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Lista dotărilor necesare realizării serviciilor sociale 
 
Obiecte de achizitie UM Buc  Preţ 

estimat 

Val tot. Ron cu 

TVA 

 
LOT NR 1:  Echipamente pentru gimnastică medicală şi recuperare medicala 
 
1. Masă kiropractică pliabilă din lemn 180 x 60 cm, 
Inaltime reglabila: 58 - 81 cm apitat imitatie de piele, 
rezistent la apa si ulei. 
4 gume de cauciuc pentru a sprijini masa pe sol, atunci 
cand este pliata.2 manere rezistente pentru transportarea 
mesei, odata scoasa din husa, Tensori metalici de mare 
rezistenta pentru stabilitate. 

Buc  1 1000 1000 

2.Saltea pt.gimnastică potrivita pentru toate tipurile de 
exercitii pe podea, prevazuta cu doua gauri, cu o margine 
din metal pentru agatat, material: 100% polistiren 
extrudat, dimensiuni: 120 x 60 cm, grosime : 9 mm 

Buc  5 90 450 

3.Mingi medicinale,terapeutice 
 - material de umplutura: nisip, greutate 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 
kg, plastic de inalta calitate, PVC foarte rezistent, Mingea 
medicinala cu maner practic tip clopot 

Buc 10 60 600 

4.Bicicletă medicinală, Manere cu cauciuc anti-
alunecare, Roti pentru transport, Functii computer : timp, 
viteza, calorii, distanta, puls, ODO (distanta cumulata), 
Ecran LCD mare, Scaun reglabil, Greutatea maxima a 
utilizatorului : 120 kg. 

Buc  2 1000 2000 

5.Bandă de mers, Greutate suportata - 110 Kg 
Suprafata de alergare - 33 x 100 cm, Volanta 6 Kg 
Rezistenta: magnetica pe 8 nivele, Puls la manere 
Afisaj - Computer LCD afiseaza: timp, viteza, distanta, 
calorii consumate, puls, Inclinarea benzii - Manuala pe 3 
nivele, Roti pentru transport, Pliabila 

Buc  1 1500 1500 

6.Spaliere cu bara de tractiune rabatabila pentru 
recuperare medicala din elemente lamelare stratificate din 
molid, iar barele transversale din cherestea de fag fara 
noduri. 2.3 x0.85 m 

Buc  5 700 3500 

Total 9.050 lei 

 
Lot 2 Materiale şi echipamente de îngrijire 
 

7.Scutece diverse sortimente medii si maxi  Buc  11.880 3,50 41580 
8.Păturele absorbante Buc  1980 1.60 3168 
9.Truse clismă Buc  2 30 60 
10.Cârje ortopedice carja anatomica din aluminiu 
anodizat cu sprijin pe cot 
- maner antialunecare, confortabila si sigura in folosire 
- reglabila in inaltime 74-97cm 
- are prevazut un amortizor de socuri 

Buc 6 40 240 
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11.Bastoane ortopedice trei picioare cu cadru din 
aluminiu usor vopsit si baza din otel cromat cu maner 
deschis 
- realizat din aluminiu vopsit 
- reglabil pe inaltime de la 75 cm pana la 95 cm. 
- puferele din cauciuc moale il face sigur in utilizare 

Buc  10 75 750 

12.Cadre ortopedice de mers Cadru de mers pliabil 
miscare pas cu pas din aluminiu anodizat ajustabil in 
inaltime cu 2 functiuni una fixa si una oscilanta 
- inaltime ajustabila la fiecare 2,5 cm de la 82 la 92 cm 
- in modul mobil fiecare parte a structurii se misca 
alternativ, pentru a încuraja mersul 
- pliere usoara prin apasarea unui buton 
- manere si pufere de cauciuc moi si sigure 
- greutatea maxina 130kg 

Buc  5 180 900 

13.Cărucioare de transport pe cadru din otel cromat 
- sezutul si spatarul material sistetic moale, - greutate 
maxim sustinuta 100 kg 
- roti spate din plastic cu cauciuc pneumatic de 31 cm cu 
frana, roti fata cu diametru de 20 cm 
- pedala de sprijin detasabila cu miscare de rotatie antero 
posterioara 

Buc  3 660 1980 

14.Mânere sprijin de baie 45cm, realizat din tub de otel 
, montarea lor pe perete se realizeaza prin trei gauri 

Buc  35 40 1400 

15.Colaci de şezut pentru vase WC cu inaltime fixa de 6 
cm fara capac 
- greutate max sustinuta 130 kg 
- se poate fixa de vas cu ajutorul a 2 suruburi de 
prindere. 
- se adapteaza pe orice tip de vas de toaleta standard.  
 

