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ANUNŢ PUBLICITAR 

pentru achiziția de materiale promoționale și tipărituri 
 

 
INFORMAŢII GENERALE 

Asociația Centrul Syene pentru Educație, cod fiscal 31463676, adresă: Str. Aleea Poiana 
Sibiului, Nr. 1, Bl. C4, Sc. A, ap. 2, implementează proiectul Politici publice pentru Educație 
(EDUPOL), cod SIPOCA 171, Cod MySMIS 112405,  finanţat în cadrul Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și 
sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate 
către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP (Contract de finanțare nr. 
87/27.03.2018 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația 
Centrul Syene pentru Educație).  
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoarea totală și eligibilă de 878,609 
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 861,036.82 lei (valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fondul Social European este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul national este de 137,904.84 lei).  
 
 
OBIECTUL ACHIZIŢIEI 
 
Asociația Centrul Syene pentru Educație intenționează să achiziționeze materiale 
promoționale și tipărituri - mape, pixuri, agende, tipărire analiză, afișe, roll up  (coduri CPV 
22819000-4 – Agende, 30199500-5 – Bibliorafturi, mape de corespondență, clasoare si articole 
similare, 30192121-5 – Pixuri, 79823000-9 - Servicii de tipărire si de livrare), conform 
specificațiilor de mai jos. Procedura aplicată este achiziția directă, conform art. 4.1 din Anexa 
la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016. 
 

Tip Caracteristici tehnice Bucăți 
Afiș Dimensiune A3, (297x420mm), 

hârtie 130g/mp lucioasă, imprimare 
color pe o față (4+0) 

100 

Pix Corp din plastic, culoare albă, 
personalizare UV: 4 culori, 1 pozitie 

280 

Agendă  Format A5, spiră ascunsă, 
personalizata, coperta policromie, 
interior alb-negru 

280  



 
 

 

 

Tip Caracteristici tehnice Bucăți 
Mapă  Format A4, carton 300 g/mp, 

personalizată policromie exterior, 
plastifiere mată, aplicare pe interior 
a unui buzunar cu fante pentru 
cartea de vizită 

280 

Roll/up  Material polipropilenă, tipărire 
policromie pe material (mată), 
finisarea si montarea pe sistem de 
aluminiu, geantă căptușită pentru 
transport 

2  

Grafică  Ore de design grafic pentru roll-up, 
mape, geanta, agenda, pix și 
îmbunătățire concept afiș – aranjare 
în pagină (fotografia pentru afiș va fi 
achiziționată, iar textul va fi elaborat 
de către expertul comunicare) 

2  

Tipărire analiză  Copertă carton 300 g, policromie 
coperta 1 și 4, 100 pagini A4 
policromie, finisare/broșare 

150 

 
 
Toate materialele vor fi personalizate conform Manualului de Identitate Vizuală al POCA, 
disponibil la adresa: http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-
2014-2020/ 

 
PREZENTAREA OFERTEI 
 
Data limită pentru primirea ofertelor este 25.07.2018, ora 16.00, la adresa Str. Dr. Ion 
Ghiulamila, nr. 22, Sector 5, București sau email office@syene.ro. 
 

 

 

 

 
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 


