
Municipiul Craiova 
Primària Municipiului Craiova 
Directia Elaborare i Implementare Proiecte 
Serviciul Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Nr. 4 T3. / 	 2014 

Caiet de sarcini 

LIAO 

achizitionare cu montaj a unui panou vizibilitate project (amplasare temporará) 
pentru proiectul ,,Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National" 

Unitatea Administrativ Teritorialä Municipiul Craiova, In cadrul proiectului ,,Amenajare 
parcare subterana in zona Teatrului National", dorete achizitionarea unui panou pentru 
amplasare temporara. 

Beneficiarul are obligatia contractualã sà informeze publicul In privinta sprijinului acordat 
de Uniunea Europeanã i de Guvernul Romãniei prin intermediul panourilor temporare si a plãcilor 
permanente. 

Conform Regulamentului Comisiei (CE) 1828/2006, Capitolul II, Partea I, amplasarea 
panourilor temporare este obligatorie pentru proiectele a cãror finantare depãseste 500.000 de euro 
si care constau In lucrãn de constructii. Fiecare panou va mentiona faptul Ca proiectul In cauzã a 
fost selectionat prin intermediul Programului Operational Regional si este partial finantat de 
Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Anuntul trebuie sâ precizeze 
contnbutia UE din valoarea proiectului. 

Dimensiunile impuse panoului temporar sunt de: 3m x 2m. 
Cel putin 25% din suprafaa panoului va fi aiocatã contribuiei Uniunii Europene i va 

include obligatoriu urmãtoarele informatii: 

1. Logo-ul Regio §i sloganul: "Initiativã localä. Dezvoltare regionaiä."; 
2. Logo-ul Guvemului României; 
3. Logo-ul M.D.R.T; 
4. Logo-ui Instrumentelor Structurale; 
5. Numele proiectului; 
6. Numele beneficiarului; 
7. Valoarea totaiã a proiectuiui; 
8. Contribuia Uniunii Europene (in RON); 
9. Contributia Guvernului României (in RON) (dacã este zero, pe rândul rezervat acestei sume se va 
scrie o linie de pauzä ( - 
10. Contributia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA) (In RON); 
11. Data inceperii proiectului; 
12. Data finalizãrii proiectului; 
13. Organism Intermediar; 
14. Autoritatea de Management; 
15. Constructor; 
16. Logo-ui Uniunii Europene i cuvintele: ,,Uniunea Europeanä", farà abrevien; 
17. Mentionarea  Fondului European pentru Dezvoltare Regionala (F.E.D.R.); 
18. Textul "Investim in viitorul tàu! Proiect selectat In cadrul Programul Operational Regional i 
co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalä". 



Dimensiunea fontului folosit pentru mentionarea contributiei financiare a Uniunii Europene 
va fi aceeasi cu a celui folosit pentru a comunica valoarea cofinantArii nationale  si flU mai micA de 
50% din dimensiunea fontului folosit pentru titlul proiectului. 

Panoul trebuie confectionat din tablA protejatA anticoroziv, cu grosimea de 0,7 mm 
inscnptionat fatalverso pe teava rectangulara de 40x6Omm. Acesta se va monta PC 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 stâlpilor, dimensiunea fundatiilor i 
modalitatea de prindere a panourilor ràmân la alegerea operatorilor economici, astfel Incât sa fie 
respectate conditiile impuse prin caietul de sarcini. La oferta se va prezenta analiza de pret pentru 
toate materialele cc intra in componenta panoului. 

Panoul va respecta In mod obligatoriu prevederile Manualului de Identitate Vizualä pentru 
Programul Operational Regional, editia a Ill-a, martie 2012, publicat pe pagina de web 
www.inforegio.ro . 

Informatii necesare a fl scrise pe panouri: 
- Project: ,,Amenajare parcare subteranâ In zona Teatrului National" 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ TeritorialA Municipiul Crajova 
- Valoarea proiectului: 	 84.401.175,20 lei 
- Contributia Uniunii Europene: 	67.550.215,75 lei 
- Contributia Guvemului Romaniei: 	14.838.356,48 lei 
- Contributia Beneficiarului: 	 2.012.566,97 lei 
- Data Inceperii proiectului: 	 20.12.2012 
- Data finalizärii proiectului: 	 20.03.2015 
- Organism Intermediar: 	 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA 

SUD-VEST OLTENIA 
- Autontate de Management: 	MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
- Constructor: 	 ASOCIEREA S.C. MITLIV EXIM S.R.L. - S.C. 

HABAU CONSTRUCTII S.R.L. Prin liderul de 
asociere S.C. MITLIV EXIM S.R.L. 

Pentru realizarea panourilor temporare se va folosi macheta avizatA de cãtre Agenia pentru 
Dezvoltare RegionalA Sud-Vest Oltenia, In calitate de Organism Intermediar, ataatA prezentului 
document. Panourile temporare vor fi amplasate conform coordonatelor indicate de beneficiar 

Termen de garantie: 	 minim 27 luni 
Durata contractului de achizitie: 30 zile 
Termen de predare al produsului: 30 zile 

Director Executiv 
Monica astasd 

Manager proiect 
MihAitA Fetoiu 

tntoc •t 
insp. Mahencioiu 
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