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Programul Operaţional Regional
Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere "
Domeniul major de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor
de locuinţe
Titlul proiectului: „Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor
nr. 42 şi Calea Naţională nr. 56"
Cod SMIS: 53069
Beneficiar: Municipiul

Botoşani

APROBAT,
Primar
Ovidiuli"

CAIET DE SARCINI
achiziţie servicii de informare şi publicitate
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1. INFORMAŢII GENERALE

1.1.Localizare:
România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani

1.2.Autoritatea Contractantă
UAT Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1 este autoritate responsabilă de
desfăşurarea tuturor activităţilor specifice pentru implementarea proiectului.
1.3.Prezentarea proiectului
UAT Municipiul Botoşani a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, contractul de finanţare nr. 4632 pentru
proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 şi Calea
Naţională nr. 56", în cadrul Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1 "Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe.
Valoarea totala a proiectului este de 2.194.846,42 lei, finanţarea nerambursabilă fiind acordată în
proporţie de 60% pentru cheltuielile eligibile.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin creşterea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Botoşani, în conformitate cu Obiectivele
Strategiei Europa 2020, contribuind astfel la creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă locală,
consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului consta în creşterea eficienţei energetice a 3 blocuri de
locuinţe din Municipiul Botoşani în vederea obţinerii unei economii anuale de energie de minim
40% pe parcursul a 12 luni, prin diverse masuri de reabilitare termică:
Lucrări de intervenţie la spaţiile exterioare ale blocului de locuinţe
Lucrări de reparaţii
Lucrări conexe
Implementarea masurilor de eficienţă energetică propuse prin prezentul proiect, va conduce
la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei Municipiului Botoşani, prin:
îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
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Reducerea consumurilor energetice;
Reducerea costurilor de întreţinere pentru incălzire şi apă caldă menajeră;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie,
resultând implicit utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia
Europa 2020.
2. SCOPUL CONTRACTULUI DE SERVICII
Obiectul general al contractului îl reprezintă achiziţia serviciilor de informare şi publicitate în
cadrul proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr.
42 şi Calea Naţională nr. 56", cod SMIS 53069.
3. ACTIVITĂŢI SPECIFICE DE REALIZAT ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Ofertantul devenit contractor va îndeplini următoarele tipuri de servicii:
Organizare evenimente de Relaţii Publice: 2 comunicate de presă - primul la lansarea
activităţilor prevăzute a fi realizate conform prezentei cereri de finanţare - la demararea lucrărilor
de reabilitare termică a celor 3 blocuri de locuinţe şi cel de-al doilea la încheierea activităţilor
prevăzute a fi realizate conform prezentei cereri de finaţare.
Promovarea şi asigurarea vizibilităţii proiectului
Realizarea a 3 panouri informative care vor fi instalate la locul execuţiei lucrărilor
Realizarea a 3 plăci permanente instalate la sfârşitul implementării proiectului, pentru
perioada postimplementare.
Specificaţii tehnice
3 PANOURI

-Panoul va menţiona faptul că proiectul în cauză a fost selecţionat prin

TEMPORARE

intermediul POR şi este parţial finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională.
-Modul de împărţire a informaţiilor pe suprafaţa panoului va fi: 25% pentru
siglele din partea de sus a panoului, 25% pentru punctele 16 -18, 50% pentru
partea centrală cu informaţii despre proiect. Informaţiile care trebuie incluse
obligatoriu pe un panou sunt:
1. Logo-ul Regio (sigla şi sloganul);
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;
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8. Contribuţia Uniunii Europene (în RON);
9. Contribuţia Guvernului României (în RON) (dacă este zero, se va scrie o
linie de pauză (-));
10. Contribuţia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeKgibile +
TVA) (în RON);
11. Data începerii proiectului;
12. Data finalizării proiectului;
13. Organism Intermediar;
14. Autoritatea de Management;
15. Constructor (va fi eliminat acest punct în situaţia achiziţiei de
echipamente);
16. Logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: "Uniunea Europeană", fară
abrevieri;
17. Menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
18. Textul "Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul
Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională".
Materialul din care va fi confecţionat panoul trebuie să fie rezistent la
condiţiile meteo şi, în caz de deteriorare, să fie înlocuit în maxim 10 zile. De
asemenea, vizibilitatea şi lizibilitatea trebuie asigurate pe toată durata afişării
panoului. Dimensiunea pentru panourile temporare este l=3m si h=2m.
Ofertantul va realiza panoul in integralitatea lui adica: panou, cadrul metalic,
stâlpi şi buloane de prindere a panoului de cadrul metalic.
Panoul va fi inscripţionai faţă-verso şi se va monta la 2,5 m de sol, astfel încât
stâlpul să aibă o înălţime de 5m de la sol. Lungimea totala a stâlpului trebuie
să fie de 6m, având prevăzută o fundaţie de beton care sa asigure stabilitatea
necesara.
Vor fi respectate prevederile din Manualul de Identitate Vizuală pentru POR.
Operaţiunile de montare a panourilor temporare revin în sarcina Prestatorului.
3 PLACI

