
OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
 

 

PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
 

FIŞA TEHNICĂ NR. IE.01 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Sistem fotovoltaic 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Sistem fotovoltaic cu capacitatea de 50,4 kW tip ON-GRID. 

Elemente componente sistem fotovoltaic: 
- Panouri fotovoltaice policristaline cu Pmin 300W= 168 
buc 
- Sistem de prindere/fixare a panourilor fotovoltaice = 168 
buc 
- Interfață management și monitorizare arie de funcționare 
a panourilor forovoltaice = 1 ans 
- Invertor exterior trifazic, IP56, P-25.000W = 2 buc 
- Cabluri și conectori de legătură = 1 ans 
 
Parametrii tehnici şi funcţionali: 
Suporți pentru montare panouri fotovoltaice 

- Construcție: structură metalică ușoară din aliaj de 
aluminiu; 

- Soluția tehnică de fixare a suporților pe acoperișul 
clădirii trebuie să fie realizată prin testare; 

- Suporții trebuie să asigure protejarea la smulgerea 
panourilor generată de vânt; condițiile de vânt în zona 
amplasamentului sunt maximum 8 pe scara Beaufort 
(17,2…20,6 m/s); 

- Suporții trebuie să asigure un unghi de înclinație față 
de orizontală a panourilor fotovoltaice în domeniul (10 … 
30)° sau mai larg; 

- Sistem de prindere panou fotovoltaic pe acoperiș tip 
terasă = 28 bucăți 

- Sistem de prindere panou fotovoltaic pe acoperiș 
înclinat = 140 bucăți 

 
- Panou fotovoltaic 

- Putere nominală: P = 300 W 
- Tensiune la putere maximă VMPP = 32.7 V 
- Curent la putere maximă: IMPP = 9.18 A 
- Tensiune în circuit deschis: VOC = 39.3 V 
- Curent de scurtcircuit: ISC = 9.65 A 
- Interval de temperatură de operare: -40 gr C.. + 85° C 
- Număr de celule: 120 
- Dimensiuni: 1675 x 992 x 35 mm 
- Masa: 18.5 kg 
- Garanții: 
- 12 ani garanție pe produs 
- 25 ani garanție pe randament 
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- Invertor exterior trifazat 

 Date generale: 
          -Eficiență maximă: 98.3% 

- Grad de protecție: IP66 
- Temperatura de funcționare: -25°C…+60°C 
- Garanție standard : 5 ani 
 
Date intrare c.c: 
- Tehnologie de fabricație: electronică de putere în 

comutație pe 3 faze fără transformator; 
- Tensiune de intrare: DC, minimum 150 V, maximum 

1000V; 
- Curent maxim de intrare c.c: 40.0 – 48.0 A 
- Date ieșire: 
- Putere maximă de ieșire: 25000 W 
- Curent nominal de ieșire: 37.9 A 
- Conexiune rețea: 400 V 
- Interval de tensiune: 280 – 480 V 
- Frecvența: 50 / 60 Hz 
 

- Sistemul de management integrat al energiei electrice din 
clădirea studiată va fi compus din următoarele echipamente : 

- Software dedicat pentru managementul energiei în 
sistemul energetic al clădirii și stocarea tuturor datelor, 
respectiv raportarea consumurilor în timp; 

- Monitor cu diagonala de minimum 1.2 m (amplasat 
la intrarea principala în hol) pentru afișarea consumurilor 
instananee și cumulate zilnic, săptămânal, lunar și anual, 
precum și a graficelor de gestionare a resurselor de energie 
electrică. 
 
- Sistem de monitorizare a funcționării ariei de panouri 
fotovoltaice 

- Tip: echipament de măsură la distanță, standard 
datalogger, WEB log cu conexiune DSL Ethernet, pentru 
aplicații industriale; 

- Alimentare: 240V AC, sau 24V DC; 
- Număr minim de intrari: 4 analogice și 4 digitale; 
- Modemuri: Ethernet, PSTN, GSM/GPRS; 
- Comunicare: Ethernet, RS485, RS422 
- Domeniu temperatură de funcționare: (0…55)°C sau 

mai larg; 
- Trebuie să fie echipat cu o cutie electrica pentru 

datalogger si tabloul de conexiuni. 
 

