
 

 

 

Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât 

consultanță (inclusiv instruire) 
 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
 

 
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de kit –vizite de lucru 
 

Denumirea achiziției:  Achiziția de KIT — vizite de lucru (mape, ghiduri ale studentului, rucsaci, baterii 
externe, stickuri) Anul II 
 

Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs: mape 
Mapa de carton/ polipropilena cu elastic, sistem inchidere care protejeaza documentele si 
impiedica pierderea lor, capacitate minim 100 coli. 

2 Denumire produs: ghiduri ale studentului 
Ghid student imprimat color, format A5, 16 pagini, coperta  carton minim 230gr/mp 

3 

Denumire produs: rucsacuri 
Geanta multifunctionala tip ruscac, polyester, cu minim 2 compartimente care se inchide cu 
fermoar si buzunar frontal suplimentar, prevazut cu maner si curele de spate ajustabile, 
dimensiuni minime 30x40x17 cm 
Culoare: negru, albastru, gri, rosu 
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Denumire produs: baterii externe 
Baterie externa, model compatibil cu orice telefon sau tableta cu cablu de alimentare prin USB, 
Capacitate – minim 2600 mAh, Input: DC5.0V-2100mA Baterie: Li-poly sau compatibil. Garantie 
min. 1 an 
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Denumire produs: stick-uri de memorie 
Memorie stick, USB 3.0, minim 16 GB, rata de transfer minim  40MB/s la citire, minim 10 MB/s, 
la scriere. Garantie min. 1 an 

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care 
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, 
un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu 
usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  
Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, 
indiferent de marca sau producator 
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