
 
 
 
 
 
 

 

Nr.2039 din 17.06.2022 

Solicitare de ofertă, 

           

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și  Bibliotecilor Centrale 

Universitare din România -ANELIS PLUS, cu sediul în mun. IAȘI, B-dul Carol I nr.11, județul 

IAȘI, cod poștal 700506, CUI 29489879, cont bancar RO89BRDE240SV97956542400 deschis la 

BRD Iași, Agenția Copou, telefon 0040232201151, fax 004023201025 intenționează să 

achiziționeze, în scopul realizării activităților specifice Proiectului “Acces Național Electronic la 

Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România – 

ANELIS PLUS 2020” , materiale promoționale, astfel: 

Nr. 

crt 

Denumire produs UM CANT 

 Materiale promotionale 

1.  Set instrumente de scris    

Set de scris compus din pix din aluminiu cu deschidere prin apăsare și mină 

albastră şi creion mecanic din aluminiu, ambalat în cutie metalică. 

Culoare albastru 

Dimensiuni:16X5,5X1,8 CM 

Personalizare 1 pozitie / instrument scris;  1 pozitie pe cutie 

Personalizat obligatoriu cu sigla Uniunii Europene și textul „Proiect cofinanțat 

din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațiinal 

Competitivitate 2014-2020”. Funcție de mărimea pixului, opțional: sigla 

Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale în România și sigla 

Anelis (siglele un mai mici de 1 cm, iar distanța între sigle un mai mică decât 

mărimea lor). 

Inscripționarea trebuie făcută direct pe produs (nu etichetă aplicată). 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să prezinte 

poza și descrierea produsului și să asigure transportul în data conferinței 

24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane din București, Bd. 

Expoziției nr.1B.  

buc 150 

2.  Geanta conferinta   

Geanta conferinta.  

buzunar frontal   

Compartiment cu separator pentru laptop până la 15.6''.  

curea de umăr reglabilă  

Dimensiuni: 38 × 31,5 × 5 cm 

Culoare gri cu albastru 

buc 100 



 
 
 
 
 
 

 

Personalizare 1 pozitie  

Personalizat obligatoriu cu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului 

României, sigla Instrumentelor Structurale în România și sigla ANELIS 

(siglele nu mai mici de 1 cm, iar distanța între sigle un mai mică decât 

mărimea lor). 

Inscripționarea trebuie făcută direct pe produs (nu etichetă aplicată). 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul  

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

3.  Rucsac pentru laptop   

Rucsac de înaltă calitate pentru laptop (15,8"), rezistent la apă. Geanta are 

bretele întărite, buzunare laterale și interioare și un compartiment de 

siguranță.Pe lateral, rucsacul aiba  un buzunar exterior cu fermoar și acces la 

1 buzunar interior. 

Curele căptușite si spate cu sistem de susținere și 1 buzunar frontal cu 

fermoar.  

Dimensiune 320 x 480 x 130 mm 

Culoare negru 

Personalizare 1 pozitie 

Personalizat obligatoriu cu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului 

României, sigla Instrumentelor Structurale în România și sigla ANELIS 

(siglele nu mai mici de 1 cm, iar distanța între sigle un mai mică decât 

mărimea lor). 

Inscripționarea trebuie făcută direct pe produs (nu etichetă aplicată). 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 50 

4.  Flyer 1/3 A4    

Hartie 130g dublu cretat 

4+4 culori 

Realizare grafica si machetare 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 4500 



 
 
 
 
 
 

 

5.  Roll up  

Dimensiuni 200x85cm 

4+0 culori 

Realizare grafica si machetare 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 5 

6.  Afiș/ Poster A3, policromie 

Hartie 130g dublu cretat 

4+0 culori 

Realizare grafica si machetare 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 140 

7.  Brosura 

Dimensiuni format inchis A5 

4+4 culori 

Nr. Pagini 8 

Hartie 130g dublu cretat 

Finisaj prin capsare 

Realizare grafica si machetare 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 150 

8.  Mapa conferinta  

Dimensiuni format inchis A4+ 

4+0 culori 

Hartie 300g 

Buzunar aplicat 

Big simplu 

Realizare grafica si machetare 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

buc 20 



 
 
 
 
 
 

 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

în data conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane 

din București, Bd. Expoziției nr.1B. 

9.  Agenda nedatata  A5 

Agendă nedatata  A5,  

interior alb-negru ; hartie 90g; 160 pagini 

copertă PUinchidere cu elastic 

Personalizare print UV si inserre pagina policromie 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul în data 

conferinței 24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane din 

București, Bd. Expoziției nr.1B. 

buc 150 

10.  Memorie USB    

Stick USB 2.0 tip breloc 

Capacitate 16 gb 

Carcasa stik din metal cu plastic 

Personalizare 1 pozitie gravura 

Machetarea și realizarea grafică, conform Manualului de identitate vizuală 

POC 2014-2020, revine în sarcina ofertantului, în baza informațiilor primite 

de la beneficiar și să fie trimisă către beneficiar înainte de inscripționarea 

finală a produsului (trebuie luat avizul de la OI). Ofertantul trebuie să 

prezinte poza și descrierea produsului și să asigure transportul 

24.06.2022 la sediul Universității Româno-Americane din București, Bd. 

Expoziției nr.1B. 

buc 150 

Pentru realizarea achiziției directe vă adresăm rugămintea de a ne transmite oferta 

dumneavoastră fermă până la data de 21.06.2022 ora 16.00 în plic sigilat, la adresa: Asociația 

Universităților, a Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din 

România -ANELIS PLUS, cu sediul în mun. IAȘI, B-dul Carol I nr.11, județul IAȘI, cod poștal 

700506, sau pe adresa de email: cristina_lupu1000@yahoo.com. Oferta se transmite la adresa de 

e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com (dacă dimensiunea email-ului depăşeşte 8Mb, atunci vor fi 

transmise 2 sau mai multe e-mail-uri).  

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut  

Preţul total trebuie sa includă și prețul pentru ambalare, transport si orice alte costuri 

necesare livrarii produselor în locația solicitată. 

 Plata se va face cu OP, prin trezorerie, in maxim 30 zile de la data primirii facturii, daca 

recepţia produselor este anterioara datei primirii facturii, respectiv in maxim 30 zile de la data 

receptiei produselor, daca Autoritatea Contractanta a primit factura la data recepţiei ori anterior 

acestei date.  

mailto:cristina_lupu1000@yahoo.com
mailto:cristina_lupu1000@yahoo.com


 
 
 
 
 
 

 

 Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor 

de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport. 

 

 

 

Asistent Achiziții Proiect Anelis Plus 2020 

Ing Cristina LUPU 
  

 


