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Centru comunitar integrat la standarde europene, în comuna Giuvărăști 
 

 
În comuna Giuvărăști, din județul Olt, autoritățile locale depun 

eforturi pentru a veni în sprijinul celor nevoiași. Astfel, cu fonduri 
europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, 
centrul comunitar integrat va fi reabilitat, amenajat și dotat la standarde 
europene.  

 
„Contractul pe care l-am semnat astăzi (vineri, 15 aprilie - n.r.) 

înseamnă o șansă la un viitor mai bun pentru persoanele din categoriile 
vulnerabile. Proiectul privește reabilitarea, amenajarea și dotarea centrului 
comunitar integrat din comuna Giuvărăști, județul Olt, care să ofere servicii 
integrate de sprijin comunității marginalizate prin creșterea accesului la 
serviciile sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate publică. Se 
estimează un număr de 500 de beneficiari direcți”, a declarat domnul 
Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest 
Oltenia.  
 

Proiectul are două componente. Pe de o parte, vor fi realizate lucrări de reparații și anvelopare termică 
a centrului, iar pe de altă parte, va fi îmbunătățită infrastructura socio-medico-educațională prin amenajarea 
spațiilor și dotarea corespunzătoare a acestora.  

Investiția implementată de Primăria comunei Giuvărăști are o valoare totală de aproape 500 de mii de 
lei, din care 98% este finanțarea nerambursabilă. Proiectul va fi derulat în cadrul Axei prioritare 8, Obiectivul 
specific 8.1, Operațiunea B - Centre comunitare integrate.  

 
„Sunt investiții care vor aduce beneficii reale. Prin serviciile oferite, se vor asigura incluziunea socială a 

categoriilor vulnerabile, integrarea/reintegrarea socială și creșterea calității vieții. Beneficiarii acestor servicii 
sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, persoane cu nivel economic 
sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială”, a declarat domnul Daniel 
Pană, primarul comunei Giuvărăști.  

 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/centru-comunitar-

integrat-la-standarde-europene-in-comuna-giuvarasti/  
 

 
 
 

https://www.adroltenia.ro/centru-comunitar-integrat-la-standarde-europene-in-comuna-giuvarasti/
https://www.adroltenia.ro/centru-comunitar-integrat-la-standarde-europene-in-comuna-giuvarasti/
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Bani europeni pentru mediul privat 
 
 

Un nou contract de finanțare a unui proiect din mediul privat a fost semnat, în data de 7 aprilie, de către 
directorul general interimar al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, domnul Ștefan-
Cătălin Catană. 

Este vorba despre o societate comercială din județul Vâlcea - SC Birou Consultanță Antreprenorială SRL, 
care va folosi fondurile accesate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru diversificarea 
activității, prin executarea de lucrări de pregătire a terenului. 

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 1,3 milioane de lei, iar finanțarea nerambursabilă - 881 
de mii de lei.  

 
„Ne bucurăm că reușim să sprijinim mediul privat prin 

POR, pentru a-și realiza și dezvolta investițiile. Fondurile 
europene atrase de firmele din regiune sunt importante atât 
pentru stimularea economiei, cât și în ceea ce privește crearea de 
noi locuri de muncă. Mai ales în această perioadă de criză, 
susținerea companiilor este o prioritate pentru noi“, a declarat 
domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al 
ADR Sud-Vest Oltenia.  
 

Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: 
https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-mediul-
privat/  

 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-mediul-privat/
https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-mediul-privat/
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Transport în comun cu autobuze electrice, la Slatina, prin POR 2014-2020  

 
Primăria municipiului Slatina derulează un proiect 

cu fonduri europene, prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, pentru achiziţia a 10 autobuze 
electrice. Investiția pentru înnoirea parcului destinat 
transportului public are o valoare de aproximativ 25 de 
milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 20,5 
milioane de lei. Proiectul este implementat în cadrul Axei 
Prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.  

Livrarea și predarea autobuzelor electrice și a 
stațiilor de încărcare a început în luna decembrie 2021, 
câte două bucăți lunar, timp de cinci luni consecutive. Acestea vor înlocui treptat autobuzele aflate acum în 
dotarea societăţii de transport local. 

