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Prin rezultatele obținute până 
în prezent, POR 2007-2013 a 
confirmat că este cel mai per-
formant dintre cele șapte pro-
grame operaționale implemen-
tate în România, atât în ceea 
ce privește îndeplinirea indica-
torilor, cât și ca rată de 
absorbție a fondurilor alocate. Acest rezultat se datorează 
mai multor factori, între care menționam: expertiza      
corespunzătoare a autorităților de gestionare a programului, 
dezvoltarea capacității administrative a beneficiarilor și, nu 

în ultimul rând, existența alocărilor regionale.  

   

 Regiunea Sud-Vest Oltenia ocupăƒ  un loc important la nivel 
național în privința gradului de absorbție a fondurilor pe care le gestionăm, iar cetătenii din 

regiune pot vedea tot mai multe rezultate concrete ale acestor proiecte.  

   

Prin cele 489 contracte de finanțare nerambursabilă semnate până în prezent, autoritățile pu-
blice locale, ONG-urile și firmele au solicitat 688,58 milioane euro, necesare pentru a susține 
dezvoltarea economico-socială a regiunii. Dintre acestea, 276 proiecte sunt finalizate, fiind 
autorizate plăți nerambursabile către beneficiari, din FEDER și din bugetul de stat, de peste 

195 milioane euro.  

   

Implementarea acestor contracte, fie că� este vorba de dezvoltarea orașelor, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport, a celei educaționale și de sănătate, sprijinirea me-
diului de afaceri sau valorificarea potențialului turistic și a patrimoniului cultural, are un im-

pact major asupra dezvoltării localităților din regiune.  

   

În cadrul acestui buletin informativ ne propunem să va oferim câteva exemple de proiecte de 
succes din fiecare județ al regiunii, precum și câteva dintre rezultatele atinse în cadrul aces-

tora.  

   

Pe baza experienței obținute în actuala perioadă de programare, autoritățile publice locale își 
vor continua activitatea de a promova noi proiecte, finanțabile în cadrul exercițiului financiar 

2014-2020, care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților.   

 

ADR SV OLTENIA va susține, prin biroul help desk, potențialii beneficiari prin promovarea noilor 
oportunități de finanțare, prin acordarea de informații și asistență tehnică, care vor contribui 

la accesarea și absorbția acestor fonduri.  

   

   Marilena Bogheanu,  

 Director ADR SV OLTENIA  

   

Cuvânt înainte   



Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului  

Consolidare și restaurare Palatul Jean Mihail - 

Muzeul de Artă  Craiova  

Beneficiar: Consiliul Județean Dolj 

DMI 5.1 - “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum 

și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoarea  totală a proiectului: 29.341.664,59  Lei 

Finanțare nerambursabilă: 22.647.054,32 Lei 

Obiectiv: Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea judeţului Dolj şi regi-

unii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 Aria desfășurată consolidată, restaurată 3.368mp S+P+E   

 Aria utilă consolidată, restaurată 2.429 mp  

 Instalație de climatizare   

 Instalație de ventilație   

 Instalație de avertizare la incendiu   

 Locuri special amenajate pentru accesul persoanelor cu dizabilități   

 Paratraznet   

 Sistemul antiefracție cu camere de luat vederi - revizuit  

 Instalația de încălzire - revizuită  

Consolidare, restaurare și modernizare la secţia de 

istorie - arheologie a Muzeului Olteniei Craiova  

Beneficiar: Consiliul Județean Dolj  

DMI 5.1 - “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cul-

tural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoarea  totală a proiectului: 25.651.003,59 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 18.541.260,23 Lei 

Obiectiv: Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea judeţului 

Dolj şi a regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 Aria construită consolidată, restaurată și modernizată = 

1623 mp cu acoperire patiala a curții interioare  

 Aria desfășurată consolidată, restaurată și modernizată  = 
3910 mp  (Pe latura vestică  s-a construit o scară nouă 
care va deservi subsolul, parterul și etajul. Pe latura es-
tică s-a realizat o scară nouă ce va deservi parterul, eta-

jul și mansarda)  

 1 ascensor  

 1 instalație încălzire  

 1 instalație climatizare  

 1 instalație ventilare  

 1 sistem avertizare incendiu  

 1 sistem antiefracție  

 1 instalație de control și semnalizare nivel de umiditate  

 1 sistem de control acces cu cartelă   

 

 

DOLJ 

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului  



Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

Centrul Multifuncțional Craiova  - 

Pavilion Central 

Beneficiar: UAT Craiova  

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 

importanță regională și locală”  

Valoarea  totală a proiectului: 87.446.455,28 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 33.157.133,00 Lei  

