
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 SGU-N 
Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
Titlul subproiectului: Prevenirea si reducerea riscului de abandon a studentilor Facultatii de Horticultura 
Cluj-Napoca prin  programe remediale si consiliere 
Acord de grant nr. AG/ 275/SGU/NC/II din 25.11.2019, Act aditional nr 1/17.05.2021 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 

 
Denumirea achiziției: Kit studenti (tricou, șapcă, hanorac,rucsac personalizate, set stilou și pix, 
memory stick) - 70 de seturi-  An 2 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Denumire produs 
Kit studenți (tricou, șapcă, hanorac, rucsac personalizate, set stilou și pix, memory stick) 

 Descriere generală 
Fiecare kit pentru studenți va conține: 1 tricou polo, 1 șapcă, 1 hanorac și 1 rucsac 
personalizat cu logo-ul Facultății de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca, 1 set stilou și pix, 1 
memory stick 

 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Tricou polo unisex culoare bleumarin: 23 bucăți mărime S; 27 bucăți mărime M; 10 bucăți 
mărime L; 6 bucăți mărime XL; 4 bucăți mărime XL. 
Șapcă culoare bleumarin: 70 bucăți. 
Hanorac unisex culoare bleumarin: 23 bucăți mărime S; 27 bucăți mărime M; 10 bucăți 
mărime L; 6 bucăți mărime XL; 4 bucăți mărime XL. 
Rucsac culoare bleumarin: 70 bucăți. 
Toate produsele vor fi inscripționate cu logo-ul Facultății de Horticultură, USAMV Cluj-
Napoca 
Set stilou și pix: 70 bucăți, metalic, scriere albastra. 
Memory stick: 70 buc, capacitate 32 GB. 

 Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
Tehnica de personalizare pentru tricouri, șepci, hanorace, rucsac: imprimare sau serigrafie 
Logo-ul Facultății de Horticultură va fi de minim  8 cm,  asa cum este prevazut in manualul 
de identitate de pe site-ul USAMV ( https://www.usamvcluj.ro/manual-de-identitate/).  

 Garantie  
Minim Garantia oferita de producator 

 
SĂLĂGEAN Tudor 
Semnătura                                                                                                                                         02.11.2021 


