
 
            Referitor la solicitarea de oferte pentru atribuirea unui contract având ca obiect servicii de 
tipărire (cod CPV- 79823000-9) necesare realizării tuturor materialelor de informare publică și 
comunicare internă pe care ANCOM le va produce în cursul anului 2017, vă aducem la cunoștință 
următoarele precizări : 

1) Mostrele pentru materialele solicitate pot fi vizionate la sediul ANCOM din strada Delea 

Noua nr.2, sector 3 București, în baza unei programări telefonice sau email. Persoana de 

contact pentru programări este Dna. Catalina Dragomir tel:0372845417, email: 

catalina.dragomir@ancom.org.ro.  

 

2) NOTES COPERTAT 

a) Coperta este compusă din carton de legătorie, îmbrăcat în poliuretan la exterior și 

hârtie la interior, cotor rotund 

b) Forzatul este din hârtie standard 

c) Dimensiune aproximativă timbru sec: lungime: 5 cm/înălțime: 3cm; maxim 4 culori 

serigrafie 

 

3) AGENDA A5 

a) Coperta este compusă din carton de legătorie, îmbrăcat în poliuretan la exterior și 

hârtie la interior, cotor drept, rotunjită la colțuri 

b) Forzatul este din hârtie standard 

c) Dimensiune aproximativă timbru sec: lungime: 5 cm/înălțime: 3cm; maxim 4 culori 

serigrafie 

 

4) AGENDA A4 

a) Coperta este compusă din carton de legătorie, îmbrăcat în poliuretan la exterior și 

hârtie la interior, cotor drept, rontunjită la colțuri 

b) Forzatul este din hârtie standard 

c) Dimensiune aproximativă timbru sec: lungime: 6 cm/înălțime: 4cm; maxim 4 culori 

serigrafie 

 

5) CALENDARE PERSONALIZATE 

a) și c) Calendarul nu are sistem de prindere pe perete, fiind prevăzut doar cu funcție de 

afișare pe birou/masă. Deschiderea de 8 cm reprezintă practic baza calendarului care îi 

permite așezarea pe masă/birou, calendarul având forma unei prisme triunghiulare.  

b) Calendarul are 12 file, fiecare filă fiind personalizată conform specificațiilor din caietul 

de sarcini; în ceea ce privește lunile afișate/filă, acestea sunt în număr de 3: luna 

precedentă, luna curentă și luna următoare.  

 

6) CARTE POȘTALĂ 

a) Insertul este o componentă auxiliară autoadezivă, care se atașează pe cartea poștală  

 

7) FELICITĂRI 

a) formatul maxim deschis este A4 
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