
 

SOLICITARE 

Referitor la anuntul dumneavoastra de publicitate cu nr. ADV1142584, va adresam urmatoarele intrebari: 

 1. Pentru panoul temporar ati scris „Panoul publicitar (temporar) va fi compus din doi stalpi de susținere, 

placa metalica inscriptionata pe ambele fete cu același text...." Panoul poate fi executat din cadru metalic 

din țeava rectangulara de 40x40x2 peste care se aplica pe ambele fete o folie PVC inscriptionata fixata cu 

nituri sau cadru metalic pe care se aplica tabla zincata de 0,4 mm fixata cu nituri peste care se aplica 

autocolant printat și laminat UV. Dorim sa știm care din cele doua variante este acceptata.  

2. Pentru etichetele autocolante mentionati doua dimensiuni: 100mm x 100mm si 300mm x 300mm. Dorim 

sa ne comunicati cate autocolante, din totalul de 2200, se vor executa la dimensiunea de 100mm x 100mm 

si cate autocolante la dimensiunea de 300mm x 300mm. 

 Asteptam raspunsul dumneavoastra referitor la solicitarea noastra de clarificari. 

 

RASPUNS 

Avand in vedere  Caietul de sarcini privind  achiziția serviciilor de informare și publicitate va comunicam 

urmatoarele: 

1. Panoul publicitar va avea material rezistent la actiuni termice si mecanice, inclusiv materialele 

folosite pentru inscrisuri si protectie sa asigure o buna vizibilitate si rezistenta in timp, la intemperii, variatii 

climatice etc. Daca acesta se deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. mediu, vandalism, furt), firma 

prestatoare va trebui sa le refaca in maxim 15 zile lucrătoare. 

In conformitate cu Manualul de identitate vizuala POR, acest panou se compune din:      panou- structura 

metalica rezistenta la intemperii, vizibilitatea si lizibilitatea informatiilor    trebuie asigurata pe toata durata 

afisarii panoului;de regula, panoul se aseaza la 2 m de sol, din material rezistent la actiuni termice si 

mecanice. 

 Materialul din care va fi realizat ramane la latitudinea dumneavoastra, cu respectarea cerintelor aratate mai 

sus. 

2. Etichetele autocolante vor fi executate astfel: 1.100 buc – 100mm x 100mm si 1.100 buc- 300mm 

x 300mm. 


