
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Universități, Programul de vară tip punte (SGCU-PV) 
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași/ Facultatea de Știința și Ingineria 
Materialelor 
Titlul subproiectului: Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM) 
Acord de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 privind cheltuieli efectuate pentru Instruire –  

„Kit-ul elevului personalizat” (poziția 16 din PA) 
 

Denumirea achiziției: „Kit-ul elevului personalizat” (poziția 16 din Planul de achiziții - versiunea 3, al 
acordului de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020, nr. 20906 / 17.06.2022) 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Kit-ul elevului personalizat, pachet format din: 

 1. Rucsac unisex, de culoare neagră, din material textil, cu bretele de umăr reglabile, 
cu un compartiment principal mare cu fermoar dublat, cu un compartiment dedicat 
pentru laptop sau tableta, cu două buzunare frontale cu fermoar, cu două buzunare 
laterale pentru sticla de apa sau alte accesorii, de dimensiuni aproximative: 43 cm x 
21 cm x 11 cm. Personalizarea se va realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de 
Beneficiar. 1buc 
2. Mapă pentru documente din propilenă cu clips lateral. Personalizarea se va 
realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc 
3. Set marker evidențiator va conține 4 culori in set, cu varf tesit (1-5 mm), cu 
cerneala pe baza de apa, culori stralucitoare. 1 buc 
4. Set marker whiteboard cu 4 culori asortate, poate fi folosit si pentru flipchart, se 
sterge cu buretele uscat sau cu ajutorul spray-ului de curatare tabla. 1 buc 
5. Caiet in format A4, cu un numar de 60 file si liniatura tip aritmetica (matematica), 
cu coperta din carton de diferite culori, cu hartia din interior de calitate superioara 
(gramaj de 60 - 70 g/mp). 1 buc 
6. Caiet in format A4, cu un numar de 60 file si liniatura tip dictando (linii), cu 
coperta din carton de diferite culori, cu hartia din interior de calitate superioara 
(gramaj de 60 - 70 g/mp). 2 buc 
7. Tricou unisex, polo, mâneci scurte, albastru, compoziție material: bumbac 
minimum 50%, mărime potrivită pentru copii de 18 ani (ponderea mărimilor L, 
respectiv M se va stabili de comun acord în funcție de componența grupului țintă). 
Personalizarea se va realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc 
8. Șapcă unisex cu cozoroc all season, culoare albastra, ajustabilă cu ajutorul 
cataramei metalice, compoziție material: 100% bumbac (culoare și material 
rezistent la multe spălări), cu găuri de ventilație, cu benzi de întărire la cusaturile din 
partea interioară. Personalizarea se va realiza pe zona frontală, cu logo-ul furnizat 
de Beneficiar. 1 buc 
9. Umbrela unisex pliabila cu husă, cu deschidere automata prin buton, neagra, 
articulatii anti-vant cu spite duble din metal, maner drept, Inchidere cu arici, 
dimensiuni: diametru deschisa: 110cm, lungime inchisa: 31cm, înaltime deschisa: 



 Specificații tehnice solicitate  

56cm. Personalizarea se va realiza pe o zona laterală, cu logo-ul furnizat de 
Beneficiar. 1 buc 
10. Memorie USB personalizat, capacitate 8 GB. Personalizarea se va realiza pe o 
zona laterală, cu logo-ul furnizat de Beneficiar. 1 buc 
11. Pix albastru personalizat. Personalizarea se va realiza cu logo-ul furnizat de 
Beneficiar. 2 buc   
12. Caști audio cu fir. 1 set 
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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. 


