GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Clarificare nr. 2
cu privire la achiziționarea serviciilor de organizare evenimente şi pentru promovarea
PROGRAMULUI RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04
“REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI
CLIMATICE”
“MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 - 2014”

Conform Communication manual al MF SEE 2009-2014 toate materialele promotionale
trebuie sa contina elementele vizuale ale MF SEE 2009-2014.
Va rugam sa consultati Communication manual al MF SEE 2009-2014.

Intrebare
1 Pixuri personalizate
- metalic, cu gel, culoare albastru, ce se poate reutiliza;
Nr. bucăţi: 400
La cate culori si cate pozitii sunt personalizate ?
Raspuns
Conform Communication manual al MF SEE 2009-2014:
Pixurile vor contine: logoul EEA Grants (must be used either in the colours (red PMS 187C
and blue PMS 647C) or black and grey) si adresa website-ului si anume
www.eeagrantsmediu.ro
Toate cele 400 de bucati vor fi personalizate.
Intrebare
2. Carneţel/bloc notes
- 80 de file, hârtie cu linii, reciclată
- format A5
- dimensiuni 15Å~21,5Å~1,2 cm
- copertă 300gr DCM policromie,
Nr. bucăţi: 400
Sunt liniate fata verso filele ? Pentru. ce metoda de prinde se opteaza si pe care latura (mare sau
mica) ?
Raspuns
Filele sunt liniate fata/verso.
Metoda de prindere: spirala.
Latura de prindere: latura mare.
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Intrebare
3. Plicuri personalizate fata
Format: Plic personalizat C4 (pentru coli A4) - tiraj 1000buc.
Plic personalizat C5 (pentru coli A5) - tiraj 500buc.
Plic personalizat C6 (pentru coli A6) - tiraj 500buc.
Plic personalizat DL - tiraj 500buc
La cate culori se imprima plicurile ?
Raspuns
Conform Communication manual al MF SEE 2009-2014:
Plicurile vor contine: logoul EEA Grants (must be used either in the colours (red PMS 187C
and blue PMS 647C) or black and grey) si adresa website-ului si anume
www.eeagrantsmediu.ro
Toate plicurile vor fi personalizate.
Intrebare
4. Ecusoane cu şnur personalizate
Format: 9 x 5,5 cm, carton 250g alb mat, tipar digital faţă, prindere cu şnur textil
Nr. Bucăţi: 250
La cate culori se va personalize snurul?
Raspuns
Snurul ecusoanelor nu trebuie personalizat. Se accepta snur care sa aiba culoarea albastru
inchis sau verde.
Se vor personalize doar ecusoanele conform Communication manual al MF SEE 2009-2014.
Intrebare
5. Stick USB
Cu capacitatea de cel puţin 4 Gb, care să conţină toate documentele prezentate în
cadrul evenimentelor, ghidurile programelor, anexe şi alte documente relevante
pentru participanţi.
Stick-ul USB va fi imprimat cu elementele vizuale ale MF SEE 2009-2014.
Cate colori contine aceste elemente vizuale ? Trebuie sa se tina cont de faptul ca suprafata de
personalizare a unui USB este limitata la max. 40x15mm in functie de model.
Raspuns
Stick-urile USB vor contine: logoul EEA Grants (must be used either in the colours (red PMS
187C and blue PMS 647C) or black and grey) si adresa website-ului si anume
www.eeagrantsmediu.ro
Toate stick-urile USB vor fi personalizate.
Inainte sa se demareze imprimarea materialelor promotionale se vor aduce mostre la
autoritatea contractanta pentru aprobare.
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