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REGIO - Sinonimul dezvoltării

REGIO - Synonymous with growth

“Experiența Agenției, obținută în implementarea fondurilor europene,
a creat premisele necesare unei bune gestionări a Programului
Operațional Regional 2007-2013. Asumarea rolului de Organism
Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013, a însemnat
pentru Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia multă
implicare, devotament și responsabilitate. Ne-am canalizat toate
eforturile în vederea atingerii unui grad cât mai ridicat de absorbție a
celor 621,60 milioane de Euro alocate regiunii noastre, pentru ca, în
prezent să ne putem evalua munca, analizând rezultate concrete ale
“transformarii” Olteniei.

“The Agency’s experience in implementing the European funds,
created the necessary prerequisites for the proper management of
the Regional Operational Programme 2007-2013. Accepting the role
of Intermediate Body for the ROP 2007-2013, meant for the SouthWest Oltenia Regional Development Agency more involvement,
commitment and responsibility. We have mobilized all efforts to
achieve a higher degree of absorption of the 621.60 million EUR
allocated to our region, so that we can now evaluate our job, analyzing
the tangible results of the “transformation” of Oltenia.

POR 2007-2013 a fost un program extrem de complex, finanțând
domenii diverse precum: infrastructura socială, de sănătate,
educațională, de transport, echipamente pentru situații de urgență,
cu accent pe dezvoltarea orașelor, dar și prin susținerea mediului
de afaceri - prin scheme dedicate microîntreprinderilor, a structurilor
de afaceri și nu în ultimul rând a domeniului turismului, al reabilitării
monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu.

ROP 2007-2013 was a highly complex programme, financing areas
as diverse as: social infrastructure, health, education, transport,
emergency equipment, focusing on the development of cities, but
also by supporting the business environment - through schemes
dedicated to micro-enterprises, business structures and, not least,
to the tourism sector, rehabilitation of historical monuments and
heritage buildings.

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia au fost semnate cu autorități
publice locale, ONG-uri și microîntreprinderi un număr de 566
contracte prin care au fost finanțate investiții în valoare totală de 1,07
miliarde de Euro, dintre acestea 774,72 milioane Euro reprezentând
suma nerambursabilă.

In the South-West Oltenia Region, a total of 566 contracts have been
signed with local public authorities, NGOs and micro-enterprises,
which financed investments of over 1.07 billion EUR (of which 774,72
milion EUR non-refundable).

Acum, la final de program, putem analiza beneficii reale, comensurabile, ale implementării POR 2007-2013 la nivelul regiunii SudVest Oltenia, precum: 2528 locuri de muncă nou create, 480,13 km
de drumuri județene și 16,9 km de străzi orășenesti reabilitate sau
modernizate, 13 unități medicale si 36 de centre sociale reabilitate,
modernizate și echipate, 64 unități mobile pentru intervenții de urgență
echipate, 70 unități de învățământ și 11 campusuri preuniversitare
reabilitate, modernizate și echipate, 10 structuri de sprijinire a
afacerilor create, 235 microîntreprinderi sprijinite, 11 proiecte de
restaurare și valorificare a patrimoniului cultural și 27 structuri de
turism reabilitate sau modernizate.

Now, at the end of the program, we can assess real, measurable
benefits of the ROP 2007-2013 implementation in South-West
Oltenia Region, such as: 2528 newly created jobs, 480.13 km of
county roads and 16.9 km of town roads have been rehabilitated
or upgraded, 13 health facilities and 36 social centers have been
rehabilitated, upgraded and equipped, 64 mobile units for emergency
have been equipped, 70 schools and 11 campuses have been
rehabilitated, upgraded and equipped, 10 businesses support
structures have been created, 235 micro-enterprises have been
supported, 11 projects of restoration and recovery of cultural heritage
and 27 tourism structures have been rehabilitated or upgraded.

Ca o confirmare a performanțelor înregistrate în gestionarea
finanțărilor nerambursabile aferente perioadei de programare 20072013, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia i-a fost
desemnat rolul de Organism Intermediar și în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020.

