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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Nr. 12146/07.06.2022  

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, în vederea achiziționării de materiale de 

diseminare-flyere necesare în implementarea  proiectului ROSE : “Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG?” – 

BeSTOMATIS Acord de grant nr.  130/SGU/PV/II din 13.05.2019, formulam prezenta 

  

SOLICITARE DE OFERTA 

 

Vă rugăm să ne transmiteti oferta pentru materiale de diseminare-flyere, necesare în implementarea  

proiectului ROSE : “Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG?” – BeSTOMATIS Acord de grant nr.  

130/SGU/PV/II din 13.05.2019, cu urmatoarele specificații tehnice solicitate: 

 Specificații tehnice solicitate- Materiale diseminare - flyere 

1. Denumire produs – Flyer (500 bucăți)  

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Carton lucios 150 gr/mp,  

Dimensiuni 100x210mm (conform machetei atasate) 

Specificații tehnice solicitate- Materiale diseminare - afișe 

Denumire produs – Afișe (30 bucăți)  

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: 

Carton lucios 150 gr/mp,  

Dimensiuni 210x297mm (conform machetei atasate) 

 

  Cod CPV 39294100-0 Produse informative şi de promovare (Rev.2). 

Așteptăm oferta dvs compusă din propunere tehnică și propunere financiară.  

Propunerea tehnică va conține detaliile tehnice în corespondență cu specificațiile tehnice solicitate. 

Propunerea financiară va detalia valoarea produselor, atât la nivel unitar, cât și la nivel total, cu 

identificarea tuturor taxelor ce se impun (ex: TVA). 

Solicităm de asemeni ca  oferta  sa fie insoțită  de urmatoarele  date : 

-          Termenul de livarea ; 
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-          Denumirea completa a ofertantului ; 

-          Sediul social și adresa de corespondență ale ofertantului ; 

-          Codul unic de înregistrare ; 

-          Contul  de trezorerie al ofertantului ; 

 -         Coordonate de contact . 

Durata de valabilitate a ofertei trebuie sa fie de cel puțin 30 de zile lucrătoare de la data recepționării ei 

în forma originală (sau în altă formă prin care să fie confirmată primirea). 

Achizitia va fi facuta prin intermediul SEAP. 

 Plata produselor se va face prin OP, in maximum 30 de zile de la receptia produselor, in contul dvs de 

Tezorerie. 

Datele de identificare ale UMF Iasi sunt urmatoarele: 

-          Adresa Iasi, Str Universitatii nr 16, COD POSTAL 700115 

-          CUI – 4701100 

-          IBAN – RO 62 TREZ23F6506012001030X – Trezoreria Municipiului Iasi 

-          Reprezentant  legal -  Prof Univ Dr  Viorel Scripcariu , in calitate de  Rector. 

    

Așteptăm cu interes oferta dvs până la data de 14.06.2021,  la urmatoarele coordonate de contact : 

Admin. Fin. Tanța Earmacov, Biroul Achizitii, tel 0232-301884, e-mail tanta.earmacov@umfiasi.ro 
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