
Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități – SGU-N 
Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava 
Titlul subproiectului: Prevenirea și remedierea abandonului prin consiliere pentru creșterea 
performanțelor si alegerea traiectoriei individuale în carieră a studenților Facultății de Istorie și 
Geografie – PRACTIC FIG 
Acord de grant nr. AG 240/SGU/NC/II din 25.11.2019 
Nr. 18416 din data de 08.09.2021 

Suceava, 08.09.2021 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire 

 
Stimate Doamne/ Stimați Domni: 

1. Beneficiarul Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit un grant de la Ministerul 
Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi SGNU derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – 
ROSE, şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât 
consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți 
invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii:  

Pachet Servicii de transport, cazare și masă pentru studenți și însoțitori pentru aplicații de teren și 
vizită de studiu ce vor fi derulate în septembrie 2021. 
           

Nr. crt. Denumirea produselor/ serviciilor Cantitate 

1.  Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Sucevița  

1.1. Transport persoane pe traseul Suceava-Sucevița și împrejurimi (Marginea, Cacica, 
Moldovița) și retur (30 persoane x 1 deplasare)  

200 km 

1.2. Cazare Sucevița  30 persoane 

1.3.  Masă Sucevița  30 persoane 

2.  Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Putna  

2.1. Transport persoane pe traseul Suceava - Putna și împrejurimi (Vicovu de Sus, Arbore, 
Solca) și retur (30 persoane x 1 deplasare)  

200 km 

2.2. Cazare Rădăuți  30 persoane 

2.3. Masă Rădăuți  30 persoane 

3.  Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Rarău  

3.1. Transport persoane pe traseul Suceava-Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi (Sadova) 
și retur (30 persoane x 1 deplasare)  

200 km 

3.2. Cazare Sadova 30 persoane 

3.3. Masă Sadova  30 persoane 

4.  Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Câmpulung Moldovenesc  

4.1. Transport persoane pe traseul Suceava- Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi (Rarău)  

și retur (30 persoane x 1 deplasare) 

200 km 

4.2. Cazare Câmpulung Moldovenesc 30 persoane 

4.3.  Masă Câmpulung Moldovenesc  30  persoane 

5.  Pachet Servicii de transport, cazare și masă vizită de studiu la București    

5.1. Transport persoane pe traseul Suceava-București și retur (29 persoane x 2 deplasări) 1800 km 

5.2. Cazare  București  58 persoane 

5.3. Masă București  58 persoane 

5.4. Bilete intrare obiective turistice București 58 persoane 

 



2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.  
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi 

condițiile de prestare precizați și va fi trimisă la: 
 
Adresa: Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, str. Universității nr. 13, corp E - 

registratură 
Telefon/Fax: 0330103703 
E-mail:ericab@usm.ro  
Persoană de contact: Expert achiziții: Erica Federeac 

 
4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.  
 

58. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 
este:17.09. 2021, ora 16. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 

 
58. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 

necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi 
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

 
58. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data 

limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus. 
 
8. Calificarea ofertantului: Oferta dvs. Trebuie să fie însoțită de: 

- -  o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate din 
care să rezulte și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei Invitații de participare sau 
similare 

- Licența de turism, valabilă de la data prezentării. 
 
9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 

îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda 
firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total 
evaluat, fără TVA pentru întreg pachetul de servicii specificat la pct. 1 al prezentei Invitații de 
participare 

 
10. Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menționați dacă 

urmează să depuneți o ofertă sau nu. 
 
                                 
                               Expert achiziții,  

Erica FEDEREAC 
 

 
 

  



Anexa    

Termeni şi Condiții de Prestare*1 
Achiziția de Pachet Servicii de transport, cazare și masă pentru studenți și însoțitori pentru aplicații 

de teren și vizită de studiu  
 

Sub-Proiect: Prevenirea și remedierea abandonului prin consiliere pentru creșterea performanțelor si 
alegerea traiectoriei individuale în carieră a studenților Facultății de Istorie și Geografie – PRACTIC 
FIG 
Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Ofertant: ____________________ 
 

58. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant] 
  

Nr. 
Crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț unitar 
fără TVA 

(4) 

Valoare 
Totala 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

1 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă aplicație Sucevița 

    
 

1.1. Transport persoane pe traseul Suceava-
Sucevița și împrejurimi (Marginea, Cacica, 
Moldovița) și retur (30 persoane x 1 
deplasare)  

200 km    

 
1.2. Cazare Sucevița  30 

persoane x 
1 noapte 

   

 
1.3.  Masă Sucevița  30 

persoane 
   

 

