
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
Nr. 152756/ l. 10 . 

e aprobă, 
Ordonatonciva1 de credite 

- 

Caiet de sarcini 
achiziţie cu montaj un panou vizibilitate proiect (panou temporar) în cadrul proiectului 

,,Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova, în cadrul proiectului: ,, ,,Amenajarea de 
parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu, doreşte achizi ţionarea cu 
montaj a unui panou temporar necesar asigur ării vizibilităţii proiectului mai-sus menţionat. 

Benefîciarul are obliga ţia contractual ă  să  informeze publicul în privinta sprijinului acordat de 
Uniunea Europeană  şi de Guvernul României prin intermediul panourilor temporare. 

Conform Regularnentului Comisiei (CE) 1 828/2006, Capitolul 11, Partea I, arnplasarea panourilor 
temporare este obligatorie pentru proiectele a c ăror finanţare depăşeşte 500.000 de euro şi care constau în 
lucrări de construc ţii. Fiecare panou va men ţiona faptul că  proiectul în cauză  a fost selecţionat prin 
intermediul Prograrnului Opera ţional Regional şi este parţial fînanţat de Uniunea European ă  prin Fondul 
European de Dezvoltare Regional ă. Anunţul trebuie să  precizeze contribuţia UE din valoarea proiectului. 

Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fl alocată  contribuţiei Uniunii Europene şi va include 
obligatoriu următoarele informa ţii: 

1. Logo-ul Regio şi sloganul: Iniţiativă  locală. Dezvoltare regională.; 
2. Logo-ul Guvernului României; 
3. Logo-ul MDRAP; 
4. Logo-ul Instrumentelor Structurale; 
5. Numele proiectului; 
6. Numele beneficiarului; 
7. Valoarea totală  a proiectului; 
8. Contribuţia Uniunii Europene (în RON); 
9. Contribuţia Guvernului României (în RON) (dacă  este zero, pe rândul rezervat acestei sume se va scrie 
o linie de pauză  ( - )); 
10. Contribu ţia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA) (în RON); 
11. Data începerii proiectului; 
12. Data finalizării proiectului; 
13. Organism Intermediar; 
14. Autoritatea de Management; 
15. Constructor; 
16. Logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: Uniunea European ă , fără  abrevieri; 
17. Menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regional ă  (FEDR); 
18. Textul Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Prograrnul Opera ţional Regional şi co-
flnanţat de Uniunea European ă  prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional ă . 

- 



Dimensiunea fontului folosit pentru men ţionarea contribu ţiei fmanciare a Uniunii Europene va 1î 
aceeaşi cu a celui folosit pentru a comunica valoarea cofinan ţării naţionale şi nu mai mică  de 50% din 
dimensiunea fontului folosit pentru titlul proiectului. 

Dimensiunea impusă  pentru panoul temporar este de: 3m x 2m. 

Materialul din care va fi confec ţionat panoul trebuie s ă  1îe rezistent la condi ţiile meteo şi, în caz 
de deteriorare, s ă  fie înlocuit în maxim 10 zile. 

De asemenea, vizibilitatea şi lizibilitatea trebuie asigurate pe toat ă  durata afişării panoului. 
Astfel, panoul trebuie confec ţionat din tablă  neagră  vopsită  anticoroziv, cu grosimea de 0,4 mm, 

inscripţionat faţă/verso, pe cadru din ţeavă  rectangulară  de 40x60 mm. Acesta se va monta pe doi stâlpi 
metalici de susţinere, la o înălţime de 2,5 m de sol. Alte detalii referitoare la caracteristicile ş i 
dimensiunile materialului folosit pentru confec ţionarea stâlpilor, dimensiunea funda ţiilor şi modalitatea 
de prindere a panoului rămân la alegerea operatorilor economici, astfel încât sa fie respectate condiţiile 
impuse prin caietul de sarcini. La ofert ă  se va prezenta analiza de pre ţ  pentru 1îecare material ce intr ă  în 
componenţa panoului. 

Panoul va respecta în mod obligatoriu prevederile Manualului de Identitate Vizual ă, Ediţia a IV-a 
(versiunea consolidat ă), martie 2013, publicat pe pagina de web www.inforeio.ro . 

Pentru realizarea panoului temporar se va folosi macheta avizat ă  de către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, ata şată  prezentului 
document. Panoul temporar va 1î amplasat in locatia indicata de bene1îciar. 

Pe toata perioada de garantie, operatorul economic va efectua orice modi1îcare solicitata de 
bene1îciar cu privire la informatiile inscriptionate pe panou, fara costuri suplimentare. 

Termen de garanţie: 4 luni 
Termenul de predare: 5 zile de la transmiterea notei de comanda din partea bene1îciarului. 

Director executiv, 

Mana 	roiect, 	 Manager telmùc, 
Smaranorian 

Manager fînanciar, 
Dicianu Marinela 

Responsabil achizitii, 
Nita Ramona 

de,  44!~—  
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