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Specificațiile tehnice produse promotionale 
pentru implementarea proiectului 

„Braintwin” 
 

 
 

Nr.  
crt 

Codul de 
clasificare CPV*) 

Categoria de 
produse/servicii/l

ucrări 

 

UM Cant caracteristici 

1 39294100-0   Flyers  Format minim 9,4 cm x 20 cm; 90 g/mp; policromie;  
Personalizare cu conținut furnizat de către autoritatea contractantă Buc 100 

2 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 

Buc 

4 

3 
30199500-5 Mape de 

prezentare 
personalizate 

300g + Cotor largit + Plastifiere mata 
Buc 

100 

4 
22816100-4 Notes 

personalizat 
50 file + coperta Carton 300g + prindere cu arc pe latura lunga + plastifiere mata a copertii 

Buc 
100 

5 
30192121-5 Pix metallic 

personalizat 
Confectionat din aluminiu cu stylus touch screen si mina albastra, culaore neagra, dimensiune 
140 mm, Dimensiune personalizare 40 x 6 mm Buc 

100 

6 
30234600-4 Memory stick 

personalizat 
Capacitate de stocare 8Gb, Personalizare pe o fata cu gravura 

Buc 
100 

7 39294100-0 
Umbrela 
imprimata 
personalizat 

Umbrela automata, cu dimensiunea de 980 mm, culoare stabilita impreuna cu beneficiarul. 
Personalizarea sa va realiza pe o suprafata de 220 x 100 mm Buc 

100 

8 

39294100-0 Rucsac 
personalizat Rucsac impermeabil cu mai multe compartimente cu fermoar, compartiment pentru laptop 

(15 ") si compartiment pentru tablete (10"), spate captusit si curea de umar, cu priza pentru 
casti si conexiune USB incorporata pentru alimentare. Rucsacul confectionat din 600D 
poliester. Dimensiuni 320 x 420 x 150 mm. Dimensiune personalizare 120 x 70 mm 

Buc 

100 

9 
39294100-0 Cana 

inscriptionata 
Cana otel inoxidabil, prevazuta cu capac si maner din plastic, ce are o capacitate de 175 ml. 
Dimensiunea acesteia este de 100x78x70 mm, iar personalizarea poate fi realizata pe o 
suprafata de 30x30 mm. Culoare argintiu 

Buc 100 

 

Cerințe în sarcina furnizorului: 
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- Ofertantului câștigător i se vor transmite texte si foto, in vederea inscripționării produselor. 
- 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 7 zile lucrătoare de la data comenzii. 

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

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 BRAINTWIN 

Dr Ing Gina Corban         Conf. dr. ing. Nicolae Lucanu 