- Cabluri si conectori de legătură 
- Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat 

de ofertant funcție de schema de conexiuni și amplasarea 
dispozitivelor din sistem, în conformitate cu proiectul clădirii 
și cu eventualele măsurători de la fața locului 

- Cablurile de legătură trebuie sa asigure: - conexiunile 
DC a panourilor fotovoltaice între ele și cu intrarea 
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inverterului trifazat, conexiune AC trifazat de la inverter la 
panoul general electric al clădirii; pământare de la toate 
componentele la centura de pământare a clădirii: se va utiliza 
cablu din cupru unifilar cu secțiune minimă 16 mm2 , 
rezistența maximă 0,1Ω. 

- Conectorii de legătură trebuie să fie adecvați pentru 
cablurile folosite. 

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa 
în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni 

de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba 
română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE sau 

Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor 

şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garantie minima: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în 

perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiţii cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în limba 
română; 

  

 
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IE.02 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Paratrăsnet tip PDA, R=39.0 m 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

- Paratrăsnet tip PDA 
- Raza de acțiune 52.00 m 
- Avans de amorsare 60 us 
- Tijă din OL-inox cu L = 3.00 m 
- Sistem de prindere și fixare 
 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiţii cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

          
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
          
 
 
 
 
 



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
 

 

PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.01  
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Ansamblu centrală termică 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

 
Echipamente ansamblu centrală termică: 
1. Centrală termică murală = 3 buc 
2. Set de racordare pompe pentru cazane = 3 ans. 
3. Butelie de egalizare a presiunilor = 1 buc 
4. Distribuitor-colector = 1 buc 
5. Kit de evacuare gaze arse = 1 ans 
 
Centrală termică murala (caracteristici pentru fiecare 
utilaj): 
- Putere nominală maximă (50/30°C) (kW)= 120 kW 
- Tip combustibil – gaz metan, GPL 
- Eficienţă normată (50/30°C) (%) – 109 
- Temperatură maximă încălzire (°C)= 85 
- Presiune maximă încălzire (bar)= 4 
- Racord circuit încălzire (inch) - 2 ½ 
- Diametru racord evacuare (mm)- 100/150 
- Alimentare electrică (V) – 230 
- Putere maximă consumată (W)= 90-120 
- Grad de protecţie- IPX4D 
- Mod evacuare gaze de ardere – forţat 
- Randament 97.3 la parametrii 80/60 gr C 
 
Set de racordare pompe pentru cazane: 

- Supapă de scurgere și umplere a cazanului 
- Supapă de siguranță 4 bar (0.4Mpa) 
- Pompa de circulație cu turație variabilă, de înaltă 

eficiență energietică 
- Preselector cu pierderi reduse, cu senzor de 

temperatură de imersiune 
- Supapă de aerisire cu acționare rapidă (filet tata) 

pentru vasul de expansiune a membranei 
- Izolație termică 

  



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
 

 

PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butelie de egalizare a presiunilor: 

- Diametrul nominal Dn200 mm 
- Cameră verticală dreptunghiulară din profil de 

țeavă sudată cu capă și fund sudat 
- Dotată cu mufe de ½” pentru senzorul de 

temperatură și pentru aerisire 
- Ștuțuri cu filet pentru curățarea de nămol 2: 
- Piedestal de alezaj pentru stabilizarea terenului 

 
Distribuitor colector 

- Rectangular 200x120 mm 
- Prevăzut cu 4 circuite tur/ retur 
- Realizat prin dispunerea celor două camere de 

tur și retur una lângă alta, separate printr-un 
perete despărțitor cu formă sinusoidală 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kit de evacuare gaze arse 

- Sistem evacuare gaze arse  
- Dispozitiv de siguranță împotriva curentului 

invers de gaze arse 
- Colector pentru gaze arse 
- Element terminal cu sifon și sistem de evacuare a 

condensului 
- Element de vizitare 
- Cot de sprijin 
- Șină suport 
- Capac 
- Distanțiere 
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Elementul de vizitare și celelalte componente pentru 
evacuarea gazelor vor fi alese în funcție de instalație 
(DN150-200-250 mm) 

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranța în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minima: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiţii cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română. 

  

     
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.02 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Boiler termoelectric 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

- Boiler termoelectrtic 
- Echipat cu 2 serpentine 
- Capacitate 1000 litri 
- Prevăzut cu termoizolație cu spumă poliuretanică 

de 50 mm 
- Presiune maximă 6 bar 
- Temperatura maximă 95 gr C 
- Montaj vertical pe pardoseală 
- Prevăzut cu anod de magneziu 
- Prevăzut cu rezistență electrică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pompă recirculare apă caldă menajeră: 
- Qmax = 1.50 mc/h 
- Hp = 2.5 mcA x 1 buc 
- cu turație variabilă 
-  domeniu de temperatură admis: -20 grC .. +130 
grC 
-  grad de protecție IP44 
-  tensiune alimentare 230/400 V 
-  putere absorbită: 200 – 500 W 
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-  carcasă tratată împotriva coroziunii condensului 
-  echipata termoizolație 