 
„În calitate de primar al municipiului Slatina, continui să prioritizez obiectivele ce contribuie la creșterea 

nivelului calității vieții locuitorilor orașului nostru. În luna martie, am introdus în traseu 6 din cele 10 autobuze 
electrice de tip Karsan. Menționez faptul că fiecare dintre aceste autobuze ecologice este dotat cu 32 de locuri 
pentru pasageri, o capacitate de 80 de persoane și o rezistență la temperaturi între -25 și +45 de grade. Un alt 
obiectiv al prezentului proiect este acela de reducere a cantităților de CO2 și emisii poluante în atmosferă și, 
implicit, reducerea numărului de autoturisme în trafic prin creșterea numărului de persoane care utilizează 
transportul în comun, aspect ce va influența semnificativ fluidizarea traficului rutier”, a declarat domnul Emil 
Moţ, primarul municipiului Slatina.  

 
 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/transport-in-comun-cu-

autobuze-electrice-la-slatina-prin-por-2014-2020/ 

https://www.adroltenia.ro/transport-in-comun-cu-autobuze-electrice-la-slatina-prin-por-2014-2020/
https://www.adroltenia.ro/transport-in-comun-cu-autobuze-electrice-la-slatina-prin-por-2014-2020/
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Trei părculețe noi în Târgu Jiu, cu fonduri europene 

 
1,5 milioane de lei au fost investite de Primăria municipiului Târgu Jiu în amenajarea mai multor spații 

de relaxare și recreere în cartierul mărginaș Obreja. Este vorba despre trei părculețe cu o suprafață totală de 
peste două mii de metri pătrați, realizate cu fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020.  

Proiectele au fost implementate în cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.3.  
 

Locația de dezvoltare a celor trei proiecte 
implementate de autoritățile locale din Târgu Jiu este 
cartierul Obreja, zonă urbană marginalizată, cu o 
populație majoritară romă, care trăiește în condiții 
precare, cu risc de sărăcie și excluziune socială.  

 
„Aceste investiții din fonduri europene înseamnă 

noi locuri de joacă pentru copii, precum și un ambient 
plăcut în care adolescenții și adulții să își petreacă timpul 
liber. Dincolo de sumele considerabile alocate pentru 
municipiul nostru, trebuie menționat rezultatul accesării 
acestor finanțări. Chiar în acest moment, sunt 

implementate proiecte importante care, într-un timp foarte scurt, vor schimba pentru totdeauna municipiul 
Târgu Jiu. Ne dorim un oraș modern, bine dezvoltat și de care să fim mândri. Primii și cei mai importanți pași au 
fost deja făcuți. Însă nu ne oprim aici. Pentru exercițiul 2021-2027, Primăria Târgu Jiu va putea accesa o sumă 
importantă din fondurile europene. Sunt bani pentru care pregătim deja proiecte”, a declarat domnul Marcel-
Laurențiu Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.  

 
 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/trei-parculete-noi-in-

targu-jiu-cu-fonduri-europene/ 

https://www.adroltenia.ro/trei-parculete-noi-in-targu-jiu-cu-fonduri-europene/
https://www.adroltenia.ro/trei-parculete-noi-in-targu-jiu-cu-fonduri-europene/


BULETIN REGIONAL SUD-VEST OLTENIA                                                                    NR. 15 / MAI 2022   9 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banii europeni au schimbat infrastructura urbană din Râmnicu Vâlcea  
 
Construirea unei artere de legătură între bulevardele Nicolae Bălcescu și Tineretului, inclusiv a rampelor 

aferente pasajului suprateran de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, și achiziționarea de autobuze cu 
combustibili alternativi. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte cu finanţare europeană accesate 
de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 

Investițiile realizate prin proiect au îmbunătățit 
transportul public prin reconfigurarea a două trasee și 
înființarea unui nou traseu. Totodată, a fost extinsă rețeaua de 
piste pentru biciclete și a fost dezvoltat parcul companiei locale 
de transport de călători prin achiziționarea unor vehicule noi, 
nepoluante. Mai mult, au fost înființate stații noi de autobuz, 
au fost create alei pietonale, iar arterele de circulație au fost 
delimitate prin realizarea unor spații verzi. 

