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Specificațiile tehnice produse promotionale 
pentru implementarea proiectului 

Joint Cross Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova, 1HARD/3.1/75 
 

Nr.  
crt 

Codul de 
clasificare CPV*) 

Categoria de 
produse/servicii/l

ucrări 

 

UM Cant caracteristici 

1 22140000-3 

Pliante A4 Format deschis:21 cmx29,7 cm 
Format inchis (pliat în 3): 21 cmx 9,9 cm 
Policromie integral, printat pe ambele fețe, hîrtie lucioasă, DCL 170 g 
Personalizare cu conținut furnizat de către autoritatea contractantă, conform model 
disponibil la https://ro-md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala.html 

Buc 

200 

7 30192170-3 

  Roll-up Dimensiune - 0,80 m x 2 m, rulabil în casetă, picior telescopic pt. reglarea înălțimii, bază 
stabilă cu sistem anti-alunecare, o singură față, sistem de montare aluminiu, cu husă cu 
mânere, print policromie 
Personalizare cu conținut furnizat de către autoritatea contractantă, conform model 
disponibil la https://ro-md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala.html 

Buc 

3 

 

Cerințe în sarcina furnizorului: 

- Va asigura dezvoltarea conceptului grafic pentru materialele tipărite, respectând prevederile Manualului de Identitate Vizuală 2014-2020, disponibil la 
https://ro-md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala.html. 

- Ofertantului câștigător i se vor transmite texte si foto, in vederea inscripționării produselor. 
-Produsele personalizate vor trebui sa respecte cerintele din Manualul de identitate vizuala al proiectului ce poate fi descarcat de la adresa 
https://www.ro-md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala. 

- Conceptul grafic va fi livrat pe suport electronic în termen de maxim 2 zile de la primirea informațiilor, in vederea obținerii avizului de vizibilitate 
de la finanțator. Produsele vor intra in productie numai dupa obtinerea acordului scris din partea beneficiarului. 

Toate cheltuielile pentru materiale, manoperă, transport, necesare asamblării și montajului la locul de amplasament, cad in sarcina prestatorului, 
fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă față de prețul convenit in contract. 

Termenul de execuție este de 5 zile de la data comenzii. 

Termenul de plată este 30 de zile de la efectuarea recepției, in cont de Trezorerie. 

https://www.ro-md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala
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Nota:  specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă sau marcă de fabrică sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a 

tipului de produs pe baza căruia s-a făcut estimarea și Nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse. Aceste specificații se vor considera ca având mențiunea de „sau echivalent”. 

 

Întocmit,  

Responsabil achiziții                           Responsabil TU IASI Proiect RO_MD 1HARD/3.1/75 

   Dr Ing Gina Corban                    Conf. dr. ing. Simona Caraiman 


