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Obiectul achizitiei

Prezentu! Caiet de sarcini este parte a documentaliei pentru atribuirea contractului av6nd ca obiect
prestarea Serviciilor de de informare gi publicitate pentru proiectul ,,REABILITARE TERMICA COnp feX
2", cod SMIS 120773, finanfat prin POR 2014 -2020, componenta POR/20L7lLO.3lLl7regiuni, Axa
prioritari 10 - imbunitifirea infrastructurii educafionate, Prioritatea de investilii: 10.1 - lnvestifiile in
educatie gi formare, inclusiv in formare profesionali pentru dobindirea de competenfe gi inv5lare pe
tot parcursu! viefiii prin dezvoltarea infrastructurii de educatie gi formare, Obiectiv specific:lO.3 -
Cregterea relevanfei invilSm6ntului tertiar universitar in relaf,ie cu piafa fo4ei de munci gi sectoarele
economice competitive.

lnformafii proiect
Locafie: Municipiul lagi, Blvd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.31
lnformalii proiect - numdrul cadastra! al imobilelor ce fac obiectul proiectului L58521- C14
incheierea de carte funciari nr. t79641
incheierea de carte funciari nr. 5691L
incheierea de carte funciard nr. 82006

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopu I proiectul ui

Cregterea calitSlii infrastructurii Facultilii de Textile - Pieldrie si Management lndustrial, din
cadrul UniversitSfii tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi si imbunitS[irea conditiilor pentru o pregitire
profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile piefei muncii, adaptate nivelutui de dezvottare
tehnologica si cerinfelor specifice sectorului economic.

lnvestifia propusd prin proiect are rolul de a crea mediul propriu pentru derularea in condilii
optime a activit5fii didactice in cadrul Facult5trii de Textile - Pielirie si Management lndustrial, din cadrul
Universitifii tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi. Lucririle propuse prin documentafia tehnicd duc la
cregterea participirii la procesul de educalie a studenfilor, respectiv la cre$terea nivelului de catitate a
pregitirii populaliei active.

Obiectivele specifice ale proiectului
7. CreStereo numdrului de participonli la
oferite studenlilor
2. Adoptareo infrastructurii instituliei de
i ntermedi u I I ucrd rilo r de reabil ita re

procesul de educolie prin imbundtdsireo condisiilor de studiu

invd;dmdnt superior la stondardele de calitote europene prin

Rezultate asteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1. Valoore lo inceputul implementdrii proiectului
Numirul total de participan!i la procesul educafional in
proiectului: 1100 (din care: fete 700, biietri 400, persoane
categoriilor dezava ntajate 320).

2. Valoore estimotd lo finalul implementdrii proiectului
Numirul total de participan!i la procesul educafional in

proiectului: 1142 (din care: fete 725, biiegi 417, persoane
categoriilor dezavantajate 325).

unitatea de infrastructura subiect al
cu dizabilit5ti 0, persoane aparlin6nd

unitatea de infrastructura subiect al
cu dizabiliteti 0, persoane aparlin6nd

3. Categoria infrastructurii subiect ol proiectului: institu!ie de inv515m6nt superior

I euhvardut Prof. Dimitrie Mangeron nr.67,70fi)50, lati
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Descrierea investitiei
lnvestifia finanfati consti in reabilitarea termici gi amenajarea unui lift panoramic pentru

imobilul format din 5 tronsoane aferent Facultdlii de Textile - PielSrie din cadrul UniversitSfii Tehnice
,,Gheorghe Asachi" din lagi .

ClSdirea care face obiectul prezentului proiect, a fost construitd in 1.987-1990 si p6ni in prezent
nu s-a realizat nici o intervenlie in vederea reabilitirii.

lmobilul are urmdtoorele corocteristici :

o Localitate: Municipiul lA$l;
o Adresa: Blvd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 31
o Zona seismica de calcul conform PTOO-L/2OO6:

- perioada de colt, Tc=0,7 sec;

- accelerafia pentru cutremure , ag=0,25 g;
- clSdirea se incadreazd in clasa de risc seismic : !ll

o Clasa de importan!5 a constructiei conform P100-1/2006: lll;

A o Categoria de importanfi a construcfiei conform HG nr. 76611997 C- normala;
o Gradul de rezisten!5 la foc: ll
o Zona climatici: lll;
o Anii de execufie a clSdirii: 1987-1990
o Categoria clSdirii: Clddiri destinate invS[Sm6ntului;
o Regimul de ocupare: semipermanent (12 h din 24,5 zile din7, minim S luni pe an); clidirea este

utilizati mai mult de 4 luni pe an.
o Funclia clSdirii: clSdire in care se desfSpoard activit5fi educalionale/invitim6nt in toata clSdirea;
o
o

ClSdirea este compusa din 5 tronsoane.
Regim de inilfime:
- Tronson L-P+ZE;
-Tronson 2-P+2E;
-Tronson3-P+2E;
-Tronson 4-P+2E;
-Tronson5-P+4E;
Suprafa[a construita la sol: 1.263,05 mp
Suprafala desfSguratS: 4.461,50 mp
Structura de rezistenta: Elemente prefabricate de beton armat.
Lucriri conform PT:

- Termoizolarea fa[adelor cu vata bazaltici 9i finisarea cu tencuiala decorativa
- Realizarea unui sistem de fafadi ventilata inchisi la partea exterioara cu placi texturate din fibro

ciment
- inlocuirea sistemului constructiv de terasa existent cu sistem nou ce permite o izolare

hidrotermica superioara
- Montarea unei timplSrii din aluminiu care va crea o imagine uniforma la nivelul faladelor
- Montarea pe console a unor sisteme de brisolei! fixe din aluminiu
- Montarea ugilor din tSmplSrie de aluminiu la exterior
- Dotarea cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitili, panta de 8o/o.