Obiectiv: Realizarea unui centru expozițional și de afaceri modern, prin 
intermediul căruia să fie sprijinit mediul de afaceri local și regional, prin 
acțiuni ce vizează, în principal,  manifestări expoziționale și de promovare 

a firmelor și produselor locale  

Rezultate:  

 Sală de conferințe dotată cu o 

capacitate de 50-100 locuri   

 Un pavilion central cu o suprafața 

minima de 5000 mp  

 Spații de expoziție în aer liber cu 

o suprafață minima de 2500 mp  

 Birouri de informații comerciale  

 Infopoint  

 Birouri de consultanță în afaceri  

 Centru de comenzi și curierat 

rapid  

 Mobilier  

 Echipamente IT  
Reabilitare și  modernizare la Colegiul 

Național  “Elena Cuza” 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Craiova  

DMI 3.4 - “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea 
infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”  

Valoarea  totală a proiectului: 10.338.312,48 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 8.400.432,60  Lei  

Obiectiv:  Îmbunătățirea calităţii infrastructurii de educație în 
vederea realizării unui proces educațional la standarde europene 
prin reabilitarea și modernizarea parțială a corpului principal din 
cadrul Colegiului Național Elena Cuza; Îmbunătățirea condițiilor 
de cazare a elevilor prin reabilitarea internatului din incinta 

Colegiului Elena Cuza.   

Rezultate: 

 8 săli de curs reabilitate;  

 1 sală de sport în suprafața de 193 mp reabilitată;  

 1 sală de festivități cu o capacitate de 210 locuri reabilitată 

și modernizată  

 1 cantină cu o capacitate de 200 locuri reabilitată și dotată   

 cămin cu 93 locuri de cazare recomparitmentat și reabilitat.   

   

Investiții în educație 

DOLJ 



Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

Reabilitarea Bulevardului Dacia - Decebal 

Beneficiar: Consiliul Local al municipiului Craiova 

DMI 2.1 - “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane 

- inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură” 

Valoarea  totală a proiectului: 43.972.608,00 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 36.197.961,88 Lei  

Obiectiv:  Fluidizarea traficului în zona de nord a municipiului Craiova   

Rezultate: 

 reabilitarea bulevardului pe o lungime de  10,23 km 

 modernizarea acestuia în vederea fluidizării traficului  în zona de nord a mu-

nicipiului Craiova 

 reabilitarea a 51.175 mp trotuare , 2.500 locuri de parcare, 5 intersecții se-
maforizate, 26 alveole de refugiu pentru stații de autobuz și taxi, 11 benzi 
de preselecție și virare la dreapta, 20 treceri de pietoni semaforizate, 1.500 
m rețele de utilități deviate, 40 rampe pentru persoanele cu dizabilități lo-

comotorii, 1 sistem de control și monitorizare trafic.  

Construirea unui pasaj suprateran 

Beneficiar: UAT Craiova 

DMI 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

Valoarea  totală a proiectului: 59.081.772,23 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 46.720.693,17 Lei  

Obiectiv: Îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin construirea 

unui pasaj suprateran  

Rezultate: 

 Lungime pasaj suprateran construit: 545 m  

 Suprafață carosabil străzi reabilitate: 19.365 mp  

 Lungime trotuare reabilitate: 1135 m  

 Lungime linie tramvai nou creată: 1.338 km  

 Stâlpi rețea electrică pentru tramvai: 37 buc  

 Suprafață alveole mijloace de transport în comun: 45 mp  

 Lungime marcaje rutiere: 3,05 km  

 Indicatoare rutiere: 172 buc  

 Treceri de pietoni: 12   

 Semafoare: 6  

 Semafoare pietoni: 13  

 Suprafață spații verzi: 2.180 mp  

 Lungime rețele de alimentare cu apa și canalizare deviate: 1.373 ml 

 

 

Reabilitarea infrastructurii urbane  

DOLJ 



Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor  

Modernizare și extindere parcul Tineretului 

in  municipiul Băilești  

Beneficiar: UAT Bailești 

DMI 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

Valoarea  totală a proiectului: 4.349.781,96 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 3.445.465,38 Lei 

Obiectiv:  Proiectul are scopul de a oferi cetățenilor Municipiului Bailesti un 
ambient  plăcut, civilizat, modern, cu un design ce se va încadra în arhitectura 

locală, oaze de natură și de relaxare pentru toți cetățenii  municipiului  

Rezultate:  

 modernizarea suprafeței inițiale a parcului de 18.000 mp și extin-

derea sa cu 3600 mp  

 creșterea raportului suprafață spații verzi/cap de locuitor la nive-

lul localității de la 26,89mp/locuitor - la 27,28mp/locuitor.  

