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CAIET  DE  SARCINI 
 

 Materiale de informare - publicitate 
 
 

În conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală,  pentru Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 care trasează orientări cu privire la punerea în aplicare a 

activităților de informare și comunicare, elementele de identitate vizuală și culorile folosite,  pentru 

personalizarea tuturor materialelor de informare si publicitate, sunt: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Specificații tehnice si elemente obligatirii de identitate vizuală 

1. Roll-up 

Dimensiune - 0,80m x 2m, rulabil în casetă, picior telescopic  pt. reglarea 
înălțimii, bază stabilă cu sistem anti-alunecare, o singură față, sistem de montare  
aliminiu, cu husă cu manere, print policromie (conform cod Pantone). 
Personalizarea pe material PVC  va conține, ca elemente obligatorii, pe lângă 
titlul programului operațional și al proiectului, sigla UE, a Guvernului României,  
sigla Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) 

2. 
 

Afiș 

Dimensiune A3 (29,7 cm x 43 cm), carton grosime 90 g/mp, dublu cretat lucios, 
policromie.  
Personalizarea  printului va conține, ca elemente obligatorii  pe lângă titlul 
programului operațional și al proiectului, sigla UE, a Guvernului României,  sigla 
Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) 

 
3. 

 
Mapă  

Carton 

 
Dimensiune - 23 x 32 cm, carton 300 gr/mp, suprafață luciosă, policromie, 
buzunar interior, print policromie (conform cod Pantone). 
Personalizare față/verso și  va conține, ca elemente obligatorii, pe lângă titlul 
programului operațional și al proiectului, sigla UE, a Guvernului României,  sigla 
Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) 
Pe faţa publicației (coperta 1) vor apărea setul de sigle obligatorii.  
Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conține următoarele: • 
Titlul proiectului; • Editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului); • Data 
publicării (lună și an); • Sintagma „Proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operational Capital Uman” • Citatul „Conținutul acestui material 
nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României”.  
 

 Pix Pix plastic alb, cu mină albastră, dimensiune aprox. 15 cm x 0,90 cm, policromie. 
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4. personalizat Personalizarea  pixului  va conține sigla UE 

  5. 
Bloc notes  -  
10 file/20 file 

Dimensiune A4 (15 cm x 21 cm), legare prin brosare pe latura scurtă, policromie 
(conform cod Pantone). 
Personalizare față/verso va conține, ca elemente obligatorii, sigla UE, a 
Guvernului României,  sigla Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) in 
antet 
     

 
6. 

Sacosă 
pânză 

Dimensiune (24 cm x 33 cm), material textil culorea albastru inchis, print prin 
termotransfer, policromie.     
Personalizare pe o singura față va conține, ca elemente obligatorii, pe lângă titlul 
programului operațional și al proiectului, sigla UE, a Guvernului României,  sigla 
Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) 

7.  
Banner 
exterior  

Dimensiune  2,5X1M, FATA-SPATE, MATERIAL FRONTLITE, policromie, 
(capse, gauri de vant, buzunar, tiv) va conține, ca elemente obligatorii, pe lângă 
titlul programului operațional și al proiectului, sigla UE, a Guvernului României,  
sigla Instrumentelor Structurale (in aceasta ordine) 

 

Roll-up:154 bucati 

Banner: 13 bucati 

Mape conferinta lansare si finala: 500 bucăți 

Afise: 5000 bucăți 

 

Notă:   Se vor prezenta cel putin 3 variante de grafica pentru  materialele din tabel. 

Pentru realizarea corectă a machetelor, se va consulta Manualul de identitate vizuală,  pentru 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, varianta revizuita, disponibilă la adresa: 

http://www.fonduriue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf 

Pentru realizarea propunerilor de grafica pentru proiect, se vor avea in vedere următoarele informații: 

Ministerul Educației Naționale (MEN) și partenerii desemnați  (Institutul de Științe ale 

Educației,  Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, 

Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și 

ISMB)  implementeaza in parteneriat  proiectul POCU  „Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți” (CRED).  

In cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) se va 

realiza abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice (15.000 din învățământul primar si 40.000 

din învățământul gimnazial), în vederea unei abordări metodologice centrate pe competențe-cheie, 

în acord cu noul curriculum. În același timp se urmărește formarea profesorilor în 

contextul adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, în special ale 

celor aflați în risc de abandon școlar. 

http://www.fonduriue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf
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În acest sens, vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori în toate județele și în Capitală, care vor 

beneficia de 330.000 ore de formare la nivel național, implicând aportul a 900 de formatori. Se vor 

acorda subvenții de 600 de lei pentru toți cei 55.000 de participanți la cursurile de formare și 150 

de premii pentru cadrele didactice autoare de bune practici. De asemenea, vor fi elaborate 18 

ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru 

învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise (RED) pentru 

toate disciplinele. Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse 

educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning. 

În primele luni ale proiectului va fi facilitată în rândul decidenților și partenerilor educaționali 

abordarea curriculară unitară și coerentă, centrată pe competențe, cu scopul de a asigura 

oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor dezavantajate, inclusiv pentru cei reintegrați 

în programe de tip „A doua șansă”. Totodată, prin intermediul activităților incluse în CRED, se are 

în vedere creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație 

vulnerabilă, ținta fiind reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului prin implementarea 

de proiecte inovative axate pe dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare 

curriculare și extracurriculare stimulative si motivationale, pentru cel puțin 2.500 de elevi. 

Realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva 

dezvoltării competențelor-cheie, între care și documentul de politici educaționale „Repere pentru 

proiectarea și actualizarea curriculumului național”, precum și sprijinirea elevilor care aparțin 

grupurilor vulnerabile, sunt alte obiective importante ale CRED. Bugetul alocat este de 196.586.777 

lei prin finanțare din fonduri europene (POCU).  

Termen acceptare grafica: 15.03.2018 

Termen BT: 19.03.2018 

Termen final de livrare a materialelor: 26.03.2018 

 

Informatii suplimentare se regasesc in anuntul privind consultarea pietei nr. MC0012763 

postat pe site-ul e-licitatie.ro 


