc 16 buc 

10 buc- cămin T9 (mânerele să fie 

albe) 

2 buc- cămin T19 (mânerele să fie 

maro inchis) 

4 buc atelier –manere de culoare 

maro inchis 

 

Anexa 7 

Unde: L=92mm, A=25mm, B=16mm. 
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15  

Broască îngropată ușă 

aluminiu cu manere, 

butuc cu 5 chei 

CPV:44521100-9 

buc 40 buc 

10 buc- cămin T7 (mânerele să fie 

albe, butuc de 70, centrat 

30 buc- cămin T9 (mânerele să fie 

maro inchis) 

 

Anexa 5 

A=35 mm, L-90mm, B-22 mm, C-50mm 
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16 

Broasca antipanica usi 

foc 
CPV:44521100-9 

 

buc 5 buc-camin T17 
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17 

Broasca usa baie fanem 
CPV:44521100-9 

 

buc 25 buc camin T20 

           
18 

Broasca cu bila usi 

aluminiu 
CPV:44521100-9 

buc 6 buc sala sport Incuietoare cu bila pentru usi de exterior 
 

 

19 Butuc din alamă, cu trei buc 49 buc Din alama 
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chei normale, de lungime 

70/72 mm, centrat, UNI 
CPV:44522400-9 

 

5 buc- camin T10 

20 buc- camin T17 

10 buc- camin T20 

10 buc –sala sport 

4 buc atelier 

 

20 

Butuc din alamă cu cinci 

chei normale, de lungime 

60mm, centrat, UNI 
CPV:44522400-9 

 

buc 318 buc 

20 buc- camin T3-T4 

50 buc- camin T7 

50 buc- camin T9 

50 buc- camin T10 

15 buc- camin T11 

70 buc- camin T12 

50 buc- camin T19 

10 buc- sala sport 

3 buc-atelier 

Din alama 

21 Butuc din alamă cu trei 

chei normale, de lungime 

72mm, descentrat 
CPV:44522400-9 

buc 
24 buc 

20 buc-camin T17 

4 buc- atelier 

Din alama 

22 Butuc din alamă cu cinci 

chei normale, de lungime 

75mm, descentrat 
CPV:44522400-9 

buc 19 buc 

5 buc- camin T10 

10 buc- camin T19 

4 buc- sala sport 

Din alamă descentrarea 30 cu 45 

23 Butuc din alamă cu trei 

chei normale, de lungime 

75mm, descentrat 
CPV:44522400-9 

buc 40 buc 

20 buc – camin T9 

20 buc- camin T17 

Din alamă descentrarea 30 cu 45 

24 

Butuc din alamă cu trei 

chei normale, de lungime 

80/82mm, descentrat 
CPV:44522400-9 

 

buc 27 buc 

10 buc. –camin T7 

3 buc camin T11 

10 buc camin T18 

4 buc camin T19 

 

Din alamă descentrarea 35 cu 45 
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25 Butuc din alamă pentru 

usa metalica cu 5 chei cu 

amprenta, 

descentrat/centrat de 

lungime 90mm 
CPV:44522400-9 

buc 21 buc + 3 

10 buc-camin T18-descentrat 

6 buc- sala sport-55cu 25 

5 buc- cantina-50x10x25 

3 buc camin T3-T4 

 

URBIS, yale 

26 Butuc din alamă pentru 

usa metalica cu 5 chei cu 

amprenta, descentrat de 

lungime 75mm 
CPV:44522400-9 

buc 50 buc 

10 buc-camin T7 

20 buc- camin T17 

10 buc-T20 

10 buc- cantina 

Yale, descentrarea 35/10/25 

27 

Cilindru de siguranta cu 

buton pentru broaste 

ingropate 
CPV:44522400-9 

buc 15 buc  

15 buc camin T18 
DIN, 60/62, centrat, cu trei chei 

 
 

28 Chit pentru lemn 
CPV:44831300-7 

kg 2 kg  

2 kg- sala sport 
-ambalat in pungi de 0,500-1 kg 

29 
Coltare metalice pt 

etajere , culoare alba 

22,5x17cm 

CPV: 39200000-4 

buc 8 buc sala sport 

 
30 Cremon simpla 

deschidere cu tija de 

buc 10 buc 

10 buc- Camin T7- culoare alba 

Cremonul nu va avea componente din plastic. 
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lungime  1 m, pentru 

geam aluminiu,  cu 

placuţă, şuruburi 
CPV:44523200-4 

 

 

 
31 

Cremon simpla 

deschidere cu tija de 

lungime  1 m, pentru 

geam PVC 
CPV:44523200-4 

 

buc 125 buc 

20 buc camin T9-alba 

50 buc camin T12-maro 

20 buc camin T13- maro 

15 buc camin T16- culoare maro 

20 buc camin T17-culoare maro 

 

 

Cremonul nu va avea componente din plastic. 