 17.038,00 mp de gazon,   

 5.891 mp alei asfaltate și încadrate cu borduri    

 dotarea aleilor cu lampadare, coșuri de gunoi și pergole din lemn  

 modernizarea fântânilor arteziene din parc  

 crerea de scuaruri dotate cu bănci  

Consolidare - restaurare și valorificare 

turistică ansamblul Bisericii                       

"SF. Nicolae" - Amaradia (Belivacă) 

Beneficiar:  Parohia SF. Nicolae - Amaradia (Belivacă) 

DMI 5.1 - “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoarea  totală a proiectului: 5.675.493,19 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 4.678.193,66 Lei  

Obiectiv: Promovariea valorilor cultural religioase și atragerea nu-

marului de turiști in zonă 

Rezultate:  

 creșterea importanței turismului cultural religios cu cel puțin 

50% la nivel regional   

 suprafață reabilitată: 1500 mp  

 suprafață restaurată a obiectivului de patrimoniu cu potențial 

turistic: 1500 mp  

 suprafață amenajări peisagistice: 2764 mp  

 zonă de protecție amenajată, aferentă spațiului de expunere: 

20 mp  

   

 

 

 

 

 

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului  

DOLJ 



Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Reabilitarea Căminului Internat - Malu Mare 

și transformarea lui în Centru Social 

Beneficiar: UAT Malu Mare în parteneriat cu DGASPC Dolj 

DMI 3.2 - “Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale” 

Valoarea  totală a proiectului: 3.547.527,60 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 2.546.819,10 Lei 

Obiectiv:  Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență socială și 
repartizarea teritorial-regională echilibrată a acestora, pentru asigurarea unui 

acces egal al cetățenilor la serviciile de asistență socială  

Rezultate:  

 cămin internat reabilitat și transformat în centru social- 1  

 persoane care vor beneficia de serviciile centrului social- 70 (din care: 30 

femei, 30 bărbate, 10 persoane de etnie romă) 

 eficientizarea actului social de la 0% la 100%, prin modernizarea spațiilor 

existente și dotarea cu mobilier modern   

 creșterea accesibilității beneficiarilor la servicii sociale corespunzătoare  

 creșterea calității actului social și a gradului de confort pentru beneficiari  

 dobândirea experienței în atragerea și gestionarea de fonduri neram-

bursabile  

 oferirea unor servicii sociale de calitate , conform normelor și stan-

dardelor impuse de legislația națională și europeană.  

 

Îmbunatatirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 

intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

DOLJ 

Beneficiar:  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia  

DMI 3.3 - “ Îmbunatatirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de 

urgență” 

Valoarea  totală a proiectului: 22.116.330,00 Lei  

Finanțare nerambursabilă: 17.459.435,00 Lei  

Obiectiv: Îmbunătățirea capacității și calității 

sistemului de intervenție  în situații de urgență  

și pentru acordarea asistenței medicale de 

urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia, prin achiziționarea de echi-

pamente specifice 

Rezultate:  

 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă  

 autospeciale pentru cercetare NBCR 

(nuclear, biologic, chimic, radiologic)  

 autospeciale pentru descarcerări grele  

 autospeciale complexe de intervenție, des-
carcerare și acordarea asistenței medicale 

de urgență FRAP  

 centru mobil de comandă și control  

   

   

 

 

 

 

 



 Bursa de cereale în orașul Corabia, județul Olt   

Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de spri-

jinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 8.048.031,46 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 3.158.656,49 Lei 

Obiectiv: Creşterea economică durabilă în zona oraşu-

lui Corabia  
Rezultate: 

 construcție clădire în suprafață de 1019 mp, cu 

destinația - Bursă de cereale Corabia  

 dotare sediu administrtiv și laborator calitatea 
cerealelor cu active specifice dezvoltării 

activității de tranzacționare la bursă  

 înființare și dotare laborator pentru certificarea 

calității cerealelor  

 Amenajarea a 62,06mp acces, jardiniere, rampă  

 suprafață construită de 900 mp  

 suprafață platformă de 250 mp  

 suprafață spațiu verde de 350 mp  

 suprafață teren de 1500 mp  

 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri  

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  ambulatoriului               

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt 

DMI 3.1 - “Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate” 

Valoarea  totală a proiectului: 18.700.859,16 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 15.319.174,78  Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală  

Rezultate: 

 refacerea elementelor de închidere și compartimentare, a tencuielilor și 

finisajelor cu materiale moderne pentru toate cele 4 corpuri  

 consolidarea fundației scării de acces în corpul D  

 reparația hidroizolației teraselor pentru corpurile C și D  

 refacerea instalațiilor sanitare și termice cu materiale moderne  

 dotarea cu echipamente a cabinetelor 

 

 

 

 

OLT 



 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului 

din cadrul Spitalului Oraşenesc Balş, judeţul Olt 

Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Bals 

DMI 3.1 - “Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate” 