As a confirmation of the performances achieved in the management
of grants related to the 2007-2013 programming period, the SouthWest Oltenia Regional Development Agency has been assigned the
role of Intermediate Body for the Regional Operational Programme
2014-2020.

În această perioadă ne situăm într-o dublă ipostază, prin suprapunerea acțiunilor de încheiere a POR 20O7-2013 și de pregătire a
cadruluI pentru implementarea POR 2014-2020.

During this time, we are situated in a double role, by overlapping
closing actions for the ROP 20O7-2013 and preparing the
implementation of the ROP 2014-2020.

Faptul că Programul Operaţional Regional 2014-2020 pune un accent
mult mai mare pe rezultatele finanțărilor din fondurile europene
structurale și de investiții decât actualul program, reprezintă o
provocare atât pentru ADR SV Oltenia, cât și pentru beneficiari și
potențiali beneficiari, dar suntem convinși că vom parcurge cu succes
aceste etape și privim cu optimism spre noua perioadă”.

The fact that the Regional Operational Programme 2014 - 2020
puts a much greater emphasis on results than the current program,
represents a challenge for both RDA SW Oltenia, beneficiaries and
potential beneficiaries, but we are convinced that we will successfully
cover these stages and look optimistically towards the new period. “

Marilena Bogheanu

Director General ADR SV OLTENIA / General Manager of the RDA SW OLTENIA
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Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Priority Axis 1 - Support to sustainable
development of urban growth poles

DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
(PIDU)
Subdomeniul Poli de Creștere - Municipiul Craiova - 17
proiecte contractate, în valoare de 114,80 milioane Euro

KAI 1.1 - Integrated Urban Development Plans (IUDP)
Subdomain: Growth Poles - city of Craiova - 17
contracted projects, amounting to 114.80 million EUR

REZULTATE:
17 proiecte contractate, în valoare de 114,80 milioane
Euro:
• 11 proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii
urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
• 3 proiecte care asigură servicii care promovează
egalitatea de şanse şi incluziunea socială în cadrul
planurilor integrate
• 3 proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a
mediului de afaceri
• 1.225.988 locuitori care beneficiază de
implementarea proiectelor aferente Polului de
Creștere – Municipiul Craiova
• 71 locuri de muncă nou create, din care:
 32 locuri de muncă nou create, pentru femei
 39 locuri de muncă nou create, pentru bărbați

RESULTS:
17 contracted projects amounting to 114.80 million
EUR:
• 11 projects that ensure improved urban
infrastructure and urban services, including urban
transport
• 3 projects offering services to promote equal
opportunities and social inclusion within the
integrated plans
• 3 projects that promote sustainable development of
the business environment
• 1,225,988 people who benefit from the Craiova’s City
Growth Pole projects implementation
• 71 newly created jobs, of which:
 32 newly created jobs for women
 39 newly created jobs for men

Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană
Craiova

Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionării traficului rutier din zona
metropolitană Craiova

Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de muncă între cele două
platforme industriale ale Polului de Creștere Craiova

Amenajare si revitalizare centrul istoric al
municipiului Craiova

Amenajare si revitalizare centrul istoric al
municipiului Craiova

Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forței de
muncă între cele două platforme industriale ale Polului de Creștere Craiova

Centru de dezvoltare tehnologică și excelență în
afaceri Craiova
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Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Priority Axis 1 - Support to sustainable
development of urban growth poles

DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
(PIDU)
Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană - Municipiul
Râmnicu Vâlcea — 11 proiecte contractate, în valoare
de 45,95 milioane Euro

KAI 1.1 - Integrated Urban Development Plans (IUDP)
Subdomain: Urban development poles - Râmnicu
Vâlcea - 11 projects contracted, amounting to 45.95
million EUR

REZULTATE:
11 proiecte contractate, în valoare de 45,95 milioane
Euro:
• 11 proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii
urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
• 461.818 locuitori care beneficiaza de implementarea
proiectelor aferente Polului de dezvoltare urbană –
Municipiul Râmnicu Vâlcea
• 21 locuri de muncă nou create, din care:
 5 locuri de muncă nou create, pentru femei
 16 locuri de muncă nou create, pentru bărbați