- Amenajarea, in zona holului central din tronsonul4, unui lift panoramic.
o lmobilul nu se afla in raza monumentelor istorice si nu face parte din Natura 2000.
o Nu au fost demarate lucriri pana in prezent.
o in cadrul acestui proiect sunt cheltuieliincadrate parlialin categoria cheltuielilor neeligibile (pentru a

respecta condiliile de eligibilitate): Proiectare gi inginerie, Consultan!5, Ob[inerea de avize acorduri,
autoriza!ii.

I Aulevardut Prof. Dimitrie Mangeron nr.67,7fiD5e lagi
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Descriere tehnici a proiectului
Lista echipamente
1. Lift 8 persoane

Lift 525 kg

Capacitate 8 persoane

Viteza L m/s
Statii : 3
Putere motor 4,6 kW

2. Tablou electric T.E.

Tablou electric tip dulap metalic cu compartiment pentru aparataj de proteclie si conectare.

Context
in prezent, conform HG nr. L4O/2OL7 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului

domeniilor si a! specializirilor/programelor de studii universitare si a structurii institufiilor de
invSlim6nt superior pentru anu! universitar 20L7 - 20L8, Facultatea de Textile -Pieldrie si Management
lndustrial din cadrul Universitifii are o capacitate de gcolarizare de 430 de studenfi, din care !a

specializarea lnginerie industriala 285, !a specializarea lnginerie chimica- 65, iar la specializarea
lnginerie si management - 80.

Conform datelor centralizate de beneficiar, capacitatea maxima existenta a sililor si

laboratoarelor din cadru! Facult;tii este de 968 de studenfi, in str6nsa corelare cu normele ARACIS.

Capacitatea actuala este de 735 de studenli, iar cea de perspectiva este de 705.
in ceea ce privegte capacitatea de cazare pusa la dispozilie de universitate, numirul de locuri de

cazare ?n ciminele proprii administrate de universitate este de 7797 locuri de cazare, din care 7511 sunt
destinate studenlilor in cele 2L de cimine (din care unu! in reabilitare - T6) din campusul ,,Tudor
Vladimirescu", iar 186 sunt destinate angajalilor UTl, in ciminul C3. La aceasta capacitate de cazare se
poate adaugi si ciminulT6-282 de locuri, dar care se afla in proces de reabilitare, refuncfionalizare si
modernizare din anul 2008. Momentan, la ciminul T6 s-au executat lucrdri in propo(ie de 70,32%.
Numdrul de studenfi inscrigi la universitate, care provin din alte UAT diferite fata de UAT in care este
situata universitatea este de 9045. Numirul de studenli ai Universit5lii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din
lagi, care provin din alte UAT-uri si care au solicitat cazare in cimin este de 7L35, in luna ianuarie 2015.
Toate cererile de cazare au fost aprobate.

Relevanla pentru nevoia de competenle pe piala fo(ei de munca este data de corelarea ofertei
educafionale a universitS[ii cu nevoia de competenfe pe pia[a fo(ei de munca, prin considerarea
gradului de inserfie profesionala a absolvenfilor. Ultimul Raport ARACIS definut de citre UTI este din
anul 20L5, iar numiru! de studenli care au absolvit in anul universitar 2015 este de 3166, iar numirul
de studenli care si-au gisit un loc de munca in termen de 2 ani de la data absolvirii la nivelul calificdrii
universitare absolvite este de L787. in acest fel, procentul de angajare este de 56,440/o. ln ceea ce
privegte incadrarea in sectoarele de economice cu potenfial de specializare inteligenta se incadreazi la
domeniul Eco-nano tehnologii si materiale avansate. Prin proiect se doregte implementarea unor
masuri de eficienfa energetica prin realizarea unor lucriri de reabilitare termica care sa determine
diminuarea consumurilor energetice pentru inc5lzirea clidirii, in condiliile asigurdrii si menlinerii
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de cilduri citre mediul exterior precum si

ameliorarea aspectului urbanistic al localitilii. lmplementarea proiectului va genera agadar cregterea
eficienfei energetice a clddirii publice vizate, av6nd impact atSt asupra imbunitigirii condifiilor de
lucru/inv5lare ale cadrelor didactice si studenlilor, cat si asupra sciderii gazelor cu efect de sera.

Prin obtrinerea acestor rezultate, proiectul rispunde obiectivului POR si anume ,,Cregterea
eficienlei energetice in clSdirile rezidenfiale, clSdirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a