 
32 

Cremon simpla 

deschidere pentru geam 

PVC 
CPV:44523200-4 

 

buc 60 buc 

15 buc camin T11- neagra 

30 buc camin T14-albe 

15 buc camin T16- maro 
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Cremonul nu va avea componente din plastic. 
 

33 

Cremon simpla 

deschidere pentru geam 

aluminiu,  cu placuţă, 

şuruburi 
CPV:44523200-4 

 

buc 66 buc 

20 buc camin T18-negru 

40 buc camin T19-negru 

 

Cremonul nu va avea componente din plastic. 

 
34 ‘ 

Cremon simpla 

deschidere pentru geam 

aluminiu 

CPV:44523200-4 

 6 buc cantina- negru- dubla 

deschidere 

Cremonul nu va avea componente din plastic. 

 
35 Cuie 3x30 mm, normale 

CPV:44192200-4 

kg 2 buc 
2 kg- camin T1-T2 

 

36 
Cuie 3,5x50 mm, 

normale 
CPV:44192200-4 

kg  6,5kg 
1 kg- camin T7 
0,5 kg- camin T19 
5 kg- camin T20 
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37 Cuie 3,5x80 mm, 

normale 
CPV:44192200-4 

kg 11 kg 
1 kg- camin T19 
10 kg- camin T20 

 

38 Cuie 6x180 
CPV:44192200-4 

kg 
0,5 kg camin T19 

 

39 
Cuie 7x200 
CPV:44192200-4 

kg 7 kg 
5 kg camin T1-T2 
2 kg camin T3-T4 

 

40 

Diblu Ø8x40 cu holsurub 

Ø5x45 
CPV:44531000-1 

buc  1050 buc 
100 buc camin T7 
50 buc camin T11 
300 buc camin T17 
200 buc camin T18 
200 buc camin T19 
100 buc camin T20 
50 buc cantina  
50 buc sala sport 

prin infiletare  

41 

Diblu Ø6x30 + Holsurub 

Ø4x35 
CPV:44531000-1 

buc  1600 buc 
1000 buc camin T17 
200 buc camin T18 
200 buc camin T19 
100 buc camin T20 
50 buc cantina  
50 buc sala sport 

prin infiletare  

42 

Diblu Ø10x50 + 

Holsurub Ø6x60 

 
CPV:44531000-1 

buc  750 buc 
50 buc camin T11 
500 buc camin T17 
100 buc camin T19 
50 buc sala sport 
50 buc cantina  

prin infiletare  

43 Diblu Ø10x100 + 

Holsurub  cap hexagonal 

Ø7x100 

 
CPV:44531000-1 

buc  

150 buc 
50 buc sala sport 
100 buc atelier 

prin infiletare  

44  buc  800 buc prin infiletare  
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Diblu Ø6x30 + Holsurub 

Ø4x50 

 

 

 
CPV:44531000-1 

100 buc camin T10 
400 buc camin T14 
200 buc camin T18 
50 buc cantina  
50 buc sala sport 

45 
Diblu Ø8x40 + Holsurub 

Ø5x50 

 

 
CPV:44531000-1 

buc  600 buc 
100 buc camin T10 
200 buc camin T18 
200 buc camin T19 
50 buc cantina  
50 buc sala sport 

prin infiletare  

46 

Diblu Ø8x40 + Holsurub 

Ø5x60 

 
CPV:44531000-1 

buc  600 buc 
100 buc camin T7 
100 buc camin T10 
200 buc camin T19 
100 buc camin T20 
50 buc cantina 
50 buc sala sport 

prin infiletare  

47 
Diblu plastic  Ø 8x100 

 

 
CPV:44531000-1 

buc  300 buc 
50 buc- camin T7 
100 buc camin T20 
50 buc cantina 
100 buc atelier 

