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Nr. AP-83408/ 24-04-2008 

 
CLARIFICARI 2 

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

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

 
 

Anunţ de participare publicat in SEAP: nr. 48289/ 31.03.2008 
 
 
Întrebare 1: Broşurile (5 poziţii) au la interior un număr de pagini care admit capsarea cu capse. 

Acceptaţi capsarea cu 2 capse? 
Răspuns 1: Broşurile pentru IMM, ONG pot fi capsate cu 2 capse. 
 
Întrebare 2:  Ghidurile (12 poziţii) au fiecare 150 de pagini la interior. Acceptaţi broşarea cu termoclei  la 

cotor? 
Răspuns 2: Ghidurile solicitantului (150 pagini) necesita coasere sau legare, nu este acceptată 

broşarea cu termoclei la cotor. 
 
Întrebare 3:  Telefonic aţi specificat ca la secţiunea A (broşuri si ghiduri) si secţiunea B (anunţ de presă) 

nu solicitaţi mostre. Deci solicitaţi mostre doar pentru materiale promoţionale secţiunea 
C? 

Răspuns 3:  Pentru secţiunea A (broşuri şi ghiduri) pot fi prezentate mostre (nu e necesar) de 
materiale asemănătoare produse anterior. Pentru secţiunea B (anunţ de presă) este 
necesară prezentarea unei propuneri de concept grafic. Pentru secţiunea C 
(materiale promoţionale) este necesară prezentarea de mostre. 

 
Întrebare 4:   La bloc-notes întelegem că poate fi finisat cu spirală metalica, format portret. Acceptaţi cu 

spirală metalica, format portret? Cele 8 culori se refera la sigla “Regio”? Ce suport de 
carton vreţi la cele 2 coperti cu 8 culori si ce suport de hârtie si culori au cele 40 de pagini 
la interior? 

Răspuns 4:  Bloc-notes-urile vor fi legate cu spiră metalică (acceptăm portret). Copertă: carton 
laminat. Hârtie interior: 90g/mp. Cele 8 culori se regăsesc în sigla REGIO (a se 
vedea http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY) 

 
Întrebare 5:  Sigla cu 8 culori utilizata la tampografie memory-stick, tampografie pix+stilou, serigrafie pe 

pânza umbrelei (tampografia se face pe metal) si serigrafie geanta este sigla “Regio” in 8 
culori din VISUAL IDENTITY? 

Răspuns 5:  Sigla cu 8 culori REGIO poate fi accesată pe adresa 
http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY) 

 
Întrebare 6:   La geanta umăr serigrafia 8 culori sigla “Regio” nu va fi evidenta pe pânza bleumarin pe 

care aţi comunicat-o telefonic. Acceptaţi aplicarea prin transfer a siglei 8 culori (va avea 
un fond alb)? 

Răspuns 6:  Pe adresa de web indicată poate fi găsită varianta negativă a logo-ului Regio. În 
situaţia în care nu este posibilă folosirea aceste variante, este recomandată 
folosirea unui fundal alb pentru logo. 

 
Întrebare 7:   Tampografia 8 culori la umbrele se poate face doar pe tija. Aţi comunicat telefonic că doriţi 

serigrafie 8 culori pe pânza, acceptaţi aşa? 
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Răspuns 7:  Pentru obiectele promoţionale “umbrele” se va folosi serigrafie 8 culori, iar 
inscripţionarea se va face pe pânză. 

 
Întrebare 8:   La branduire CD doriţi un autocolant aplicat CD-ului si tipărit 4+0. Gramajul 170g 

incomodează utilizarea Cd-ului. Acceptaţi autocolant lucios de 85 g/mp? Doriţi si CD-urile 
de la noi pe care punem autocolantul? 

