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CAIET DE SARCINI 
pentru ,,achiziţ ie cu montaj panouri cu amplasare permanent ă, pentru de informare în cadrul 

proiectelor finanţate prin PNDL 11 2017-2020 

Unitatea administrativ teritorial ă  Municipiul Craiova dore şte achiziţ ionarea cu montaj de 
panouri de informare a publicului cu privire la implementarea unor proiecte de 
reabilitare/modernizare str ăzi din municipiu, lucrări finanţate de Guvernul României prin 
programul naţional de dezvoltare local ă  coordonat de MDRAPFE. 

Panourile vor semnala locurile investiţiilor: două  pentru fiecare obiectiv, amplasate la 
capetele străzilor, câte unul pe fiecare sens de circula ţie. 

Panourile vor fi suficient de vizibile, astfel încât trec ătorii să  poată  citi informaţ iile 
prezentate: 

• sigla Guvernului României 
• denumirea Ministerului Dezvolt ării Regionale Administraţ iei Publice ş i Fondurilor 

Europene 
• tipul proiectului implementat: reabilitare sau, dup ă  caz, modernizare strad ă  
• denumirea beneficiarului: Municipiul Craiova 
• denumirea programului prin care s-a finanţat investiţ ia: Programul naţional de 

Dezvoltare Locală  2017-2020 

Vizibilitatea ş i lizibilitatea panourilor vor trebui asigurate pentru o perioad ă  de minimum 3 
ani de la instalare. 

Panourile trebuie s ă  reziste la condiţiile meteo, iar în cazul deterior ării să  fie 
remediate/înlocuite în maximum 10 zile de la emiterea solicit ării. 

Panouri1e vor avea dimensiunile 2000x1200 mm, vor fi amplasate pe stâlpi metalici de 
susţinere la înă lţimea de 2500 mm faţă  de cota de teren, vor fi confecţ ionate din tablă  zincată  de 
grosime 0,4mm, pe cadru de ţeavă  rectangulară  40x60 mm, vopsită  anticoroziv. Materialul pe care 
se vor imprima caracterele va fi compatibil cu aplicarea pe tabla zincat ă, pe de-o parte, iar pe de 
cealaltă  parte cu cerin ţele impuse pentru inscrip ţionare de modelul în format electronic, preluat de 
beneficiar de la MDRAPFE şi pus la dispoziţ ia furnizorului de c ătre autoritatea contractant ă. Se 
va respecta codul de culoare PANTONE 280C (cod CMYK: C100, M72, Y0, K1 8; cod RGB: RO, 
G73, B144). 

Detaliile referitoare la caracteristicile şi dimensiunile materialelor folosite pentru 
confecţ ionarea stâlpilor, dimensiunile fundaţ iilor ş i modalitatea de prindere a panourilor vor fi alese 
de ofertanţ i astfel încât să  fie respectate condi ţ iile impuse mai sus. 

Se vor confec ţ iona ş i instala 6 panouri, după  cum urmează : 
• pentru strada Henry Ford 2 (dou ă  

) 
panouri; tip proiect: reabilitare strada Henry Ford 

• pentru strada Eliza Opran 2 (dou ă) panouri; tip proiect: modernizare strada Eliza Opran 
• pentru strada Razelm 2 (dou ă) panouri; tip proiect: modernizare strada Razelm 

Termen de realizare: 10 zile de la transmiterea notei de comand ă  de către beneficiar 
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