Proiectul a avut o valoare totală de 70,2 milioane de lei 
și o finanțare nerambursabilă de 25,8 milioane de lei. Investițiile 
au fost realizate în cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de 
investiții 4E, Obiectivul specific 4.1. 
 

„Este proiectul meu de suflet și este unul din proiectele finalizate cu mult timp înainte de termenul limită. 
Cum s-ar fi circulat în Râmnic fără aceste bretele? În plus, pe lângă infrastructura rutieră, am achiziționat și 
aceste autobuze articulate Conecto NGT, care pot transporta până la 162 de persoane, ceea ce reprezintă pentru 
societatea ETA S.A. din subordinea Consiliului Local costuri de exploatare mai mici şi emisii mai reduse per 
pasager. Accesarea fondurilor europene rămâne șansa noastră de dezvoltare. Toţi cei care ajung în Râmnicu 
Vâlcea invidiază municipiul nostru şi trebuie să vă spun că sunt extraordinar de mândru că sunt primarul 
municipiului Râmnicu Vâlcea”, a declarat domnul Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.   

 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/banii-europeni-au-

schimbat-infrastructura-urbana-din-ramnicu-valcea/ 

http://digg.com/submit?phase=2&url=https://www.realitateavalceana.ro/primarul-mircia-gutau-%e2%80%9ccum-s-ar-fi-circulat-in-ramnic-fara-aceste-bretele-va-asigur-ca-vom-demara-%c8%99i-alte-proiecte%e2%80%9d/&title=Primarul%20Mircia%20Gut%C4%83u:%20%E2%80%9CCum%20s-ar%20fi%20circulat%20%C3%AEn%20R%C3%A2mnic%20f%C4%83r%C4%83%20aceste%20bretele?!%20V%C4%83%20asigur%20c%C4%83%20vom%20demara%20%C8%99i%20alte%20proiecte!%E2%80%9D
http://digg.com/submit?phase=2&url=https://www.realitateavalceana.ro/primarul-mircia-gutau-%e2%80%9ccum-s-ar-fi-circulat-in-ramnic-fara-aceste-bretele-va-asigur-ca-vom-demara-%c8%99i-alte-proiecte%e2%80%9d/&title=Primarul%20Mircia%20Gut%C4%83u:%20%E2%80%9CCum%20s-ar%20fi%20circulat%20%C3%AEn%20R%C3%A2mnic%20f%C4%83r%C4%83%20aceste%20bretele?!%20V%C4%83%20asigur%20c%C4%83%20vom%20demara%20%C8%99i%20alte%20proiecte!%E2%80%9D
http://digg.com/submit?phase=2&url=https://www.realitateavalceana.ro/primarul-mircia-gutau-%e2%80%9ccum-s-ar-fi-circulat-in-ramnic-fara-aceste-bretele-va-asigur-ca-vom-demara-%c8%99i-alte-proiecte%e2%80%9d/&title=Primarul%20Mircia%20Gut%C4%83u:%20%E2%80%9CCum%20s-ar%20fi%20circulat%20%C3%AEn%20R%C3%A2mnic%20f%C4%83r%C4%83%20aceste%20bretele?!%20V%C4%83%20asigur%20c%C4%83%20vom%20demara%20%C8%99i%20alte%20proiecte!%E2%80%9D
https://www.adroltenia.ro/banii-europeni-au-schimbat-infrastructura-urbana-din-ramnicu-valcea/
https://www.adroltenia.ro/banii-europeni-au-schimbat-infrastructura-urbana-din-ramnicu-valcea/
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Bani europeni investiți în grădinițe, la Drobeta-Turnu Severin 
 
Investiții în educație și în viitorul copiilor, la Drobeta-Turnu Severin, prin proiecte accesate de 

municipalitate, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020! 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 și Grădinița 

cu Program Prelungit Nr. 29 vor fi reabilitate cu fonduri 
europene și, astfel, câteva sute de preșcolari de la cele 
două instituții de învățământ vor beneficia de condiții mult 
mai bune de pregătire și studiu. Tot prin POR 2014-2020, 
a fost reabilitată și Grădinița Nr. 3 din oraș. Valoarea 
totală a celor trei proiecte este de aproximativ 4,4 
milioane de lei, din care 3 milioane de lei este valoarea 
finanțării nerambursabile.  
 Investițiile sunt derulate de Primăria municipiului 
Drobeta-Turnu Severin în cadrul Axei Prioritare 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri 

publice.   
 

