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Se prà, 
ri ipal de credite 

uta V escu 

ITA" 
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OVA' 

CAIET DE 

	

privind „Comunicat de 	lansare proiect 

	

Eficienta energetics prin Facilitati de FinantarE 	x Cre~Terea economics a Municipiului 

	

Craiova — EF] 
	

20.6 

it Craiova dore~te mediatizarea proiectului 
n Facilitati de FinantarE pentru Cre~Terea 
, cu valoarea totals de 2.782.202,60 lei, in 
3, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 
iu major de interventie - Planuri integrate de 
de lansarea proiectului ce are ca scop 

e asumate prin contractul de finantare nr. 
rii Regionale si Administratiei Publice -  

voltare Regionala SV Oltenia - Organism 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municip, 
desfa urat sub denumirea: ,Eficienta energetics pi 
economics a Municipiului Craiova — EFFECT 20. 
cadrul Programului Operational Regional 2007-20 
durabile a ora~elor - poli urbani de cre~tere", Dome 
dezvoltare urbana, printr-un comunicat de pres< 
implementarea masurilor de informare §i publicity 
5112/04.05.2015, incheiat cu Ministerul Dezvolt 
Autoritate de Management si Agentia pentru De 
Intermediar. 

Ofertantul se oblige: 
• SA publice comunicatul de press, respect" 

machete, cu dimensiunea de minim 1/8 din pa 
corpului de liters la dimensiuni optime 5i a 
modelul pus la dispozitie; 

• SA urmareasca dimensiunile i conditiile i 
pentru Dezvoltare Regionals Sud -Vest 01 
identitate vizuala impuse de Uniunea Eur 
publicitate, conform Manualului de Identitate 
2007-2013 (Editia Martie 2014), publicat pe si 

• SA respecte integral 5i sa pastreze continut 
modelul pus la dispozitie de catre autoritatea ci 

• Sa prezinte mostre din materialele de inform 
similare cii cele ce urmeaz a fi iihlicate 

• Cotidianul local va fi selectat din randul 

A.S/2ex 

urmatoarele caracteristici tehnice: format 
a, luand in considerare necesitatea pastrarii 
.elor exact in forma in care se regasesc in 

ase~, conform avizului eliberat de Agentia 
Zia cu privire la respectarea regulilor de 
,eana pentru materialele de informare §i 
izuala al Programului Operational Regional 
-ul www.inforegio.ro . 
informatiilor a§a cum Bunt prezentate in 

si publicitate realizate pans in prezent, 

for auditate de cAtre institutii autorizate, 

S.L.  



independente. 
• Comunicatul de presã va avea o singurã 

Ofertantul declarat câtigätor va prezenta 
tipäririi, pentru a primi bunul de tipar din partea Se 

Termen de livrare: douà zile de la data comenzii 

tie, exceptând zilele de sâmbätä i duminicã. 

terialul de informare i publicitate Inaintea 
iului Proiecte i Programe de Dezvoltare. 

in scris de cätre beneficiar. 

Director Execul 
Larisa ion 

Sef serviciu, 	 Sef birou, 
Diana Radut-Seliste 
	

Alma Rosca 
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Manager proiect, 
Tiberiu Stroe 

Intocmit, 
cdreea Suiu 
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