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CE 

Direcţia Investiţ ii, Achiziţii si Lieita ţ ii 
Serviciul Licjta ţii 
Nr. 1834S7/ ......... 12.2OI5 

Către, 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Referitor la procedura de achizi ţ ie directă  ca obiect: ,,Aehiziţie cu montaj 2 plăci permanente 
vizibilitate proiect în cadrui proiectuiui ,,craiova Water Park- complex de agrement acvatic în Parciil 
Tineretului din Municipiul Craiova cod SMIS 14794, fman ţat în cadrui Prograrnului Opera ţional Regional 
2007-2013, Axa prioritar ă  5 ,,Dezvoltarea durabil ă  ş i prornovarea turismului. Domeniul de interven ţ ie 5.2. 
.,Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructtirii de turisni pentru valorificarea resurselor naturale ş i cre şterea 
calităţii serviciilor turistice, în baza contractului de finan ţare nr. 2174/09.09.2015, înclieiat între MDRAP- AM 
POR, prin ADR Sud-Vest Oitenia- 01 ş i Unitatea Adrninistrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova în cali ţate de 
beneficiar. 

Urrnare a solicitărilor de ciarific ări de către uri operator ecoiiomic iiiteresat, v ă  coniunicăiii răspunsul 
întocmit de Direc ţia Elaborare ş i lmplementare Proiecte, ata şat la prezelita. 

/ 

Lia 
Director Executiv, 

Maria Nuţă  

ft  

P-M./2ex. 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proieete 
Nr.183457 / 07.12 .2015 

Către, 
SERVICIUL LICITATII 

Ca urmare a adresei dvs. 183457/07.12.2015, prin care ne solicitati clarificari 
cu privire la specificatiile din caietul de sarcini nr. 176550 /26.11.2015 privind 
achizi ţie cu montaj a 2 pt ăci permanente pentru proiect: ,,Craiova Water Park - 
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova, va 
comunicam urmatoareLe: 

-CaietuL de sarcini nr. 176550 /26.11.2015 achizi ţie cu montaj a 2 pL ăci permanente 
a fost intocmit conform ManuaLului de Identitate VizuaL ă  pentru Programutui Opera ţional 
RegionaL 2007-2013 (Edi ţia a IV-a consoLidat ă , martie 2013) cu specificatia ca placi(e 
permanente vor fi inscriptionate fata/verso. 

Pt. Director executiv, 
Adrian n u 

Întocmit, 
Cons. Alexandra Voicescu 


