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FIȘA TEHNICĂ NR. 1 

BANCĂ FONTĂ 

- 18 buc -  

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

- Dimensiuni:  

• înălțimea maximă: 80 - 90 cm 

• înălțime șezut: 42 - 48 cm 

• lungime: 170 - 180 cm 

• lățime: 70 - 80 cm 
 
- Materiale:  

• picioare din fontă vopsită, conform normelor UNE-EN-1561 cu finisare anticorozivă  

• scânduri din lemn pentru șezut și spătar, tratate împotriva umidității, insectelor, ciupercilor 
xilofage și a razelor ultraviolete, conform nomelor prEN-972-2 

• piese metalice de asamblare 

• fixarea la sol se realizează prin partea inferioară a elementelor de fontă, de o fundație de 
beton simplu 

 

2. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante 

- Produs însoțit de certificate de conformitate și Certificate ISO 9001 și ISO 14001 
 

3. Condiții de livrare și plată 

 - plata în lei 
 - livrare în termenul stabilit de beneficiar 
 
4. Garanție și postgaranție 

 - termen de garanție: 2 ani 
 - durata minimă de viață: 5 ani 
 
5. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - echipamentul va fi achiziționat complet funcțional 
 - cheltuielile de transport, montaj și manoperă se vor include în prețul echipamentului 
 - montajul pe terenul beneficiarului va fi asigurat de furnizorul echipamentului 

        

PROIECTAT               
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FIȘA TEHNICĂ NR. 2 

COȘ DE GUNOI 

- 13 buc -  

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

- Dimensiuni:  

• înălțimea totală: 85 - 100 cm 

• lățimea totală: 45 - 48 cm 

• diametru recipient: 38 cm 

• înălțime recipient: 50 - 55 cm 
 
- Capacitate de umplere: circa 50 Litri 
 
- Materiale:  

• pubelă cilindrică din tablă de oțel microperforată cu elemente de ancorare și fixare în beton 

 
2. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante 

- Produs însoțit de certificate de conformitate și Certificate ISO 9001 și ISO 14001 
 

2. Condiții de livrare și plată 

− se livrează nemontat 
− plata în lei 

 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 
 
3. Garanție și postgaranție 

 - garanție: 2 ani 
 - durata minimă de viață: 5 ani 
 
4. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - echipamentul va fi achiziționat complet funcțional 
 - cheltuielile de transport, montaj și manoperă se vor include în prețul echipamentului 

- montajul pe terenul beneficiarului va fi asigurat de furnizorul echipamentului 
        

          PROIECTAT               
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FIȘA TEHNICĂ NR. 3 

TOALETĂ ECOLOGICĂ VIDANJABILĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 

- 1 buc -  

 

 

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

- Dimensiuni :  

• lungime: 120 – 200 cm  

• lățime: 120 – 160 cm 

• înălțime: 200 – 240 cm 
- Materiale: polietilenă de înaltă densitate tratată anti UV 
- Dotări:  Cuvă colectoare cu o capacitate de 110 - 210 l 
  Tronson de aerisire a cuvei colectoare 
  Pereți exteriori cabină din PAFS 
  Scaun englezesc cu capac (poziție șezând) 
  Suport pentru hârtie igienică 
  Încuietoare liber – ocupat 
- Toaletă independentă de rețelele de apă curentă și canalizare 
 

2. Condiții de livrare și plată 

− plata în lei 
 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 
 
3. Garanție și postgaranție 

 - garanție: 2 ani 
 - durata minimă de viată: 5 ani 
 
4. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - echipamentul va fi achiziționat complet funcțional 
 - cheltuielile de transport, montaj și manoperă se vor include în prețul echipamentului 

        

              

           PROIECTAT               
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FIȘA TEHNICĂ NR. 4 

TOALETĂ ECOLOGICĂ VIDANJABILĂ  

- 2 buc -  

 

 

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

- Dimensiuni (L/l/H):  

• lungime: 100 – 120 cm  

• lățime: 100 – 120 cm 

• înălțime: 200 – 240 cm 
 
- Materiale: polietilenă de înaltă densitate tratată anti UV 
- Dotări:  Cuvă colectoare cu o capacitate de 110 - 210 l 
  Tronson de aerisire a cuvei colectoare 
  Pereți exteriori cabină din PAFS 
  Scaun englezesc cu capac (poziție șezând) 
  Chiuvetă 
  Suport pentru hârtie igienică 
  Încuietoare liber – ocupat 
- Toaletă independentă de rețelele de apă curentă și canalizare 
 

2. Condiții de livrare și plată 

− plata în lei 
 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 
 
3. Garanție și postgaranție 

 - garanție: 2 ani 
 - durata minimă de viată: 5 ani 
 
4. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - echipamentul va fi achiziționat complet funcțional 
 - cheltuielile de transport, montaj și manoperă se vor include în prețul echipamentului 

        

              

           PROIECTAT               

      



 EUROENGINEERING TIMIȘOARA  

 

 

 

 