„Investițiile în educație și în viitorul copiilor au fost, mereu, o prioritate pentru noi, administrația locală. 
Cu ajutorul fondurilor europene atrase, ne propunem să rezolvăm una dintre cele mai acute probleme cu care se 
confruntă învățământul mehedințean, și anume starea precară a clădirilor în care funcționează mai multe unități 
școlare. Prin proiectele implementate la cele trei grădinițe, unul deja finalizat și alte două în derulare, urmărim 
să reducem consumul energetic, pierderile de căldură și poluarea, astfel încât resursele de energie să fie utilizate 
eficient, în conformitate cu strategia Europa 2020. De asemenea, vorbim despre îmbunătățirea condițiilor de 
igienă și a confortului termic, dar și despre diminuarea sumelor cheltuite pentru încălzire și apă caldă. În plus, 
infrastructura reabilitată va fi adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Astfel, la finalul lucrărilor de 
reabilitare, le vom putea oferi, copiilor și personalului didactic, instituţii de învăţământ moderne, cu o 
infrastructură de calitate”, a declarat domnul Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin.  

 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-investiti-in-

gradinite-la-drobeta-turnu-severin/ 

https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-investiti-in-gradinite-la-drobeta-turnu-severin/
https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-investiti-in-gradinite-la-drobeta-turnu-severin/
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Poiana lui Căliman, un parc unic în țară, creat prin POR 2014-2020 
 
Staţiunea Călimăneşti-Căciulata din judeţul 

Vâlcea se dezvoltă și devine tot mai atractivă datorită 
fondurilor europene atrase de administrația locală. 
Turiștii și localnicii se bucură, astfel, de noi zone de 
agrement, promenadă și relaxare, dar și de spații ce 
promovează istoria și poveștile locului. Unul dintre 
acestea este Poiana lui Căliman, un parc tematic realizat 
prin reconversia unui teren degradat și inutilizabil.  

Cu banii europeni obținuți prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Primăria orașului 
Călimănești a creat un loc unic în țară, un parc ce se 
întinde pe o suprafaţă de 4.150 mp. Principalul punct de 
atracţie pentru toți cei care ajung în acest loc încântător sunt cei șapte cai, sculpturi de grădină, în mărime 
naturală.  
 

„Ne-am gândit ca acest teren degradat să fie redat staţiunii Călimăneşti-Căciulata ca un punct de 
atracţie, dar şi ca un punct de relaxare. Totodată, am vrut să creăm povestea localităţii noastre, staţiune 
balneară, moştenind legenda cum că un anume Căliman, care-şi păştea animalele pe această poiană, a observat 
că ele nu se mai îmbolnăvesc de boala picioarelor, cunoscută în acea perioadă. Şi am vrut să creăm material 
această legendă prin statui în mărime naturală a unor cai care trec printr-o apă, apa respectivă fiind 
reprezentată de o cascadă. De asemenea, parcul are o zonă de relaxare, un loc de joacă pentru copii, dar şi un 
foişor, numeroase bănci şi locuri de popas pentru turişti sau cei care tranzitează localitatea”, a declarat domnul 
Florinel Constantinescu, primarul orașului Călimănești.  
 

Proiectul implementat de Primăria orașului Călimănești a avut o valoare de aproximativ 4,1 milioane 
de lei și o finanțare nerambursabilă de 4 milioane de lei, asigurată prin POR 2014-2020. Investițiile au fost 
derulate în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.2.  
 

Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/poiana-lui-caliman-un-
parc-unic-in-tara-creat-prin-por-2014-2020/  

https://www.adroltenia.ro/poiana-lui-caliman-un-parc-unic-in-tara-creat-prin-por-2014-2020/
https://www.adroltenia.ro/poiana-lui-caliman-un-parc-unic-in-tara-creat-prin-por-2014-2020/
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Parc modern în Băilești, construit cu fonduri europene pe un teren viran 
 
Un teren viran, situat în zona centrală a 

municipiului Băilești, cu o suprafață ce depășește 70.000 
de metri pătrați, a fost transformat într-un spațiu de 
agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitori, cu 
ajutorul fondurilor europene. Este vorba despre zona 
cuprinsă între străzile Victoriei și Gabroveni, lângă lacul 
Balasan. Noul parc a fost amenajat de autoritățile locale 
prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.  