- 

48 
Diblu plastic Ø 14x100 
CPV:44531000-1 

buc  
50 buc 
50 buc cantina 

- 

49 Diblu plastic  Ø 8x40 
CPV:44531000-1 

buc  100 buc 
100 buc camin T19 

- 

50 Diblu plastic pentru 

holsurub Ø8x60 
CPV:44531000-1 

buc  200 buc 
100 buc camin T19 
100 buc atelier 

- 
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51 

Foraiber aplicat cu placa 
CPV:44523200-4 

buc 

10 buc 
10 camin T3-T4  

52 
Holsurub 5X40 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 750 buc 
500 buc camin T1-T2 
200 buc camin T11 
50 buc sala sport 

- 

53 Holsurub 5X20 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 1100 
1000 buc camin T17 
100 buc camin T20 

- 

54 Holsurub 5x50 cap cruce 
CPV:44531100-2 

buc 200 buc 
200 buc camin T11 

- 

55 
Holsurub 5x25 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 350 buc 
200 buc camin T11 
100 buc camin T20 
50 buc sala sport 

- 

56 Holsurub 3x18 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 1550 buc 
1500 buc camin T17 
50 buc sala sport 

- 

57 Holsurub 4x18 cap cruce 
CPV:44531100-2 

buc 100 buc 
100 buc camin T20 

- 

58 Holsurub 5x18 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 550 buc 
200 buc camin T10 
300 buc camin T19 

- 
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50  buc sala sport 

59 Holsurub 3,5x30 cap 

cruce 
CPV:44531100-2 

buc 200 buc 
100 buc camin T7 
100 buc camin T20 

- 

60 Holsurub 5x20 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 1050 buc 
1000 buc camin T17 
50 buc sala sport 

- 

61 Holsurub 4x20 cap cruce 
CPV:44531100-2 

buc 500 buc 
500 buc camin T17 

- 

62 Holsurub 4x25 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 300 buc 
100 buc camin T7-T8 
200 buc camin T11 

- 

63 Holsurub autofiletant 

6x60 
CPV:44531100-2 

buc 150 buc 
100 buc camin T20 
50 buc sala sport 

- 

64 

Holsurub 4X40 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 1800 buc 
500 buc camin T1 
100 buc camin T10 
200 buc camin T11 
1000 buc camin T17 

 

65 Holsurub 4X50 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 350 buc 
300 buc camin T3 
50 buc sala sport 

 

66 
Holsurub 4X60 cap cruce 
CPV:44531100-2 
 

buc 700 buc 
100 buc camin T10 
500 buc camin T17 
100 buc atelier 

 

67 
Surub gips carton 4,2x70 
CPV:44531100-2 
 

buc 250 buc  
100 buc camin T7 
50 buc camin sala sport 
100 buc atelier 

 

68 Holsurub autofiletant 

6x60 
CPV:44531100-2 

buc 
100 buc camin T20 
 

- 

69 Holsurub cap cruce 6x60 
CPV:44531100-2 

buc 150 buc 
100 buc camin T20 
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50 buc sala sport 

70 

Holsuruburi pentru 

balamale aruncatoare 

5x18 
CPV:44531100-2 
 

buc 1120 buc 
100 buc camin T1 
50 buc camin T7 
150 buc camin T10 
400 buc camin T11 
100 Camin T19 
200 buc camin T20 
100 buc cantina 

- 

71 

Lacăt: Corpul lacătului: 

din metal, prezintă 

cilindru de siguranţă, 

închiderea realizându-se 

cu 2 chei. Brăţara (toarta) 

lacătului forma normală. 
CPV:44521210-3 
 

Buc 

 
54 buc 
10 buc- camin T1 
10 buc camin T7 
2 buc camin T13 
5 buc camin T17 
5 buc camin T20 
10 buc sala sport 
2 buc cantina 
10 buc atelier 

 
unde:  

A=60mm; B=50,5mm; C=32mm; D=31mm; E=10 

 

72 

Lacăt : Corpul lacătului: 

din metal, prezintă 

cilindru de siguranţă, 

închiderea realizându-se 

cu 2 chei. Brăţara (toarta) 

lacătului forma normală. 
CPV:44521210-3 
 
 

buc 88 buc 
10 buc camin T1 
10 buc camin T7 
20 buc- camin T9 
12 buc- camin T10 
6 buc- camin T11 
5 buc camin T16 
10 buc camin T19 
10 buc camin T20 
5 buc sala sport 
 

 
unde:  

A=30mm; B=27mm; C=20mm; D=17mm; 
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73 

