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RASPUNSURI 1 LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI primite in cadrul procedurii de 

achizitie directa de:  Servicii de publicitate, procedura publicata in SEAP in data de 

16.02.2016 , cu anuntul nr. 28922 

in cadrul proiectului ”IMBUNATATIREA SERVICIILOR ACORDATE IN DOMENIUL 

HEMATOLOGIEI  SI ONCOLOGIEI PEDIATRICE IN ROMANIA, PRIN ACHIZITIA DE BUNURI, 

SERVICII SI LUCRARI DE SPECIALITATE” 

  

In urma publicarii anuntului voluntar de achizitionare a serviciilor identificate mai sus, s-au 

primit intrebari pentru care s-au formulat urmatoarele raspunsuri: 

  
Intrebare 1: 
Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului o baza de date cu persoanele ce se doresc a fi 
invitate la conferinta?  
 
Raspuns 1: 
Nu, beneficiarul nu va pune la dispozitia prestatorului o baza de date cu persoanele invitate 
la conferinta.  
 
Intrebare 2: 
Flyerele si pixurile personalizate sunt deja produse sau trebuie sa le produca prestatorul? 
Daca trebuie produse de prestator exista caracterisitici speciale impuse, in afara de 
respectarea identitatii vizuale a programului? 
 
Raspuns 2: 
Flyerele si pixurile personalizate trebuie sa le produca prestatorul: macheta flyer + pix cu 
respectarea identitatii vizuale a programului (necesita avizare de la operatorul de program), 
cumparare pixuri, personalizare pixuri, imprimare flyere. 
 
Intrebare 3: 
Numarul participantilor, implicit al mapelor este de 30 de persoane per eveniment sau 30 
persoane cumulat pe ambele Evenimente?  
 
Raspuns 3: 
Numarul participantilor, implicit al mapelor este de 30 per conferinta de presa, rezultand un 
numar final de 60 de persoane prezente si 60 mape de prezentare. 
 
Intrebare 4: 



 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

Unde va fi postat panoul de informare? 
 
Raspuns 4: 
Panoul de informare va fi postat in incinta curtii Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 
„Louis Țurcanu” Timișoara - la exterior. 
 
Intrebare 5: 
Care sunt dimensiunile etichetelor auto-colante? 
 
Raspuns 5: 
Va rugam sa studiati Manualul de Identitate Vizuala atasat pentru a identifica dimensiunile 
etichetelor autocolantelor. 
 


