
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi SGU-PV 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV-CN), Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii (FZB) 

Titlul subproiectului: Program de vară pentru orientarea elevilor din regiunea de Nord-Vest ca viitori 

studenți - PROVIS  

Acord de grant nr. 132/SGU/PV/II din 13.05.2019 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
 Achiziția de servicii altele decât consultanța 

Denumirea achiziției: Închiriere mijloace de transport pentru deplasarea elevilor pe durata Școlii de 
vară 
Cantitate – 1 pachet de servicii 
 

Specificații tehnice solicitate  

Denumire serviciu   
Închiriere mijloace de transport pentru deplasarea elevilor pe durata Școlii de vară  

Descriere generală 
Închiriere mijloace de transport pentru deplasare elevilor din localitățile de domiciliu la Cluj Napoca 
și retur, precum și în vizitele programate în cadrul sub-proiectului.  
Se va asigura transportul a min 42 persoane (30 elevi + 5 studenți consultanți + 5 studenți voluntari + 
2 tutori) pe parcursul a aproximativ 2300 km, pe durata a cinci zile 
Toate deplasările se vor desfășura în perioada 08.07.2019-21.07.2019. Sunt programate următoarele 
perioade de realizare a deplasărilor: 08.07.2019, 12.07.2019, 14.07.2019, 19.07.2019, 21.07.2019.  
Beneficiarul își rezervă dreptul de a anunța eventuale modificări ale zilelor în care se vor realiza 
deplasările și de a anunța prestatorul, cu minimum 1 zi lucrătoare, față de data programată inițial.   

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
Se va asigura autocar și/sau microbuze cu un număr de locuri corespunzător pentru a asigura 
posibilitatea de deplasare a elevilor din grupul țintă și a însoțitorilor acestora, pe rutele specificate 
mai jos.  
Data 08.07.2019  și data de 21.07.2019 -  trei rute 
Ruta 1. Cluj-Napoca- Ulmeni (MM) - Cicarlau (MM) - Viile apei (MM) - Remeti (MM), Sighetu 
Marmatiei (MM) - Costiui (MM) - Cluj-Napoca. Microbuz, 10 elevi, distanța cca. 500 km, durata cca. 
11 ore. Tur: 08.07.2019 și retur 21.07.2019 

Ruta 2. Cluj-Napoca - Suciu de Sus – Bistrița – Teaca – Turda - Cluj-Napoca. Microbuz, 17 elevi, 
distanța cca. 400 km, durata cca. 9 ore. Tur: 08.07.2019 și retur 21.07.2019 

Ruta 3. Cluj-Napoca – Huedin - Cluj-Napoca. Microbuz, 3 elevi, distanța cca. 100 km, durata cca. 2 
ore. Tur: 08.07.2019 și retur 21.07.2019 

12.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 60 
km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va fi comunicată după semnarea contractului, cu minimum 
1 zi lucrătoare anterior datei programate.  



16.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 120 
km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va fi comunicată după semnarea contractului, cu minimum 
1 zi lucrătoare anterior datei programate.  

19.07.2019: 

Vizite la unitățile de practică a studenților. Mijloc de transport pentru 42 persoane, distanța cca. 120 
km (tur-retur), de la ora 9oo la 16oo. Locația va fi comunicată după semnarea contractului, cu minimum 
1 zi lucrătoare anterior datei programate.  

Mijloacele de transport vor fi  dotate cu aer condiționat. Mijloacele de transport vor fi  în perfectă 
stare de funcționare și îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
 

Mijloacele de transport (microbus/autocar) și șoferii 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 pentru șofer. 
 

Nume, prenume 
Prof. Marius Zăhan 
Semnătură 

Data 
24.06.2019 
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