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor în vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiţii cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

      
 
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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FORMULARUL F5 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.03 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Automatizare centrală termică 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Funcții principale: 
- Comandă 
- Reglare 
- Protecție 
- Semnalizare 
- monitorizare 

Regulator de temperatură cu senzor pentru exterior 
- Poate comanda până la 6 circuite prin intemediul 

unor module 
- Posibilitate control circuite cu telecomandă 
- Funcții: ceas programator digital cu cicluri de 

comutare în funcție de ora/ zi, senzor de încăpere 
comutabil, control circuit apă caldă 

Caracteristici: 
- Alimentare bus: 0….5 V DC 

                          17…24 V DC 
- Alimentare curent nominal <40 mA 
- Ieșire modul bus 
- Temperatură permisă + 40 gr C 
- Senzor temperatură exterioar -30  +30 gr C 
- Grad de protecție IP20 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 
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4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 
 

  

 
    
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
 

 

PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.04 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Pompă circulație agent termic 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

-   cu turatie variabila 
-  domeniu de temperatura admis: -20 grC .. +130 
grC 
-  grad de protectie IP44 
-  tensiune alimentare 230/400 V 
-  putere absorbita: 200 – 500 W 
-  carcasa tratată împotriva coroziunii condensului 
-  echipată termoizolație 
 
Pompă circulație agent termic circuit pentru alimentarea 
sistemului de încălzire ramura 1 
Qmax = 9.5 – 10.0 mc/h 
Hp = 3.8 – 4.2 mcA x 1 buc 
 
Pompă circulație agent termic circuit pentru alimentarea 
sistemului de încălzire ramură 2  
Qmax = 5.8 – 6.5 mc/h 
Hp = 2.7 – 3.0 mcA x 1 buc 
 
Pompă circulație agent termic circuit pentru alimentarea 
sistemului de încălzire ramura 3 
Qmax = 4.0 – 4.5 mc/h 
Hp = 2.4 – 3.0 mcA x 1 buc 
 
Pompă circulație agent termic circuit pentru alimentarea 
sistemului de preparare al apei calde menajere 
Qmax = 2.5 – 3.0 mc/h 
Hp = 1.5 – 2.5 mcA x 1 buc 
 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranța în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în functiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 
 

  



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
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completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor în vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiţii cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

          
 

Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
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PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.05 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Vas de expansiune sistem de încălzire 

 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Corp cilindric confecționat din oțel finisat cu vopsea de 
culoare roșie. Dotat cu membrană de cauciuc. 
Poziție de montaj verticală cu suport propriu și racordare 
superioară. 
 - capacitate 100 litri 
 - temperatură maximă de lucru 99°C 
 - presiune maximă 6 bar 
 - racord 3/4" 
 -    presiune de preîncărcare 1.50 bar. 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

          
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
FIŞĂ TEHNICĂ NR. IT.06 

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 
 

Vas de expansiune sistem preparare apă caldă menajeră 
 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Corp cilindric confectionat din oțel finisat cu vopsea de 
culoare roșie. Dotat cu membrană de cauciuc. 
Poziție de montaj verticală cu suport propriu și racordare 
superioară/ inferioară. 
- capacitate 50 litri 
- temperatura maximă de lucru 99°C 
- presiune maximă 6 bar, racord 1" 
-          presiune de preîncărcare 1.50 bar. 
 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

          
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
         
 
 
 



OBIECTIV Proiectant General: 
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FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR. IV.01 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
Ventilator cu recuperare de căldură 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

–       Clasa de energie A conform Ecodesign 2018. 
–       Recuperator de căldura tip fagure cu o eficiență de 
până la 93%. 
–       În regim normal de funcționare majoritatea 
unităților descentralizate oferă un grad de recuperare a 
căldurii în jurul valorii de 70-75% 
–       Sistemul de comandă și control în 3 trepte. 
–       Debitul de aer în treapta 1 este de 20 m3/h la un 
nivel de zgomot de 10 dB și consum de energie de 1.2 
W/h 
–       Debitul de aer în treapta 2 este de 40 m3/h la un 
nivel de zgomot de 18 dB și consum de energie de 1.7 
W/h 
–       Debitul de aer în treapta 3 este de 60 m3/h la un 
nivel de zgomot de 26 dB și consum de energie de 2.6 
W/h 
–       Ventilatoarele de tip EC cu convertizor de 
frecvență, grad înalt de eficiență datorită consumului 
scăzut de curent 
–       Filtru G3 detasabil 
–       Grilă exterioară cu plasă contra insectelor 
–       Temperatura de funcționare între -20 ° C - + 50  ° C 
–       Alimentare electrică 220 V – 50 Hz 
 