I Bulevardut Prof. Dimitrie Mangeron nr.57,700050, lati

t tef : eO ZIZ 212322 | Fax]- $ 232211 67 lwww.tuiasi.ro I rectoratgruiasi.ro

MINISTERUI.
EDUCATTil $r
CERCETARII

Pag.4113

,<h



UNIVERSITATEA TEHNICA,,GHE0RGHE ASACHI" DIN IASI

Rectoratul

celor care inregistreazi consumuri energetice mari", dar si "Cregterea relevanfeiinvigimdntului ter[iar
unlversitar in relalie cu piala forfei de munca si sectoarele economice competitive". Strategia Europa
2020 se bazeazi pe crettere inteligenta prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoagtere si inovare,
creptere durabila prin promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizirii
resurselor, mai ecologice si mai competitive si cregtere favorabila incluziunii prin promovarea unei
economii cu o rata ridicata a ocupdrii forlei de munca, in mdsura sa asigure coeziunea economica,
sociala si teritoriala. Proiectul de fala duce la indeplinirea tuturor acestor prioritdfi prin lucriri de
imbunitilire a infrastructurii educafionale, adoptarea unor masuri de cregtere a eficien]ei energetice,
cregterea numirului de studenli, respectiv cre$terea ocupirii forlei de munca prin pregitirea
studenlilor in sectoarele economice cu potenfial. in cadrul Strategii Nalionala pentru tnfrastructura de
Educatie viziunea strategica presupune progresul academic a! elevilor este influenfat de caracteristicile
mediului de inv51are, prin prezenta unor spalii sinStoase, care sprijini individualizarea si care asigura
un nivel adecvat de stimulare. lmportanfa unor medii de inv5lare adecvate este eviden]iata in misiunea
strategica privind investi[iile in infrastructura educalionala dln Rom6nia. Astfel, proiectul propus vine in
sprijinul acestei viziuni si oferd imbundtdfirea condiliilor de studiu a studen[ilor, prin adaptarea spa]iilor
la standardele europene.

Conform Strategiei Na[ionala pentru Educafia Terfiara, investifia in infrastructura din
TnvSldmdntul superior va spori capacitatea universitililor de a anticipa si a rispunde cerinlelor piefei
privind standardele si calitatea academica, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie
moderna si echipamente pentru a oferi studenfilor competente cros-disciplinare. lnvestiliile se vor face
cu prioritate in domenii cu potenlial de cregtere care contribuie la cregterea angajabilitalii absolvenlilor
invil5mdntuluisuperiorin sectoare competitive si cu specializdri inteligente. Propunerea UTt urmiregte
cu prioritate doua dintre sectoarele competitive si cu specializiri inteligente si se agteapti ca rezuttatele
oblinute in urma implementirii proiectului sa contribuie la viziunea strategica a strategiei. UTI este
implicata in implementarea a 2 proiecte POCU, unul admis la finanlare, unul aflat in perioada de
precontractare. UTI are rolul de solicitant in cadrul proiectului admis la finanfare. Codu! SMIS
POCUlS2/3l7lLOGL88, perioada de implementare 16.01.2018 t5.Ot.z1zt, valoarea totala a
proiectului 11.123.069,00, valoarea totala eligibila a proiectului 11.123.069,00, sursa de finanlare
fonduri nerambursabile prin POCU, bugetul de stat si buget propriu. Modul de relafionare al acestora cu
proiectul propus prin prezenta cerere de finanfare este reprezentat de faptul ca investiliile in
infrastructura vizata de proiect vor creste atractivitatea cadrelor didactice si a studenlilor pentru a
participa !a cursurile oferite de universitate, iar activit5lile propuse de proiectul POCU au rolul de a
promova oferta educalionala pusa la dispozifie de citre institulie. UTI va organiza cursuri de formare
profesionala in domeniul antreprenoriatului, va acorda consultanfa si mentorat in vederea finan!5rii
unor planuri de afaceri, va acorda granturi nerambursabile, va organiza workshopuri pe teme precum
dezvoltarea personala si Ieadership, comunicare in afaceri, networking si personal branding,
management strategic si inovalie pentru sustenabilitatea afacerii. Aceste activitili vor fi derulate de
citre cadrele didactice din cadru! universitSlii, impreuna cu furnizori specializafi. Cel de-al doilea proiect
POCU190/6.L3/6.14/ 108886 - proiect selectat pentru finanfare, perioada estimativa de implementare
a proiectului 01.05.2018 - 30.04.2O2O, iar activitilile principale sunt Elaborarea parteneriatelor intre TU
lagi si partenerii de practica, Organizarea si derularea programelor de invSlare !a locul de munca
(programe de instruire practica si stagii de practica, Organizarea concursurilor profesionale pe ani de
studii/rute profesionale, Crearea unei refele de informare coordonata pentru facilitarea practicii.

Justifi carea proiectului
Av6nd in vedere apelul de proiecte nr. POR/20L7/IO/LO.L/LO.3/TREGIUNl, Axa prioritara 10

imbunitSlirea infrastructurii educa!ionale, Prioritate de investilii 10.1 lnvestiIiile in educafie, si
formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dob6ndirea de competenle si invSlare pe tot parcursul

I eulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr.6Z 7fiD5e laSi
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viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educafie si formare, Obiectiv Specific L0.3 Cregterea
relevanfei invSfim6ntului terliar universitar in rela]ie cu piala fo(ei de munca si sectoarele economice
competitive, Solicitantul a identificat oportunitatea de a reabilita corpul clSdirii TEX 2 - Facultatea de
Textile-PielSrie gi Management lndustrial. Cl5direa se afla amplasati pe platforma de inv515m5nt
superior a Universitilii tehnice,,Gheorghe Asachi" din municipiul lagi, pe malul st6ng al rSului Bahlui, B-
dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 31.