TOTAL Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Sucevița    
2 Pachet Servicii de transport, cazare și 

masă aplicație Putna 
    

 
2.1. Transport persoane pe traseul Suceava – 

Putna și împrejurimi (Vicovu de Sus, 
Arbore, Solca) și retur (30 persoane x 1 
deplasare)  

200 km    

 
2.2. Cazare Rădăuți 30 

persoane x 
1 noapte 

   

 
2.3. Masă Rădăuți  30 

persoane 
   

 

TOTAL Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Putna    
3 Pachet Servicii de transport, cazare și 

masă aplicație Rarău 
    

 
3.1. Transport persoane pe traseul Suceava-

Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi 
(Sadova) și retur (30 persoane x 1 
deplasare)  

200 km    

 
3.2. Cazare  Sadova  30 

persoane x 
1 noapte 

   

 
3.3. Masă Sadova   30  

persoane 
   

 

                                                           
1 Anexa Termeni si Conditii de Prestare este formularul in  care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste 
prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificatii Tehnice solicitate). 
 Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, 
daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar. 
 



Nr. 
Crt. 
(1) 

Denumirea serviciilor 
(2) 

Cant. 
(3) 

Preț unitar 
fără TVA 

(4) 

Valoare 
Totala 

fără TVA 
(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 
%TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

TOTAL Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Rarău    
4. Pachet Servicii de transport, cazare și 

masă aplicație Câmpulung Moldovenesc 
    

 
4.1. Transport persoane pe traseul Suceava- 

Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi 
(Rarău)  și retur (30 persoane x 1 deplasare) 

200 km    

 
4.2. Cazare  Câmpulung Moldovenesc  30 

persoane x 
1 noapte 

   

 
4.3.  Masă  Câmpulung Moldovenesc  30 

persoane 
   

 

TOTAL Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Câmpulung 

Moldovenesc 
  

 
 Pachet Servicii de transport, cazare și 

masă vizită de studiu la București   
    

 
5.1. Transport persoane pe traseul Suceava-

București și retur (29 persoane x 2 
deplasări) 

1800 km 
   

 
5.2. Cazare București  58 

persoane x 
2 nopți = 
116 nopți 

cazare 

   

 
5.3. Masă București  58  

persoane 
   

 
5.4 Bilete intrare obiective turistice București 58 

persoane 
   

 

TOTAL Pachet Servicii de transport, cazare și masă vizită de studiu la București      
TOTAL Transport     

TOTAL Cazare     

TOTAL Masă     

TOTAL Bilete    

TOTAL     

NOTE:  
- Prețul unitar pentru serviciile de transport reprezintă prețul în lei, fără TVA/km 
- Prețul unitar pentru serviciile de cazare reprezintă prețul în lei, fără TVA/persoană pentru 

cazare/noapte 
- Prețul unitar pentru serviciile de masă reprezintă prețul în lei, fără TVA/persoană pentru 

serviciile de masă solicitate pentru respectiva aplicație/vizită 
 

2. Preț fix:  Prețul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 
contractului. 

 
3. Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează se vor presta după 

semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program, conform 
următorului program: [a se completa de către Ofertant] 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

1 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă aplicație Sucevița 

  



Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

1.1. Transport persoane pe traseul Suceava-
Sucevița și împrejurimi (Marginea, Cacica, 

Moldovița) și retur (30 persoane x 1 

deplasare) – septembrie 2021 ) (Datele se vor 

stabili în funcție de evoluția situației de la 
nivel național și local generate de epidemia 

cu coronavirus). 

200 km  

1.2. Cazare – septembrie 2021  (Datele se vor 
stabili în funcție de evoluția situației de la 
nivel național și local generate de epidemia 
cu coronavirus). 

30 persoane  

1.3.  Masă Sucevița – septembrie 2021  (Datele 
se vor stabili în funcție de evoluția situației 

de la nivel național și local generate de 
epidemia cu coronavirus). 

30 persoane 

 

2 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă aplicație Putna 

  

2.1. Transport persoane pe traseul Suceava – 
Putna și împrejurimi (Vicovu de Sus, Arbore, 
Solca) și retur (30 persoane x 1 deplasare) – 
septembrie 2021  (Datele se vor stabili în 

funcție de evoluția situației de la nivel 
național și local generate de epidemia cu 

coronavirus). 

200 km  

2.2. Cazare Rădăuți ( o noapte) -  septembrie 
2021  (Datele se vor stabili în funcție de 

evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

30 persoane  

2.3. Masă Rădăuți – septembrie 2021  (Datele 
se vor stabili în funcție de evoluția situației 

de la nivel național și local generate de 
epidemia cu coronavirus). 

