GRAFIC ESTIMAT
DE PRESTARE A
ACTIVITATILOR

Activitatea
Creatie
grafica

Actiune /
materiale
Servicii
grafica

Comunicat
de presa

Informare si
publicitate

Date tehnice

Buc

1

Conform MIV

Conform MIV

2

Anunt de
presa

Conform MIV

6

Conferinta
de presa

cu respectarea
MIV pentru
panotaj si
materiale

2

Autocolante

100 mm x 100
mm, cu
respectarea
MIV

150

Scurta descriere
se va realiza grafica
materialelor conform
MIV
conform MIV; se vor
publica intr-un ziar
regional: 1 comunicat
la inceputul
proiectului; 1
comunicat la
finalizarea proiectului
conform MIV; se vor
publica intr-un ziar
regional sau local 6
anunturi de presa:
AP1: la semnarea
contractului de
finantare,
AP2:la inceperea
lucrarilor de
constructie la CNIPT
Cavnic,
AP3:la finalizarea
lucrarilor de
constructie la CNIPT
Cavnic (luna 8,
30.12.2015);
incheierea activitatilor
din proiect si a
rezultatelor acestuia;
AP4: reluarea anunt
precedent dupa 3
zile;
AP5: reluarea anunt
precedent dupa 3
zile,
AP6: reluarea anunt
dupa 10 zile
informare massmedia si partile
interesate privitor la
proiect
pentru aplicarea pe
echipamente / dotari
achizitionate prin
proiect, respecta
prevederile MIV

Termen de predare
10 zile de la data
semnarii contractului
de servicii

Luna 1- mai 2015;
Luna 8 - decembrie
2015

AP1: 14.06.2015,
AP2: 30.06.2015,
AP3: decembrie 2015,
AP4: decembrie 2015,
AP5: decembrie 2015,
AP6: decembrie 2015,

CP1: 29 mai 2015
CP2: decembrie 2015

decembrie 2015

Mape

Promovare

Afisare
outdoor

Dimeniuni:
A3/A4
(deschis/pliat),
suport: carton,
alb, satinat,
270-300g/mp,
policromie fata
/verso, buzunar
interior,conform
MIV

100

Se vor utiliza la
conferintele de presa,
cuprinzand materiale
informative si
publicitare despre
proiect

25.05.2015

100

prezinta sursele de
finantare, durata
proiectului, obiectivul
general, obiective
specifice, beneficiari,
rezultatele
proiectului. Respecta
in ceea ce priveste in
siglele utilizate cat si
caseta tehnica
obligatorie

25.05.2015

100

prezinta sursele de
finantare, durata
proiectului, obiectivul
general, obiective
specifice, beneficiari.
Respecta in ceea ce
priveste in siglele
utilizate cat si caseta
tehnica obligatorie

25.05.2015

luna 4 din proiect,
31.08.2015

Brosuri

Dimeniuni:
A4/A5
(deschis/pliat),
suport: DCM
160-200g/mp,
policromie fata
/verso, conform
MIV

Pliant

Dimeniuni:A4
format
desfăşurat ;
înfăşurat 2
biguri de 210 x
99 mm, suport:
DCM 160200g/mp,
policromie fata
/verso, finisat
prin faltuire,
conform MIV

Set materiale
promotionale
(cana,
insigna,
fanion,
notes, semn
de carte,
sapca,
tricou)
inscriptionate

Cu respectarea
MIV; (cana,
insigna, fanion,
notes, semn de
carte, sapca,
tricou)
inscriptionate

100

materiale de
promovare CNIPT
Cavnic; se vor utiliza
la intalniri /
evenimente

1 subpagina
web pe
site-ul
propriu al
primariei

Cu respectarea
MIV

1

amplasata in
sectiunea "proiecte"
pe www.cavnic.ro

1 luna dupa semnarea
contractului de
finantare, 31.05.2015

1

amplasat pe santier la
locatia proiectului;
destinat asigurarii
vizibilitatii proiectului
si a finantatorului

30.06.2015

Panou
afisare
temporara
santier

3m x 2 m,
structura
metalica,
imprimat
policromie, cu

respectarea
MIV

Placuta de
afisare
permanenta
finantare UE

70 cm x 45 cm,
metalica,
imprimata
policromie

1

amplasat pe santier la
locatia proiectului;
destinat asigurarii
vizibilitatii proiectului
si a finantatorului

31.12.2015

Nota:
Toate materialele elaborate trebuie să respecte cerintele Manualului de
Identitate Vizuală pentru Programul Operational Regional 2007-2013, vers. IV
consolidată.
Informaţiile privind proiectul ce vor fi furnizate de către autoritatea
contractantă.