Valoarea  totală a proiectului: 5.596.120,96 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 4.541.842,34 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală  

Rezultate: 

 dotarea cabinetelor  cu echipamente și aparatură  medicală  

 2 cabinete medicale nou înființate  

 14 persoane nou angajate (permanent)  

 reducerea timpului de diagnosticare de la 2 zile la 2 ore  

 creștere acces  cu 7% la ambulatoriu Spitalului orășenesc Bals  

 creșterea eficienței energetice cu 10%  

 Ambulatoriu  al Spitalului orășenesc Bals modernizat și echipat :  

  - Aria construită : 423,60mp  

  - Aria desfășurată : 1059,12mp  

  - Aria utilă : 847,20mp  

  - Alei de acces și alei trotuar : 400 mp  

OLT 

Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor  

 Reabilitare Centrul istoric, strazile Lipscani și Mihai Eminescu  

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

DMI 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

Valoarea  totală a proiectului: 16.551.677,44 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 12.111.389,76 Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea Municipiul Slatina, cu efect direct de antrenare a investiţiilor şi de îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor publice a zonei de intervenţie prin creşterea competitivităţii şi atractivităţii municipiului şi prin 

generarea unui efect de angrenare şi îmbunătăţire a vieţii rezidenţilor  
Rezultate: 

 număr străzi /alei reabilitate: 5  

 Arie reabilitată -13.608 mp din care:  

  - străzi (carosabil): 8.005 mp  

  - trotuare: 5.603 mp  

 sistem iluminat public reabilitat: 1.900 ml  

 stâlpi montați: 64  

 instalații paratrăsnet: 1  

 număr copaci plantați: 60  

 număr arbuști plantați: 183  

 spațiu verde amenajat: 795 mp  

 număr jardiniere: 10  

 număr coșuri de gunoi: 24  

 număr bănci de odihnă: 6  



 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Reabilitare şi extindere clădiri - Colegiul Naţional 

Agricol “Carol I” din municipiul Slatina, judeţul Olt  

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Slatina 

DMI 3.4 - “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

Valoarea  totală a proiectului: 8.335.484,96 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 6.103.425,79 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie  

Centrul de întreţinere şi relaxare - Salina Artificială Slatina, Olt 

Beneficiar: SC Interbanc Consult SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 353.400,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 280.000,00 Lei 

Obiectiv:  Consolidarea și dezvoltarea microintreprinderilor 

prestatoare de srvicii din județul Olt, în mod coerent cu 

dezvoltarea Regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 sotarea subsolului și a unei camere a imobilului, în 
suprafață totală de 70 mp, cu echipamente, instalații 

și mobilier specific unei saline artificiale   

 dotarea corespunzătoare a centrului de întreținere 

corporală - salină pentru adulți și cameră - salină pen-

tru copii 

 imbunătățirea calității serviciilor existente, prin asigu-
rarea unui nivel mai ridicat al sănătății, securității și 

protecției mediului  

 

 

 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri   

OLT 

Rezultate: 

 reabilitarea clădirii – „Corp Şcoală” - 809,37 mp  

 reabilitarea clădirii „Cămin Internat” - 710,50 mp  

 extinderea clădirii „Cantină” - 199,80 mp  

 reamenajarea clădirii „Atelier Mecanic”  - 107,24 mp  

 refacerea racordului de canalizare pentru toate com-
ponentele incintei şi executarea unui nou racord la 
sistemul municipal de canalizare, aflat la o distanță 

de aprox. 800 m 

 dotarea cu echipamente specifice (mobilier şcolar, 

mese, banci, cuiere etc.) 



 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Beneficiar: Consiliul Județean Gorj  

DMI 2.1 - “Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii ser-

viciilor de sănătate” 

Valoarea  totală a proiectului: 19.454.812,64 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 15.272.004,44 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală  

Rezultate:  

 suprafață  reabilitată, modernizată și echipată - 7.716 mp 

 reabilitare structură de rezistență  

 izolarea termică a fațadelor  

 înlocuirea tuturor ferestrelor cu ferestre termoizolante  

 reamenajarea zonelor de așteptare pacienți, dotare cu mobilier  

 reamenjarea cabinetelor medicale, dotarea lor cu mobilier  

 inlocuirea tablourilor electrice și a cablajului electric  

 inlocuirea sistemului de iluminat  

 crearea zonelor de protecție anti-incendiu, instalarea de uși anti-

incendiu, instalarea sistemului de iluminat de siguranță  

 instalarea de armături sanitare eficiente din punct de vedere ener-

getic și igienice  

 instalare stație de tratare a apei și hidrofor  

Realizarea sistemului integrat de Salvare 

Montană a judetului Gorj 

Beneficiar: Consiliul Județean Gorj 

DMI 5.2 - “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a re-

surselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice” 