Proiectul a avut o valoare de aproximativ 9,7 
milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 9,3 
milioane de lei. Investițiile au fost derulate de Primăria 
municipiului Băilești în cadrul Axei prioritare 5, 
Prioritatea de investiții 5.2.  

 
„Proiectul privind amenajarea zonei Parc Balasan 

are un impact major asupra dezvoltării urbane. Spațiul 
verde creat cu ajutorul fondurilor europene înseamnă 
oportunități noi pentru cetățenii care doresc să-și petreacă 
timpul liber într-un mediu curat și sănătos. Spațiile verzi au 
fost mereu o prioritate pentru noi. Cu cât suprafața de 
zone verzi a orașului este mai întinsă, cu atât crește 
calitatea vieții locuitorilor”, a declarat doamna Amalia 
Năstase, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului 
Băilești.  
 
 

Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/parc-modern-in-bailesti-
construit-cu-fonduri-europene-pe-un-teren-viran/ 

https://www.adroltenia.ro/parc-modern-in-bailesti-construit-cu-fonduri-europene-pe-un-teren-viran/
https://www.adroltenia.ro/parc-modern-in-bailesti-construit-cu-fonduri-europene-pe-un-teren-viran/
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Parc de agrement pe 1,5 hectare, la Tismana, cu bani europeni  

 
Tismana este una dintre cele mai căutate destinații ale Olteniei, care atrage turiști de prin toate părțile 

țării, chiar și din străinătate. Peisaje de vis, o mănăstire celebră, una dintre cele mai vechi și mai frumoase din 
țară, peșteri ascunse în adâncurile munților, sate încântătoare, cu tradiții încă păstrate. Pe toate acestea le oferă 
Tismana. Mai nou, chiar și un parc de agrement cu toate facilitățile pe care vizitatorii și le-ar putea dori.  

Cu fonduri europene atrase prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, autoritățile locale 
au reușit să transforme un teren degradat într-o oază de 
frumusețe și liniște. Astfel, pe amplasamentul fostei gropi 
de gunoi a orașului, au fost amenajate un parc și o grădină 
publică. Turiștii și localnicii se bucură, acum, de o nouă 
zonă de agrement, promenadă și relaxare.  

Proiectul implementat de Primăria orașului 
Tismana a avut o valoare de aproximativ 8 milioane de lei 
și o finanțare nerambursabilă de 7,8 milioane de lei, 
asigurată prin POR 2014-2020. Investițiile au fost derulate 
în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.2.  

 
„Cu fondurile europene atrase, este vorba despre o sumă de 8 milioane de lei, a fost creată o zonă verde 

extraordinar de frumoasă, de care se bucură nu doar locuitorii orașului, ci și oamenii din împrejurimi, dar și 
turiștii care ajung la noi. Parcul a fost amenajat cu mobilier urban, plante ornamentale, o zonă pentru fitness în 
aer liber, spațiu unde copiii se pot juca. Are și reţea Wi-Fi, sistem de irigaţie inteligent, dar și un pavilion 
multifuncţional, care poate fi folosit pentru diverse manifestări artistice. În plus, a fost asfaltat şi drumul care 
trece prin apropiere şi a fost construită o parcare”, a declarat domnul jurist Narcis Petre Remetea, primarul 
orașului Tismana.  
 
  

Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/parc-de-agrement-pe-15-
hectare-la-tismana-cu-bani-europeni/  

https://www.adroltenia.ro/parc-de-agrement-pe-15-hectare-la-tismana-cu-bani-europeni/
https://www.adroltenia.ro/parc-de-agrement-pe-15-hectare-la-tismana-cu-bani-europeni/
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Bani europeni pentru Mănăstirea Hurezi, patrimoniu UNESCO 
 
Ne oprim la Mănăstirea Hurezi, cea dintâi şi cea 

mai amplă ctitorie a domnitorului Constantin 
Brâncoveanu. Considerată un reper în arhitectură şi 
capodopera stilului brâncovenesc, în anul 1993, a fost 
inclusă în patrimoniul UNESCO. De atunci, este unul 
dintre cele mai vizitate obiective turistice ale ţării.   

