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Se aprob ă , 
priiipa1 de creditc, 
Pr âr, 

asilescu 

CAIET DE SARCINI 
privind Comunicat de pres ă  finalizare proiect 

,,Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare CAMIN cultural nr. 1 Piele şti 

Unitatea Adrninistrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova, prin direc ţia de resort, dore şte 
mediatizarea proiectului ,,Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin cultural nr. 1 Pieleşti, 
cu valoarea total ă  de 2.005.590,42 lei, implementat în cadrul Programului Opera ţional Regional 2007- 
2013, Axa prioritară  1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul 
major de interven ţie 1.1.  Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub - domeniul: Poli de cre ştere, 
printr-un comunicat de pres ă  ce are ca scop implementarea m ăsurilor de informare şi publicitate asumate 
prin contractul de finan ţare. 

Ofertantul se obligă : 

• Să  publice comunicatul de pres ă, respectând următoarele caracteristici tehnice: format machet ă, cu 
dimensiunea de aproximativ 14 cm / 20 cm, luând în considerare necesitatea p ăstrării corpului de 
literă  Ia dimensiuni optime şi a siglelor exact în forma în care se reg ăsesc în modelul pus la 
dispoziţie; 

• Să  urmărească  dimensiunile şi condiţiile impuse, conform avizului eliberat de Agen ţia pentru 
Dezvoltare Regional ă  Sud-Vest Oltenia cu privire la respectarea regulilor de identitate vizual ă  
impuse de Uniunea European ă  pentru materialele de informare şi publicitate, conform Manualului 
de identitate vizuală  Regio, ediţia a IV-a (varianta consolidat ă, martie 2013), publicat pe site-ul 
www.inforegio.ro ; 

• Să  respecte integral şi să  păstreze conţinutul informaţiilor aşa cum sunt prezentate în modelul pus la 
dispoziţie de către autorita ţea contractantă ; 

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

• Cotidianul local va fi selectat din rândul celor auditate de c ătre instituţii autorizate, independente; 
• Comunicatul de presă  va avea o singură  apariţie, exceptând zilele de sâmbătă  şi duminică . 

Ofertantul declarat câ ştigător va prezenta materialul de informare şi publicitate înaintea tip ăririi, 
pentru a primi bunul de tipar din partea Direc ţiei Elaborare şi Implementare Proiecte. 

Termen de Iivrare: două  zile de la data comenzii lansate în scris de c ătre beneficiar. 

Pt. Director executiv, 
M ţă Fetoiu 

Manageh Proiect, 	Asistent Mai ager, 	Manager financiar, 	Manager tehnic, 
Lucia f n 	Florian Smara dache 	Ramona Zegheanu 	Iulică  Veiişcu 

RZ-2ex. 



MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 
sl ADMINISTRAŢ IEI PUBLICE Q5 

GLNERNUL ROt4ĂNlEl 

Consiliul Local Craiova 

COMUNICAT DE PRESA 

Finalizarea proiectului: 
,,REABILITARE, CONSOLIDARE, EXTINDERE Ş l DOTARE CAMIN CULTURAL NR.1 PIELEŞTI 

Unitatea Administrativ Teritoriat ă  Municipiul Craiova, în parteneriat cu Unitatea Administrativ 
Teritorial ă  Comuna Pieteoti, finatizeaz ă  proiectut ,,Reabilitare, consotidare, extindere si dotare C ămin Cuttural 

nr.1 Pieteti, finan ţat în cadrut Programutui Opera ţ ional Regionat 2007-2013, Axa prioritar ă  1 ,,Sprijinirea 
dezvott ă rii durabite a oraetor - poti urbani de cre ştere, Domeniut de interventie 1.1 - Ptanuri integrate de 
dezvottare urban ă , Sub-domeniut Poti de cre ştere. 

Autoritate de Management - Ministerut Dezvott ă rii Regionale si Administra ţiei Pubtice 
Organism Intermediar 	- Agen ţ ia pentru Dezvottare Regional ă  SV Ottenia 

Vatoarea proiectului este de 2.005.590,42 tei, din care 1 .262.455,50 tei reprezint ă  contribu ţ ia Uniunii 
Europene, 648.531,52 tei reprezint ă  vatoare nerambursabit ă  din bugetut na ţ ionat, 94.603,40 lei reprezint ă  
cofinan ţarea de 1a bugetut tocat. 

Obiectivul generat at proiectului ,,Reabititare, consolidare, extindere si dotare C ămin Cutturat nr.1 
Pie1eti const ă  în cresterea si diversificarea numarutui activitatitor sociate prin reabilitarea, consotidarea, 
extinderea oi dotarea C ăminului Cutturat nr. 1 Pieteoti, contribuind astfet ta dezvottarea Zonei Metropolitane 
Craiova. 

În urma finatiz ă rii execu ţ iei tucră rii proiectutui au fost atin şi urm ă torii indicatori cantitativi: 

Suprafa ţa construită  = 575,00 mp 
Suprafata desf ă urată  = 1.150,00 mp 
Suprafa ţa utită 	= 900,00 mp 
Sată  de spectacote cu 195 tocuri = 208,50 mp 
Scenă 	 = 105,70mp. 

Penoada de implementare a proiectutui este de 46 tuni si 27 zile, începând cu data de 04 decembrie 2012 

Persoan ă  de contact 
Date de contact: Mih ă iţă  Fetoiu 

Pt. Director executiv, Direc ţ ia Etaborare si Imptementare Proiecte, Prim ă ria Municipiutui 
Craiova 
Tetefon: 0251 / 419589 	 e-mait: int.europa@primariacraiova.ro  

:ontinutul acestui material nu reprezint ă  în mod obligatoriu pozi ţ ia oficială  a Uniunii Europene sau a 
uvernului Romaniei. 
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www.inforegio.ro  
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