Valoarea  totală a proiectului: 9.203.949,60 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 7.108.217,71 Lei 

Obiectiv: Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea judeţului Gorj şi a regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 amenajarea și dotarea cu echipamente (echipament salvare, 
intervenție și altele cu specific montan) a 9 posturi salvamont, 

prin contruirea a 6 clădiri și reabilitarea a 3 clădiri existente:  

 Tismana - clădire P+1, cu suprafață construită la sol de 75 mp și 

un teren în suprafață de 530 mp  

 Bumbesti-Jiu - clădire (localul Școlii Generale Pleșa) în 
suprafață construită de 147 mp și terenul în suprafață de 1.000 

mp  

 Stanesti - clădire în suprafață construită 178,45 mp suprafață și 

terenul în suprafață de 1.256 mp  

 Polovragi - clădire nouă în suprafață de 104,18 mp și un teren în 

suprafață de 350 mp  

 Baia de Fier - clădire nouă în suprafață de 71,80 mp și un teren 

în suprafață de 100 mp  

 Runcu - clădire nouă în suprafață de 133,63 mp și un teren în 

suprafață de 150 mp  

 Pades - clădire nouă în suprafață de 133,63 mp și un teren în 

suprafață de 200 mp  

 Schela - clădire nouă în suprafață de 133,63 mp și un teren în 

suprafață de 250 mp  
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Îmbunătăţirea infrastructurii de transport  

Modernizarea drumurilor de rocada pentru 

Municipiul Târgu Jiu 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu 

DMI 2.1 - “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” 

Valoarea  totală a proiectului: 76.157.872,70 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 61.858.426,35 Lei 

Obiectiv: Fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, 
eliminarea blocajelor şi traversarea Municipiului Târgu Jiu în condiţii de 

siguranţă  

Rezultate:  

 12,406 km de drumuri de rocada  

 5 sensuri giratorii 

 un pasaj de cale ferată reabilitat 

 31 de podețe noi 

 creşterea traficului de marfă şi pasageri cu 38, 98% după şapte ani 

de la darea în folosință 

 scăderea costurilor de operare a vehiculelor cu 17,89%  

 scăderea timpului de operare cu 65,25% 

Centrul de zi Christian - asistenţă pentru 

persoanele tinere şi adulte cu handicap 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu 

DMI 3.2 - “Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

Valoarea  totală a proiectului: 3.373.722,72 Lei 

Finanțare nerambursabilă: : 2.592.251,08 Lei 

Obiectiv: Crearea unui centru social multifuncţional pentru 
persoanele cu handicap în cadrul căruia sunt furnizate ser-
vicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor în scopul îmbu-
nătăţirii calităţii şi ridicării acestor servicii la standarde 

europene  

Rezultate: 

 crearea unui centru social pentru persoanele cu handi-
cap, amenajat şi dotat conform standardelor, pentru 

2035 potențiali beneficiari  

 sală de aşteptare 

 birou consiliere individuală 

 sală activități socio-culturale 

 sală tenis de masă 

 sală terapie ocupațională 

 sală activități de grup  

 sală exerciții fizice 

 

GORJ GORJ 

  Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  



 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale  

Reabilitarea, extinderea şi echiparea Şcolii 

Generale Floreşti, Nr. 1 

Beneficiar: Consiliul Local Țânțăreni  

DMI 2.1 - “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă” 

Valoarea  totală a proiectului: 2.590.329,15 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 1.979.176,39 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie in vederea 

realizarii unui proces educational la standarde europene  

Finalizarea şi punerea în circuitul turistic a 

cabanei Phoenix din localitatea Rânca 

Beneficiar: SC ECOPNEU SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.425.096,04 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 800.000,00 Lei 

Obiectiv: Participarea la dezvoltarea economică regională și locală 
prin includerea în circuitul turistic local, regional și național a ca-

banei Phoenix  

Rezultate: 

 finalizarea, dotarea și echiparea spațiului construit - cabana 
montană Phoenix, încât acesta să devină funcțional sub titula-

tura de cabană turistică montană de trei stele   

 crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă, prin 

crearea de noi locuri de muncă  

 valorificarea potențialului endogen al zonei montane Rânca, 
județul Gorj și al împrejurimilor, exploatând resursele natu-

rale, materiile prime și resursele umane disponibile 

 creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 5%   

GORJ 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri   

GORJ 

Rezultate:  

 extinderea Şcolii Generale Floreşti nr.1 - cu un număr de 5 săli de clasă - cabinet limbi moderne, cabinet 
matematică, laborator fizică, laborator biologie, cabinet informatică/multimedia, sală de consiliere phi-

hopedagogică. Aria construită a extinderii este de 556,74 mp  

 reabilitare sală sport (arie construită - 200,10 mp) 

 amenajare teren de handbal (suprafată de 1.125 mp) 

 dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu mijloace şi materiale didactice corespunzătoare funcțiilor şi sar-

cinilor pedagogice pe care trebuie să le indeplinească, conform normativelor Ministerului Educației  

 asigurarea  încălzirii spațiilor cu centrală termică. 



