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Caietul de sarcini
privind achiziționarea simbolurilor corporative
Cod CPV 37000000-8
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Specificație tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință

2

3

4

5

6

Lotul 1
1

37000000-8 Drapel RM format mic (suport de masă)

buc.

20

2

37000000-8 Drapel Consiliul Superior al Procurorilor

buc.

20

3

37000000-8 Suport metalic

buc.

20

4

37000000-8 Drapel Consiliul Superior al Procurorilor

buc.

10

format mic (suport de masă)

format mic (suport de masă)

Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea drapelului 150*225mm.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea drapelului 150*225mm.
Suport inox pentru 2 drapele (poziția nr.1 și nr. 2) din
caietul de sarcini.
Stativul steagului de masă este compus din 3 detalii
confecționate din inox: stativul, piciorul pe care este
îmbrăcată pânza imprimată și o piuliță care se
înșurubează la capătul piciorului unde este îmbrăcată
pânza. Construcția steagului de masă va fi cu 2
picioare pe care vor fi îmbrăcate drapelele.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea drapelului 150*225mm;
Suport de masă inox. Stativul steagului de masă este
compus din 3 detalii confecționate din inox: stativul,
piciorul pe care este îmbrăcată pânza imprimată și o

5

37000000-8 Drapel Consiliul Superior al Procurorilor

buc.

1

piuliță care se înșurubează la capătul piciorului unde
este îmbrăcată pânza. Construcția steagului de masă
va fi cu 1 picior pe care se va îmbrăca drapelul.
Material: atlas pe 2 părți;
Mărimea drapelului 1*2 metri;
Franjuri de aur pe perimetrul pânzei, exceptând latura
de la hampă care se festonează cu fir de aur.
Descrierea drapelului
Drapelul reprezintă o pânză rectangulară albastră,
având în mijloc, sub o balanţă cu braţele egale în
echilibru, galbenă, o acvilă cu zborul pe jumătate
desfăcut, de aceeaşi culoare, cruciată galben, ţinând
în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea
stângă un gladium, ambele de asemenea galbene, şi
purtând pe piept un scut cu stema Ţării Moldovei (pe
roşu, un cap de bour galben, cu o stea cu cinci raze
între coame şi flancat jos în dextra de o roză
heraldică, iar în senestra de o semilună contumată,
toate de aceeaşi culoare), totul inclus într-un
trescheur dublu fleuronat de scut heraldic de tip
rectangular cu vârful rotunjit (1/2 h), galben.

Lotul 2

6

37000000-8 Drapel Consiliul Superior al Procurorilor

buc.

1

Material: atlas pe 2 părți;
Grosimea atlasului:450g;
Două șnururi de aur prinse de vârful hampei şi
terminate cu ciucuri
Mărimea drapelului 1*2 metri;
Înălțimea stativului de lemn 2.62 m;
Atașat exemplu pentru drapel și stativ.
Franjuri de aur pe perimetrul pânzei, exceptând latura
de la hampă care se festonează cu fir de aur.
Stativ din lemn și vârf standard pentru hampele
drapelelor (se anexează poza).
Descrierea drapelului
Drapelul reprezintă o pânză rectangulară albastră,
având în mijloc, sub o balanţă cu braţele egale în
echilibru, galbenă, o acvilă cu zborul pe jumătate
desfăcut, de aceeaşi culoare, cruciată galben, ţinând
în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea

stângă un gladium, ambele de asemenea galbene, şi
purtând pe piept un scut cu stema Ţării Moldovei (pe
roşu, un cap de bour galben, cu o stea cu cinci raze
între coame şi flancat jos în dextra de o roză heraldică,
iar în senestra de o semilună contumată, toate de
aceeaşi culoare), totul inclus într-un trescheur dublu
fleuronat de scut heraldic de tip rectangular cu vârful
rotunjit (1/2 h), galben.

Lotul 3
7

37000000-8 Drapel Consiliul Superior al Procurorilor

*Se anexează

drapelul Consiliului Superior al Procurorilor.

buc.

2

Material: pânză;
Caracteristici: brodat pe 2 părți;
Mărimea drapelului: 1*2 metri;
Franjuri de aur pe perimetrul pânzei, exceptând latura
de la hampă care se festonează cu fir de aur.
Descrierea drapelului
Drapelul reprezintă o pânză rectangulară albastră,
având în mijloc, sub o balanţă cu braţele egale în
echilibru, galbenă, o acvilă cu zborul pe jumătate
desfăcut, de aceeaşi culoare, cruciată galben, ţinând
în gheara dreaptă un sul de hârtie sigilat, iar în cea
stângă un gladium, ambele de asemenea galbene, şi
purtând pe piept un scut cu stema Ţării Moldovei (pe
roşu, un cap de bour galben, cu o stea cu cinci raze
între coame şi flancat jos în dextra de o roză heraldică,
iar în senestra de o semilună contumată, toate de
aceeaşi culoare), totul inclus într-un trescheur dublu
fleuronat de scut heraldic de tip rectangular cu vârful
rotunjit (1/2 h), galben.

Drapelul Consiliului Superior al Procurorilor

Exemplu pentru poziția 6 din caietul de sarcini.

