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CAIET DE SARCINI/SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

privind achiziţionarea de servicii de consultanță tehnică pentru 

îmbunătățirea Manualului de identitate vizuală al Programului  

Interreg V-A România – Ungaria (MIV) şi  a pachetului de identitate 

vizuală 

 

Specificaţiile tehnice menţionate în prezentul document constituie ansamblul cerinţelor 

minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează ofertele.  

I. Informații generale 

Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor privind asigurarea vizibilităţii Programului 

Interreg V-A România-Ungaria, cât şi pentru a sprijini beneficiarii de finanţare în 

implementarea activităţilor de comunicare din proiecte, Secretariatul Comun dorește 

achiziţionarea de servicii de consultanţă tehnică/tehnoredactare computerizată/proiectare 

grafică pentru îmbunătățirea/actualizarea Manualului de identitate vizuală (MIV), 

precum şi re-designul pachetului de identitate vizuală (modelele de afişe, autocolante, 

placi/panouri  provizorii şi permanente, alte machete standard și template-uri, în format 

trilingv). 

Coduri CPV: 79553000-5 Servicii de tehnoredactare computerizata, 79822500-7 Servicii de 

proiectare grafica, 79822000-2 Servicii de compozitie, 71621000-7 Servicii de analiza sau 

consultanta tehnica. 

 

II. Scopul achiziţiei 

 să alinieze vizibilitatea programului cu noile cerinţe privind vizibilitatea Guvernului 

României ( de la 1 ianuarie 2019, pe stema României este introdusă acvila 

încoronată, potrivit unei modificări legislative din 2016) 

 alinierea cerinţelor din MIV cu noua versiune PIM (Manualul de implementare a 

proiectelor) şi masurile de accelerare şi simplificare adoptate de program 

 să furnizeze informaţii clare, utile şi relevante cu privire la  cerinţele de informare 

şi comunicare ale programului, template-uri şi link-uri utile catre diferite 

https://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-identity/
http://identitate.gov.ro/web/identitate-vizuala/
http://identitate.gov.ro/web/identitate-vizuala/


 
instrumente alternative de comunicare, precum  şi surse de imagini şi programe 

de editare online gratuite 

  re-designul / editarea, în 3 limbi, engleză, română şi maghiară a diferite modele 

predefinite pentru afişe, placi / panouri  provizorii şi permanente, model de 

Comunicat de presa etc. 

 

III. Specificaţii tehnice 

         CERINŢĂ GENERALĂ: la editarea MIV, precum şi a diferitelor machete standard și 

template-uri, parte a pachetului de vizibilitate, se va avea în vedere următoarea cerinţă, ce 

derivă din Regulamentul de punere în aplicare nr. 821/2014 al Comisiei Europene: "În cazul 

în care pe lângă emblema Uniunii Europene sunt afișate și alte logo-uri, emblema Uniunii va 

avea cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, cel mai mare dintre 

celelalte logo-uri". În acest caz, emblema Uniunii Europene (care face parte din logo-ul 

programului) nu trebuie să fie mai mică decât dimensiunea oricărui alt logo afișat pe 

aceeași pagină (sau suprafață), măsurat fie în înălțime sau în lățime.  Se va lua în 

considerare acest aspect la editarea tuturor materialelor şi redimensionarea logo-urile 

guvernelor României şi Ungariei în mod corespunzător, pe fiecare dintre materiale. 

 

a. Manualul de Identitate Vizuală 

         Prestatorul va edita Manual de identitate vizuală existent, in limba engleza, în baza 

discuțiilor privind modificările dorite şi a feedback-ului primit din partea Beneficiarului. MIV 

final va fi furnizat atât în varianta editabilă (Word), cât şi varianta needitabilă, pentru a putea 

fi încărcat pe pagina web a programului, www.interreg-rohu.eu. 

 

b. Pachetul de identitate vizuală 

     Prestatorul va asigura editarea şi, după caz, designul următoarelor machete standard și 

template-uri, parte a pachetului de vizibilitate, având în vedere dimensionarea corectă a 

logo-urile guvernelor României şi Ungariei, în acord cu Regulamentul de punere în aplicare 

nr. 821/2014 al Comisiei Europene: 

 

- elaborare logo Guvernul României, varianta în limba engleză - se va utiliza noul 

logo, cu acvila încoronată, şi, după modelul precedent, se va insera sub el textul " 

Government of Romania") –livrat in format ai, eps, jpg, variante de culoare pe 

albastru, gri şi negru 

- design/creare Model Afiş A3 în limbile română (RO), maghiară (HU) și engleză 

(EN), cu rubrici predefinite, în care beneficiarul introduce doar o poză relevantă 

pentru proiect și completează  câmpurile predefinite - livrat in format ai, eps, jpg 

- editare variantă EN Model panou temporar, respectiv, creare variante în limbile 

română (RO) şi maghiară (HU) - cu dimensionarea corectă a logo-urile guvernelor 

României şi Ungariei şi inserare de indicaţii de completare în dreptul rubricilor 

predefinite, pe care beneficiarul le va înlocui cu informaţii relevante pentru proiect - 

livrat in format ai, eps, jpg 

- editare variantă EN Model panou permanent, respectiv, creare variante în 

limbile română (RO) şi maghiară (HU) - cu dimensionarea corectă a logo-urile 

guvernelor României şi Ungariei şi inserare de indicaţii de completare în dreptul 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=EN
http://www.interreg-rohu.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=EN


 
rubricilor predefinite, pe care beneficiarul le va înlocui cu informaţii relevante pentru 

proiect - livrat in format ai, eps, jpg 

- editare variantă EN Model etichetă autocolantă achiziții publice, respectiv, 

creare variante în limbile română (RO) şi maghiară (HU (90 x 50 mm şi 100 x 100 

mm) – cu dimensionarea corectă a logo-urile guvernelor României şi Ungariei - livrat 

in format ai, eps, jpg 

- creare Model antete documente A4 în limbile engleză (EN), română (RO) şi 

maghiară (HU) - livrat in format Word  

- editare variantă EN Model prezentare Power Point (PPT) respectiv, creare 

variante în limbile română (RO) şi maghiară (HU) - cu dimensionarea corectă a 

logo-urile guvernelor României şi Ungariei 

- creare Model Lista  de prezentă A4 în limbile engleză (EN), română (RO) şi 

maghiară (HU) - livrat in format Word  

- creare Model Comunicat de presă în limbile engleză (EN), română (RO) şi 

maghiară (HU) - livrat in format Word  

- creare Model Căsuţă tehnică pentru utilizare pe copertă / ultima pagina a 

materialelor printate sau video în limbile engleză (EN), română (RO) şi maghiară 

(HU) - livrat in format Word  

 

 

 

Întocmit, 

Daliana VIGU 

Ofițer Comunicare 

 