Placa permanenta va fi montată la 6 luni de la finalizarea proiectului, la

PERMANENTE

locaţia unde s-au realizat lucrările, in locul cel mai vizibil.
Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe
o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional
Regional 2007 - 2013.
Dimensiunea minimă admisă a unei plăci este de 70 cm x 45 cm. Cel puţin
25% din suprafaţa panoului va fi alocată punctelor 11 -13. Informaţiile care
trebuie incluse obligatoriu pe o placă sunt:
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1. Logo-ul Regio (sigla şi 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 (valoarea efectiv plătită, atât de beneficiar, ca
şi cheltuieli nerambursabile, cât şi sumele rambursate)(în RON);
8. Data începerii şi a finalizării proiectului;
9. Organism Intermediar;
10. Autoritatea de Management;
11. Logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: "Uniunea Europeană", fără
abrevieri;
12. Menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
13. Textul "Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul
Operaţional Regional şi cofmanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională".
Materialul din care va fi confecţionată

placa trebuie să fie rezistent la

condiţiile meteo, radiaţii UV, iar în caz de deteriorare, să fie înlocuita în cel
mai scurt timp posibil. Materialul de confecţionare trebuie sa fie din metal.
Plăcile vor fi realizate în policromie. De asemenea, vizibilitatea şi lizibilitatea
trebuie asigurate pe toată durata afişării plăci.
Vor fi respectate prevederile din Manualul de Identitate Vizuală pentru POR
Operaţiunile de montare a plăcilor permanente revin în sarcina Prestatorului
2 inserţii ziar local /

2 inserţii ziar local sau comunicate de presă atat la începutul implementării

comunicate de presă

proiectului cat si la incetarea implementării proiectului cu date despre:
investitia realizata (amplasament, scop, beneficiari, valoare), menţionarea
rezultatelor aşteptate si a măsurilor obligatorii prevăzute de regulamentele
specifice ale Comisiei Europene. Canale media folosite: presa scrisa.
Vehicule folosite: ziar judeţean, inserandu-se macheta pe prima pagina a
ziarului.
Macheta pentru inserţii/comunicat va fi în format lA pagină, color şi se va
insera pe prima pagină a ziarului judeţean, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Identitate Vizuală. La lansarea proiectului şi la închiderea
proiectului se va publica câte un comunicat de presă.

Page 5 of 7

ROMÂNIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.roprimaria@primariabt.ro

Măsurile de informare şi publicitate se vor realiza în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale,
Regulamentul CE nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE nr.
1083/2006 şi a Regulamentul CE nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul
European de Dezvoltare ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile
finanţate din instrumente structurale, cu modificările ulterioare.

Promovarea proiectului: se va realiza conform indicaţiilor tehnice din Manualul de
Identitate Vizuală pentru POR. In promovarea proiectului se va acorda importanţă asigurării
vizibilităţii şi transparenţei acţiunilor UE.
Materialele mentionate anterior vor fi transmise către OI pentru avizare, inainte de lansarea
sau utilizarea lor si se va aştepta avizarea lor, (acestea vor fi transmise cu cel puţin 15 zile
lucratoare inainte de lansarea sau utilizarea lor si se va aştepta avizarea lor). Prestatorul de servicii
de publicitate va trimite machetele Autorităţii contractante şi va aştepta avizarea lor de către
Organismul Intermediar.
4. RECEPŢIA ŞI PLATA
Recepţia se va realiza după montajul panourilor la locaţia investiţiei şi dupa publicarea inserţiilor/
comunicatelor de presă într-un ziar local urmat de semnarea unor procese verbale de predare primire şi
recepţie între prestator şi beneficiar.
Prestatorul va putea emite 2 facturi:
•

prima

după

realizarea

şi

montajul

panourilor

temporare

şi

a

primei

inserţii/comunicatului de presă
•

a doua după realizarea şi montajul plăcilor permanente si după publicarea celei de-a
doua inserţii/comunicatului de presă.

5. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA OFERTEI
Cuprinderea incompletă sau neincluderea tuturor specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini în
cadrul ofertelor tehnice prezentate de către ofertanţi, astfel cum sunt solicitate de către Autoritatea
Contractantă conduce la neconformitatea acesteia potrivit dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. a din HG 925/06
cu modificările şi completările ultrioare.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul caiet de
sarcini. Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească valoarea totală a bugetului alocat pentru
această achiziţie.
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6. CERINŢE PRIVIND RESURSELE UMANE
Prestatorul va trebui să asigure personal calificat în vederea îndeplinirii eficiente a tuturor
activităţilor solicitate în cadrul contractului, astfel încât în final să atingă obiectivele generale şi
specifice ale contractului.
7. CERINŢE OBLIGATORII CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR
7.1. Condiţiile de la locul de muncă
Ofertantul se angajează ca pe întreaga durată a contractului să respecte în totalitate condiţiile şi
obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite prin
legislaţia naţională şi europeană.
7.2. Cerinţe minime privind logistica
Ofertantul se obligă să respecte legislaţia în vigoare ce reglementează condiţiile la locul de muncă.
De asemenea, ofertantul devenit contractor se va asigura că echipa desemnată pentru prestarea serviciilor
cuprinse în contract are acces la o bază materială dotată şi susţinută corespunzător (spaţiu de lucru,
echipamente specifice, etc). Toate costurile legate de implementarea contractului vor fi incluse de către
ofertant în preţul ofertat.
Niciun echipament nu va fi achiziţionat în numele Autorităţii Contractante ca parte a acestui
contract sau transferat Autorităţii Contractante la sfârşitul acestui contract.
8. ALTE INFORMAŢII
Ofertantul devenit contractor va conlucra cu echipa de management de proiect a Autorităţii
Contractante pe parcursul derulării tuturor activităţilor proiectului.
Dreptul de proprietate, incluzând drepturile patrimoniale de autor asupra materialelor ce rezultă din
contractul de furnizare fac obiectul Caietului de sarcini se transferă de la prestator la Autoritatea
Contractantă din momentul semnării fară obiecţiuni a proceselor verbale de recepţie a rapoartelor.
Oana NEICĂ

Raluca Bălăşcău

Mihaela Ursache

Bogdan Munteanu
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