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CLARIFICARI 3 

 
REF: Concepţie grafica, machetare, tipărire si livrare de materiale informative privind POR si 

Concepţie grafica, achiziţionare si inscripţionare de materiale promoţionale privind POR - 
CPV 22462000-6, CPV 78225000-0, CPV 78230000-8 

 
 

Anunţ de participare publicat in SEAP: nr. 48289/ 31.03.2008 
 
 
Întrebare 1:  Ghidurile le doriţi cusute blocul interior (vezi clarificare 2 nr. 83408/24.04 – Răspuns 2). 

Coperta este din MP 250/ mp (nu are mucava) si  de aceea încleierea blocului interior cusut 
de coperta se face cu termoclei. Deci acceptaţi bloc interior cusut şi încleiat la cotor cu 
termoclei de copertă? Legarea presupune scoarţe cu mucav? 

Răspuns 1:  Ghidurile solicitantului vor fi cusute (bloc interior cusut), iar copertele pot fi încleiate 
la cotor cu termoclei. 

Întrebare 2:  Hârtia pentru interior bloc- notes este offset de 80 g /mp sau lucioasă de 90g/mp? Coperta 
faţă si spate bloc-notes acceptaţi MP 250 g/mp? 

Răspuns 2: Hârtia pentru interior bloc-notes poate fi offset 80 g/mp sau 90g/mp (a se vedea 
Răspuns 4 din Clarificare 2 din 83408/24.04.2008). Nu se accepta hârtie lucioasă, 
indiferent de gramaj.  
Coperta faţă şi spate bloc-notes poate fi MP 250 g/mp. 

 
Întrebare 3:  Conceptul grafic pentru anunţul de presă  vi-l prezentam ca un format A4 fără să fie însoţit 

de text? 
Textul care va însoţi anunţul de presă ulterior, aşa cum ne-aţi comunicat telefonic, va fi 
transmis ofertantului câştigător în COREL şi va fi machetat de autoritatea contractantă? 
Cheltuielile pentru apariţia anunţului de presă  nu fac obiectul acestei licitaţii?  

Răspuns 3:  Conceptul grafic poate fi prezentat în format A4 şi va respecta regulile de identitate 
vizuală a programului 
(http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY). Textul care va 
însoţi anunţul de presă va fi transmis prestatorului în format word, ulterior semnării 
contractului, şi va fi machetat de către prestator. Siglele care vor fi folosite în 
realizarea anunţului vor fi puse la dispoziţia prestatorului de către autoritatea 
contractantă, în format Corel. Cheltuielile pentru publicarea anunţului de presă în 
mass-media nu fac obiectul prezentei achiziţii. 
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