30 persoane 

 

 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă aplicație Rarău 

  

3.1. Transport persoane pe traseul Suceava-
Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi 

(Sadova) și retur (30 persoane x 1 
deplasare) – septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației 
de la nivel național și local generate de 

epidemia cu coronavirus). 

200 km  

3.2. Cazare Sadova ( o noapte) -  -septembrie 
2021  (Datele se vor stabili în funcție de 

evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

30 persoane  

3.3. Masă Sadova  -  septembrie 2021  (Datele 
se vor stabili în funcție de evoluția situației 

de la nivel național și local generate de 
epidemia cu coronavirus). 

30 persoane 

 

 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă aplicație Câmpulung Moldovenesc 

  

4.1. Transport persoane pe traseul Suceava- 
Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi 

(Rarău)  și retur (30 persoane x 1 deplasare)- 
septembrie 2021  (Datele se vor stabili în 

funcție de evoluția situației de la nivel 
național și local generate de epidemia cu 

coronavirus). 

200 km  

4.2. Cazare Câmpulung Moldovenesc ( o 
noapte)  – septembrie 2021  (Datele se vor 

30 persoane  



Nr. 
Crt. 

Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

stabili în funcție de evoluția situației de la 
nivel național și local generate de epidemia 

cu coronavirus). 

4.3.  Masă Câmpulung Moldovenesc  – 
septembrie 2021  (Datele se vor stabili în 

funcție de evoluția situației de la nivel 
național și local generate de epidemia cu 

coronavirus). 

30 persoane 

 

 Pachet Servicii de transport, cazare și 
masă vizită de studiu la București   

  

5.1. Transport persoane pe traseul Suceava-
București și retur (29 persoane x 2 deplasări) -  

septembrie 2021  (Datele se vor stabili în 
funcție de evoluția situației de la nivel 

național și local generate de epidemia cu 
coronavirus). 

1800 km 

 

5.2. Cazare București – septembrie 2021  
(Datele se vor stabili în funcție de evoluția 

situației de la nivel național și local generate 
de epidemia cu coronavirus). 

58 persoane 

 

5.3. Masă București – septembrie 2021  (Datele 
se vor stabili în funcție de evoluția situației 

de la nivel național și local generate de 
epidemia cu coronavirus). 

58 persoane 

 

5.4. Bilete intrare obiective turistice București 58 persoane  

 
1. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza 

facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepție. 
 

2. Specificații Tehnice: 
 

 
A. Specificații tehnice solicitate 

 
B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant] 

1 Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Sucevița  
1.1. Denumire serviciu: Transport persoane pe traseul Suceava-Sucevița 

și împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița) și retur (30 persoane x 
1 deplasare) – august-septembrie 2021  (Datele se vor stabili în 
funcție de evoluția situației de la nivel național și local generate de 
epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Transport persoane Suceava - Sucevița și 
împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița) și retur și retur pt. 30 
persoane în perioada august – septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de transport auto cu autocar minim 45 locuri  
Dotări minime: aer condiționat 
Mijloacele de transport vor fi  în perfectă stare de funcționare și 
îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
Ruta de deplasare:  
Prima zi: Suceava (parcarea din fața corpului A al USV)– Sucevița  și 
împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița 
A doua zi: Sucevița  și împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița) – 
Suceava (parcarea din fața corpului A al USV) 

Total nr. km estimat: 200 km 

 

1.2. Denumire serviciu:  Cazare Sucevița, jud. Suceava august-
septembrie 2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția 

 



A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

situației de la nivel național și local generate de epidemia cu 
coronavirus). 
Descriere generală: Cazare Sucevița pentru 30 persoane în 
perioada august-septembrie 2021 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de cazare studenți și cadre didactice însoțitoare, ** sau ***, 2 
sau 3 persoane în cameră, pat individual, baie în cameră, WiFi gratuit. 

Cazare: 1 noapte pentru 30 persoane 

 

1.3. Denumire serviciu: Masă Sucevița august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Masă pentru 30 persoane în perioada august-
septembrie 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  

- mic dejun: 300 g (ou, cașcaval/ telemea, șuncă/ cârnăciori, 
unt, gem, roșii/ardei), pâine, suc, cafea/ceai apă; 

- cină (o cină): două feluri de mâncare (350-400g), pâine, apă. 

 

1.4. Alte precizări: 
În măsura în care, din motive obiective se impune modificarea datelor 
de efectuare a deplasării, beneficiarul va informa prestatorul cu privire 
la modificarea datei de efectuare a vizitei cu minimum 5 zile anterior 
datei planificate inițial. 