Reabilitarea complexului Muzeul Regiunii  Porţilor 

de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic  

Beneficiar: Consiliul Judetean Mehedinti 

DMI 5.1 - “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoarea  totală a proiectului: 51.739.132,70 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 41.668.069,37  Lei 

Obiectiv: Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea judeţului Me-

hedinţi şi regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 suprafața restaurată-conservată a obiectivelor de patrimoniu cu 

potențial turistic - 3500mp; 102 ml;  

 suprafața reabilitată a obiectivelor de patrimoniu cu potențial turis-

tic - 6900mp;  

 suprafața reconstituită a obiectivelor de patrimoniu cu potențial tu-

ristic - 693,36 mp; 1920 ml;  

 suprafața nou-construită - 2950 mp;  

 amenajări peisagistice realizate - 11840 mp;  

 zone de protecție amenajate - 40000 mp;  

 capacitatea parcărilor realizate - 30 locuri;  

 căi de acces construite către obiectivele de patrimoniu - 2400 mp;  

 căi de acces modernizate către obiectivele de patrimoniu - 2230 mp;  

 echipamente achiziționate pentru protecția obiectelor de patrimo-
niu: echipamente de climatizare-3; echipamente de protecție îm-

potriva incendiilor -1; sistem general de securitate -1;  

 locuri special amenajate / echipamente special de acces pentru per-

soanele cu mobilitate redusă - 7. 

GORJ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  MEHEDINTI 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport  

                                       Moderinizare şi consolidare DJ 670 Marga (DJ607B)- 

Baia de Aramă (DN 67D) Km 21+350-56+650, Judeţul Mehedinţi 

Beneficiar: Consiliul Județean Mehedinți  

DMI 2.1 - “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea 

şoselelor de centură” 

Valoarea  totală a proiectului: 44.072.233,10 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 34.593.108,20 Lei 

Obiectiv: : Dezvoltarea economică durabilă a zonei de nord a 
judeţului Mehedinţi prin îmbunătăţirea calităţii drumului 
judeţean 670 km 21+350-56+650, pe o lungime de 35,3 km, 
prin îmbunătăţirea accesibilităţii zonei pe ansamblu 
(asigurarea legăturii cetăţenilor din zona proiectului cu dru-
mul naţional DN67D şi DN67 şi promovarea zonei turistice de 

nord a judeţului şi valorificarea superioară a resurselor)  

Rezultate: 

 refacerea suprastructurii drumului pe o lungime de 

35,30 Km cu lățimea părții carosabile în medie de 6 m  

 rigole pereate în lungime de 10,950 m  

 rigole de pământ în lungime de 31,8 m 

 podețele tubulare existente se vor înlocui cu podețe 

casetate, cu deschiderea de 1 m  

 se vor asigura ziduri de sprijin „debleu”  în lungime de 
50 de metri liniari şi parapeți deformabili în lungime 

de 5,130 m 

  

 

 



Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  

Amenajare faleză turisitică în municipiul Orşova  

GORJ MEHEDINTI  Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  

Reabilitarea Palatului Cultural: Theodor Costescu 

şi Cetatea Severinului 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin 

DMI 5.1 - “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” 

Valoarea  totală a proiectului: 54.434.339,03 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 42.577.288,05   Lei 

Obiectiv: Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea judeţului   

Mehedinţi şi regiunii Sud-Vest Oltenia  

Rezultate:  

 consolidarea structurii de rezistență a Palatului Theodor Costescu    

 restaurare fațadă (5.570,70 m2)  

 reparatii+consolidare acoperiș (învelitoare și șarpantă)- 3.300,80 m2   

 restaurare și amenajare sală de spectacole (359,50m2) și balcon (173,30 m2; mărire număr locuri scenă 

de la 458 la 745)   

 realizare  sală pentru simpozioane și conferințe cu 100 de locuri (257,20 m2)  

 amenajare spațiu cazare actori pentru 20 locuri, și 

207,80 m2 sală studio (50 locuri)  

 ameajare club (181,30 m2 )  

 amenajare căi de acces adecvate și 2 ascensoare  

 amenajare restaurant pentru 150 locuri (217,10 

m2) și terasă restaurant(540 m2)  

 amenajare cinematograf (grădină de vară) pentru 

900 locuri (1,678 m2)  

 amenajare bibliotecă și sală de lectură (257,20 m2)  

 amenajare 1600 m2 piațetă, 875 m2 spații verzi și  

660 m2  alei-trotuare  

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Orşova  

DMI 5.2 - “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor speci-
fice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru 

creşterea calităţii serviciilor turistice” 

Valoarea  totală a proiectului: 4.789.726,69 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 3.812.120,62   Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii 

serviciilor turistice 

Rezultate: 

  2150 m promenadă amenajată;   

  820 m reabilitare apărare mal;   

  2 locuri de odihnă și acces apa;  

 15 - 20 locuri parcare depozitare ambarcațiuni;  

 120 spații parcare autoturisme   

  2150 m iluminat faleză.  



Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor  

Reabilitare şi modernizare reţele de străzi urbane 

în Municipiul Drobeta Turnu Severin 

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin 

DMI 1.1 - “Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor 

urbane, inclusiv transportul urban” 

Valoarea  totală a proiectului: 28.240.326,02 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 21.251.838,05 Lei 

Obiectiv: Proiectul contribuie la dezvoltarea infrastructurii urbane din 

municipiul Drobeta Turnu Severin  

Rezultate: 

 reabilitarea și modernizarea a 5 străzi, în lungime totală de 6,66 Km, 
prin înlocuirea covorului asfaltic degradat cu un altul (BA 16) în grosime medie de 8 cm pentru carosabilul în 
lățime de 6,00 - 7,00 m; piste biciclete unde este cazul (carosabilul existent este mai mare de 7,00 m) 

2x1,00m; refacere suprastructură trotuare 2 x 1,00 m   

 îmbunătățirea accesibilității participanților la traficul de marfă şi de persoane la zonele centrale cât şi la 

cele rezidențiale,  

 fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea 

zonelor municipiului în conditii de siguranță  

 preluarea fluxurilor majore ale municipiului Drobeta Turnu Severin pe direcția drumului național ce traver-

sează municipiul sau pe direcția principală de legatură cu acest drum 

Centru medical Policlinic 

Beneficiar: SC Medchim Policlinica SRL 

DMI 4.3 - “ Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.124.524,64 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 846.800,00  Lei 

Obiectiv: Dezvoltarea SC MEDCHIM POLICLINICA SRL ca urmare a 
schimbării domeniului de activitate, prin crearea și dotarea unei 
noi capacități de prestare a serviciilor de asistență medicală 

generală   

Rezultate: 

 centrul medical are regimul de P+M - suprafață construită 
138 mp - și este amplasat pe terenul în suprafață de 

224,00 mp  

 structura construcției este:  

 - Parter: o sală de așteptare, 1 grup sanitar pacienți, 2 
 cabinete medicale, 1 magazie materiale de curățenie, 1 
 vestiar personal, 1 grup sanitar personal, 1 acces 

 principal și unul secundar  

 - Mansardă: 3 cabinete medicale, 1 sală tratamente, 1 

 sală sterilizare, 1 grup sanitar pacienți, 1 hol  

 creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu peste 30%  

 crearea de noi locuri permanente de muncă  

 obținerea unui nivel optim al profitabilității prin  utilizarea 

tuturor resurselor disponibile  

 oferirea unor servicii de asistență medicală performante 

GORJ 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri   
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Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor  

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea 

DMI 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

Valoarea  totală a proiectului: 13.544.951,57  Lei 

Finanțare nerambursabilă: 10.491.259,52   Lei 

Obiectiv: : Îmbunătăţirea fluentei circulaţiei, creşterea gradului 

de siguranţă rutieră şi facilitarea accesului pietonilor  şi a autove-

hiculelor către zonele de interes, prin construirea unui nou pod 

peste râul Olănesti, în prelungirea străzii Carol, inclusiv crearea 

legăturilor cu Calea lui Traian şi strada Morilor 

Rezultate:  

 lungime pod realizat: 76,10m  

 benzi de circulație pe pod: 3  

 trotuare pe pod: 2x2,00m  

 benzi de circulație spre strada Morilor: 1  

 benzi de circulație spre Calea lui Traian: 3  

 creșterea numărului de persoane care beneficiază de infra-

structură la peste 70.000  

 reducerea timpului de călătorie cu până la 60,82%  

 reducerea numărului de accidente cu cel puțin 12% 

Modernizarea DJ 651B Bălceşti - Goruneşti  -   

limita judeţ Olt km. 0+000 – 12+500 

Beneficiar: Consiliul Județean Vâlcea 

DMI 2.1 - “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” 

Valoarea  totală a proiectului: 20.356.409 Lei 

Finanțare nerambursabilă:  16.789.036 Lei 

Obiectiv: Realizarea premiselor necesare dezvoltării socio-economice 
durabile, precum şi creşterea gradului de atractivitate a regiunii oraşu-
lui Bălceşti, care include pe lângă centru de reşedinţă şi satele aparti-
nătoare Beneşti, Chirculeşti, Cirlogani, Goruneşti, Irimeşti, Otetelisu, 

