
 
 
Intrebare  
Jurnal financiar pentru adulți - carnet A5, personalizat/design/tips&trick, 160 foi, cu spirală, copertă 
carton, design conform Brand Book-ului – 400 bucăți; 
Aveti vreo mostra ca sa inteleg mai bine ce se are in vedere? 
Eu presupun ca e vorba de Cash Book sau Diary, adica un jurnal unde se duce evidenta cheltuielilor si 
veniturilor zilnice? 
 
Raspuns 
Crearea jurnalului financiar pentru adulți are drept scop crearea unui jurnal de evidență a cheltuielilor și 
veniturilor, inclusiv notițe privind economiile, scopuri, tips&tricks (de ex. roata vieții, scopurile fiecărei 
luni/ an, afirmați ș.a. pentru conștientizarea importanței planificării). 
Prestatorul de servicii selectat va prezenta câteva modele pentru aprobare UCIP, care să corespundă 
grupului țintă și scopului activității prezentat în TdR. 
UCIP  a identificat câteva modele, care corespund așteptărilor, care le prezint mai jos: 
https://www.amazon.com/Monthly-Weekly-Budget-Planner-Organizer/dp/B07LB7NP69  
https://www.etsy.com/listing/801232230/financial-planner-printable-bill-
planner?ref=landingpage_similar_listing_bot-2  
https://onplanners.com/template/monthly-budget-original-style  
https://onplanners.com/template/weekly-planner-with-habit-tracker  
 
Intrebare  
Aceste carnete arata foarte bine si utile, dar ele presupun design per pagina daca contentul per pagina e 
diferit si va iesi designul mai scump decit printul. 
Dar voi indica asta ca nota la pret. 
 
Raspuns  
Jurnal financiar pentru adulți - carnet A5, personalizat/design/tips&trick, 160 foi, cu spirală, copertă 
carton, design conform Brand Book-ului – 400 bucăți; 
Design-ul va fi elaborat pentru 6 machete diferite, dupa cum urmeaza: 

 130 foi  - template pentru zilele luni-vineri, similar https://onplanners.com/template/monthly-
budget-original-style  

 26 foi   -  template pentru zilele de simbata-duminica 
 4 foi - tips&tricks (de ex. roata vieții, scopurile fiecărei luni/ an, afirmați ș.a. pentru conștientizarea 

importanței planificării). 
 

Jurnal financiar pentru copii  - carnet A6, personalizat/desing/tips&trick, 60 foi, cu spirală, copertă 
carton, design  conform Brand Book-ului  - 150 bucăți; 
Design-ul va fi elaborat pentru 5 machete diferite, dupa cum urmeaza: 

 52 foi  - template săptămânal https://onplanners.com/template/monthly-budget-casual-style 
 8 foi - tips&tricks (de ex. roata vieții, scopurile fiecărei luni/ an, afirmații ș.a. pentru conștientizarea 

importanței planificării). 
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