
     
 
 

                                           SPECIFICAȚII TEHNICE 
                                             

 
  
Pentru realizarea autocolantelor și aplicarea acestora se vor respecta 

următoarele condiții tehnice : 
 

Autocolantele vor conține următoarele : 
    - textul pus la dispoziție de către beneficiar în limba română ; 
    - traducerea integrală, a textelor în limba engleză ; 

    - autocolantele vor fi printate la rezoluție mare pe autocolant pentru mediul 
exterior, laminate cu folie specială antigrafitti, recomandate pentru protecția 

antigrafitti rezistentă pe termen lung. 
    - autocolantele vor avea suprafața super lucioasă. 
    - adezivul va fi poliacrilic pe baza de solvent, permanent. 

    -suprafața va fi special tratată pentru a proteja printurile de razele ultraviolete 
și de praf. 

      
      Cantitățile includ serviciul de traducere și colare pentru :  
Parc Arheologic: 

     -70 buc. panouri metalice informative cu dimensiunea (300 mm x 250 
mm) cu texte; 

     -36 buc. panouri metalice informative cu dimensiunea (500 mm x 600 
mm) cu texte ; 
     - 9 buc. panouri metalice informative cu dimensiunea (900 mm x 1450 

mm) cu  texte;  
Zona Peninsulară  

A. Piata Ovidiu  
 

- 1 buc. panouri informative cu dimensiunea (700 mm x 1100 mm ) -Muzeul de 
Artă Populară ;  
- 2 buc. panouri informative cu (dimensiunea 850 mm x 1400 mm ) - Piața 

Ovidiu ;  
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) 

zona SPIT - str. Mircea cel Bătrân ; 
 
B. Promenada Faleză Casino 

- 1 buc. panouri metalice informaive cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm)- 
Promenada Faleză ( în fața Acvariului) ; 

- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm)- 
zona Farului Genovez ; 
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) - 

Grup Statuar Carmen Sylva - Fata cu Harpă- Str. Termele Romane.  
 

 -conținutul textului va fi pus la dispoziție de către beneficiar. 
  
 NOTĂ: Pentru zona Peninsulară și Promenadă Faleză Cazino, textele 

(imaginile) ce urmează a fi imprimate, vor fi puse la dispoziție de către 
beneficiar, pe parcursul derulării comenzii.  



 

         Prezentarea ofertei : 
-oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, 

inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct. 
 -prețurile unitare/ buc. vor include toate cheltuielile legate de traducere, 
înscripționare, imprimare, colare cu respectarea detaliilor tehnice. 

  Durata comenzii : 
 -durata serviciului va fi de 60 de zile de la data emiterii de către beneficiar 

și semnării de către prestator.  
 Recepția serviciului 
 -recepția cantitativă, calitativă se va face pe baza proceselor verbale de 

recepție.  
 -produsele achiziționate vor fi insoțite, în mod obligatoriu de certificat de 

calitate. 
  Modalități de plată 

-decontarea serviciului se va efectua pe baza facturilor, a situațiilor de 

plată, proceselor verbale de recepție și a ordinelor de lucru. 
-facturile vor fi decontate în maximum 30 de zile de la data acceptării și 

înregistrării lor la sediul beneficiarului, în funcție de disponibilitățile bugetare 
alocate. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


