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Nr. 143 din 23.03.2009 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Achiziţionare servicii de creaţie – elaborare şi implementare concepte 

pentru dezvoltarea identităţii instituţionale 

 

 

 Pentru reluarea procesului de achiziţionare a serviciilor de creaţie 

de realizare a manualului de identitate vizuală, inclusiv pentru elaborare key-

visual al APDRP, vă rugăm să ne comunicaţi oferta dumneavoastră financiară 

aferentă serviciilor de creaţie, menţionate mai jos.  

 În vederea achiziţionării serviciilor de creaţie, se impune achiziţia 

directă, pentru o valoare care nu va depăşi echivalentul în lei a 9.600 euro, 

exclusiv TVA. Documentul de plată şi angajamentul legal este reprezentat de 

factura fiscală, conform art. 19 din OUG 34/2006. 

 În acest scop au fost solicitate oferte de preţ din partea mai multor 

societăţi de specialitate. Oferta câştigătoare va fi oferta care se încadrează în 

cerinţele menţionate mai jos şi care are preţul cel mai scăzut. 

 Oferta financiară va fi dimensionată astfel încât să asigure 

realizarea serviciilor de creaţie pentru dezvoltarea unei identităţi vizuale 

unitare, care să asigure stabilirea şi derularea unui proces comunicaţional 

eficient şi persuasiv, prin următoarele componente: 

• Elaborare şi realizare siglă APDRP, slogan şi key-visual APDRP şi 

derivate ale acestuia; 

• Elaborare şi realizare machetă de presă pentru Anunţul de cerere de 

proiecte finanţate prin FEADR; 

• Elaborare manual de identitate vizuală, care va conţine obligatoriu 

următoarele: 

o Cadrul general şi aplicare identitate vizuală în raport cu regulile de 
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identitate vizuală ale Uniunii Europene şi ale Guvernului României; 

o Prezentare, detaliere a modului de aplicare şi utilizare a logotipului; 

o Paletă cromatică aplicabilă în cadrul identităţii vizuale a APDRP; 

o Reguli de utilizare şi realizare (inculsiv paginarea, fonturi, logotip, 

cromatică) a următoarelor elemente:  

� documente oficiale de uz intern şi de uz extern; 

� cărţi de vizită, ecusoane, legitimaţii, plicuri şi felicitări;  

� ştampilă oficială, organizatorică şi personală; 

� materiale de informare a mass-media, prezentări powerpoint 

(inculsiv landscape, portrait);  

� materiale informative, de prezentare şi publicitare (inculsiv 

landscape, portrait), panouri publicitare, indicatoare şi 

instituţionale, banner (inculsiv banner-up, 300x400cm, 

100x200cm), mapă şi block-notes; 

� materiale promoţionale (CD, pix, şapcă, tricou / vestă / 

geacă, autocolant, geantă, calendar, agendă,  etc.); 

� autocolante pentru brandarea autovehiculelor. 

o Prezentare şi detalierea modului de realizare a paginii web; 

 

 Drepturile de autor aferente produselor rezultate în urma prestării 

serviciilor de creaţie vor aparţine exclusiv APDRP. Produsele vor fi livrate în 

format electronic, astfel încât să se permită aplicarea, transmiterea şi editarea 

acestor de către APDRP, conform softurilor disponibile în cadrul APDRP. 

 

 

Cu stimă,  

Călin NUŢU 

Director DPCRMM 