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L - D, RO37572354, J35/1804/2017, Loc. Timișoara, str. C. T. Petrescu, nr. 4, parter, cam 1, ap. 1, jud. Timiș, tel. 0744 365 427 

 

FIȘA TEHNICĂ NR. 5 

MESTEACĂN PLETOS 

- 8 buc -  

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

• Denumire botanică: ’Betula pendula Youngii’ 
• Dimensiuni maxime la maturitate:  diametrul coroanei: 4 – 6 m 

Înălțime: 6 – 8 m 
• Arbore cu o coroană pendulară cu aspect plângător, ale cărui ramuri ușor curbate pot 

ajunge până la nivelul solului 
• Frunzele sunt mici, triunghiular ascuțite, în nuanțe de verde-lucios, iar în perioada de 

toamnă primesc o culoare de galben – lucios, deosebit de atrăgătoare 
• Scoarța de pe tulpină (extrem de decorativă) se exfoliază în fâșii subțiri și circulare, de 

culoare alb – gri 
• Arbore foios de dimensiune medie 
 

2. Condiții de livrare și plată 

• plata în lei 
 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 

-    înălțime la livrare : 200/250 cm 
 

4. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - la plantare se vor utiliza preferabil plante cu balot (cu pământ pe rădăcini) 
 - plantarea se va face în perioada de repaus vegetativ (toamna - primăvara), dacă solul nu 
este înghețat și temperatura aerului nu depășește 5 grade Celsius 

- se dezvoltă cel mai bine în locurile cu mult soare și cu semi-umbră 
 - este un arbore rezistent la temperaturie scăzute și la ger 
 - tolerează foarte bine aproximativ toate tipurile de soluri, cu excepția celor compacte 
 - îi place mult apa, mai ales pe perioada verii 
            

 

 

      

          PROIECTAT               
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FIȘA TEHNICĂ NR. 6 

CATALPA GALBENĂ 

- 14 buc -  

 

  

1. Parametri tehnici și funcționali 

• Denumire botanică: ’Catalpa bignonioides aurea ’ 
• Dimensiuni maxime la maturitate:   

• Diametrul coroanei: 8 – 10 m 
• Înălțime: 10 – 15 m 

• Arbore cu o viteză rapidă de creștere în tinerețe 
• Are o tulpină scundă cu scoarța netedă și de culoare cenușie în tinerete 
• Are frunze foarte mari  10-20 cm lungime, întregi, ovat-cordate cu marginile ondulate si 

cu un miros placut, de culoarea galben - aurie 
• Florile apar in iunie-iulie, sunt grupate in inflorescente mari de 15 - 20 cm lungime, albe 

cu pete purpurii si dungi galbene.  
• Fructele raman pe planta chiar si dupa caderea frunzelor si seamana cu niste pastai 

lungi de 20-40 cm. 
 

2. Condiții de livrare și plată 

• plata în lei 
 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 

-    înălțime la livrare : 200/250 cm 
 

4. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - la plantare se vor utiliza preferabil plante cu balot (cu pământ pe rădăcini) 
 - plantarea se va face în perioada de repaus vegetativ (toamna - primăvara), dacă solul nu 
este înghețat și temperatura aerului nu depășește 5 grade Celsius 
 - suportă poluarea cu praf și gaze din marile orașe și centre industriale 
 - vegetează bine pe soluri fertile, profunde, de luncă (cu o umiditate ridicată) 
 
 
          PROIECTAT               

                            

   

 

 



 EUROENGINEERING TIMIȘOARA  

 

 

 

 

S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L - D, RO37572354, J35/1804/2017, Loc. Timișoara, str. C. T. Petrescu, nr. 4, parter, cam 1, ap. 1, jud. Timiș, tel. 0744 365 427 

FIȘA TEHNICĂ NR. 7 

ANSAMBLU DE JOACĂ PENTRU COPII  

- 1 buc -  

  

 

1. Parametri tehnici și funcționali 

- Dimensiuni maxime: 450 x 650 cm 
- Înălțime maximă de cădere: 125 cm 
- Grupa de vârstă: 4 – 12 ani 
- Număr maxim de utilizatori: 5  
- Echipament de joacă alcătuit din două turnuri, scară de acces, panou escaladă, tobogan și 
leagăn cu două posturi 
- Materiale:  - structură din metal și lemn, tratat cu impregnant pe bază de apă în două straturi 

- tobogan din poliester armat cu fibră de sticlă 
- plasă de cățărare din frânghie 

- structura de rezistență se montează în fundație de beton 
 

 

2. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante 

- Produs însoțit de certificate de conformitate și Certificate ISO 9001, ISO 18001 și ISO 14001 
 

3. Condiții de livrare și plată 

− plata în lei 
 -    livrare în termenul stabilit de beneficiar 
 
4. Garanție și postgaranție 

 - garanție: 2 ani 
 - durata minimă de viată: 5 ani 
 
5. Alte condiții cu caracter tehnic 

 - echipamentul va fi achiziționat complet funcțional 
 - cheltuielile de transport, montaj și manoperă se vor include în prețul echipamentului 

        

            

          PROIECTAT               

                              