Preoteşti şi Poieni  

Rezultate: 

 varianta de modernizare presupune sistem rutier complet asfaltat 

pe lungimea de 12, 5 km  

 3000 m parapeți metalici, 3000 m şanțuri betonate  

 130 podețe amenajate şi semnalizare rutieră pe cei 12,5 km, in-

clusiv 30 de drumuri laterale pe o lungime de 50 m 
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Pod peste râul Olăneşti în prelungire strada Carol I, 

inclusiv legăturile cu Calea lui Traian si Strada Morilor  



Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului  

Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii 

balneare Băile Govora, judeţul Vâlcea 

Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Băile Govora  

DMI 5.2 - “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea cali-

tăţii serviciilor turistice” 

Valoarea  totală a proiectului: 27.240.402,73 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 22.321.474,40 Lei 

Obiectiv: Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru tur-

iştii din staţiune  

Rezultate: 

 alei pietonale construite –1700 ml 

 traseu de cura reabilitat –1377 ml 

 1 fantana arteziana reabilitata – 200 mp 

 1 miniamfiteatru construit –542,01 mp 

 1 chiosc muzica reabilitat –52,58 mp 

 pasarele pietonale construite peste paraul Hinta construite – 6  

Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia 

Beneficiar: SC NIVA SRL 

DMI 4.1 - “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 

afacerilor de importanţă regională şi locală” 

Valoarea  totală a proiectului: 7.588.955,374 Lei 

Finanțare nerambursabilă:  4.103.412,08  Lei 

Obiectiv: Atragerea investiţiilor şi dezvoltarea economică locală   

Rezultate: 

 1333,80 mp de spații disponibile construite  

 sală seminarii - 99,00mp  

 sală ședințe/congrese - 138,00mp  

 16 birouru - 505.52mp  

 parcare - 18 locuri  

 spațiu expozițional cu expunere permanentă - 231,00mp  

 spații verzi - 100mp  

 acces la servicii de telecomunicații în regim de bandă largă  

 24 noi locuri de muncă permanente  
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Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor  

Reabilitarea Muzeului viei şi vinului, monument 

istoric în municipiul Drăgăşani 

Beneficiar: Consiliul Local al Oraşului Dragaşani  

DMI 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” 

Valoarea  totală a proiectului: 5.260.004,87 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 4.159.220,72 Lei 

Obiectiv: Transformarea Muzeului Viei şi Vinului Drăgăşani într-un motor 
pentru turism, capabil să deschidă noi perspective comerciale pentru ora-

şul Drăgăşani 

Rezultate: 

 finisaje interioare: pardoseli, vopsitorii superlavabile la pereți și ta-
vane, reparații la tâmplăria interioară de lemn,  grilaje din fier forjat 

amplasate la ambele scări spre acces subsol  

 finisaje exterioare: refacerea învelitorii cu țiglă solzi; refacerea ele-
mentelor decorative din tablă zincata; reparații la coșurile de fum, 
refaceri/înlocuiri parțiale de căpriori, console, șipci de țiglă; 
tratare cu substanțe de ignifugare și insectofungicide a 
șarpantei; reparații la streșini; desfacerea și refacerea ten-
cuielii de piatră; inlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâm-

plărie de lemn de stejar cu geam termoizolant  

 lucrări pentru creșterea performanței energetice a clădirii: 
izolarea plafonului subsolului cu polistiren extrudat 15 prin 
cu rozete; izolarea planșeului podului cu saltea de vată min-

erală 15 cm în folie de PVC  

 realizarea lucrărilor de instalații: electrice, sanitare, de în-

călzire/climatizare  

 dotări: instalație de alarmă în caz de incendiu, o instalație 

antiefracție și un stingător 

Execuţie şi dotare pensiune turistică SIVA 

Beneficiar: SC SIVA TRANS SRL 

DMI 4.3 - “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” 

Valoarea  totală a proiectului: 1.527.680,00 Lei 

Finanțare nerambursabilă: 846.880,00 Lei 

Obiectiv: Creșterea competitivității serviciilor firmei SC 
SIVA TRANS SRL, prin diversificarea acestora cu o activitate 
nouă în cadrul firmei, aceea de prestare servicii turistice 
de cazare și masă, la nivelul orașului Horezu și a regiunii 

Sud-Vest Oltenia  

Rezultate: 

 construcția și dotarea unei pensiuni turistice cu 12 

camere de cazare  

 creșterea caliatii serviciilor oferite   

 crearea de noi locuri de muncă  

 valorificarea potențialului turistic al orașului Horezu, 

județul Vâlcea și al împrejurimilor  
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