 
„Dacă este să amintim ceva de sărbătoarea poate 

cea mai mare din ortodoxie, din creştinătate chiar, aceea 
a Învierii Domnului, a Paştilor, este foarte frumos să 
legăm de Constantin Brâncoveanu. El a fost mazilit 
tocmai în Săptămâna Patimilor, deci, a fost dat jos din 
domnie şi dus la Constantinopol, în prizonierat, tocmai în 
Săptămâna Patimilor. Dar, pentru întreaga creştinătate 
şi pentru el, această Săptămână a Patimilor, până la 
urmă, a condus la încununarea lui ca martir, ca sfânt”, a 
povestit maica Ecaterina, ghidul Mănăstirii Hurezi.  
  

Era anul 1690, când domnitorul Constantin Brâncoveanu începea să înalţe pe aceste locuri cea mai de 
seamă ctitorie a sa - Mănăstirea Hurezi. Şapte ani mai târziu, ansamblul monahal era desăvârşit. Pentru ca 
spiritualitatea, istoria, unicitatea și frumusețea acestui loc să fie cât mai bine conservate, la Mănăstirea Hurezi, 
se derulează, în prezent, o serie de lucrări de restaurare.  

Proiectul implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 urmărește 
valorificarea durabilă a moștenirii culturale și punerea în valoare a potențialului turistic și cultural-religios prin 
restaurarea și conservarea Ansamblului Bolniței, ctitoria doamnei Maria, soția domnitorului Constantin 
Brâncoveanu.   

Proiectul are o valoare totală de aproape 10 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 9,6 
milioane de lei. Investițiile sunt derulate în cadrul Axei Prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1.  

 
 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-

manastirea-hurezi-patrimoniu-unesco/  

https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-manastirea-hurezi-patrimoniu-unesco/
https://www.adroltenia.ro/bani-europeni-pentru-manastirea-hurezi-patrimoniu-unesco/
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Mănăstirea Arnota, una dintre „Meteorele” României, restaurată cu bani europeni   
 

Comuna vâlceană Costeşti, Oltenia de sub munte. 
Ţinut cu bogăţii legendare şi peisaje încântătoare. Aici, sub 
liniştea cerului, Mănăstirea Arnota își deapănă istoria, 
legendele şi poveştile. Este unul dintre cele mai însemnate 
monumente istorice şi de artă religioasă din ţară, dar și 
locul unde sunt înmormântaţi Matei Basarab, ctitorul său, 
şi tatăl domnitorului. 

Considerată una dintre „Meteorele” României, 
având în vedere altitudinea de 850 de metri la care se află, 
Mănăstirea Arnota a fost restaurată și integrată cu succes 
în circuitul cultural, turistic și religios, printr-un proiect 
implementat în cadrul Programului Operațional Regional 

(POR) 2014-2020, cu o valoare totală de aproximativ 7,9 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 7,7 
milioane de lei. 

Proiectul a fost gestionat chiar de maicile Mănăstirii Arnota și a vizat consolidarea, restaurarea și 
punerea în valoare a muzeului, chiliilor (atelierelor) și incintei din cadrul ansamblului. Investițiile au fost 
derulate în cadrul Axei Prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1.  

 
„Corpul de chilii a fost de curând renovat, pentru că ultima renovare se făcuse acum o sută de ani. Starea 

lui de degradare era destul de avansată. Primind de la înaintași un lucru de așa mare preț, o mănăstire și un 
ansamblu vechi și istoric, în care este mormântul voievodului Matei Basarab, ne-am simțit datori să facem ceva 
și să-l modernizăm sau să-l conservăm. Oportunitatea s-a ivit cu acest proiect. Maica stareță s-a ocupat de acest 
proiect, de derularea lui, de întocmirea lui. Pentru noi, a fost o mare bucurie și o binecuvântare de la Dumnezeu 
că am avut ocazia să facem acest lucru. Mulțumim Domnului!”, a povestit maica Isidora Ungureanu.  