Maner cu silduri usi PVC, 
alb, distant intre axe să 
fie de 92mm, latimea 
sildului este de 25mm 
CPV:44522400-9 
 
 

buc 

10 buc 
10 buc- camin T19  

74 

Manere de culoare 
neagra/alba (se prind cu 
surub) usi Al 
CPV:44522400-9 
 
 

buc 

90 buc 
50 buc camin T10- negre- cu 
holsurub 
10 buc- camin T18-negre 
20 buc- camin T17- albe 
10 buc camin T19-albe  
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75 

Maner metalic pentru usi 
dulap de culoare argintie 
CPV:39200000-4 

buc 

 40 buc 
10 buc camin T13 
30 buc camin T19 

 
 

Dimensiunea intre cele doua suruburi: 100 mm 

76 

Maner metalic pentru usi 
dulap de culoare argintie 
CPV:39200000-4 

 

20 buc camin T10 
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Dimensiunea intre cele doua suruburi: 96 mm 

77 

Maner metalic pentru usi 
dulap de culoare neagra 
CPV:39200000-4 buc 

 280 buc  
20 buc camin T7 
200 buc camin T11 
30 buc camin T19 
30 buc sala sport 

Mânere metalic pentru uşi dulap de culoare neagră.(se prind de dulap cu ajutorul a două şuruburi). 

Distanta între cele 2 şuruburi să fie de: 96mm 

 

78 Mecanism tija metalica 
geam pvc, dubla 
deschidere, de lungime 
89 cm 
CPV:44523200-4 buc 

20 buc 
20 buc camin T17 

 
79 Mecanism tija metalica 

geam pvc, dubla 
deschidere, de lungime 1 
ml 
CPV:44523200-4 buc 

 20 buc 
10 buc camin T7 
10 buc camin T14 
 

80 Mecanism tija metalica 
geam pvc, simpla 
deschidere, de lungime 
101 cm 
CPV:44523200-4 buc 

10 buc 
10 buc camin T7 
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81 

Mecanism tija metalica 
usi pvc, simpla 
deschidere, de lungime 
170 cm 
CPV:44523200-4 buc 5 buc camin T13  

82 Opritor tija- geam 
termopan (cuib) metallic 
CPV:44523200-4 buc 

20 buc camin T14 
20 buc camin T17 

- 

83 

Panza bomfaier cu doua 
fete 
CPV:44511510-3 

buc 80 buc 
10 buc camin T1 
10 buc camin T10 
5 buc camin T13 
15 buc camin T17 
5 buc camin T18 
15 buc camin T20 
10 buc camin sala 
20 atelier 
 

- 

84 

Piulite M10 
CPV:44531600-7 

buc 380 buc 
50 buc camin T7 
100 buc camin T19 
100 buc camin T20 
30 buc sala 
100 buc atelier 

- 

85 
Piulite M6 
CPV:44531600-7 

buc 300 buc 
50 buc camin T7 
250 buc atelier 

- 

86 
Popnituri 3x20 
CPV:44532100-9 

Buc 300 buc 
25 buc- camin T5 
250 buc- atelier 

- 

87 Popnituri 4x10 
CPV:44532100-9 

Buc  
1000 buc- caminT17 

- 
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88 
Popnituri 4x20 
CPV:44532100-9 

Buc 300 buc 
25 buc- camin T5 
250 buc- atelier 

- 

89 PZ1 
CPV:44512800-0 

Buc  5 buc- camin T7 
5 buc camin T18 

- 

90 PZ2 
CPV:44512800-0 

Buc  5 buc- camin T7 
5 buc camin T18 

- 

91 
Surub cap cruce 5x60 
CPV:44531520-2 

Buc 550 buc 
500 buc camin T17 
50 buc sala sport 

- 

92 
Surub cu piulita cap 
ingropat, 60x8mm 
CPV:44531520-2 

Buc 180 buc  
30 buc sala 
50 buc atelier 
100 buc camin T20 

- 

93 Surub cu piulita cap 
ingropat, 60x6mm 
CPV:44531520-2 

Buc 700 buc 
20 buc camin T3 
500 buc camin T17 
100 buc camin T20 
30 buc sala 
50 buc atelier 