Răspuns 8:  Grosimea autocolantului lucios pentru branduirea CD va fi stabilită astfel încât să 
nu incomodeze utilizarea CD-ului 

 
Întrebare 9:   La coperta CD gramajul de 300 g/mp este prea mare pentru stanţare. Acceptaţi lucios de 

250 g/mp ca suport de carton si acceptaţi coperta tip plic? 
Răspuns 9:  Coperta CD va fi din carton lucios, tip plic, gramajul poate fi 250-300 g/mp. 
 
Întrebare 10:  La poziţia 9, 10 tipărituri acceptaţi ca suport gramaj de 85 g/mp lucios autocolant? 
Răspuns 10: Autocolantul va fi lucios, plastifiat, 85 g/mp. 
 
Întrebare 11:  Acordaţi pentru fiecare ghid 7 zile pentru tipar după transmiterea textului? 
Răspuns 11: Tipărirea Ghidului Solicitantului se va face în termen de 7 zile de la BT. 
 
Întrebare 12:  Materialul pentru tipărituri îl asiguraţi in format electronic Corel (document sursa)? 
Răspuns 12: Materialul pentru materialele tipărite va fi furnizat de către Achizitor în format Corel 

Draw. 
 
Întrebare 13: Acceptaţi ca termen de predare materiale promoţionale 16 iulie în loc de 16 iunie? Unde 

vă livrăm materialele promoţionale si anunţul de presă? 
Răspuns 13: Calendarul realizării materialelor promoţionale va fi agreat de acord cu achizitorul 

(dar nu mai târziu de luna iulie 2008) . Materialele promoţionale vor fi livrate la 
sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Str. Apolodor 17, 
sector 5, Bucureşti). 

 
Întrebare 14: Pentru tipărituri, broşuri şi ghiduri, termenul de livrare este de 10 zile lucrătoare de la 

tipărire pentru fiecare în parte, respectiv broşuri Raport anual livrare 10 zile lucrătoare de 
la 1 sept. 2008, pentru Raport anual (lb. engleza) 10 zile lucrătoare de la 1 sept. 2008, 
pentru broşura Regio idem ca la raporturi iar pentru ghiduri livrare 10 zile lucrătoare de la 
tipărire pentru fiecare ghid în parte în funcţie de transmiterea textului de către autoritatea 
contractanta? 

Răspuns 14: Termenul pentru livrarea tipăriturilor este de 10 zile lucrătoare de la tipărire. 
 

NOTA: Toate materialele promotionale vor fi realizate folosind materia prima a furnizorului (CD, 
memory stick, etc)  
 
Întrebare 15: Sunteţi de acord cu prezentarea recomandărilor în exemplar autentificat la notar? 
Răspuns 15: DA. 
 
Intrebare 16: Pentru constituirea garanţiei de participare, sunteţi de acord cu un procent de 50% 

facilitate acordată IMM-urilor prin prezentarea unei Anexe după modelul formularelor din 
Ordinul ANRMAP? 

Raspuns 16: Pentru constituirea garanţiei de participare cu facilitate de 50% acordata pentru 
IMM-uri, se va completa suplimentar o Declaratie conform Anexei 1 din Legea 
346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare. 

 
 
NOTA: Raspunsurile la intrebarile 1 si 6 din Clarificarea 1 avand nr inregistrare 82729/ 
22.04.2008, se modifica si completeaza astfel: 
 
“Intrebare 1: SECŢIUNEA II, PUNCTUL C, la bloc notes: vă rugăm să precizaţi dacă este vorba de 40 
de file, la câte culori este imprimat interiorul şi ce modalitate de finisare se doreşte pentru bloc notes 
(spiralare, etc)? 
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Raspuns 1: Bloc-notes 40 de file, Interior policromie (vezi logo REGIO; 
http://www.inforegio.ro/user/file/Manual%20de%20identitate%20vizuala%20Regio.pdf), Finisare – 
spiralare”. 

 
 

„Intrebare 6: Set pix+stilou - pe ce se personalizeaza in 8 culori? 
Raspuns 6: Pentru seturile de pix+stilou, sigla care trebuie postata este formata din 8 culori si se 
posteaza pe fiecare produs in parte”. 
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