
 

 

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 Dorna Candrenilor 

Titlul subproiectului: „ Acțiuni concrete pentru tinerii interesați de propriul viitor 

(ACTIV)” 

Acord de grant nr. SGL/RII/751 din 02.10.2018 

 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția: Excursie/ Servicii de transport, cazare și masă, vizitare obiective turistice 

 

Denumirea achiziției: Excursie/ Servicii de transport, cazare și masă, vizitare obiective 

turistice 

 

 

 Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs/ serviciu : excursie/ transport+ cazare+masa+bilete obiective 

turistice 

Descriere generală: excursie pentru desfășurarea activității extrașcolare II.3 ”Cum e 

să fii student” 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: 
Data estimata a excursiei: 19 – 30 septembrie 2019 

Descriere generală transport 
Transport pentru 40 de elevi si 4 profesori pe traseul Dorna Candrenilor – Cluj 

Napoca (dus-întors) și transport intern Cluj Napoca; total 400 km 

Se asigură transportul cu autocar în perfectă stare de funcționare, dotat cu aer 
condiționat. 
Șoferul trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului pe toată durata deplasării. 
Prețul acestui serviciu trebuie să includă și taxele de drum, parcare, carburant, 
asigurare a bagajelor și călătorilor, precum și cheltuieli de masă și diurnă pentru 
șofer.  
Se va menționa disponibilitatea firmei de a înlocui autocarul pe traseu, în cazul 
defecțiunilor sau al unui accident ce împiedică deplasarea în continuare și derularea 
programului grupului, în termenul limită de 4 ore, plus durata până la locul 
defecțiunii. Înlocuirea autocarului defect se va face pe cheltuiala prestatorului. 
 
Descriere generală cazare 
1 noapte de cazare in perioada 19-30 septembrie 2019 pentru 44 persoane.  
Cazarea se va face în camere duble și single in unități clasificate cu minim 3 
stele/margarete. Unitățile de cazare și servire a mesei trebuie să dețină Certificat de 
Clasificare. 
Condiții minime obligatorii:  
• asigurarea apei calde şi reci non-stop;  



 

 Specificații tehnice solicitate  

• asigurarea încălzirii corespunzătoare a spațiilor de cazare si de servire a mesei; 
• fiecare cameră va avea grup sanitar propriu, inclusiv duș;  
• instalațiile sanitare și electrice în stare foarte bună de funcționare;  
• dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;  
• asigurarea curățeniei zilnice în camere si restaurant;  
• spatiile de cazare si de servire a mesei vor fi în bună stare, respectiv: camerele vor 
fi aerisite, cu pereți fără urme de mucegai, igrasie, umezeală, etc  
• spațiile de cazare vor îndeplini absolut toate condițiile aferente clasificației 
turistice menționate în Certificatul de clasificare a spațiilor de cazare și Fișa de 
încadrare nominală a spațiilor de cazare pe categorii. 
 
Descriere generală masă 
Mic dejun se va servi între ora 8:00 – 9:30  
              44 de porții care să cuprindă 350 g alimente (de exemplu carne, ou,        
brânză, legume), apa minerală/plată de 0,5L, ceai/cafea 
Prânzul se va servi între ora 12:30 – 14:00 
             44 de porții care să cuprindă 3 feluri de mâncare:  
1. Ciorbă/supă/borș din carne pasare/vită/porc sau din legume - min 350g din care 
carne min 50g  
2. Felul principal: carne de pasăre/porc, min 150g.  
Garnitură: legume/orez/cartofi min 200 g 
Salată/murături castraveți/asortate  min 100 g 
Pâine: chifle/pâine feliată min 100g 
3. Desert- plăcinte/gogoși/papanași/produse de patiserie/clătite/fructe150 gr 
4.  Apă minerală/plată de 0,5L, ceai/cafea 
Cina se va servi între 18:00 – 20:00 
            44 de porții care vor conține 2 feluri de mâncare: 
1. Aperitiv (150 g/persoană),  
2. Fel principal (200 g/ persoană) va conține preparat din carne de vită/pui/pește, 
garnitură (150 g/ persoană), salată (100 g/ persoană). 
3. Apă minerală/plată de 0,5L, ceai 
Se vor asigura ingrediente proaspete gătite în ziua respectivă de servire 
Se va asigura o sală de mese cu o capacitate de cel puțin 50 locuri 
Spațiul de servire a mesei va fi amenajat corespunzător și va respecta normele de 
igienă și de poziționare în raport de alte spații 
 
Vizitarea unor obiective turistice în Cluj Napoca, cu intrare asigurată pentru 44 de 
persoane: se vizitează 3 obiective turistice: Muzeul de artă, Muzeul Național de 

Istorie a Transilvaniei, Grădina Botanică 
 

 

 

Nume, prenume: Mitrofan Grigore 

Funcție: Responsabil achiziții 

 

Semnătură 

Data: 06.09.2019 