ClSdirea se ?ncadreazi in categoria clSdirilor de invS;5mdnt, av6nd destinalia de unitate de
inv6;5m6nt. Construcfia este amplasata in oragul lagi, judeful lagi. Conform SR LgOT-Ulgg7, clddirea
este amplasata in zona eoliana lll, respectiv Zona climatica lll, cu o temperatura exterioara de -18"C.
Construcfia a fost construita in perioada 1987-1990 iar de la darea in exploatare nu a fost inregistrata
nici o intervenlie in vederea reabilitirii.
Facultatea propune realizarea de lucriri de reabilitare termica si refacerea plasticii fafadelor, dar si
amenajarea zonei holului central din tronsonul4 prin amplasarea unui lift panoramic.
in cadrul proiectului nu se intervine la compartimentdri interioare, dar lucririle de finisaje exterioare
cuprind:

- Termoizolarea faladelor cu vata bazaltica si finisarea cu tencuiala decorativa
- Realizarea unui sistem de fafadd ventilata inchisi la partea exterioara cu placi texturate din fibro

ciment
- inlocuirea sistemului constructiv de terasa existent cu sistem nou ce permite o izolare

h idrotermica su perioara
- Montarea uneit6mpl5rii din aluminiu care va crea o imagine uniforma la nivelul faladelor
- Montarea pe console a unor sisteme de brisoleil fixe din aluminiu
- Montarea ugilor din t6mplirie de aluminiu la exterior
- Dotarea cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitSli, panta de 8%.

Grup tinti
Grupul linti identificat este reprezentat de persoanele care lucreazi siinvaf5 in cadrul Facultdlii:

1100 studenli, 48 Cadre didactice, 4 persoane Personal didactic auxiliar, 3 persoane personal
nedidactic.

Decizia de realizare a investifiei a apSrut ca urmare a discu]iilor si consultirilor dintre
reprezentanfii facultSlii si ai universitSfii. Av6nd in vedere problemele cu care se confrunta clidirea,
precum si preocuparea continua a conducerii universitSlii pentru imbundt5firea condiliilor de studiu, s-
a decis pregdtirea unei cereri de finanfare pentru reabilitarea clSdirii. StudenIii si profesorii din cadrul
facultSlii au fost consulta;i in repetate r6nduri cu privire la nevoile educalionale cu ocazia acestui
proiect si a altor proiecte depuse, ambele categorii indic6nd aspectul clSdirii si disconfortul termic
printre problemele principale legate de infrastructura.

Conducerea FacultSlii se va implica alSturi de conducerea UniversitSfii pentru identificarea unor
solufii optime pe perioada derulSrii lucrdrilor astfel incit graficul activiti]ilor sa fie respectat. inainte, pe
timpul si dupi finalizarea proiectului, solicitantul va informa grupul Iinti asupra lucririlor si efectele
pozitive ale acestora.

ln urma realiziri proiectului, vor avea beneficii executanlii de lucrdri, ce vor contracta lucririle
de investilie in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul
proiectului (i.e. proiectare, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare degeuri
etc'), diverSi colaboratori ai operatorilor economici implicafi, care prin diverse activit;fi au contact cu
acegtia.

Ca si beneficiar indirect ai proiectului va fi intreaga comunitate din judelul lagi, localnicii,
administralia locala.

I Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr.6Z 7fiD50, laSi
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Relevanta
Calitatea infrastructurii existente are un impact major si direct asupra numirului de studenli si a

cadrelor didactice care frecventeazi cursurile universitilii. Astfel, conducerea impreuna cu
reprezentanti ai studentilor au fost implicafi in procesul de consultare, iar rezultatul a dus la decizia de
imbunitifire a infrastructurii pentru a oferi condilii optime de studiu tuturor participanfilor la procesul
educafional.

Proiectele depuse spre finanfare de cdtre UTI au rolul de susfinere ferma, coerenta si adaptata a

iniliativelor relevante de promovare a ofertei si valorilor educafionale si stiinfifice ale universitS!ii,
pentru cre$terea atractivitS!ii sale, a vizibilitif ii na[ionale si interna[ionale, precum si a rolului
universitSfii noastre in mediul economic si social.

Perioada de implementare a proiectului este deTL de luni, respectivintre data deL8.t2.2015 gi data
de 31.10.2021, aceasta cuprinz6nd gi perioada de desfSgurare a activitSlilor proiectului inainte de
semnarea Contractului de finan[are.

It. Beneficiar

UNIVERSTTATEA TEHN lCA,,GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
Adresa pogtalS: Municipiul lagi, Rom6nia, B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, judelul lagi, cod poStal
700050, Rom6nia
Telefonfax:0232 2L2324 / 023 2t1667
Adresa e-mail: rectorat@sfff.tuiasi.ro
Pagina Web: www.tuiasi.ro

tll. Cod CPV

79341000-6 Servicii de publicitate

tV. DESCRTEREAACTIVIATITORCONTRACTUTUI

Obiectul contractului il constituie prestarea Serviciilor de informare gi pubticitate pentru proiectul
,,REABILITARE TERMICA CORP TEX2", cod SMIS L2O773, finanfat prin POR 2OL4 -ZO2O, componenta
POR|2:OLTltO.3lllTregiuni, Axa prioritari 10 - imbunitifirea infrastructurii educafionate, prioritatea
de investifii: 10.1 - lnvestifiile in educalie gi formare, inclusiv in formare profesional| pentru
dobindirea de competenle gi invilare pe tot parcursul viefii prin dezvoltarea infrastructurii de
educatie gi formare, Obiectiv specific:10.3 - Cregterea relevanfei invSfim6ntutui tertiar universitar in
relafie cu piafa forlei de muncii gi sectoarele economice competitive.

