
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S) 
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Universităţi: – SGNU 

Beneficiar: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

Titlul subproiectului: Motivație Academică în Știința Ingineriei Alimentare (MASIA) 

Acord de grant nr. 246/SGU/NC/II/ 25.11.2019 
 

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  

Achiziţia de Materiale pentru instruire – Kit student – cărți – an II 
 

Denumirea achiziției: Achiziţia de Materiale pentru instruire – Kit student – cărți – an II 

 

 Specificații tehnice solicitate  

 Achiziţia  de bunuri necesare Amenajării de sală – an I 

1 

Denumire produs: „Alimente vii – Alimente nevii. Alimente bune – Alimente rele”, 

Constantin Banu, Daniele Ianitchi, Camelia Vizireanu, Emilian Sahleanu 

Descriere produs: „Alimente vii – Alimente nevii. Alimente bune – Alimente rele”, 

Constantin Banu, Daniele Ianitchi, Camelia Vizireanu, Emilian Sahleanu 

Detalii specifice și standarde minim acceptate de către Beneficiar: 

Ed. ASAB, 320 pagini, ISBN: 978-973-7725-89-9 

2 

Denumire produs: „Marmelade, gemuri și jeleuri”, Georg Innerhofer 

Descriere produs: „Marmelade, gemuri și jeleuri”, Georg Innerhofer 

Detalii specifice și standarde minim acceptate de către Beneficiar: 

Ed. M.A.S.T., 192 pagini, ISBN: 978-606-649-024-5 

3 

Denumire produs: „Mierea – Proprietăți și utilizări. Sănătate de la albine”, Daniela 

Guaiti 

Descriere produs: „Mierea – Proprietăți și utilizări. Sănătate de la albine”, Daniela 

Guaiti  
Detalii specifice și standarde minim acceptate de către Beneficiar: 

Ed. Casa, Oradea, 136 pagini, ISBN: 978-606-8527-02-4 

4 

Denumire produs: „Probleme de transfer termic cu aplicații în ingineria alimentară”, 

Anicuta Stoica, Marta Stroescu, Tanase Dobre 

Descriere produs: „Probleme de transfer termic cu aplicații în ingineria alimentară”, 

Anicuta Stoica, Marta Stroescu, Tanase Dobre 

Detalii specifice și standarde minim acceptate de către Beneficiar: 

Ed. Electra (ICPE), 374 pagini, ISBN: 978-606-507-080-6 

5 

Denumire produs: „Rețete culinare din flori. 80 de rețete surprinzătoare”, Pierrette 

Nardo 

Descriere produs: „Rețete culinare din flori. 80 de rețete surprinzătoare”, Pierrette 

Nardo 

Detalii specifice și standarde minim acceptate de către Beneficiar: 

Ed. M.A.S.T., 128 pagini + 8 planșe color, ISBN: 978-606-649-055-9 

 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau producător și/sau sistem de operare, precum și specificațiile 

tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de 

comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a 

file:///D:/ROSE_monitorizare/achizitii/Laura_avizate+modificari/AG_246_1_Specificatii_tehnice_vizite_inchiriere_autocar.docx%23Anexe


tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».  Aceste specificații vor fi considerate 

specificații minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător. 
 

Nume, prenume: Lector univ. dr. chim. Cristina DAMIAN 

Funcție: Director de grant 

Semnătură:                          Data, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22.03.2021 
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