PANOU DE COMANDĂ CP WALL 
Modul de comandă 
-        Trei trepte de viteză 
-        Controlează până la 2 unități de ventilare cu 
recuperare de căldură legate în pereche. 
-        Opțional, se poate conecta un senzor de CO2 pentru 
o funcționare autonomă. 
-        Montaj la perete 
 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

  



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
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completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

     
 
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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FORMULARUL F5 
FIŞĂ TEHNICĂ NR.AC.01 

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 
 

Aparat  aer condiționat  multisplit, cu inverter,  24000 BTU 
Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Tip constructiv   :multisplit ; 
-Tip compresor  : inverter; 
- Numărul de unități interne: 2 buc (telecomandă 
individuală pentru fiecare unitate internă) 
-Capacitate răcire : 24000 BTU  ; 
-Capacitate încălzire   : 29000 BTU  ; 
- Putere nominală încălzire minim 6.8 kW 
- Putere nominală răcire minim 8.6 kW 
- Temperatura exterioară de funcționare pe răcire/ 
încălzire: -10 + 46 grC / -15 + 24 grC 
-Tensiune alimentare : 230V/50 Hz ; 
- Putere electrică consumată: 2.0 – 2.4 
-Agent frigorific : R32/ R410A 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
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FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR.IR.01 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
CHILLER 300 KW 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

putere frigorifică 301 kw 
eer                         2,85 
presiune sonoră 60 db(a) 
nivel de zgomot 92 db(a) db(a) 
nr. compresoare 4 buc 
nr. trepte             4 
nr.de circuite             2 
debit nominal aer ventilatoare         104800 mc/h 
capacitate schimbător căldură -       l 
debit nominal apă schimbator         51,8 mc/h 
pierdere sarcină circuit apă         420 mbar 
alimentare electrică                     400/50 v/hz putere 
electrică absorbită        105,6 kw kw 
curent nominal 175 a a 
grad de protecție ip24 
agent frigorific r410a 
racord intrare schimb. căldura 3" toli 
racord ieșire schimb. căldura 3" toli 
 
Dimensiuni 
înălțime             2030 mm  
lățime                         2090 mm  
lungime             4800 mm  
masa                  2400 kg 
 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind 
siguranţa în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului 

instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare 
în limba română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF. 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
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- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 
4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 

- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

    
 
Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIECTIV Proiectant General: 
Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica  
Strada Viitorului, nr. 78, Municipiul 
Alexandria jud. Teleorman 
 

S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 
 

 

PRECIZARE: Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se 
completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 
 

FORMULARUL F5 
 

FIŞĂ TEHNICĂ NR.IR.02 
(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări.) 

 
VENTILOCONVECTOR 

Nr. 
crt 

Specificaţiile tehnice impuse  
prin Caietul de sarcini 

Date prezentate de 
contractant 

Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

Ventiloconvector carcasat de pardoseală 
Debit aer (3 trepte de viteză):    536/424/347 mc/h 
Putere răcire - Sensibilă:          2433/2020/1752 W 
Putere încălzire treaptă max:    3549 W 
Conținut de apă:                       1,42 l 
Putere motor:                           106 W 
Curent absorbit:                        0,46 A 
                                                  987 RPM 
Nivel de zgomot:                      31 dB (maxim); 
                                                 25 dB (mediu); 
                                                 18 dB (minim) 

  

2. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa 
în exploatare: 
- conform legislaţiei europene în vigoare 
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate 

- - Fiabilitate ridicată în exploatare; 
- - Siguranță în funcționare; 
- - Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni 

de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba 
română; 
- Ofertantul va asigura asistența tehnică la montaj și PIF 

  

3. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante: 
- Declarație de conformitate; 
- Produsul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 

sau Agrement Tehnic; 
- Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001; 
- Toate materialele utilizate trebuie să corespundă 

normelor şi standardelor in vigoare. 

  

4. Condiţii de garanţie şi postgaranţie: 
- Termen de garanție minimă: 36 luni (de la P.I.F); 
- Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor 

apărute în perioada de garanţie: 48 ore. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 
- Se va livra cu certificat de garanție și carte tehnică în 
limba română; 

  

Proiectant: 
S.C. Finacon International Consulting S.R.L. 

 


