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 SOLICITARE DE OFERTA 

Asociația Umanitară ”Filantropia Creștină”, Vă invită să transmiteți o oferta de preţ 

pentru achiziționarea echipamentelor și consumabilelor pentru incubatorul de sănătate, 

care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”Educație pentru dezvoltarea 

rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului” / 

2SOFT/1.1/187, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România 

– Republica Moldova 2014 – 2020. 

Obiectul contractului echipamente și consumabile pentru incubatorul de sănătate care 

vor corespunde următoarelor specificații: 

# Tip consumabile Specificații Cantitate 

1.  Manechin adult  Sistem de protecție anti-infecție, cu folosire 
igienică pentru fiecare cursant, cu extensie a 
gâtului, instrucție de utilizare; 
dimensiuni realiste ale corpului, anatomie realistă, 
suprafață ușor lavabilă și de dezinfectat, din 
material rezistent 
Set de 4 bucăți 

1 set 

2.  Manechin copil Sistem de protecție anti-infecție, cu folosire 
igienică pentru fiecare cursant, cu extensie a 
gâtului, instrucție de utilizare; 
dimensiuni realiste ale corpului, anatomie realistă, 
suprafață ușor lavabilă și de dezinfectat, din 
material rezistent 
Set de 4 bucăți 

1 set 

3.  Manechin nou-
născut 

dimensiuni realiste ale corpului de nou-născut, 
anatomie realistă, suprafață ușor lavabilă și de 
dezinfectat, din material rezistent, repere 
anatomice palpabile și vizibile. Construcție 
durabilă. 
 
Set de 4 bucăți 

1 set 

4.  Manechin sau cap cu 
gât singular pentru 

dimensiuni realiste ale corpului, anatomie realistă, 
suprafață ușor lavabilă și de dezinfectat, din 

2 bucăți 
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managementul 
căilor respiratorii 
ADULT 

material rezistent, repere anatomice palpabile și 
vizibile. Construcție durabilă. 

5.  Pijama Țesătură din bumbac 100%, design – compleu din 
pantalon și bluză cu mânecă lungă.  

40 

6.  Pastă de dinți indice de abrazivitate RDA mai mic de 60; 
Să conțină agenți antibacterieni, fluor în cantități 
moderate. 

40 

7.  Periuță de dinți Material antialunecare, sau cu gât flexibil, cu perie 
moale 

40 

8.  Șampon Caracteristici generale: “fără sulfați”, “fără 
parabeni”, “fără silicon”. 

 

9.  Gel de duș Caracteristici generale: “fără sulfați”, “fără 
parabeni”, “fără silicon”. 

 

10.  Săpun Caracteristici generale: “fără sulfați”, “fără 
parabeni”, “fără silicon”. 

 

11.  Unghieră Robustă, inoxidabilă, material ușor de curățat și 
igienic 

 

 

Aceste specificații trebuie considerate ca fiind cerinţe minime. 

Suntem interesaţi de echipamente și consumabile care răspund următoarelor criterii: 

1. Raport optim între preţ şi calitate.  

2. Criteriul de atribuire utilizat în cadrul prezentei proceduri de achiziție 

este „preţul cel mai scăzut“. 

3. Furnizare la cota zero TVA, conform Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014 – 2020, pentru proiectele de asistență 

tehnică (pachetul de documente confirmative va fi prezentat la semnarea 

contactului). 
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Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră financiară semnată și ștampilată, transmisă 

până la data de 05 februarie 2021, ora 16:00, la adresa de e-mail: 

filantropia.crestina@yahoo.com.   

 

Mulţumim anticipat pentru colaborare! 

Sergiu AGA, Coordonator de proiect  
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