
Municipiul Craiova 
Primária Municipiului Craiova 
Directia Elaborare i Implementare Proiecte 
Nr. 120389 /t .08.2014 

rprobã, 
Ordonatth thiiwinal de credite 

Eli 

CAIET DE SARCINI 
privind ,,Comunicat de presã lansare proiect 

"Eficienta energeticã prin Facilitáti de FinantarE pentru CreTerea economicã a 
Municipiului Craiova —EFFECT 30.1" 

Unitatea Administrativ Teritorialä Municipiul Craiova, prin directia de resort, dorete 
mediatizarea proiectului desfàurat sub denumirea: "Eficientä energeticä prin Facilitáti de 
FinantarE pentru CreTerea economicã a Municipiului Craiova —EFFECT 30.1", cu valoarea 
totalã de 1.982.138,72 lei, in cadrul Programului Operational  Regional 2007-2013, Axa 
prioritarà 1 ,,Sprijinirea dezvoltärii durabile a oraelor - poll urbani de cretere", Domeniu 
major de interventie - 1.2. ,,Sprijinirea investitiilor In eficienta energeticä a blocurilor de 
locuinte", printr-un comunicat de presä ce are ca scop implementarea mäsurilor de informare i 
publicitate asumate prin contractul de finantare. 
Ofertantul se obligà: 

• Sä publice comunicatul de presã, respectând urmãtoarele caractenstici tehnice: format 
machetä, cu dimensiunea de aproximativ 14 cm / 20 cm, luând in considerare necesitatea 
pãstrãrii corpului de literä la dimensiuni optime i a siglelor exact in forma In care se 
regãsesc In modelul pus la dispoziie; 

• Sã urmãreascä dimensiunile i condiiile impuse, conform avizului eliberat de Agenia 
pentru Dezvoltare Regionalä Sud-Vest Oltenia cu privire la respectarea regulilor de 
identitate vizuala impuse de Uniunea Europeana pentru materialele de informare i 
publicitate, conform Manualului de Identitate VizualA al Programului Operational 
Regional 2007 - 2013 Editia a IV-a (varianta consolidatã, martie 2013), publicat pe site-
ul www.inforegio.ro . 

• Sä respecte integral i sã pãstreze coninutul informatiilor aa cum sunt prezentate in 
modelul pus la dispoziçie de cãtre autoritatea contractantã; 

• Sã prezinte mostre din materialele de informare §i publicitate realizate pânã In prezent, 
similare cu cele ce urmeazã a fi publicate; 

• Cotidianul local va fi selectat din rândul celor auditate de càtre institutii autorizate, 
independente. 

• Comunicatul de presä va avea o singurã apariie, exceptând zilele de sâmbätã i 
duminicà. 
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Ofertantul declarat cntigator va prezenta materialul de informare i publicitate Tnaintea 
tiparirii, pentru a primi bunul de tipar din partea Serviciului Proiecte i Programe de Dezvoltare. 

Termen de livrare: doua zile de la data comenzii lansate in scris de catre beneficiar. 

Director Executiv, 
Monica Nastasa 

G~ Sef serviciu, 

i Mihaita etoiu 

Intocmit, 
Cons. Daniel Tufan *' 
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MINISTERUL DEVOLTARII REGIONALE 
$I ADMINISTRATE PUBLICE 	

GUVERNUL ROMAt'IIEI 
	 CONSILIUL LOCAL CRAIOVA 

COMUNICAT DE PRESA 	 '1 
ITIVL 

Lansarea proiectului: 
"Eficien;ã energeticã prin Facilitài de FinanarE pentru CreTerea economicà a Municipiului Craiova - 

EFFECT 30.1" 

Unitatea 	Administrativ 	Teritorialà 	Municipiul 	Craiova 	lanseazä 	proiectul 
"Eficiená energeticà prin Facilitáti de FinantarE pentru CreTerea economicà a Municipiului Craiova 
EFFECT 30.1", finan;at In cadrul Programulul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritarà 1 
,,Sprijinirea dezvoltärii durabile a oraelor - poli urbani de cretere", Domeniu major de intervenie - 
1.2. ,,Sprijinirea investitiilor in eficiena energeticá a blocurilor de locuine". 

utoritate de Management - Ministerul Dezvottrii Regionate i Administraiei Pubtice 
Organism Intermediar 	- Agentia pentru Dezvoltare Regionatä SV Oltenia 

Valoarea proiectului 1.982.138,72 lei, din care 747.068,96 tel cofinanarea de Ia bugetul local, 
201.708,62 lei valoare nerambursabilã din bugetul national i 918.894,83 lei contribu;ia Uniunii 
Europene. 

Obiectivul general al proiectului constá In imbunátäirea condiiitor de viaá a Locuitoritor din 
municipiul Craiova si promovarea coeziunhi sociate prin reatizarea unor investitii in eficiena energeticã a 
blocurilor de Locuinte. 

Rezultate In cadrul Proiectului: 

• Reabititarea termicA a 3 blocuri de locuinte din cartierut lMai at municipiului Craiova, Cu un numàr 
total de 61 apartamente; 

• ImbunätäDirea condioutor de confort termic interior pentru blocurite reabilitate; 

• Reducerea pierderitor de cãtdurä oi a consumurilor energetice; 

• Reducerea costurilor de Intreoinere pentru Incãlzire °i apä calda de consum; 

• Reducerea emisillor poluante generate de producerea, transportut Di consumul de energie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, Incepánd cu data de 14 august 2014. 

Persoanã de contact 
Date de contact: Monica Nastas, Director Directia [Laborare i Implementare Proiecte 

Primária Municipiulul Cralova 
Tetefon: 0251/ 419589 	 e-mail: int.europa@primariacraiova.ro  

Continutul acestui material flu reprezifltà In mod obligatoriu poziia oficialã a Uniunii Europene sau a 
Guvernului Romãniei. 
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