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ANEXA 

Specificații tehnice stampile 

• Stampila model 1  
o Format dreptunghiular cu text 
o Shape outline conform grafica, culoare neagra 
o Material carcasa stampila lemn 
o Dimensiuni placuta suport cauciucat pentru text: 50 mm/10 mm 
o Font, dimensiune, stil si culoare caractere : Trebuchet MS, 10, italic, negru 
o Cu dispozitiv si tusiera 

 

 

 

 

• Stampila model 2    
o Format dreptunghiular cu text, colturi rotunjite 
o Shape outline conform grafica, culoare neagra 
o Material carcasa stampila lemn 
o Dimensiuni placuta suport cauciucat pentru text: 85 mm/10 mm 
o Font, dimensiune, stil si culoare caractere : Trebuchet MS, 10, italic, negru 
o Cu dispozitiv si tusiera 

 

 

 

 

• Stampila model 3 
o Format dreptunghiular cu text 
o Shape outline conform grafica, culoare neagra 
o Material carcasa stampila lemn 
o Dimensiuni placuta suport cauciucat pentru text: 70 mm/20 mm 
o Font, dimensiune, stil si culoare caractere : Trebuchet MS, 10, normal, negru 
o Cu dispozitiv si tusiera 

 
 
 
 
 
 
 

“SIPOCA 310 / 112266 
Proiect finantat din POCA 

Remis spre rambursare catre AM POCA” 

“Decontez din proiectul SIPOCA 310/112266 suma 
de  …….…….. din valoarea facturii fara TVA” 

“Certificarea realitatii, 
regularitatii si legalitatii.” 
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• Stampila model 4 

o Format dreptunghiular cu text 
o Shape outline conform grafica, culoare neagra 
o Material carcasa stampila lemn 
o Dimensiuni placuta suport cauciucat pentru text: 85 mm/10 mm 
o Font, dimensiune, stil si culoare caractere : Trebuchet MS, 10, italic, negru 
o Cu dispozitiv si tusiera 

 

 

 

 

• Stampila model 5 
o Format oval cu text 
o Shape outline conform grafica, culoare albastru navy 
o Material carcasa stampila lemn 
o Dimensiuni placuta suport cauciucat pentru text: 20 mm/10 mm 
o Font, dimensiune, stil si culoare caractere : Trebuchet MS, 10, italic, negru 
o Cu dispozitiv si tusiera 
o Model portabil 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

“Factura a fost inclusa in cererea de plata nr. 
……./………………………… 

 Conform cu originalul 


