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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de bunuri 
 

Denumirea achiziției: ,, Kit elev, personalizat  pentru ROSE-RCM TUIASI” 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs: ,, Kit elev, personalizat  pentru ROSE-RCM TUIASI” 

 Descriere generală:  

Fiecare kit  va conține : rucsac- 1buc; bloc  notes A5 – 1 buc; pix metalic- 1 buc; USB stick – 

1 buc; halat de protecție, alb – 1 buc 

Fiecare produs va personalizat cu siglele și logo-urile proiectului, care se vor pune la 

dispozitia furnizorului la semnarea contractului. 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

1. Rucsac personalizat  

- Confecționat din poliester tip 600D. 

- prevăzut cu:  cu buzunar exterior cu fermoar, compartiment spatios cu închidere prin 

fermoar, mâner de prindere, , barete ajustabile,  

- dimensiuni aprox. Min ( 280 x 380 x 120 mm);  

- culoare : albastru ( regal, electric, azur, metalic); 

- personalizare policromie, pe suprafata exterioara a rucsacului,(prin transfer termic , 

serigrafie, sau orice alte metode ) pe o suprafata de aprox.(160 x 80 mm) : 

Forma aproximativă a rucsacului ( sau echivalent) 

 

 

 

 

 

 

2. Bloc notes A5  personalizat,  

- format A5;  

- copertă carton lucios, laminată, min. 300gr/mp, personalizată policromie fată/ verso; 

- va conține min 35 file veline, hârtie de 80gr/mp; 

- prindere cu arc la partea superiora pe latura mica. 

 

 



 Specificații tehnice solicitate  

3. Pix metalic:  

- corp metalic, solid 

- culoare :albastru ( regal, electric, azur, metalic); 

- mecanism actionat prin apasare 

- grosime varf: 0,7 mm 

- personalizat, policromie, 

- cerneala albastra. 

4. USB Stick: 

-    Memorie USB  

-   tip memorie, Interfata USB 3.0, 

-   capacitate min. 8 GB; 

-  dimensiune: aprox.(20×10×58 mm)  

-   viteza scriere aproximativ 10 MB/sec; 

-   viteza citire  aproximativ 50 MB/sec; 

-   compatibilitate Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista (SP2),  

Mac OS X v.10.7.x+, Linux v.2.6+, Chrome OS; 

-  carcasa metalica, personalizare policromie , pe o față  

Forma aproximativă: 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Halat de protecție ALB 

- Material:  tercot sau doc, mim aprox. 240 g/mp 

- Culoare: alb 

- Lungime: ¾ 

- Manecă lungă 

- 2 buzunare laterale întărite aplicate  

- 1 buzunar superior piept stanga personalizat, policromie, 

- guler cu rever , 

- nasturi sau capse frontale,  

- aerisire posterioara,  

- marimi :38,40,42, 44,46,48;Cantitățile pe mărimi se transmit la semnarea contractului. 

 

 
 

Director Grant ROSE,       Responsabil Achiziții, 

Conf.dr.ing.Irina Cârlescu      ing. Elisabeta Hultuană 

Semnătura........................      Semnătura........................ 

Data:.................................      Data:................................. 

 