Buc  10 90 900 

16.Scaune pentru duş inaltime reglabila 
- inaltime ajustabila la fiecare 2.5 cm 
- inaltime : 37÷47cm ajustabila la fiecare 2.5cm 
- cufere antialunecare 
- suporta maxim 130kg 

Buc  10 160 1600 

17.Ploşcă(femei,bărbaţi) Buc 5 20 100 
18.Saltele antiescară imensiuni 200x90x7 cm,  
- material PVC cu grosimea de 0,32 mm 
celule pneumatice tip figure, flapsuri negonflabile la 
capete pentru fixare sub salteaua patului, kit de 
reparatie (lipire), ventilatie, gauri microscopice care 
asigura o ventilatie minimala pentru prevenirea 
transpiratiei, fenomen ce faciliteaza aparitia escarelor, 
greutate max. pacient - 100 kg 
caracteristicile pompei (compresorului) 
- tensiunea de alimentare 220 V / 50 Hz,  
- siguranta fuzibila de protectie 1A 

Buc  10 275 2750 

19.Pernă antiescară pentru hemoroizi, decibitus si in 
durerile de sold si in cazul degenerarilor de coccis.. Husa 
usor de detasat si lavabila 

Buc  10 150 1500 

20.Orteza lombosacrala, material elastic, benzi incrucişate  Buc 5 150 750 
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21.Pat medical pt.persoane imobilizate la pat Suprafata 
de sedere impartita in 4 parti; 
- Partile componente ale suprafetei de sedere: suportul 
pentru cap si trunchi, respectiv suportul pentru 
membrul inferior reglabile electric; suportul pentru 
membrul inferior compus din 2 module articulate (pentru 
coapse si gambe), poate fi inclinat in diferite pozitii 
unghiulare prin actionare electrica, dotarea celor patru 
roti cu frane de blocare; Grilajele laterale ale patului pot 
fi la alegere din lemn; Capataile patului din material usor 
si totusi stabile; Posibilitate de reglare manuala la 
intreruperea curentului electric; Posibilitate de manevare 
optima a telecomandei (taste mari); de asemenea aceasta 
este dotata cu un modul de siguranta pentru pacient, iar 
prin actionarea acesteia se poate bloca telecomanda; 
Dispozitiv de ridicare cu maner, inclus. 

Buc  1 3500 3500 

22.Elevator medical pt.transferul vârsnicilor(hidraulic şi 
electric- cadru baza din oţel vopsit, cu roti din care 2 
prevazute cu frane, pompă hidraulică pentru ridicare 
manuala şi supapă de eliberare controlata a aerului ., 
lăţimea bazei reglabila de la 66 cm la 110 cm garanteaza 
stabilitatea şi un acces uşor în spaţii înguste, greutate 
max sustinuta 150 kg. - sustinator din panza inclus 

Buc  1 2500 2500 

Total   lei cu TVA 63.678 

 
Lot 3 Dotări pentru terapie ocupaţională 
23. Aparat de fotografiat (cu senzor de imagine CMOS puternic 
de 16,2 megapixeli, monitor LCD rabatabill, D-Movie, tehnologie 
HDR , mod efecte speciale, ISO 100-6400 si sistem AF cu 11 
puncte, cu card de memorie 16 GB 

Buc 1 3500 3500 

24.Sisteme Home Cinema( boxe5.1) Buc 1 1200 1200 
25.Proiector pentru activitati interactive Buc 1 3800 3800 
26 Hartie flipchart, 65 x 100cm, 50 coli/set Buc 10 109 1090 

27.Cărţi cu profil geriatric Buc 10 50 500 

28.Cd player(cu USB) CD, MP3, WMA, WALKMAN, USB, Putere: 
10 W, DAB +,  Radio FM, 2 boxe de 5 W 

Buc 2 500 1000 

29.Dvd player Particulare Usb Plus, Scanare Progresivă, Redare 
Si Transfer Pe Memorii Usb 

