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CĂTRE TOŢI CEI INTERESAŢI 

Cu referire la: Achiziţia directă Servicii de informare i publicitate pentru proiectul "E-
EDUCATIE in unităţile din invăţământul preuniversitar din 
Municipiul Slatina", Cod SMIS 144560 

Cod/Coduri CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate 

Clarificare privind achiziţia directă publicată: 
• pe site-ul vvvvw.e-licitatie.ro rubrica publicitate anunţuri, anunţ de publicitar nr. 

ADV1266703 din data de 20.01.2022 12:40 

in conformitate prevederile legislaţiei in vigoare, Autoritatea Contractantă face următoarele 
clarificări: 

intrebarea nr. 1: 
Conform Manualului de Identitatea Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 In 

România, regăsim următoarele informaţii cu privire la autocolante şi plăcuţe: 
Dimensiunea recomandată este 100 x 100 mm, şi vor include emblema UE, sigla Guvernului 

României, sigla PO (dacă există) şi sigla Instrumentelor Structurale, numele proiectului, fraza 
„Proiect cofinanţat din Fondul... prin Programul Operaţional ... . 

Pentru mijloace fixe mari (ex. maşini i utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport 
marfă, altele asemenea) autocolantele/ plăcuţele vor avea o dimensiune adecvată acestor suporturi - 
recomandat 200 x 200 mm. Informaţiile obligatorii care trebuie afişate pe acestea sunt: emblema UE, 
sigla Guvernului României, sigla PO (dacă există), sigla Instrumentelor Structurale, numele 
proiectului, sloganul PO (dacă există), fraza "Proiect cofinanţat din prin Programul ..." şi numele 
proiectului In cadrul căruia a fost achiziţionat echipamentul respectiv. 

Beneficiarul va decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuţă, 1n funcţie de 
caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie să aibă In vedere necesitatea ca autocolantul/plăcuţa 
să fie vizibile pe toată durata de viaţă (ciclu funcţional) a acestuia. 

În Caietul de sarcini, dimensiunea autocolantelor este de 90 x 50 mm. 
Prin urmare, vă rugăm să ne specificaţi dimensiunea autocolantelor. 



Răspuns nr. 1: 

Dimensiunea autocolantelor va fi conform prevederilor caietului de sarcini (paginile 2, 5, 7) 
90mm*50 mm, dimensiune impusă de Anexa 3 la Contractul de finanţare şi anexă la caietul de sarcini, 
prevederile contractului de finanţare având intâietate faţă de Manualul de Identitate Vizuală.. 

Referitor la dimensiunea de 200 mm*200mm, precizăm că această dimensiune se referă la 
mijloace fixe mari, prin actualul proiect neachiziţionându-se mijloace fixe mari. 

Clarificarea se publică. în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice prin intermediul interfeţei 
www.e-licitatie.ro de unde poate fi accesată de către orice potenţial ofertant. 

intocmit, 
Moanţă anie a 


