
Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S) 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iași 

Titlul subproiectului: Școala Performantă a elevilor prin rezultate (SPER) 

Acord de grant nr. SGL/RI/183/27.06.2017  

Nr inregistrare 2010 /10.12.2020 

Iaşi, 

10 decembrie 2020 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de bunuri, altele decât consultanță și instruire 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 

 

1. Beneficiarul Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iași a primit un grant de la Ministerul 

Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul 

Schemei de Granturi SGL/RI/183 din data de 27.06.2017 derulate în Proiectul privind 

Învățământul Secundar (ROSE) şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția 

de bunuri, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. 

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele 

bunuri:  

 

Nr. crt. Denumirea produselor Cantitate 

1 2 3 

1 PC- unitate centrala + monitor + tastatura + mouse 5 buc 

2 imprimanta 5 buc 

3 laptop 17 buc 

4 tableta grafica 17 buc 

5 tabla interactiva 5 buc 

6 videoproiector 5 buc 

7 corpuri de diferite forme geometrice 5 seturi 

 

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile solicitate mai sus.  

 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate 

cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la: 

Adresa: Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iași 

Telefon/Fax: 0232-275980 

E-mail: secretariat_asachi@yahoo.com 

Persoană de contact: prof. Cristina COROMELCI 

 

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. În cazul ofertei transmise prin e-mail 

sau fax, se solicită transmiterea ulterioară, în termen de 2 zile, a ofertei în original. 

 

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 

3 este: 18.12.2020, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 

respinsă. 

 

mailto:secretariat_asachi@yahoo.com




 

 

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 

 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)     

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iași 

Titlul subproiectului: Școala Performantă a elevilor prin rezultate (SPER) 

Acord de grant nr. SGL/RI/183/27.06.2017 

Nr. 2009 /10.12.2020 

 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

 Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire 

 

Denumirea achiziției: Echipamente 

 

 Specificații tehnice solicitate  

1 Denumire produs 

PC  

Descriere generală 

PC - unitate centrala + monitor + tastatura + mouse  

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

Unitate Centrala 

Procesor Intel i3/i5  

2.90GHz up to 3.6GHz,  

16GB DDR4  

1TB HDD/128 GB SDD 

video dedicat,  

Monitor 

Diagonala monim 22”, Tehnologie display IPS 

Full HD 1920 x 1080 

Rata de refresh (maximala) 60 Hz 

Boxe integrate 

Tastatura usb  

Mouse usb 

2 Denumire produs 

Imprimanta  

Descriere generală 

Imprimanta/multifuncționala, cu laser, monocrom, wireless 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

Imprimare, copiere si scanare; 

- Toner de capacitate mare de 1500 de pagini; 

- Viteza de imprimare de 20 de pagini pe minut; 
3 Denumire produs 

Laptop 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
15.6" Full HD 

Procesor Intel i3/i5  

Memorie 4GB 

SSD 

Camera web HD 

 