Buc 1 200 200 

30.Lut Polimeric Buc 5 15 75 
31.Forme metalice pt. Lut Buc 10 10 100 
32.Matriţă pt. lut Buc 5 10 50 
33.Materiale pentru pâslă Buc 20 5 100 
34.Aparat de lipit Buc 2 50 100 
35.Beţişor silicon Buc 50 3 150 
36.Lipici hobby universal Buc 10 20 200 
37.Lipici bicomponent Buc 10 20 200 
38.Notes autoadeziv Buc 20 5 100 
39.Marker flipchart Buc 10 5 50 
40.Ace cu gamalie color Buc 3 10 30 
41.Pix cu gel Buc 20 5 100 
42.Banda adeziva Buc 10 10 100 
43.Carton copiator Buc 50 1,5 75 
44.Cartoane speciale colorate Buc 100 1,5 150 
45.Hartie copiator color Buc 200 0,5 100 
46.Quilling Fâşii Buc 30 5 150 
47.Ac Quilling Buc 5 5 25 
48.Băţişor de răsucire alungit Buc 5 10 50 
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49.Suport auxiliar de răsucire Buc 5 10 50 
50.Hartie creponata-diverse culori Buc 50 2 100 
51.Hărtie de decupaj Buc 50 1 50 
52.Tempera  Buc 10 25 250 
53.Acrilic Lucios Buc 10 10 100 
54.Acuarele  Buc 10 25 250 
55.Panglici(dantela, satin) Buc 50 10 500 
56.Markeri coloraţi Buc 20 8 160 
57.Pensula  Buc 10 5 50 
58.Foarfecă  Buc 5 4 20 
59.Foarfecă cu model Buc 5 4 20 
60.Forma cutter Buc 5 20 100 
61.Perforatoare Craciun bradut Buc 2 13 26 
62.Perforatoare Buc 5 10 50 
63.Obiecte din sticlă decorabile Buc 20 10 200 
64.Luminări  Buc 100 10 1000 
65.Pâslă Buc 30 3 90 
66.Materiale textile pt lucru manual Buc 20 5 100 
67.Vase ceramice(diferite mărimi) Buc 20 40 800 
68.Vopsea de decorat Geamuri Buc 10 10 100 
69.Matriţe ipsos Buc 5 30 150 
70.Forme poliester Buc 30 10 300 
71.Mărgele piatra Buc 20 9 180 
72.Mărgele din lemn Buc 20 6 120 
73.Cleşti pentru mărgelit Buc 5 5 25 
74.Şnur şi panglică pt. Mărgele(diverse culori) Buc 20 8 160 
75.Încuietoare pt. Mărgele Buc 20 5 100 
76.Accesorii metalice pt. mărgele Buc 60 5 300 
77.Lipici cu sclipici Buc 20 10 200 
78.Aracet  Buc 4 10 40 
79.Carton ondulat Buc 20 5 100 
80.Vopsea pt. Textile Buc 15 10 150 
81.Perforator model bordură Buc 5 20 100 
82.Perforator div. Modele Buc 5 20 100 
83.Jocuri sociale(moară, remy,jocuri de memorie) Buc 6 30 180 
84.Rame foto din lemn Buc 40 10 400 
85.Album foto Buc 5 30 150 
86.Set pirograf Buc 2 70 140 
87.Set traforaj Buc 3 50 150 
88.Stampila cu tusiera Buc 5 5 25 
89.Figurine pentru decorat Buc 20 2 40 
90.Jocuri interactive Buc 10 50 500 

Total 20.821 lei 

 

Total lei                                                                                                                                   93.147 lei cu TVA 

 
Avem 11 beneficiari cu incontinenţă urinară conform tabelului ataşat, care necesită 
scutece şi păturele absorbante: 
-din luna noiembrie a.c. până în 2015 luna octombrie=12luni 
   12luni x 30zile=360 x 3buc.scutece/zi=1080 x 11beneficiari=11.880 scutece 
   12 x15=180 x 1buc/2zile=180 x 11 benef.=1980 paturel 
 
 Capaci

tate 

cămin 

Beneficia

ri asistaţi 

Pers.între 

60-65 ani 

Pers. 

Între 

66-

70 

Grad 

de 

dep 

Pers. 

Într 71-

75ani 

Grad 

de dep 

Pers. 

Între 

76-80 

ani 

Grad 

de dep. 

Pers.în

tre 81-

85 ani 

Grad 

de dep 

Pers. 

Peste 86 

ani 

Grad de 

dep 

Bărbaţi   9    1 III.B 3 III.B 3 III.A 2 III.A 
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III.B III.A          

III.A 

 

III.B 

 I.B 

III.B II.C. II.A I.B 
III.B 

III.B 

II.A III.A 

II.A II.A 

II.A 

Femei  16  3 

III.B 

2 

III.B 

2 

II.A 

4 

II.A 

5 

III.B 
Total  35 25  3 3 5 7 7 

 

 

Gradul de dependenţă: 

gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială şi pentru care este 

necesară prezenţa continuă a personalului de îngrijire; _ 

gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate alterate şi care necesită 

supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste 

persoane nu îşi pot efectua singure activităţile de bază de zi cu zi; _ 

gradul IC - persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care şi-au conservat, în totalitate sau în mod 

semnificativ, facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. 

Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor de omportament, precum şi îngrijiri regulate 

pentru unele dintre activităţile de igiena corporală; - 

gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia locomotorie, dar care 

necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi; _ 

gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar care, o dată ridicate, se 

pot deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru unele dintre activităţile de bază ale 

vieţii de zi cu zi; _ 

gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate pentru activităţile de 

igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale; _ 

gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi se îmbracă singure, 

dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale vieţii 

de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt 

considerate independente; _ 

gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile vieţii cotidiene. 