- 

94 Surub M5x80 cu piulita 
M5 

Buc 
200 buc camin T11 

- 

95 Surub M6x35 Buc 100 buc sala - 
96 Şilduri cu mânere pentru 

uşi metalice închise la 
culoare, include mască 
butuc cu şuruburi de 
prindere a acestora dintr-
o parte în alta,  garnituri 
de protecţie a metalului. 
Şildul interior (din 
cameră) trebuie să fie 
prevăzut cu buton de 
siguranţă. 
CPV:44522400-9 

buc 

40 buc 
10 buc camin T16-5stg, 5 dr 
30 buc camin T17-15 stg, 15 dr 

 
 

Distanţa între axe (centrul mânerului şi centrul butucului): 72 mm 

Lăţimea totală a şildului: 6,5 cm 
Lungimea totală a şildului: 27,7 cm 
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97 Maner usa PVC dublu cu 
cheie- maro 

buc 

10 buc camin T13  
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98 Maner cu sild usi pvc -alb buc 

20 buc camin T17 Dist. dintre axe 85 mm 

99 

Vizor usa metalica  
CPV:44523200-4 

Buc  

35 buc 
10 buc camin T16 
20 buc camin T17 
5 buc camin T20 

 
De div lungimi 
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100 

Yala aplicata cu butuc de 
siguranţă prevăzut cu trei 
chei, plăcuţe opritor şi 
toate subansamblurile 
necesare montării. 
CPV:44521110-2 

Buc  

90 buc- 
 50 buc- camin T1-T2 
30 buc- camin T3-T4 
10 buc sala sport 
  

101 Zavor usa aluminiu 
 
CPV:44523200-4 

Buc  40 buc 

25 buc camin T9 

15 buc camin T10 

 

 
102 Adeziv pentru lemn 

Super Wood D3, 750 g 
CPV:24911200-5 

buc 17 buc 

2 buc camin T10 

3 buc camin T11 

10 buc camin T20 

2 buc sala sport Adeziv pentru lemn Super Wood D3, 750g 
103 Zavor usi PVC, ingropat 

CPV:44523200-4 
Buc  50 buc 

20 buc camin T17 

10 buc camin T20 

20 buc sala sport 

 

 
 
Unde A, B, C să aibă următoarele valori: A-110mm, B-160mm, C-17mm 
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104 Coltar  4 x 4 cm 
CPV: 39200000-4 

Buc  482 buc 

50 buc camin T10 

10 buc camin T16 

250 buc camin T17 de care? 

30 buc camin T18 

142 buc camin T20 
 

de dim. 4x4 cm 
105 Zavor cu placa 

CPV:44523200-4 
Buc  205 

96 camin T1-T2 

10 buc camin T10 

30 buc camin T14 

30 buc camin T19 

10 buc camin T20 

15 buc sala sport 

10 buc cantina  

4 buc atelier 
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106 Zavor usa aluminiu 
lungime 220 mm cu rola 
CPV:44523200-4 

Buc  10 buc camin T18 

 
107 Draperie galerie lemn cu 

toate accesoriile 
necesare montarii 
incluse 
CPV:39200000-4 

Buc   2 buc camin T20 

 

 

lungime 2,7 m 

108 Sina dubla perdea - 
lungime 2,6 m 
CPV:39200000-4 

buc 110 buc 

100 buc camin T11 

10 buc camin T13 

Sina dubla perdea - lungime 2,6 m - cu toate accesoriile                        
confectionata din PVC alb lucios - setul contine accesoriile necesare 
pentru prinderea perdelei si a draperiei. 
Aspectul simplu si elegant al sinei permite o gama larga de utilizari, fiind 
discreta si usor de integrat in designul interior al oricarei incaperi.  
Setul contine: sina perdea cu 1 canal, capace de inchidere universale, 
capace diblu si agrafele necesare pentru prinderea perdelei la intervale 
de 10-15cm.  
Sistemul de prindere direct in tavan - perdeaua si draperia vor avea 
lungimea maxima si vor accentua senzatia de inaltime a camerei.  
Pentru a masca rejansa si agrafele sau clemele cu care sunt prinse 
perdeaua si draperia, se recomanda montarea unui shield alb.  
Pentru a evita iesirea perdelei si draperiei de pe sina, ambele capete ale 
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sinei se vor inchide cu capace.  
Orificiile prin care au fost montate suruburile pot fi mascate cu capace 
pentru diblu.  
In cazul amplasarii a 2 perdele sau a 2 draperii pe fiecare canal, prin 
montarea unui opritor reglabil la jumatatea sinei veti asigura un aspect 
simetric de fiecare data cand inchideti perdeaua sau draperia. 
 