in Contractul de finanlare, Articolul 7 Obligaliile pirfilor, lit. A. Drepturile gi obligatriile
beneficiarului, alin.(2O) este specificat: ,,Beneficiorul este obligot sd reolizeze mdsurile de informore gi
publicitote in conformitote cu obligasiile asumote prin Anexo 2 (doi)- Cerereo de finonfore, cu
respectoreo prevederilor din Anexa I (opt) - Mdsuri de informore gi publicitate".

in Anexa 8 la Contractut de finanlare, Secliunea !. Reguli generate- ceringe pentru toate proiectele,
este previzut la alin.(1): ,,Beneficiorii sunt responsobili pentru implementorea octivitdlilor de informore
5i comunicore in legdturd cu osistenfo financiard nerambursobild obsinutd prin Programul Operofionol
Regionol 2074-2020, in conformitate cu cele declarate in cerereo de finonfore", iar la alin. (2):
,,Neindeplinireo ocestor obligolii are drept consecinld pierdereo fondurilor olocate pentru informore gi
comunicore, precum si oplicoreo unor sancfiuni".

De asemenea, la alin. ( ) se prevede: ,,Beneficiarii sunt obligali sd utilizeze, pentru toote materiolele
de informore 5i publicitote reolizate in cadrul proiectelor finanlate prin Progromul Operalionot Regional
2074-2020, indicoliile tehnice din Monualul de tdentitote Vizuald of POR 2014-2020 in vigoore" .
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Conform secfiunilor Activitili previzionate, respectiv Bugetul proiectului- ActivitSli gi cheltuieli din
Cererea de finanlare - Anexa 2 la Contractul de finanfare, activitatea - Activitdli ce se vor realiza dupi
depunerea cererii de finanfare include ca subactivitate - Activitatea de informare si publicitate in cadrul
proiectului ,,care presupune intreprinderea urmitoarelor misuri, in conformitate cu prevederile
manualului de identitate vizualS:

a. elaborarea unui comunicat de presi privind inceperea proiectului
b. elaborarea unui comunicat de presi privind finalizarea proiectului
c. realizarea unui panou de informare temporar pe perioada de realizare a investiliei
d. realizarea unui panou de informare permanent la finalizarea investifiei
e. etichete autocolante pentru dotdrile achizilionate prin proiect (2 buc.)
Prestatorul va realiza materialele enumerate mai sus in conformitate cu specificafiile previzute in

,,Manualul de identitate vizuald" pentru Programul Operafional Regional (REGIO- lni[iativi localS.
Dezvoltare regionalS), edilia februarie 2Ot8, care poate fi accesat !a adresa:
http:l/www. inforesio.rolroldocumente-strategice/m iv.

Tipul de font utilizat pentru toate materialele de informare gi comunicare este Calibri, conform
prevederilor Man ualulu i de identitate vizua!5.

Valoarea totali estimatd a contractului este de 16.000,00 lei + TVA.
Valoare estimati a serviciilor aferente prezentului contract, pe tipuri de subactivitSfi, este dupi

cum urmeazi:

Denumire subactivitate Cant. Pret unitar
firi WA(leil

Valoare
fdrl TVA (lei)

Valoare cu TVA
(leil

Achizifionarea gi instalarea a 1 panou de informare temporar
pentru perioada de realizare a investifiei

1 buc. 4.995,00 4.995,00 5.944,05

Achizilionarea gi instalarea a 1 placd permanenti de
informare dupi perioada de realizare a investitiei

1 buc. 4.995,00 4.995,00 5.944,05

Etichete autocolante pentru dotirile achizilionate prin proiect
(5buc.) 2 buc. 5,00 10,00 11,9C

Machetare gi Publicare Comunicat de presi privind inceperea
proiectului 1 buc. 3.000,00 3.000,00 3.570,0C

Machetare gi Publicare Comunicat de presd privind finalizarea
proiectului 1 buc. 3.000,00 3.000,00 3.570,00

Valoare totald subactivitdli 76.(nO,U 79.040,04

V. DESCRIEREA SERVICIITOR DE INFORMARE SI PUBTICITATE

in Anexa 8 la Contractul de finanfare, Secfiunea l. Reguti generale - cerinte pentru toate proiectete,
alin 12, sunt previzute urmitoarele:

Beneficiarul va trebui si publice la inceputul gi la finalizarea proiectului un comunicat/ anun! de
pres5, intr-o publicafie generalisti online, cu trimitere din homepage intr-o alti pagini. Portalul selectat
trebuie si aibd un conlinut de gtiri generaliste gi/sau economice, de interes pentru comunitate.
Comunicatul/ anunlul de presi va rimine postat minimum 3 zile. Acest portal va avea minimum 3.OOO

de vizitatori unici pe luni (se va lua in calcul luna dinaintea publicirii anunfului/ comunicatului ce are in
vedere promovarea proiectului). Numirul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre
modalitSlile urmdtoare: a) o declarafie a reprezentantului legal al publicaliei online cu privire la
numirul vizitatorilor unici; b) situalia care se genereazi prin activarea butonului TRAFIC RANKING
(trafic.ro) din care reiese numdrul de vizitatori unici; c) situalii elaborate de institulii specializate (SATI
etc.) din care reiese numirul de vizitatori unici.
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lnformaliile pi elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunful de presi sunt: sigla Uniunii
Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare RegionalS, sigla Guvernului Rom6niei, sigla
Programului Operalional Regional 2014-2020 gi sloganul ,,CilStoria continuS" , sigla lnstrumentelor
Structurale in Rom6nia, numele proiectului, numele beneficiarului, obiectivele proiectului (pe scurt),
valoarea totald a proiectului, inclusiv finanlarea nerambursabild, data inceperii gi finalizirii proiectului gi

codul MySMIS al acestuia, iar in partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro,
pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: ,,Conlinutul acestui
material nu reprezinti in mod obligatoriu pozilia oficiali a Uniunii Europene sau a Guvernului
Rom6niei" gi textul ,,lnvestim in viitorul tdu! Proiect cofinanfat din Fondul European de Dezvoltare
RegionalS prin Programul Operalional Regional 2OL4-2020". in plus, in partea de sus, se vor trece data
gititlulcomunicatului/anunluluide presi, iarin partea de jos, datele de contact.

