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Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât consultanță 

(inclusiv instruire) 

 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru licee 

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL” DEVA 

Titlul subproiectului: ”Străduință, Utilitate, Creativitate, Concentrare, Educație, Seriozitate” 

(SUCCES) 

Acord de grant nr. 152/27.06.2017 

 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de servicii, altele decât consultanța 

 

Denumirea achiziției: Pachet complet organizare tabără ”Viitorul îți aparține. Ia decizia 

corectă!” – Activitate extracurriculară, An II 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs Pachet complet organizare tabără ”Viitorul îți aparține. Ia decizia 

corectă!” – Activitate extracurriculară, An II 

 Descriere generală Achiziția presupune furnizarea, de către ofertanți, a serviciilor de 

transport, cazare și masă pentru 50 de persoane, timp de 6 zile/5 nopți, precum și monitorii ce 

vor desfășura activitățile recreative 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

- Cazare 50 persoane pentru 6 zile/5 nopți/în camere cu 2-3-4-5 paturi 

- Masă (3 mese/zi) 50 persoane pentru 6 zile 

- Transport dus-întors 50 persoane  

- Organizarea a două vizite la obiective de interes, aflate în apropierea locației taberei 

- Monitori pentru implementarea programelor recreative outdoor si indoor. 
 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 

- Cazare în camere cu 2-3-4-6 paturi în perioada 14.12.2018 – 19.12.2018 

- 3 mese/zi (check-in în data de 14.12.2018 cu cina; check-out în data de 19.12.2018 

cu prânzul) 

- Transport dus-întors pentru toți participanții 

- 2 monitori care să asigure cel puțin 2 activități recreative outdoor și indoor, de câte 

2 ore pe zi. 

 Piese de Schimb 

Instrumente şi Accesorii  

Manuale 

Cerinţe de Întreţinere 

Nume, prenume: Cristina Vlad 

Semnătură          Data 

 

IMPORTANT! 

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse 

de o anumită origine/ fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor 

specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi. 

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei 

licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai 
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însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea 

de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi. 


