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Coordonate expozant: 

Nume firmă 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Telefon 

Email 

Cod fiscal/CUI 

IBAN  

Bancă 

Persoană de contact: 

Nume/Prenume 

Telefon mobil

Email 

Adresă de corespondenţă  
(se completează în cazul în care aceasta diferă de adresa de mai sus) 

Adresă 
Stradă; sector; oraş; 
judeţ; ţară; cod poştal 

Comanda se realizează prin email: 

office@rofma.ro 

COMANDĂ: GRAFICĂ 
Comandăm conform celor bifate mai jos şi în același timp acceptăm condiţiile de participare din Adeziunea Contract şi 
Condiţiile tehnice ale tȃrgurilor şi expoziţiilor organizate în Centrul Expoziţional ROMEXPO. 

Nr 
crt 

Descriere articol Cod produs 
Tarif* 
(euro) 

Cantitate 

1 Grafică la pazie h pazie:  h<=30 cm 021.010.025.000 7/m 

2 Grafică la pazie h pazie:  30cm < h <=50 cm 021.010.045.000 11/m 

3 Grafică -text pe panou 021.010.070.000 25/mp 

4 Siglă cu H=35-65 cm 021.010.090.000 15/buc 

5 Siglă cu H=65-90 cm 021.010.100.000 20/buc 

7 Siglă cu H=10-35 cm 021.010.111.000 5/buc 

8 Siglă cu H=100 cm 021.010.115.001 25/buc 

9 Cașerare cu autocolant 021.010.110.000 10/mp 

10 Manoperă cașerat autocolant beneficiar 021.010.400.000 8/mp 

1 Printat alb-negru pe hârtie autoadezivă 021.010.210.000 15/mp 

12 Printat full color pe hârtie autoadezivă  021.010.220.000 25/mp 

13 Mesh imprimat policromie (inclusiv ocheţi din 30 în 30 cm, lipituri CIF și tivuri din 
polyplan de jur-împrejur) 

021.010.500.010 25/mp 

14 Mesh simplu 021.010.500.020 11/mp 

15 Grafică pe banner  021.010.300.000 25/mp 

16 Banner din polyplan (1 sau 2 feţe) inscripţionat (Cutting Ploter), prevăzute cu buzunare 
laterale, margini dublate prin termosudare și ocheţi 

021.010.250.000 8/mp 

17 Banner din polyplan (simplu-faţă) inscripţionat în policromie pe printer cu latex, 
prevăzut cu buzunare laterale, margini dublate prin termosudare și ocheţi 

021.010.260.000 8/mp 

18 
Banner din polyplan (dublu- faţă) ) inscripţionat în policromie pe printer cu latex, 
prevăzut cu buzunare laterale, margini dublate prin termosudare și ocheţi 

021.010.270.000 11.5/mp 

19 

Panouri din polyplan pe schelet de ţeavă pătrată din oţel inscripţionat în policromie pe 
printer cu latex; la aceste costuri se adaugă cele pentru confecţia metalică și costurile 
de montaj, care sunt în funcţie de dimensiunile lucrării și se negociază și se aprobă 
înainte de execuţia comenzii. 

021.010.280.000 8/mp 

20 Autocolant imprimat pe printer cu latex, pentru outdoor 021.010.290.000 7.5/mp 

21 Autocolant imprimat pe printer cu latex, pentru indoor 021.010.290.010 8.5/mp 

19 Laminare cu folie de protecţie 021.010.310.000 3.5/mp 

20 Imprimare pe hârtie semilucioasă, pe printer cu latex, pentru outdoor 021.010.320.000 6/mp 

21 Imprimare pe hârtie lucioasă, pe printer cu latex, pentru outdoor 021.010.330.000 6/mp 

22 Imprimare pe hârtie mată, pe printer cu latex, pentru outdoor 021.010.340.000 6/mp 

23 Imprimare pe hârtie semilucioasă, pe printer cu latex, pentru indoor 021.010.350.000 9/mp 

24 Imprimare pe hârtie lucioasă, pe printer cu latex, pentru indoor 021.010.360.000 9/mp 
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25 Imprimare pe hârtie mată, pe printer cu latex, pentru indoor 021.010.370.000 9/mp  

26 Logo design - 2 concepte+1 modificare 021.010.380.000 67  

27 Logo design - 4 concepte+2 modificări 021.010.390.000 112  

28 Logo design - 6 concepte+modificări multiple 021.010.390.010 152  

29 Creaţie grafică machetă panouri, bannere, afișe**) 021.010.410.000 72  

* Preţurile nu conţin TVA. 
**) Tarifele pot varia în funcţie de proiect, de complexitatea și timpul necesar pentru realizarea lui. Pentru o ofertă personalizată, cereţi o 
cotaţie de preţ. 
 
Tarifele includ procesare, imprimare, finisare și livrare la sediul Organizatorului. Tarifele nu includ montarea/demontarea. 
 
Plata se va efectua integral în avans, conform facturii proforma emise de Organizator, la cursul BNR din ziua facturării, prin ordin de plată în 
termenul specificat pe factură. 
 
Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Organizatorului, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de termenul de execuţie solicitat, toate 
detaliile tehnice necesare executării lucrării. 
 
Recepţia se efectuează la sediul Organizatorului. 
 
Lucrările finalizate vor fi preluate de beneficiar pe bază de proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi. 
În cazul în care lucrarea nu corespunde solicitărilor beneficiarului (nu se încadrează în parametrii descriși), refuzul acesteia se va face pe baza 
unui proces verbal de constatare, care va fi semnat de reprezentantul beneficiarului și de delegatul Organizatorului. 
 
Organizatorul va considera orice informaţii primite de la beneficiar drept confidenţiale și se obligă să nu le transmită terţilor fără aprobarea 
prealabilă în scris a beneficiarului. 
 
Lucrările executate vor fi utilizate numai de beneficiar, fiind proprietatea acestuia. Organizatorul nu are dreptul de a folosi lucrările excutate 
sau copii ale acestora în alte scopuri și nici de a le transmite fără acordul beneficiarului. 
 
Organizatorul va suporta financiar, va completa sau va reface lucrarea lipsă sau neconformă comenzii în cazul în care se face direct vinovat de 
lipsa/deteriorarea lucrărilor publicitare destinate beneficiarului. 
 
Beneficiarul va suporta financiar refacerea lucrării solicitate în cazul în care se face direct vinovat de inexactitatea lucrărilor executate de 
Organizator. 
 
Neefectuarea lucrării de catre Organizator în termenul solicitat atrage plata unor penalităţi de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi de 
întârziere, calculate la valoarea comenzii ferme transmise de beneficiar. 
 

Fişierele transmise de beneficiar trebuie să fie 1/1, CMYK, .tif la 150 dpi sau .cdr (salvat în curbe) 

Dimensiuni lucrare 
Lungime (cm) Înălţime (cm) 

  
  Machetă (conform condiţiilor de mai sus)  DA                                               NU 

  Documente transmise în vederea realizării machetei 
  (vă rugăm să bifaţi) 

   text (document.doc) 

   fotografii (.tif, 300dpi, CMYK, min 50 cm) 
   siglă (.tif, 300dpi, CMYK, min 50 cm sau .cdr salvat in curbe 
   alte materiale: 

Data de predare  

Data de transmitere a comenzii  

Expozant 
Denumire  

Ștampilă și semnătură 

 