RESULTS:
11 contracted projects amounting to 45.95 million
EUR:
• 11 projects that ensure improved urban
infrastructure and urban services, including urban
transport
• 461 818 inhabitants benefiting from the
implementation of Ramnicu Valcea’s City - urban
development projects
• 21 newly created jobs, of which:
 5 newly created jobs for women
 16 newly created jobs for men

Extindere și modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranței publice și prevenirea
criminalității, la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea

Pod peste râul Olănești în prelungirea Strada Carol I inclusiv legăturile cu Calea lui Traian și
Strada Morilor

Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, Râmnicu Vâlcea

Amenajare și modernizare strada Aurelian Sacerdoteanu și strada Patriarh Iustinian Marina, Municipiul
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
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Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Priority Axis 1 - Support to sustainable
development of urban growth poles

DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană
(PIDU)
Subdomeniul Centre Urbane - 9 PIDU pentru orașele:
Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu, Slatina, Drăgășani,
Băilești, Motru, Balș, Filiași, Dăbuleni - 45 proiecte
contractate, în valoare de 86,32 milioane Euro

KAI 1.1 - Integrated Urban Development Plans (IUDP)
Subdomain: Urban Centers - 9 IUDP: Drobeta Turnu
Severin, Targu-Jiu, Slatina, Drăgăşani Băileşti, Motru,
Bals, Filiaşi, Dăbuleni - 45 contracted projects,
amounting to 86.32 million EUR

REZULTATE:
45 proiecte contractate, în valoare de 86,52 milioane
Euro:
• 42 proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii
urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
• 2 proiecte care asigură servicii care promovează
egalitatea de şanse şi incluziunea socială în cadrul
planurilor integrate
• 1 proiect care promovează dezvoltarea durabilă a
mediului de afaceri
• 922.496 locuitori care beneficiază de implementarea
proiectelor din planurile integrate de dezvoltare
urbană
• 153 locuri de muncă nou create, din care:
 50 locuri de muncă nou create, pentru femei
 103 locuri de muncă nou create, pentru bărbați

RESULTS:
45 contracted projects, amounting to 86.32 million
EUR:
• 42 projects that ensure improved urban
infrastructure and urban services, including urban
transport
• 2 projects offering services to promote equal
opportunities and social inclusion within the
integrated plans
• 1 project that promotes the sustainable
development of business
• 922 496 Inhabitants benefiting from the
implementation of IUDP projects
• 153 newly created jobs, of which:
 50 newly created jobs for women
 103 newly created 103 jobs for men

Sistem de supraveghere video Centru istoric și
zone principale de interes Public și Social, Slatina

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier și
pietonal și mobilier urban adiacent străzilor
Sg. Major Dorobanțu Constantin, Basarabilor,
centura Basarabilor și Arcului, Slatina

Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și
pietonal și mobilier urban str. Cireasov, Prelungirea Tunari, A.I.Cuza (sistematizare pe verticală
cartier cuprins între SC Minatex, str. Crișan și SC
Comprem), Slatina

Modernizare rețele stradale zona Aleea Muncii Bl B1GB2G-J2-J5 (zona H-uri), Motru

Modernizare rețele stradale zona T-uri, Motru

Siguranță și securitate socială în mun Dr. Turnu
Severin prin sisteme de supraveghere video

Reabilitare și modernizare parte carosabilă și trotuare din municipiul Drobeta Turnu Severin, Sector 1

Reabilitare rețele străzi urbane sector 5 Drobeta Tr. Severin

Reabilitarea Muzeului Viei și Vinului, monument
istoric în Municipiul Drăgășani

Modernizare străzi în Municipiul Tg.Jiu - Etapa
II/1 (în cadrul unui plan integrat)

Creare și modernizare spații publice urbane zona
adiacentă străzii Bicaz, Municipiul Tg.Jiu