109 Broasca yala dulap 
CPV:39290000-1 

Buc  100 buc camin T17 Cu 2 chei, 4x4 cm 
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110 Balaizer 
CPV: 03419000-0 

Buc  50 buc 

  
Lungimea este de 2,20 m iar latimea este de 5,8 cm, vopsita de culoare maron. 

 

109 Folie cant Ml  200 ml camin T17 Folie cant  diverse culori, 18 mm 
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CPV: 39290000-1 50 ml cires, 50 ml galben,  

50 ml mahon, 50 ml albastru 
110 Coala pal melaminat, 

maro, 80x70 cm  
CPV: 44191300-8 

buc 100 buc T19 

 

 

Coala pal melaminat, maro,  de dim. 80x70 cm, cantuit cu cant abs 

la culoarea palului 
111 Diblu cu holsurub, 

Ø6x80 

CPV: 44531000-1 

buc 500 buc camin T1-T2 

Diblu Ø10x50 cu holsurub 6x80 
112 Autoforante mici 

pentru rigips 

CPV: 44531520-2 

buc 500 buc camin T1-T2 

Forante mici rigips 
113 TN-uri 3,5x25mm 

CPV: 44531520-2 

buc 100 buc camin T1-T2 

TN-uri 3,5x25mm 
114 Burghie Ø6x15 cm 

CPV: 44512910-4 

buc 2 buc camin T1-T2 

Burghie beton SDS Ø6x15 cm 
115 Cutter rigips cu lame 

aferente(5) 

CPV: 44512940-3 

set 2 set Dimensiuni Lxlxh (mm): 18o mm 

5 rezerve incluse in maner 

 
116 Zăvor cu placa 

CPV:44523200-4 

buc 70 buc camin T5 
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117 Diblu Ø8x40 + 

Holsurub Ø5x50 

CPV:44531000-1 

buc 2000 buc camin T18 Diblu Ø8x40 + Holsurub Ø5x50 

118 Diblu Ø6x30 + 

Holsurub Ø4x50 

CPV:44531000-1 

buc 2000 buc camin T18 Diblu Ø6x30 + Holsurub Ø4x50 

119 Fașete 100x3mm 

CPV: 44100000-1 

Buc 100 buc camin T18 Fașete: 100x3mm 

120 Fașete 160x3mm 

CPV: 44100000-1 

buc 100 buc camin T18 Fașete: 160x3mm 

121 Burghiu SDS ф 6x110 

CPV: 44512910-4 

buc 5 buc camin T18 Burghiu SDS ф 6x110 pt beton 

122 Burghiu SDS ф 8x160 

CPV: 44512910-4 

buc 5 buc camin T18 Burghiu SDS ф 8x160 pt beton 

123 Întinzătoare (distanta 

din int. min. 10 cm) 

CPV: 44100000-1 

buc 30 buc - Sala sport Conform  pozei alaturate 
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124 Bride cu filet M6 

CPV: 44100000-1 

buc 150 buc - Sala sport Conform  pozei alaturate 

 
125 Inel protectie cablu 

CPV: 44100000-1 

buc 100 buc - Sala sport Conform  pozei alăturate 
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Pentru tâmplăria de PVC şi aluminiu, ofertanţii  vor trebui să măsoare şi să vadă modelul (la fiecare locație/cămin) produsului solicitat 

pentru a se potrivi cu ceea ce este nevoie. Nu se acceptă decât produse conforme cu necesitatea. Se vor solicita mostre pentru verificare. 

Pentru elaborarea ofertei cât mai corect se pot vizita modelele/locațiile unde vor fi montate între orele 08.-14.00, persoana de contact : 

Anca Gania. 

Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe 

ocazionale. Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare şi  să fie însoţite de certificat de calitate şi garanţie şi de declaraţie de 

conformitate. 

Nu  se  acceptă  caracteristici  tehnice  inferioare  ale  produselor  faţă  de  cele  menţionate  în  caietul  de sarcini.  Livrarea se va 

efectua in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. 

   Expedierea se va face la fiecare cămin Campus studenţesc Tudor Vladimirescu, cămine studenţeşti (la fiecare camin T1-T21, 

sala sport, atelier şi cantină) din campusul Studenţesc Tudor Vladimirescu în prezenţa administratorului de camin şi a  gestionarului de la 

magazia D.S.S.  Nu se accepta livrare prin curierat. 

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0232/271288 sau 0232/702439. 

 
 

 

Întocmit, 

Ing. Anca Gania 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