 

2 Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Putna  
2.1. Denumire serviciu: Transport persoane pe traseul Suceava - Putna și 

împrejurimi (Vicovu de Sus, Arbore, Solca) și retur (30 persoane x 1 
deplasare) – august-septembrie 2021  (Datele se vor stabili în funcție de 
evoluția situației de la nivel național și local generate de epidemia cu 
coronavirus). 

 

Descriere generală: Transport persoane pe traseul Suceava - Putna și 
împrejurimi (Vicovu de Sus, Arbore, Solca) și retur pt. 30 persoane în 
perioada august-septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de transport auto cu autocar minim 45 locuri 
Dotări minime: aer condiționat 
Mijloacele de transport vor fi  în perfectă stare de funcționare și 
îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
Ruta de deplasare:  
Prima zi: Suceava (parcarea din fața corpului A al USV) – Putna și 
împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița – Rădăuți  
A doua zi: Rădăuți – Putna și împrejurimi (Marginea, Cacica, Moldovița – 
Suceava (parcarea din fața corpului A al USV) 
Total nr. km estimat: 200 km 

 

2.2. Denumire serviciu: Cazare Rădăuți – august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Cazare Rădăuți pentru 30 persoane în perioada 
august-septembrie 2021  

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de cazare studenți și cadre didactice însoțitoare, ** sau ***, 2 
sau 3 persoane în cameră, pat individual, baie în cameră, WiFi gratuit. 
Cazare: 1 noapte pentru 30 persoane 

 

2.3. Denumire serviciu: Masă Rădăuți  - august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Masă  pentru 30 persoane în perioada august-
septembrie  

 



A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  

- mic dejun (un mic dejun): 300 g (ou, cașcaval/ telemea, 
șuncă/ cârnăciori, unt, gem, roșii/ardei), pâine, suc, 
cafea/ceai apă; 

- cină (o cină): două feluri de mâncare (350-400g), pâine, apă. 

 

2.4. Alte precizări: 
În măsura în care, din motive obiective se impune modificarea datelor 
de efectuare a deplasării, beneficiarul va informa prestatorul cu privire 
la modificarea datei de efectuare a vizitei cu minimum 5 zile anterior 
datei planificate inițial. 

 

3 Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Rarău   
3.1. Denumire serviciu: Transport persoane pe traseul Suceava-Rarău și 

împrejurimi și retur (30 persoane x 1 deplasare) – august-septembrie 
2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel 
național și local generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Transport persoane pe traseul Suceava-Rarău și 
împrejurimi și retur pentru 30 persoane în perioada septembrie 2021 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de transport auto cu autocar minim 45 locuri 
Mijloacele de transport vor fi  în perfectă stare de funcționare și 
îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
Ruta de deplasare:  
Prima zi: Suceava (parcarea din fața corpului A al USV)– Sadova și 
împrejurimi, a doua zi:   2020: Sadova – Rarău și împrejurimi – Suceava 
(parcarea din fața corpului A al USV) 
Total nr. km estimat: 200 km 

 

3.2. Denumire serviciu: Cazare Sadova - august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Cazare Sadova pentru 30 persoane în perioada 
august-septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de cazare studenți și cadre didactice însoțitoare, ** sau ***, 2 
sau 3 persoane în cameră, pat individual, baie în cameră, WiFi gratuit. 
Cazare: 1 noapte pentru 30 persoane 

 

3.3. Denumire serviciu: Masă Sadova  august-septembrie 2021;    
Descriere generală: Masă pentru 30 persoane în perioada august-
septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 

- mic dejun (un mic dejun): 300 g (ou, cașcaval/ telemea, 
șuncă/ cârnăciori, unt, gem, roșii/ardei), pâine, suc, 
cafea/ceai apă; 

- cină (o cină): două feluri de mâncare (350-400g), pâine, apă. 

 

3.4. Alte precizări: 
În măsura în care, din motive obiective se impune modificarea datelor 
de efectuare a deplasării, beneficiarul va informa prestatorul cu privire 
la modificarea datei de efectuare a vizitei cu minimum 5 zile anterior 
datei planificate inițial. 

 

4 Pachet Servicii de transport, cazare și masă aplicație Câmpulung 
Moldovenesc 

 

4.1. Denumire serviciu: Transport persoane pe traseul Suceava- Câmpulung 
Moldovenesc și împrejurimi (Rarău)  și retur (30 persoane x 1 deplasare)- 
august-septembrie 2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția 
situației de la nivel național și local generate de epidemia cu 
coronavirus). 

