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CAIET DE SARCINI 
privind Comunicat de presă  lansare proiect (Lot I) 

Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova- Parcul Nicolae Romanescu 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova dore şte mediatizarea proiectului 
desfăşurat sub denumirea: Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova- Parcul 
Nicolae Romanescu, cu valoarea total ă  de 68.531.116,60 lei, în cadrul Programului Opera ţ ional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară  1 Sprijinirea dezvolt ării durabile a oraşelor - poli urbani de 
cre ştere, Domeniu major de interven ţ ie 1.1  - Planuri integrate de dezvoltare urbana, printr-un 
comunicat de presă  de lansarea proiectului ce are ca scop implementarea m ăsurilor de informare ş i 
publicitate asumate prin contractul de finan ţare nr. 5046/27.02.201 5, incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Autoritate de Management si Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala SV Oltenia - Organism Intermediar. 

Ofertantul se oblig ă : 
• Să  publice comunicatul de presà, respectând urm ătoarele caracteristici tehnice: format 

machetă, cu dimensiunea de aproximativ 1/8 din pagin ă, luând în considerare necesitatea 
pastrării corpului de liter ă  la dimensiuni optime ş i a siglelor exact în forma în care se 
regăsesc în modelul pus 1a dispozi ţ ie; 

• Să  urmărească  dimensiunile ş i condi ţiile impuse, conform avizului eliberat de Agen ţ ia 
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 Opera ţ ional Regional 
2007-2013 (Ediţ ia Martie 2014), publicat pe site-ul www.inforegio.ro . 

• Să  respecte integral şi să  păstreze con ţinutul informaţ iilor aşa cum sunt prezentate în 
modelul pus la dispoziţ ie de către autoritatea contractant ă ; 

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

o 



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

• Comunicatul de presă  va avea o singur ă  apariţ ie, exceptând zilele de sâmb ătă  ş i duminică . 

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

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

Director Executiv, 
Larisa lori 

Manager pict, 
Cristiana hiţă lău 

Asistent manager, 
Arabela Mi mitrescu 

i5~—  
Manager financiar, 

E1entri şor 

Responsabil comunicare, 
Alexandra Vo cescu 
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE 
$1 ADMINISTRATJEI PUBLICE 

Data publicarii: 

Lansarea proiectului: 
Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova - Parcu( Nicolae Romanescu 

Unitatea Administrativ Teritorial ă  Municipiul Craiova lanseaza proiectut: Amenajarea de parcuri si gradini 
în Municipiul Craiova - Parcut Nicolae Romanescu, finantat în cadrul Programutui Operational Regional 2007-2013 
Axa prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul major de 
interven ţ ie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, conform Contractului de finantare nr. 5046/27.02.2015, 
incheiat cu Ministerul Dezvottarii Regionale si Administratiei Pubtice - Autoritate de Management si Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala SV Ottenia - Organism lntermediar. 

Autoritate de Management - Ministerut Dezvott ă rii Regionale si Administra ţ iei Publice 
Organism Intermediar 	- Agen ţ ia pentru Dezvoltare Regional ă  SV Ottenia 

Valoarea totata a proiectutui este de 68.531.116,60 Iei, din care 68.179.469,79 Iei ce reprezint ă  vatoarea 
totata eligibit ă , respectiv finantarea nerambursabila si contributia beneficiarutui, si 351.646,81 Iei ce reprezinta 
vatoarea neeligibila inctusiv TVA aferenta acesteia. 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din municipiut Craiova care 
sa asigure atat conservarea si perpetuarea mostenirii culturat - istorice si arhitecturate a orasutui cat si cresterea 
catitatii vietii si atractivit ăţ ii orasului atât pentru poputa ţ ia locală  cât si pentru persoanete aftate in tranzit. 

De asemenea, proiectut isi propune urmatoarete obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si 
tucrarite propuse in cadrul acestuia, respectiv: - lmbunatatirea infrastructurii urbane in curs de degradare din 
cadrul Parcului Nicolae Romanescu prin: reabilitare atei carosabil si pietonate in suprafata de 65194 mp; 
reabilitarea a 11 poduri, podete si pasarete; reabititare retea de atimentare cu apa in lungime de 5541,18 m; 
reabilitare retea canatizare in lungime de 2784,58 m; reatizare retea de irigatii in tungime de 8100 m; amptasarea a 
730 statpi ornamentati de iluminat public. - Cresterea sigurantei publice in Parcul Nicolae Romanescu prin 
amplasarea a 99 camere video de supraveghere in zona. 

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, începând cu data de 28 Februarie 2015. 

Date de contact: Larisa Flori, Director Direc ţ ia Etaborare ş i lmplementare Proiecte, 
Primă ria Municipiutui Craiova 
Telefon: 0251 / 419589 	e-mait: int.europa@primariacraiova.ro  

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