Comunicatul/ anunful de presd dat publicitifii la finalizarea proiectului va confine obligatoriu cel
pulin urmStoarele informalii: numele proiectului/investifiei, beneficiarul, obiectivele gi rezultatele
proiectului, valoarea proiectului, cu evidenlierea contribuliei din FEDR, precum gi codul MySMIS al
proiectului. De asemenea, acest material distribuit in mass media va confine gi informalii despre
impactul investiliei la nivelul localitifii/regiunii (ex. crearea de locuri de munc5, protec]ia
consumatorului, cregterea calitSlii serviciilor publice etc).

PANOURILE TEMPORARE

in Anexa 8 la Contractul de finanfare, Sec[iunea ll. Reguli specifice pentru proiecte de lucriri pi

achizilii de bunuri gi Manualul de tdentitate VizualS al POR 2OL4-2O20 in vigoare, sunt previzute
urmStoarele:

Panourile vor fi expuse pe toati durata implementdrii proiectului de lucriri, intr-un loc vizibil
publicului, la localia proiectului. Daci proiectul se implementeazi in mai multe loca[ii, se va instala cel
pufin un panou la cel pufin una dintre locafii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce
privegte vizibilitatea gi?n conformitate cu reglementirile din Rom6nia.

Panourile trebuie confeclionate dintr-un material rezistent la intemperii.
Panourile vor fi expuse pe toatS perioada implementirii proiectului de lucriri gi inc6 cel mult 3 luni

dupd incheierea acestuia.
Pentru infrastructur5 de transport, se va instala c6te un panou la fiecare inceput gi capdt de drum

judefean component al axei rutiere modernizate/reabilitate, pe sensul de mers. Daci pe lungimea
sectorului de drum existd poduri, se va inslata c6te un panou la fiecare pod, decorat fa!5/verso. Tn cazul
in care pe traseul proiectului existi mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 3
poduri.

Pentru panourile instalate la proiecte de investi[iiin infrastructuri, panourile vor fi expuse in maxim
4 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor. Dimensiunile pentru panourile temporare sunt: I

3mxh2m.
Panoul trebuie si includi obligatoriu urmitoarele informafii:
a. logo-ul Uniunii Europene gi cuvintele: "Uniunea Europeani", fdrd abrevieri, insolit de numele

Fondului European de Dezvoltare RegionalS ;

b. logo-ul Guvernului Rom6niei;
c. logo-ul Programului Operalional Regional 2014-2020 gi sloganul: "Cdldtoria continuS";
d. logo-ul beneficiarului;
e. logo-ul lnstrumentelor Structurale;
f. numele proiectului;
g. numele beneficiarului;
h. obiectivul proiectului (daci obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al

acestuia care sd aibi circa 80-100 de caractere);
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i. valoarea totalS a proiectului;
j. valoarea contribufiei comunitare a proiectului;
k. termenul de finalizare, conform contractului de finanlare;
l. textul: "lnvestim in viitorul tdu! Proiect cofinanfat din Fondul European de Dezvoltare RegionalS

pri n Progra m u I Operafion a I Regio nal 2074-2020" .

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE impreuni cu numele Fondului
European de Dezvoltare RegionalS trebuie si ocupe cel pufin 25%din panoul respectiv.

Panourile vor fiinlocuite cel t6rziu dupi 3 luni de la terminarea proiectului cu plSci permanente.
Fundalul ce apare la macheta pentru panou temporar/afip este orientativ. Fundalul poate fi gi

alb, iar textele scrise cu negru, important este sd se asigure lizibilitatea.

PANOIJRILE il :qLE 
PERMANENTE

Se monteazi nu mai t6rziu de 3 luni de la incheierea proiectului, pentru a face cunoscute acliunile
Uniunii Europene. Momentul finalizdrii proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucriri, cu
emiterea certificatului de recepfie la terminarea lucririlor.

lnformaliile care trebuie incluse obligatoriu pe o placd permanentd sunt:
a. logo-ul Uniunii Europene pi cuvintele: "Uniunea EuropeanS", ldrd abrevieri, insofit de numele

Fondului European de Dezvoltare RegionalS;
b. logo-ul Guvernului Rom6niei;
c. logo-ul Programului Operalional Regional 2Ot4-2O20 9i sloganul: "Cdlstoria continu5!";
d. logo-ul lnstrumentelor Structurale;
e. numele proiectului;
f. obiectivul proiectului (daci obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al

acestuia care si aibi circa 80-L00 de caractere);
g. numele beneficiarului;
h. logo-ul beneficiaru lui;
i. textul "lnvestim in viitorul tiu! Proiect cofinanlat din Fondul European de Dezvoltare Regional5

prin Programul Operalional Regional 2Ot4-2O20" .

