
 

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: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. VASILE CEL MARE” IAȘI 
Titlul subproiectului: „Viitorul începe acum (VIA)” 
Acord de grant nr. 447/SGL/RII 

Nr. 2098/13.04.2022 
 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 

Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 
 

Denumirea achiziției: Cheltuieli vizita tematică de documentare cu o agenție de turism 
 

 Specificații tehnice solicitate  
 Denumire produs 

Cheltuieli vizita tematică de documentare cu o agenție de turism  
 Descriere generală: Vizita tematică de documentare cu o agenție de turism cu asigurarea 

transportului (aproximativ 580km) și a mesei (3 mese/zi) 2 zile. 
  

Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
• Perioada de desfășurare: 16-20 mai.2022 
• Ziua 1 transport  (orele 8.30-20.30) – județul Neamț (Iași - Mănăstirea Neamț -  

Mănăstirea Secu – Mănăstirea Sihla – Mănăstirea Sihăstria - Iași) – 300km  
• Ziua 1 masă  - mic dejun + prânz (felul 1 + felul 2 + desert) + cină + 0,5l apă pentru 

fiecare masă 
• Ziua 2 transport  (orele 8.30-20.30) – județul Neamț (Iași - Mănăstirea Agapia -  

Mănăstirea Văratec – Cetatea Neamțului - Iași) – 280km  
• Ziua 2 masă  - mic dejun + prânz (felul 1 + felul 2 + desert) + cină + 0,5l apă pentru 

fiecare masă 

 Produsele vor fi livrate la sediul liceului. 
 Echipamentele vor fi însoțite de manualele de utilizare și certificatele de garanție 

 
Nume și prenume Gheorghiu Cătălin 
Funcție responsabil achiziții 
Semnătură  
 

 
13.04.2021 

 
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 
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. 
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