
 

 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro 

1 

Anexa 3 
DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC 
Adresa:……. 
Telefon/Fax/Adresă mail….. 
Persoană de contact:….. 
 

PROPUNERE TEHNICĂ 
 
Subsemnata/Subsemnatul ……… reprezentant/reprezentanți ai ofertantului …….., ne oferim 
să furnizăm maximum 1855 pachete cu materiale de informare și publicitate1, în cadrul 
Proiectului cu titlul FEPEAJU - Formare eficientă pentru practici etice, administrative și 
judiciare unitare, Cod SIPOCA 1156 / Cod MySMIS 152441, finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 622 
din 23.12.2021, care fac obiectul achiziției, cu respectarea condițiilor și specificațiile 
tehnice, respectiv: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Cantitate Conținut 

pachet 
Cerințe obigatorii 

Descriere specificații 

tehnice produs ofertat 

1.  

Pachet materiale 
de informare și 
publicitate 
(mapă (1 buc), 
pix (1 buc), stick 
USB (1 buc), 
blocnotes (1 
buc) 

Maximum 
1855 bucăți 

Mapă 
personalizată 
cu elemente 
de identitate 
vizuală 
(conform 
machetei și 
Anexei nr.1) 

 realizată din materiale 
reciclate; 
 format A4, tip copertă 300 - 
350 de gr/mp; 
 în mapă trebuie să încapă cu 
ușurință un pix, un stick și un 
blocnotes. 
 pe coperți vor fi 
inscripționate elementele de 
vizibilitate cuprinse în 
macheta în format electronic 
întocmită de către beneficiar  
și Anexa nr.1 
 

 

 
Pix 
personalizat 
cu elemente 
de identitate 
vizuală 
(conform  
Anexei nr.1) 

 realizat din carton 
reciclat; 

 cerneală albastră; 
 se utilizează cel puțin 

sigla Uniunii Europene, 
denumirea fără 
abreviere, și sigla 
POCA, fără slogan 

 

                                                           
1 Regulile referitoare la materialele de vizibilitate sunt cuprinse în Anexa 1. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Cantitate Conținut 

pachet 
Cerințe obigatorii 

Descriere specificații 

tehnice produs ofertat 

 (adică sintagma 
”Competența face 
diferența”) 

 în cazul acestui obiect 
promoțional logo-urile 
pot fi mai mici de 40 
mm, respectiv 15 mm și 
proporționale cu 
celelalte sigle; 

 vor fi inscripționate 
elementele de 
vizibilitate cuprinse în 
Anexa nr.1 

 

 
Stick USB 
personalizat 
cu elemente 
de identitate 
vizuală 
(conform  
Anexei nr.1) 

 

 realizat din lemn; 
 minim 16 GB; 
 3.0. 
 se utilizează cel puțin 

sigla Uniunii Europene, 
denumirea fără 
abreviere, și sigla 
POCA, fără slogan 
(adică sintagma 
”Competența face 
diferența”). 

 în cazul acestui obiect 
promoțional logo-urile 
pot fi mai mici de 40 
mm, respectiv 15 mm și 
proporționale cu 
celelalte sigle. 

 vor fi inscripționate 
elementele de 
vizibilitate cuprinse în 
Anexa nr.1 

 

 

 
 
Blocnotes 

 format A5; 
 50 de file; 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Cantitate Conținut 

pachet 
Cerințe obigatorii 

Descriere specificații 

tehnice produs ofertat 

personalizat 
cu elemente 
de identitate 
vizuală 
(conform 
machetei și 
Anexei nr.1) 

 din hârtie 
ecologică/reciclată; 

 interior monocrom; 
 copertă carton albă, 

ecologică/reciclată 
(200 - 250 de gr/mp). 

 pe coperți vor fi 
inscripționate 
elementele de 
vizibilitate cuprinse în 
macheta în format 
electronic întocmită de 
către beneficiar și 
Anexa nr.1 

 
Materialele de vizibilitate vor fi inscripționate în mod obligatoriu cu logo-urile/ mențiunile 

necesare conform regulilor de vizibilitate cuprinse în Anexa 1.  

Ofertantul declară în prezenta propunere tehnică faptul că își asumă toate condițiile impuse 

de beneficiar prin invitația de participare și specificațiile tehnice.  

NOTĂ: Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile tehnice 
solicitate, astfel încât să permită verificarea corespondenței cu cerințele solicitate, 
punct cu punct. 
 
 
 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 
        (semnătura) 
oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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