Modernizare și extindere Parcul Tineretului în
Municipiul Băilești, jud. Dolj

Montat camere de luat vederi în cartierul Orașul
Nou, localitatea Balș, jud. Olt

Sistem de supraveghere urbană în orașul Filiași
jud. Dolj
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Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea infrastructurii
regionale și locale de transport

Priority Axis 2 - Improvement of regional and
local transport infrastructure

DMI 2.1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de
drumuri județene, străzi urbane, inclusiv construcția/
reabilitarea șoselelor de centură
- 22 proiecte contractate, în valoare de 186,92
milioane Euro

KAI 2.1 - Rehabilitation and modernization of the
county roads and urban streets network, including
construction/ rehabilitation of ring roads - 22
contracted projects, amounting to 186.92 million EUR

REZULTATE:
22 proiecte contractate, în valoare de 186,92 milioane
Euro
• 480,13 km lungime drumuri județene reabilitate/
modernizate
• 16,9 km lungime străzi orășenești reabilitate/
modernizate
• 20,65 km lungime șosele de centură reabilitate/
construite

RESULTS:
22 contracted projects, amounting to 186.92 million
EUR
• 480.13 km of rehabilitated/ modernized county
roads
• 16.9 km of rehabilitated/ modernized urban
roads
• 20.65 km rehabilitated/ constructed ring
roads

Reabilitare drumuri județene DJ 665, km 0+00054+500 și DJ 675C, km 0+000-4+300
Modernizarea drumurilor de rocadă pentru
Municipiul Târgu Jiu
Reabilitarea și modernizarea DJ652: DN 65 Lactița-Coșoveni-Ghindeni - DN 55, județul Dolj

Reabilitarea și modernizarea DJ 606, Craiova
(DN65) - limita județului Mehedinți

Reabilitare și modernizare drum județean DJ
643A, Balș-limita județ Dolj

Reabilitare și modernizare străzi în municipiul
Orșova

Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești Olanu - limită județ Olt, km 0+000 - 8+900 și
construcție două poduri din beton armat

Fluidizarea traficului rutier în municipiul
Craiova, pe axa de transport est-vest prin
reabilitarea Blvd. Decebal-Dacia

Reabilitare și modernizare străzi în municipiul
Orșova
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Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii
sociale

Priority Axis 3 - Improvement of social
infrastructure

DMI 3.1 - Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea

KAI 3.1 - Rehabilitation/ modernization and equipping

infrastructurii serviciilor de sănătate - 13 proiecte

of the health services infrastructure - 13 contracted

contractate, în valoare de 33,58 milioane Euro

projects, amounting to 33.58 million EUR

REZULTATE:

RESULTS:

13 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de

13 contracted projects, amounting to 33.58 million

33,58 milioane Euro:

EUR

• 13 unități medicale reabilitate/ modernizate/

• 13 rehabilitated/ upgraded/ equipped medical

echipate

units

• 20.000 persoane care beneficiază de unitatea

• 20,000 beneficiaries of the rehabilitated/ upgraded/

reabilitată

equipped medical units

Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt

Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu

Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt

Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului
Județean de Urgență Târgu Jiu

Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului la Spitalul
Orășenesc Horezu

Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orșova

Reabilitarea ambulatoriului Spitalului Municipal Orșova

Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului la Spitalul
Orășenesc Horezu
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Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii
sociale

Priority Axis 3 - Improvement of social
infrastructure

DMI 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și
echiparea infrastructurii serviciilor sociale - 34 proiecte
contractate, în valoare de 16,22 milioane Euro
REZULTATE:
34 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de 16,22
milioane Euro:
• 36 de centre sociale reabilitate/ modernizate/ echipate
• 15.116 persoane care beneficiază de infrastructura
reabilitată/ modernizată/ echipată

KAI 3.2 - Rehabilitation/ modernization/ development
and equipping of social services infrastructure - 34
contracted projects, amounting to 16.22 million EUR
RESULTS:
34 contracted projects, amounting to 16.22 million EUR:
• 36 rehabilitated/ upgraded/ equipped social centers
• 15.116 beneficiaries of the rehabilitated/ upgraded/
equipped social centers

Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale

Priority Axis 3 - Improvement of social
infrastructure

DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă - 3 proiecte contractate, în valoare de 13,25
milioane Euro
REZULTATE:
3 proiecte contractate cu o valoare solicitată de 13,25
milioane Euro:
• 64 unități mobile pentru intervenții de urgență
echipate, cu un timp mediu de răspuns de 26 minute
în mediul rural, respectiv 14 minute în mediul urban
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KAI 3.3 - Improving the equipping of operational units
for public safety interventions in emergency situations
- 3 contracted projects, amounting to 13,25 million
EUR
RESULTS:
3 contracted projects, amounting to 13,25 million
EUR:
• 64 equipped mobile units for emergency response
with an average response time of 26 minutes in rural
areas, and 14 minutes in urban areas

Extindere bucătărie, spălătorie la Centrul de zi
Prichindel, comuna Punghina, județul Mehedinți

Extindere și dotare Centrul de
îngrijire și asistență Dobrița,
județul Gorj

Extindere și dotare Centrul de
îngrijire și asistență Dobrița,
județul Gorj

Centrul Social Multifuncțional de Servicii Sociale Fârtățești, județul Vâlcea

Reabilitarea căminului internat Malu Mare și transformarea
lui în Centru Social

Modernizarea, dezvoltarea și echiparea modulului
Sfânta Maria

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Budești Ruda, județul Vâlcea

Centru social multifuncțional în Grădinari, județul Olt

Centrul social multifuncțional în
Târgu Jiu, județul Gorj

Construire și dotare Centru de zi pentru copilul cu autism
P+E, reabilitare și modernizare Centru de plasament
pentru copilul cu dizabilități, Drobeta Turnu-Severin

Centrul social multifuncțional în Târgu Jiu, județul Gorj

Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru
intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia
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Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale

Priority Axis 3 - Improvement of social
infrastructure

DMI 3.4 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă - 72 proiecte contractate, în
valoare de 76,98 milioane Euro

KAI 3.4 - Rehabilitation, modernization, development
and equipping of pre-university, university education
and continuous vocational training infrastructure - 72
contracted projects, amounting to 76,98 million EUR

REZULTATE:
72 proiecte contractate cu o valoare solicitată de 76,98
milioane Euro, dintre care 2 proiecte s-au reziliat:
• 70 unități de învățământ reabilitate/ modernizate/
echipate
• 10 campusuri preuniversitare reabilitate/ extinse/
modernizate/ echipate
• 1 campus universitar reabilitat/ extins/ modernizat/
echipat
• 28.594 elevi care beneficiază de unitățile de
învățământ reabilitate/ modernizate/ echipate
• 4.058 copii aparţinând grupurilor de populaţie
dezavantajate, care beneficiază de unităţi de
învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse/ echipate
- infrastructură pentru educaţie preuniversitară
• 1.411 studenţi care beneficiază de campusul
universitar reabilitat/ modernizat/ extins

RESULTS:
72 contracted projects, amounting to 76.98 million
EUR requested, of which 2 projects were cancelled:
• 70 rehabilitated/ upgraded/ equipped schools
• 10 upgraded/ expanded/ upgraded/ equipped preuniversity campuses
• 1 rehabilitated/ expanded/ upgraded/ equipped
university campus
• 28,594 students, beneficiaries of the rehabilitated/
upgraded/ equipped education units
• 4,058 children belonging to disadvantaged
population groups, beneficiaries of the rehabilitated/
upgraded/ equipped education units
• 1,411 students beneficiaries of the rehabilitated/
upgraded/ extended University campus

Reabilitare și modernizare la Colegiul Național Elena
Cuza din municipiul Craiova

Consolidare, reabilitare și extindere Școala cu clasele I - VIII, sat
Vâlcele, comuna Vâlcele, jud. Olt

Infrastructură pentru educație de calitate la Colegiul Național Gib
Mihăescu

Consolidare, modernizare, extindere și dotare la Școala cu clasele
I- VIII, Brebeni, județul Olt

