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Nr.  
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LiaQIgutescu 

CAIET DE SARCINI 
privind ,,Comunicat de pres ă  finalizare proieet 

,,Amenajare ş i revitalizare Centrul Istoric al Municipiului Craiova 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova dore şte mediatizarea proiectului 
desfăşurat sub denumirea: ,,Amenajare ş i revitalizare Centrul Istoric al Municipiului Craiova, 
cu valoarea total ă  de 76.040.088,48 lei, în cadrul Programului Opera ţional Regionai 2007-2013, 
Axa prioritară  1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a ora şelor - poli urbani de cre ştere, Domeniu 
major de intervenţie - Planuri integrate de dezvoltare urban ă, printr-un comunicat de pres ă  ce are ca 
scop implementarea măsurilor de informare şi publicitate asumate prin contractul de finan ţare. 
Ofertantul se oblig ă : 

• Să  publice comunicatul de pres ă, respectând următoarele caracteristici tehnice: format 
machetă, cu dimensiunea de aproximativ 1 /8 din pagin ă, luând în considerare necesitatea 
pastrării corpului de literă  la dimensiuni optime şi a siglelor exact în forma în care se 
regăsesc în modelul pus la dispozi ţie; 

• Să  urmărească  dimensiunile şi condi ţiile impuse, conform avizului eliberat de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Vest Oltenia cu privire la respectarea regulilor de 
identitate vizuala impuse de Uniunea Europeana pentru materialele de informare ş i 
publicitate, conform Manualului de Identitate Vizual ă  al Programului Operaţional Regional 
2007-2013 (Edi ţia Martie 2014), publicat pe site-ul www.inforegio.ro . 

• Să  respecte integral şi să  păstreze con ţinutul informaţiilor aşa cum sunt prezentate în 
modelul pus la dispozi ţie de către autoritatea contractant ă ; 

• Să  prezinte mostre din materialele de informare şi publicitate realizate pân ă  în prezent, 
similare cu cele ce urmeaz ă  a fi publicate; 

• Cotidianul local va fi selectat din rândul celor auditate de c ătre instituţii autorizate, 
independente. 

• Comunicatul de pres ă  va avea o singur ă  apariţie, exceptând zilele de sâmbătă  şi duminică . 

Ofertantul declarat câ ştigător va prezenta materialul de informare şi publicitate înaintea 
tipăririi, pentru a primi bunul de tipar din partea Serviciului Proiecte şi Programe de Dezvoltare. 

Termen de livrare: dou zile de la data comenzii Jarisate în scris de c ătre beneficiar. 
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 
$l ADMINISTRATIEI PUBLICE 

GUVERNUL ROMĂNIEI 

COMUNICAT DE PRESA 

Data publicarii: 17.12.2015 

Finalizarea proiectului: 
,,Amenajare ş i revitalizare Centrul lstoric al Municipiului Craiova 

Unitatea Administrativ Teritoria( ă  Municipiu( Craiova fina(izeaza proiectu( ,,Amenajare şi revitalizare 
Centrul lstoric al Municipiului Craiova, finantat în cadru( Programului Operationa( Regiona( 2007-2013 - Axa 
prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor po(i urbani de crestere, Domeniu( major de interventie 1.1 
,,P(anuri integrate de dezvo(tare urbana, sub-domeniu( ,,Po(i de crestere, categoria de operatiuni: dezvo(tarea 
durabi(a a mediu(ui de afaceri, conform Contractului de finantare nr. 3185/22.06.2012, Cod SMIS 38624, încheiat 
între Ministeru( Dezvolt ă rii Regionale şi Administratiei Pub(ice, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programu( Opera ţ ional Regional 2007 - 2013, Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  Sud-Vest Oltenia, în calitate de 
Organism lntermediar i Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova în ca(itate de beneficiar. 

Va(oarea tota(a a proiectu(ui este de 76.040.088,48 lei, din care 25.436.639,34 (ei ce reprezint ă  valoarea 
eligibilă  nerambursabi( ă  din bugetu( na ţ iona(, 1 .228.984,80 lei cofinan ţare de la bugetul (oca( şi 49.374.464,34 (ei 
reprezentând contribu ţ ia Uniunii Europene. 
Persoan ă  de contact 
Obiectivul general a( proiectului const ă  în îmbună tăţ irea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiu(ui 
Craiovei care s ă  asigure atât conservarea ş i perpetuarea mo ştenirii cu(tura(-istorice şi arhitecturale a orau1ui, cât 
si cre ş terea ca(it ăţ ii vieţ ii si atractivit ăţ ii zonei pentru popu(a ţ ia locală  si pentru persoane(e af(ate în tranzit pe 
teritoriu( orasului. 
Rezuitatele proiectului: 

lmbunatatirea infrastructurii urbane prin: 
- Reabi(itare strazi si trotuare si transformarea (or in esp(anade pietonale: 

- 	Amenajarea pietona(u(ui Str. Lipscani 
- 	Amenajarea pie ţei de la intersec ţia Str. Lipscani cu Str. Mooiu - Piata Buzesti 

Reabi(itarea infrastructurii edilitare 
• Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban adecvat; 

lnlocuire reţe(e i(uminat strada( si arhitectura( 
Amenajarea spa ţii(or verzi existente si crearea de noi spa ţ ii verzi 
Montare mobi(ier urban si construire fantani arteziene 

Suprafa ţă  străzi modemizate 	23.244,75 mp, din care: 
- 	Suprafata carosabila 	15.227,94 mp 
- 	Suprafata trotuare 	8.016,81 mp 
- 	Suprafata spatii verzi 	1.064,410 mp 

• Lungimi conducte apă  modernizate 	3.005,000 m1 
• 	Lungimi conducte canalizare 	 3.029,600 m( 
• Lungimi conducte apa ca(da, înc ă (zire 440 ml 
• Camere supraveghere 	 42 buc 
• 	Statui 	 5 buc 

Date de contact: Adriana Cimpeanu, Director Direc ţ ia E(aborare si lmpLementare Proiecte, 
Prim ă ria MunicipiuLui Craiova 
Telefon: 0251 / 419589 	 e-mail: int.europa@primariacraiova.ro  

Con ţinutul acestui material nu reprezint ă  în mod obligatoriu pozi ţia oficial ă  a Uniunii Europene sau a 
Guvernului Romaniei. 

Rejio   
Ini ţiativă  Iocolă . Dzvoltare r.gionolă . 

www.inforegio.ro  
lnvestim în viitorul tâu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaional Regional si cofinantat de Uniunea Europeanâ prin Fondul European pevtru Dezvoare Regionalâ. 