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigla UE ?mpreuni cu
numele Fondului European de Dezvoltare Regionali trebuie si ocupe cel pulin 25% din panoul
respectiv.

PlScile permanente vor fi instalate intr-un loc vizibil, la localia proiectului sau in apropierea acestuia.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce privegte vizibilitatea gi in conformitate cu
reglementirile din Rom6nia.

Numirul de plici permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.
in cazulin care proiectul este implementat in mai multe locafii, se va amplasa cel pu]in o placi la cel

putin una dintre loca[ii.
Placa permanenti care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanfate din Programul

Operalional Regional 2OL4-2020, va avea dimensiunile minime de L,5m x2m.
Pl5cile permanente vor rim6ne instalate pe o perioadd de 5 ani de la data inchiderii oficiale a

Programului Operalional Regional 20L4 - 2020.
Daci un proiect se finalizeazS mai repede decSt a fost estimat prin cererea de finanfare, perioada de

implementare inscrisi pe placi va fi cea reald.
Fundalul ce apare la macheta pentru placi permanenti este orientativ. Fundalul poate fi gi alb, iar

textele scrise cu negru, important este sd se asigure lizibilitatea.
Rispunderea civilS pentru eventualele daune datorate subdimenionarii structurii de rezistenta,

confeclion6rii 9i montdrii revine operatorului economic care a confeclionat 9i montat panourile
temporare gi pldcile permanente.
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AUTOCOLANTE
Pentru informarea publicului cu privire la faptul ci mijloacele fixe au fost achizifionate in cadrul unui

proiect cofinan[at de Uniunea EuropeanS, vor fi folosite autocolante care vor fi aplicate pe bunurile
achizilionate in cadrul proiectului. Autocolantele vor avea urmitoarele caracteristici:

- color, dimensiuni 100 X 100 mm
- elementele obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene, impreund cu textul ,,Fondul European de

Dezvoltare Regionali", sigla Guvernului Rom6niei, sigla Programului Operalional Regional 2OL4-2O20 gi

sloganul: "CilStoria continud!", sigla lnstrumentelor Structurale 2014-2020, textul ,,lnvestim ?n viitorul
t5u! Proiect cofinanfat din Fondul European de Dezvoltare RegionalS prin Programul Operafional
Regional 2074-2020", pagina de internet a programului www.inforegio.ro gi pagina de facebook a
programu lu i facebook.com/inforegio.ro.

Pentru rezistenf5 la condiliile meteo, autocolantele vor fi realizate din PVC si lScuite UV.

Conlinutul materialelor de publicitate gi informare vor fi puse la dispozilia furnizorului de servicii de
publicitate gi informare de citre Autoritatea contractantd odatS cu Ordinul de incepere.

* Neprezentareo Oferteifinonciore, prezentoreo uneivaloritotale core depdgegte valooreo estimotd
comunicatd 1i/sou valorile individuole ole cotegoriilor de octivitdfi/produse precizate in caietul de sorcini
fold de bugetul alocot pentru oceastd ochizilie conduce lo declararea ofertei ca inacceptobild.

VI. DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este pe toatd perioada de la semnarea lui de citre ambele p54i gi pAnS

la finalizarea proiectului "REABILITARE TERMICA CORP TEX 2", cod proiect L2O773, respectiv luna
octombrie 202L.

in situalia unor eventuale modificiri ale perioadei de implementare a proiectului, se modifici
corespunz5tor gi durata contractului de servicii de informare 9i publicitate , fdrd a se modifica pre{ul
contractului.

VII. RECEPTIE S! MODALITAfl DE PTATA

Materiale informative vor fi predate impreuni cu Proces verbal de predare-primire semnat gi

gtampilat de Prestator, la expirarea termenului de realizare din ordinul de incepere. Beneficiarul va
emite Procese verbale de Receptie in maxim L0 zile lucritoare de la incheierea Proceselor Verbale de
predare primire.

Prestatorul va emite factura aferenti serviciului prestat ulterior incheierii de citre achizitor a

Procesului-verbal de receplie calitativd gi cantitativS aferent serviciilor ce constituie obiectul
contractului. Achizitorulse obligd si plSteascd prelul cdtre prestatorin termen de cel mult 30 de zile de
la primirea facturii emisi de citre prestator, in baza proceselor verbale de receplie calitativi gi

cantitativS.
Procesele verbale de predare-primire vor fi insolite de dovezi ale indeplinirii serviciilor (fotografii ale

panourilor temporare sau ale panourilor permanente, un exemplar al ziarului in care a fost publicat
comunicatul de pres5, documente care sd dovedeasci numirul de vizitatori unici ai publicafiei online,
etc.).

VIII. PREVEDERI PENTRU METODOTOGIA DE ELABORARE A OFERTEI

Prestatorul va elabora oferta sa av6nd in vedere cerinfele formulate in
numit caietul de sarcini. Toate informaliile din propunerea tehnici trebuie
corespondenfei cu cerinlele din termenii de referin!5 (caietul de sarcini).
I Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr.57,70005O, tagi

! Te[ ,() 232 212 322 | Fax ,() 2322116d7 | www.tuiasi.ro I rectorat@tuiasi.ro

cadrul acestui document
sE permitd identificarea

MINISTERUI,
EDUCATTET $r
CERCETARII

Pag. I l/13

,<>



UNIVERSITATEA TEHNICA "GHToRGHI ASACHI" DIN IA5I

Rectoratul

Va fi considerati neconformi acea propunere tehnicd care preia prin copiere, sau fird detaliere,
termenii de referinfi.