Reabilitare campus universitar Complex Mecanică

Reabilitare Școala nr. 7 - Drobeta Turnu Severin

Reabilitare și modernizare clădire Colegiul Național
Alexandru Lahovari

Reabilitare Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean

Reabilitare, extindere, modernizare și echipare Școala
Generală Poiana-Seciuri

Reabilitare, construire și extindere Campus Școlar
Colegiul Mihai Viteazu, orașul Bumbești Jiu, județul Gorj
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Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional și local

Priority Axis 4: Strengthening the regional and
local business environment

DMI 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire

KAI 4.1 - Development of sustainable business support

a afacerilor de importanță regională și locală - 13 proiecte

structures of regional and local importance - 13

contractate, în valoare de 34,46 milioane Euro

contracted projects, amounting to 34,46 million EUR

REZULTATE:

RESULTS:

13 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de

13 contracted projects, amounting to 34.46 million

34,46 milioane Euro, din care 3 proiecte s-au reziliat:

EUR, of which 3 projects were cancelled:

• 10 structuri de sprijinire a afacerilor asistate

• 10 assisted business support structures

• 798 locuri de muncă nou create în structurile de

• 798 newly created jobs within the business support

sprijinire a afacerilor, din care:

structures, of which:

 385 locuri de muncă nou create, pentru femei
 413 locuri de muncă nou create, pentru bărbați
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 385 newly created jobs for women
 413 newly created jobs for men

Complex multifuncțional pentru sprijinirea afacerilor

Bursa de cereale în orașul Corabia, județul Olt
Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia

Centrul Multifuncțional Craiova - Pavilion Central

Centrul Multifuncțional Craiova - Pavilion Central

Centrul pentru dezvoltarea serviciilor și afacerilor
Blue Wings, Craiova

Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia

Complex multifuncțional pentru sprijinirea afacerilor

Centrul pentru dezvoltarea serviciilor și afacerilor Blue Wings, Craiova
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Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional și local

Priority Axis 4: Strengthening the regional and
local business environment

DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor -

KAI 4.3 - Support the development of microenterprises

274 proiecte contractate, în valoare de 39,53 milioane

- 274 contracted projects, amounting to 39,53 million

Euro

EUR

REZULTATE:

RESULTS:

274 proiecte contractate, cu o valoare solicitată

274 contracted projects, amounting to 39.62

de 39,62 milioane Euro, din care 39 contracte s-au

million EUR, of which 39 contracts were

reziliat:

cancelled:

• 235 microîntreprinderi sprijinite

• 235 supported microenterprises

• 1126 locuri de muncă nou create, din care:

• 1126 newly created jobs, of which:

 467 locuri de muncă nou create, pentru femei
 659 locuri de muncă nou create, pentru bărbați
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 467 newly created jobs for women
 659 newly created jobs for men

Construcție hală și creștere capacitate de producție,
Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea

Dezvoltarea societății Dorimer SRL prin
înființarea unei secții de producție geam
termoizolator (jud. Olt)

Execuție și dotare pensiune turistica SIVA, județul Vâlcea

Investiții în dotarea cabinetului de
chirurgie la SC Topmedical SRL

Completare dotare utilaje la S.C. Tipografia ARGUS
SRL, Drobeta Turnu Severin
Achiziție echipamente, instalații și mobilier specific pentru centrul
de întreținere și relaxare - Salina Artificială Slatina, Olt

Construirea unui imobil cu destinația Centrul de
asistență medicală ambulatorie și mentorat medical și
dotarea acestuia cu mobilier specific unităților sanitare

Spălătorie ecologică de medie capacitate

Un pas spre competivitate (jud. Mehedinți)

Mens sana in corpore sano

Modernizarea și extinderea pensiunii Plaiul Castanilor
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Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului

Priority axis 5: Sustainable development and
promotion of tourism

DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural, precum și crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe - 11 proiecte
contractate, în valoare de 39,71 milioane Euro

KAI 5.1 - Restoration and sustainable valorization
of cultural heritage, setting up and modernization
of related infrastructure - 11 contracted projects,
amounting to 39,71million EUR