 



A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

Descriere generală: Transport persoane pe traseul Suceava- Câmpulung 
Moldovenesc și împrejurimi (Rarău)  și retur pentru 30 persoane în 
perioada august-septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de transport auto cu autocar minim 45 locuri 
Dotări minime: aer condiționat 
Mijloacele de transport vor fi  în perfectă stare de funcționare și 
îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
Ruta de deplasare:  
Prima zi: Suceava (parcarea din fața corpului A al USV) – Câmpulung 
Moldovenesc și împrejurimi (Rarău)   
A doua zi: Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi (Rarău)  – Suceava 
(parcarea din fața corpului A al USV) 
Total nr. km estimat: 200 km 

 

4.2. Denumire serviciu: Cazare Câmpulung Moldovenesc  – august-
septembrie 2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția situației de 
la nivel național și local generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Cazare Câmpulung Modovenesc pentru 30 
persoane în perioada 2august-septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de cazare studenți și cadre didactice însoțitoare, ** sau ***, 2 
sau 3 persoane în cameră, pat individual, baie în cameră, WiFi gratuit. 
Cazare: 1 noapte pentru 30 persoane 

 

4.3. Denumire serviciu: Masă Câmpulung Moldovenesc  – august-septembrie 
2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel 
național și local generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Masă pentru 30 persoane în perioada august-
septembrie 2021. 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 

- mic dejun (un mic dejun): 300 g (ou, cașcaval/ telemea, 
șuncă/ cârnăciori, unt, gem, roșii/ardei), pâine, suc, 
cafea/ceai apă; 

- cină (o cină): două feluri de mâncare (350-400g), pâine, apă. 

 

4.4. Alte precizări: 
În măsura în care, din motive obiective se impune modificarea datelor 
de efectuare a deplasării, beneficiarul va informa prestatorul cu privire 
la modificarea datei de efectuare a vizitei cu minimum 5 zile anterior 
datei planificate inițial. 

 

5 Pachet Servicii de transport, cazare și masă vizită de studiu la 
București   

 

5.1. Denumire serviciu: Transport persoane pe traseul Suceava-București și 
retur (29 persoane x 2 deplasări) – august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Transport persoane pe traseul Suceava- București  și 
retur pentru 58 persoane în perioada august-septembrie 2021 (în 2 
deplasări, câte 29 persoane/deplasare) 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de transport auto cu autocar minim 45  locuri 
Dotări minime: aer condiționat 
Mijloacele de transport vor fi  în perfectă stare de funcționare și 
îndeplinesc cerințele legale privind circulația pe drumurile publice.  
Ruta de deplasare:  
Prima zi: Suceava (parcarea din fața corpului A al USV)– București 
(imediata apropiere a locației de cazare )   

 



A. Specificații tehnice solicitate 
 

B. Specificații tehnice ofertate 
[a se completa de către Ofertant] 

A treia zi: București (imediata apropiere a locației de cazare)  – Suceava 
(parcarea din fața corpului A al USV) 
Total nr. km estimat: 900 km 

5.2. Denumire serviciu: Cazare București – august-septembrie 2021  (Datele 
se vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Cazare București  pentru 58 persoane în perioada 
august-septembrie 2021  (Datele se vor stabili în funcție de evoluția 
situației de la nivel național și local generate de epidemia cu 
coronavirus). 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar:  
Servicii de cazare studenți și cadre didactice însoțitoare, ** sau ***, 2 
sau 3 persoane în cameră, pat individual, baie în cameră, WiFi gratuit. 
Cazare: câte 2 nopți pentru 29 persoane, în două serii  

 

5.3. Denumire serviciu: Masă București – august-septembrie 2021  (Datele se 
vor stabili în funcție de evoluția situației de la nivel național și local 
generate de epidemia cu coronavirus). 

 

Descriere generală: Masă pentru 58 persoane în 2 serii (câte 29 
persoane pe serie) în perioada august-septembrie 2021 

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar: 

- mic dejun (2 mic dejun): 300 g (ou, cașcaval/ telemea, șuncă/ 
cârnăciori, unt, gem, roșii/ardei), pâine, suc, cafea/ceai apă; 

- prânz (3 prânzuri:): Ciorbă, fel principal (conține 160 g carne, 
legume, salată), desert, pâine, apă; 

- cină (2 cine): două feluri de mâncare (350-400g), pâine, apă. 

 

5.4. Alte precizări: 
În măsura în care, din motive obiective se impune modificarea datelor 
de efectuare a deplasării, beneficiarul va informa prestatorul cu privire 
la modificarea datei de efectuare a vizitei cu minimum 5 zile anterior 
datei planificate inițial. 

 

 
Valabilitatea ofertei _____________ zile de la termenul limită de depunere a ofertelor  
 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: 
Data: 

 


