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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 

Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 
 
 
 

Denumirea achiziției: Furnizarea de măști și dezinfectanți 
 
 

 Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs: Dezinfectant pentru maini si tegumente, 100 ml 

Descriere generala: Dezinfectant pentru maini si tegumente, 100 ml 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

dezinfectant profesional, de nivel sanitar, cu actiune rapida (85% alcool) 
actiune virucida si bactericida certificata 

efect anti-microbian si proprietati excelente de protectie a pielii 

potrivit pentru dezinfectare igienica (30 secunde) sau chirurgicala (3 minute) a mainilor 

uscare rapida; nu necesita clatire 
fara senzatie lipicioasa pe piele dupa aplicare,  

testat conform normelor UE în vigoare 

 Specificații tehnice solicitate  

2 Denumire produs: Dezinfectant pentru maini si tegumente, 1 litru 

Descriere generala: Dezinfectant pentru maini si tegumente, 1 litru 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

dezinfectant profesional, de nivel sanitar, cu actiune rapida (85% alcool) 

actiune virucida si bactericida certificata 
efect anti-microbian si proprietati excelente de protectie a pielii 

potrivit pentru dezinfectare igienica (30 secunde) sau chirurgicala (3 minute) a mainilor 

uscare rapida; nu necesita clatire 
fara senzatie lipicioasa pe piele dupa aplicare 

testat conform normelor UE în vigoare 

 Specificații tehnice solicitate  

3 Denumire produs: Servetele umede dezinfectante pentru maini, 15 buc. 

Descriere generala: Servetele umede dezinfectante pentru maini, 15 buc. 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Substante active: compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri, concentrație în 

unități metrice 1% (10 ml/l); acid D-gluconic, compus cu N, N ” – bis (4-clorofenil) -3,12-diimino- 
2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamidină, concentrație în unități metrice 0.2% (2 ml/l). 

 Specificații tehnice solicitate  

4 Denumire produs: Dezinfectant rapid pentru suprafete RTU – pe baza de alcool, 500 ml 

Descriere generala: Dezinfectant rapid pentru suprafete RTU – pe baza de alcool, 500 ml 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 
elimina efecient germenii (30 de secunde) 

ideal pentru curatarea dispozitivelor de lucru 

protejeaza impotriva E. coli, Staphylococcus aureus,Pseudomonas, Enterococcus hirae, Candida 
actiune virucida, fungicida si bactericidă certificata 

testat conform reglementărilor UE în vigoare 



 Specificații tehnice solicitate  

 Specificații tehnice solicitate  

5 Denumire produs: Dezinfectant suprafete gata de utilizare, 1 litru 

Descriere generala: Dezinfectant suprafete gata de utilizare, 1 litru 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

dezinfectant profesional, gata de utilizare, pentru suprafete 

efect virucid si bactericid certificat 
pretabil pentru orice tip de material 

actiune virucida rapida (5 minute) 

fara fenoli si aldehide, testat conform normelor UE in vigoare 

 Specificații tehnice solicitate  

6 Denumire produs: Bacteriosept– Antiseptic hidroalcoolic pentru maini, 500 ml 

Descriere generala: Bacteriosept– Antiseptic hidroalcoolic pentru maini, 500 ml 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

reduce rapid germenii (30 de secunde) 
este recomandat impotriva E.coli, stafilococului auriu, pseudomonas, enterococcus hirae, candida 

contine emolienti pentru protectia pielii 

are actiune virucida, levuricida, fungicida si si bactericida certificata 
testat conform normelor UE in vigoare 

Grupa principala 1: Dezinfectante si produse biocide 

 Specificații tehnice solicitate  

7 Denumire produs: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Albastru ambalate individual 

Descriere generala: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Albastru ambalate individual 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Masca de protectie din 5 straturi din material netesut 

Protectia impotriva particulelor este de peste 0,3 microni 
Dimensiune: 108 mm ± 5 mm x 158 mm ± 5 mm 

Culoare: Albastru  

 Specificații tehnice solicitate  

8 Denumire produs: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Verde ambalate individual 

Descriere generala: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Verde ambalate individual 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Masca de protectie din 5 straturi din material netesut 

Protectia impotriva particulelor este de peste 0,3 microni 
Dimensiune: 108 mm ± 5 mm x 158 mm ± 5 mm 

Culoare: Albastru  

 Specificații tehnice solicitate  

9 Denumire produs: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Roz ambalate individual 

Descriere generala: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Roz ambalate individual 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Masca de protectie din 5 straturi din material netesut 

Protectia impotriva particulelor este de peste 0,3 microni 
Dimensiune: 108 mm ± 5 mm x 158 mm ± 5 mm 

Culoare: Albastru  

 Specificații tehnice solicitate  

10 Denumire produs: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Galben ambalate individual 

Descriere generala: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Galben ambalate individual 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Masca de protectie din 5 straturi din material netesut 

Protectia impotriva particulelor este de peste 0,3 microni 
Dimensiune: 108 mm ± 5 mm x 158 mm ± 5 mm 

Culoare: Albastru  

11 Denumire produs: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Alb ambalate individual 

Descriere generala: Masti de protectie 5 straturi FFP2 KN95 Alb ambalate individual 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Masca de protectie din 5 straturi din material netesut 

Protectia impotriva particulelor este de peste 0,3 microni 
Dimensiune: 108 mm ± 5 mm x 158 mm ± 5 mm 

Culoare: Albastru  



 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau producător, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, 

sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, 

sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  

Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau 

producator. 
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