
Va rugam sa ne transmiteti urm. clarificari:  

In caietul de sarcini la Productie Publicitara avem nevoie de clarificarile marcate cu 
galben:  

2.5. PANOURI PENTRU AFIŞARE CU IMAGINI (preţ unitar estimat, conform 
bugetului proiectului 1967 lei/buc, fără TVA ) 

Caracteristici ale unui panou ce se solicită a fi realizat: (la fel ca la un panou pt 
vizibilitate obişnuit)- PENTRU OFERTA DE PRET VA RUGAM SA NE DATI NISTE 
DIMENSIUNI SI NISTE CERINTE TEHNICE MINIME.  

Panourile pentru afişare cu imagini de genul desene/caricaturi vor fi însoţite de mesaje 
semnificative pentru protecţia mediului şi vor fi postate în Pădurea Gârboavele în locuri 
cât mai vizibile. Vor fi mesaje sugestive pentru protecţia mediului de genul: „Nu călcaţi
iarba!”, „Nu vă cade mâna! Colectaţi deşeurile!”, „Protejaţi flora şi fauna, şi ele vă
protejează pe voi!”, „Toţi pentru mediu, un mediu pentru toţi!”, „ Nu arunca gunoaie, 
reciclează!”. 

- cantitate: 3 bucăţi

- limba de redactare: română

Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu macheta.- CE 
INSEAMNA “MACHETA” - TREBUIE SA DEPUNEM UN DESIGN PENTRU 
ACEST PANOU?? 

Servicii solicitate:   proiectare şi realizare panouri. 

2.6. PANOURI DE ATENŢIONARE (preţ unitar estimat, conform bugetului 
proiectului 1.400 lei/buc, fără TVA ) 

Caracteristici ale unui panou ce se solicită a fi realizat: 

panou de atenţionare amplasat la intrare în Pădurea Gârboavele cu harta Pădurii 
Gârboavele şi delimitarea Ariei Protejate - PENTRU OFERTA DE PRET VA RUGAM 
SA NE DATI NISTE DIMENSIUNI SI NISTE CERINTE TEHNICE MINIME. 

- cantitate: 1 buc. 

- limba de redactare: română



Cerinţele sus menţionate sunt minime. Se va depune obligatoriu macheta. CE 
INSEAMNA “MACHETA” - TREBUIE SA DEPUNEM UN DESIGN PENTRU 
ACEST PANOU?? 

Revenim cu o noua solicitare de clarificari – care se refera tot la capitolul Productii 
Publicitare: 

- la art. 2.2 – Pliante – din descriere par a fi niste flyere (pliantele au minim 1 big) . Va 
rugam sa ne transmiteti daca le calculam cu big sau fara. 

- la art. 2.7 – Tricouri – avem nevoie sa ne transmiteti cate culori are inscriptionarea sau 
sa ne trimiteti logo-ul “Salvati Padurea Garboavele” si Manualul de identitate POS Mediu 
+ daca inscriptionarea este doar pe fata sau si pe spatele tricoului 

 

Asteptam raspunsurile dvs. cat se poate de repede. 

 


