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01.11.2018 

Anunţ 

Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii realizare materiale promotionale si materiale 

pentru vizibilitatea proiectului 

 

Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii realizare materiale 

promotionale si materiale pentru vizibilitatea proiectului, respectiv realizarea de afișe, agende, 

mape, memory stick-uri și pixuri personalizate, coduri CPV 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii 

conexe și CPV- 79342200-5 Servicii de promovare. 

Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „PROGRES - Politici publice responsabile = 

Guvernare responsabilă” Cod My SMIS 112374, Cod SIPOCA: 142 finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor 

sociali de a formula politici publice alternative. 

În vederea asigurării vizibilitătii și promovării adecvate a proiectului, Beneficiarul va achiziţiona 

servicii de design, machetare, tipărire pentru următoarele produse și cantități, astfel: 

Denumire materiale Specificaţii tehnice Cantitate Servicii solicitate 

Afișe Format A3 policromie, hârtie 

lucioasă, 200g/mp 

300 buc. conceptie grafică, 

tipărire, finisare, 

ambalare 

Agende personalizate - dimensiuni min. format A5 
- interior: minim 100 pagini 
personalizate + 4 pagini 
diferite policromie 
- hartie offset min. 70g /mp 
-coperți rigide caserate, 
plastifiere mată, policromie 
- Finisare : broșare bloc cu 
coasere 

700 buc. conceptie grafică, 

machetare, tiparire, 

finisare, ambalare 

 

Mapă cu buzunar Format - aproximativ 215 x 

305 mm, dublu big 5 mm 

Tipar color 

Suport -  hartie min. 250 

g/mp 
Plastifiere lucioasă față – 

verso 

560 buc. conceptie grafică, 

tipărire, finisare, 

ambalare 
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Pixuri imprimate imprimare o culoare pe o faţă 

sau pe două feţe a siglei 

Uniunii Europene şi/sau a 

programului POCA, cf. 

Manualului de identitate 

vizuală 

560 buc. imprimare 

Memory – Stick-uri 

personalizate 

Stick USB capacitate stocare 
de min. 4 Gb; 
Imprimare o culoare pe o față 
sau pe două feţe a siglei 
Uniunii Europene şi/sau a 
programului POCA. 

 

560 buc. imprimare 

 

Toate materialele enumerate trebuie sa respecte prevederile “Manualului de Identitate Vizuala 

AMPOCA”, publicat pe site-ul www.fseromania.ro, sectiunea Implementare proiecte, privind culorile, 

logo-urile si dimensiunile obligatorii.   

 

Achiziția se realizează în conformitate cu Ordinul nr. 1284/12.08.2016 emis de Ministerul 

Fondurilor Europene, Capitolul 4. Achiziția directă, punctul 4.1. Valoarea estimată a achiziției, fără 

TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevazute de art. 7 alin. (5) din lege, 

solicitantul/beneficiarul privat achiziționează direct produse, servicii sau lucrări. 

Valoare estimată – 38,800.80 lei fără TVA. 

Va rugam sa ne transmiteţi oferta dvs. la adresa Str. Arcului, nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod 

poştal 021034 sau pe adresa de e-mail office@crj.ro, până la data de 07.11.2018, ora 17:00. 

          Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021- 

212.05.20, fax 021- 212.05.19, persoane de contact: Alexandra Stroe, Valentina Nicolae.  

http://www.fseromania.ro/
mailto:office@crj.ro

