
Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare i Implementare Proiecte 
Nr. 33947 / ji, 03.2014 
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J~ 

Caiet de sarcini 
achizitie cu montaj a unui panou vizibilitate project (panou tempor rr cadrul proiectului 

,,Centru de sprijin al IMM-urilor i institutelor de cerceta §i inovare" 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Craiova, in cadrul proiectului ,Centru de sprijin al IMM-
urilor ji institutelor de cercetare i inovare", dore~te achizitionarea cu montaj a unui panou temporar 

necesar asigurarii vizibilitatii proiectului mai-sus mentionat. 
Beneficiarul are obligatia contractuala sa informeze publicul in privinta sprijinului acordat de 

Uniunea Europeans i de Guvernul Romaniei acestui proiect prin intermediul panoului temporar. 
Conform Regulamentului Comisiei (CE) 1828/2006, Capitolul II, Partea I, amplasarea panourilor 

temporare este obligatorie pentru proiectele a caror finantare depase§te 500.000 de euro care constau in 
lucrari de constructii. Panoul va mentiona faptul ca proiectul in cauza a fost selectionat prin intermediul 
Programului Operational Regional §i este partial finantat de Uniunea Europeans prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionala. Anuntul trebuie sa precizeze contributia UE din valoarea proiectului. 

Dimensiunea impusa a panoului temporar este de: L 3m xh 2m. 
Cel putin 25% din suprafata panoului va fi alocata contributiei Uniunii Europene §i va include 

obligatoriu urmatoarele informatii: 

1. Logo-ul Regio §i sloganul: "Initiative locals. Dezvoltare regionals."; 
2. Logo-ul Guvernului Romaniei; 
3. Logo-ul MDRAP; 
4. Logo-ul Instrumentelor Structurale; 
5. Numele proiectului; 
6. Numele beneficiarului; 
7. Valoarea totals a proiectului; 
8. Contributia Uniunii Europene (in RON); 
9. Contributia Guvernului Romaniei (in RON) (dace este zero, pe randul rezervat acestei sume se va scrie 
o linie de pauza ( - ); 
10.Contributia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA) (in RON); 
11. Data inceperii proiectului; 
12.Data finalizarii proiectului; 
13. Organism Intermediar; 
14.Autoritatea de Management; 
15.Constructor; 
16.Logo-ul Uniunii Europene §i cuvintele: "Uniunea European&", fare abrevieri; 
17.Mentionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regionals (FEDR); 
18. Textul "Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional i co-
finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionals". 

Dimensiunea fontului folosit pentru mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene va fi 
aceea§i cu a celui folosit pentru a comunica valoarea cofinantarii nationale §i nu mai mica de 50% din 
dimensiunea fontului folosit pentru titlul proiectului. 

Panoul trebuie confectionat din table neagra vopsita anticoroziv, cu grosimea de 0,4 mm, 
inscriptionat fata/verso, pe cadru din teava rectangular& de 40x60 mm. Acesta se va monta pe doi stalpi 
metalici de sustinere, la o inaltime de 2,5 m de sol. Alte detalii referitoare la caracteristicile §i 
dimensiunile materialului folosit pentru confectionarea stalpilor, dimensiunea fundatiilor i modalitatea 
tip nrinrdPn- a nanniiliii r3man 	 ...+c 1 ...,.R♦ ..x 	 -..a 	_ t:.::t_ 



impuse prin caietul de sarcini. La ofertA se va prezenta analiza de pret pentru fiecare material ce inträ In 
componena panoului. 
Panoul va respecta In mod obligatoriu prevederile Manualului de Identitate Vizualä, Editia a IV-a 
(versiunea consolidatA), martie 2013, publicat pe pagina de web www.inforegio.ro . 

Pentru realizarea panoului temporar se va folosi macheta avizatä de cätre Agenia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, In calitate de Organism Intermediar, ataatä prezentului 
document. Panoul temporar va fi amplasat conform coordonatelor indicate de beneficiar. 

Termen de garanie: minim 12 luni 
Durata contractului de achizitie: 15 zile 
Termen de predare a! produsului: 15 zile 

Director Executiv 
Monica Nastasä 

Sef Se *c* 
Cristiana Gäu 

Intocmit, 
Ref. Spec. Georeeta Tudor 

G.T.12 expi. 
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