REZULTATE:
• 11 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de
39,71 milioane Euro:
• 11 proiecte de restaurare și valorificare a
patrimoniului cultural:
 consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică
a patru biserici
 consolidarea, restaurarea și modernizarea a cinci
muzee
 consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea
unui imobil (obiectiv de patrimoniu cu potențial
turistic)
 consolidarea, restaurarea și modernizarea a unui
obiectiv turistic - monument istoric

RESULTS:
• 11 contracted projects, amounting to 39.71 million
EUR:
• 11 restoration and recovery of cultural heritage
projects:
 reinforcement, restoration and the touristic
valorisation of 4 churches
 reinforcement, restoration and modernization of
5 museums
 reinforcement, restoration and
refunctionalisation of a heritage building
 reinforcement, restoration and modernization of
an historical monument

Consolidare, restaurare și modernizare la secția de istorie-arheologie a Muzeului
Olteniei Craiova

Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Porțile de Fier și
valorificarea lui ca produs turistic

Consolidare, restaurare și refuncționalizare cu valorificare patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, nr. 24,
Craiova

Reabilitarea secțiilor expoziționale la Muzeul Județean Olt și amenajări
peisagistice, lucrări decorative pentru evidențierea clădirilor și a exponatelor

Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Artă Craiova
Reabilitarea secțiilor expoziționale la Muzeul Județean
Olt și amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru
evidențierea clădirilor și a exponatelor

Consolidare, restaurare și modernizare la secția de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei Craiova

Reabilitarea Palatului Cultural Theodor Costescu
și Cetatea Severinului

Consolidare, restaurare și valorificare turistică Biserica
cu Hramul Sf. Nicolae - Dorobanția
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Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului

Priority axis 5: Sustainable development and
promotion of tourism

DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale și creșterii calității serviciilor turistice - 30
proiecte contractate, în valoare de 67,14 milioane Euro

KAI 5.2 - Creation, development, modernization of the
tourism infrastructure for sustainable valorization of
natural resources and increasing the quality of tourism
services - 30 contracted projects, amounting to 67,14
million EUR
RESULTS:
30 contracted projects, amounting to 67.14 million
EUR, of which 3 contracts were cancelled:
• 27 rehabilitated/ upgraded/ extended tourism
structures
• 14 supported SMEs
• 7 supported SMEs, directly and indirectly, in the
touristic field
• 147,523 tourists arrived in the accommodation
rehabilitated/ upgraded/ equipped
• 49.002 overnight stays in the rehabilitated/
modernized/ equipped accommodation infrastructure
• 359 newly created jobs, of which:
 177 newly created jobs for women
 182 newly created jobs for men

REZULTATE:
30 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de
67,14 milioane Euro, din care 3 contracte s-au reziliat:
• 27 structuri de turism reabilitate/ modernizate/
extinse
• 14 IMM-uri sprijinite
• 7 IMM-uri sprijinite, direct și indirect, în domeniul
turismului
• 147.523 turiști sosiți în structurile de cazare
reabilitate/ modernizate/ echipate
• 49.002 înnoptări în infrastructura de cazare
reabilitată/ modernizată/ echipată
• 359 locuri de muncă nou create, din care:
 177 locuri de muncă nou create, pentru femei
 182 locuri de muncă nou create, pentru bărbați
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Amenajare faleza turistică în municipiul Orșova
Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii balneare Băile Govora,
județul Vâlcea

Amenajare club nautic și de agrement “Plaja Olt”
Municipiul Slatina

Realizarea sistemului integrat de Salvare Montana a judetului Gorj

Centrul Turistic President, judetul Vâlcea

Amenajare zona de agrement Strand în
municipiul Motru, județul Gorj

Centrul Turistic President, judetul Vâlcea

Amenajare club nautic și de agrement “Plaja Olt” Municipiul Slatina

Realizarea sistemului integrat de Salvare Montana a judetului Gorj

Amenajare zona de agrement Strand în municipiul Motru, județul Gorj
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