Limba de redactare a propunerii tehnice gi de derulare a contractului este limba rom6nd. Toate
documentele elaborate pe perioada de desfSgurare a activitS!ilor prevdzute in contract se vor elabora in
limba romdni. Prestatorul de alti nationalitate/etnie are obligalia de a asigura resursele de traducere a

documentelor/int6lnirilor in limba rom6ni, orice interpretare urmSnd a fi ficuti conform gramaticii
ortoepiei 9i ortografiei limbii rom6ne.

Prestatorul are obligalia de a depune toate diligenfele pentru indeplinirea activitililor pentru
care a fost solicitat cu respectarea condi[iilor de calitate necesare gi previzute de normele legislative in
vigoare.

Toate costurile necesare implementirii oriciror activitifi sau documentafii solicitate prin
contract pe baza acestor Termeni de Referin!5 vor fi suportate de cdtre prestator.

Ofertanfiivor prezenta propunerea tehnicd cu respectarea obligaliilor referitoare la condiliile de
munc5, sdnitatea gi securitatea muncii pe care le va respecta pe parcursul deruldrii contractului.
lnformalii detaliate privind reglementirile care sunt in vigoare la nivelului Romdniei se pot obgine de la
lnspeclia Muncii sau de pe web-site-ul www.inspectiamuncii.ro.

!X. MODUT DE PREZENTARE A OFERTE!

Ofertele vor fi transmise in plic ai / sau pe e-mail dupi cum urmeazS:

a) [n plic: Adresa: Universitatea Tehnici ,,Gheorghe Asachi" din !agi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67,
Registratura, Persoani de contact: lng. Dumitru MIHAESCU - ResponsabilAchizifii

Telefon : 0232 7 OL2O9 ; O7 66 6L7 689.

Pe plicul exterior se vo menliona:

Oferti pentru achizilia de ,,Servicii de de informare gi publicitate (TEXTILE) pentru proiectu!
REABILITARE TERMICA CORP TEX}'. COd SMIS L2O773.

Data: 24.06.2020, ora: 10:00.

b) Prin e-mail:

Adresa e-mail: dam@tex.tuiasi.ro

Persoand de contact: lng. Dumitru Anton MIHAESCU - Responsabil achizilii
Te I efo n : 0232 7 OL2O9, 07 66 6t7 689 ; e-m a i I : dam@tex.tuiasi. ro

c) Oferta va fi publicati gi in SEAP de citre operatorul economic.
Denumire reper:,,Servicii de informare gi publicitate (TEXTILE) pentru proiectul REABIttTARE TERMICA

CORP TEX?'- cod SMIS t2O773

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Valoarea: Valoarea ofertatii in propunerea financiari prezentatii in plicul de la punctul (a) sau in
format electronic prin e-mail la punctul (b)

Ofertele vor fi elaborate astfel inc6t si rezulte cd sunt indeplinite in totalitate cerinfele, precum

9i asumarea de citre ofertant a tuturor cerinfelor gi obligafiilor.
Oferta are caracter ferm gi obligatoriu pentru o perioadi de minimum 30 de zile.
Oferta va cuprinde: oferta tehnici gi oferta financiarS.
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Oferta tehnici: va fi elaborati pi prezentatd av6nd in vedere cerinfele formulate in caietul de
sarcini. Toate informafiile din propunerea tehnici trebuie sd permiti identificarea corespondenfei cu
cerinlele din caietul de sarcini.

Oferta financiari va fi elaborati in conformitate cu cerinfele prezentului caiet de sarcini 9i va
conline un centralizator al ofertei pentru serviciile de informare 9i publicitate:

Se vor oveo in vedere la elaborareo ofertei financiare toote cheltuielile legate de prestorea
seruiciului, incluzdnd cheltuielile cu reolizoreo machetelor, reolizorea materiolelor, instalareo
moteriolelor, etc..

Toate specificolii tehnice din prezentul document (stondarde nolionale core tronspun standarde
europene, evoludritehnice europene, specificosiitehnice comune, standorde internolionale, alte sisteme
de referinfd tehnice instituite de cdtre organismele de stondordizare europene, stondarde nafionole,
agremente tehnice nofionale sou specificolii tehnice nalionale referitoore la proiectareo, colculareo 5i
execufio lucrdrilor gi la utilizareo produselor) se vor interpreta cu menliunea ,,sott echivolent".

Criteriul de atribuire: prelul cel mai scizut.

,,.:.":i:Tw!:;ltl?o,^
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Responsabil il

lng. Dumitru An IHAESCU

Ccrtificat in

intocmitin 2 (doud) exemptore originole din core:
Exemplorul 1/2 lo Dosorul achizitiei
Exemplorul 2/2 lo Arhivo Proiectului

Denumire subactivitate
Cant. Pref unitar

flri TVA (lei)
Valoare

firi TVA (leil
Valoare cu TVA

(leil
Achizilionarea gi instalarea a 1 panou de informare temporar
pentru perioada de realizare a investitiei

1 buc.

Achizitionarea gi instalarea a 1 placi permanenti de
informare dupi perioada de realizare a investitiei

1 buc.

Etichete autocolante pentru dot6rile achizilionate prin proiect
(6buc.) 2 buc.

Machetare pi Publicare Comunicat de presi privind ?nceperea
proiectului 1 buc.

Machetare gi Publicare Comunicat de presi privind finalizarea
proiectului 1 buc.

Vo I oo re totold su bo divitdli

intocmit,
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