 
 
Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/manastirea-arnota-una-

dintre-meteorele-romaniei-restaurata-cu-bani-europeni/ 

https://www.adroltenia.ro/manastirea-arnota-una-dintre-meteorele-romaniei-restaurata-cu-bani-europeni/
https://www.adroltenia.ro/manastirea-arnota-una-dintre-meteorele-romaniei-restaurata-cu-bani-europeni/
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Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” din Balș, modernizată cu fonduri europene 
 

Câteva sute de copii din Balș învață într-o școală la 
standarde europene, grație fondurilor nerambursabile 
atrase de autoritățile locale. Printr-un proiect 
implementat în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 2014-2020, Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” a 
fost reabilitată în vederea creșterii eficienței energetice și 
oferă acum cele mai bune condiții de studiu pentru elevi și 
de predare pentru cadrele didactice. 

Investiția derulată de Primăria orașului Balș a avut 
o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei și o 
finanțare nerambursabilă de 1,5 milioane de lei. Proiectul 
a fost implementat în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea 
de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice. 

De această investiție beneficiază aproape 450 de elevi, cadrele didactice și personalul auxiliar.   
 
„Una dintre principalele noastre preocupări sunt copiii, cea mai mare investiție în viitor a unei comunități. 

Ca să progresăm, trebuie să ne orientăm atenția spre educaţie și să acordăm o deosebită importanță proiectelor 
în acest domeniu. Este și cazul Școlii Gimnaziale <Mihail Drumeș>, unde am avut în vedere creșterea eficienței 
energetice, care vine concomitent cu scăderea cheltuielilor aferente utilităților. Ne dorim ca orele să se 
desfășoare în condiții foarte bune, iar elevii să aibă parte de confort și de un mediu propice pentru actul 
educațional”, a declarat domnul Cătălin Rotea, primarul orașului Balș. 

 
 

Mai multe amănunte, în comunicatul de presă: https://www.adroltenia.ro/scoala-gimnaziala-mihail-
drumes-din-bals-modernizata-cu-fonduri-europene/  

https://www.adroltenia.ro/scoala-gimnaziala-mihail-drumes-din-bals-modernizata-cu-fonduri-europene/
https://www.adroltenia.ro/scoala-gimnaziala-mihail-drumes-din-bals-modernizata-cu-fonduri-europene/
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia s-a implicat activ, în calitate de Organism 

Intermediar, în gestionarea Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Oltenia a primit, astfel, șansa 
de a se dezvolta prin investiții în infrastructura de transport, urbană, socială, de sănătate, educațională, de 
turism și patrimoniu, precum și prin investiții în infrastructura de afaceri sau dezvoltarea IMM-urilor.  

 
Proiectele de succes  implementate prin POR 2014-2020 în Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt  prezentate 

în cadrul unei hărți interactive, care poate fi accesată pe pagina web dedicată www.por2014-
2020.adroltenia.ro, la următorul link: https://por2014-2020.adroltenia.ro/data-map/  

Totodată, pentru a evidenția rezultatele implementării POR 2014-2020, proiectele finalizate sunt 
postate, periodic, pe website-ul instituției. Acestea pot fi vizualizate accesând următorul link: 
https://www.adroltenia.ro/proiecte-de-succes-2014-2020/  

Buletinul regional editat de ADR Sud-Vest Oltenia prezintă, lunar, proiecte de succes implementate în 
regiune prin POR 2014-2020. Astfel, cititorii pot afla detalii despre obiectivele, rezultatele și valoarea investițiilor 
realizate în beneficiul locuitorilor. 

 
 

http://www.por2014-2020.adroltenia.ro/
http://www.por2014-2020.adroltenia.ro/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/data-map/
https://www.adroltenia.ro/proiecte-de-succes-2014-2020/
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ADR SV Oltenia, la conferința națională „România, putere verde” 

 
Directorul general interimar al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, domnul 

Ștefan-Cătălin Catană, și directorul Direcției Politici Regionale și Comunicare, doamna Marilena Alecu, au 
participat vineri, 8 aprilie, la conferința națională „România, putere verde”, organizată la Craiova de Asociaţia 
„Viitor pentru Oltenia”, cu prilejul Lunii Pădurii. 

La evenimentul găzduit de Consiliul Judeţean Dolj, au fost prezenți reprezentanţi ai Guvernului 
României, parlamentari, reprezentanți ai administraţiei publice judeţene din Dolj, ai mediului universitar şi de 
afaceri. 

Conferința a avut ca scop sensibilizarea factorilor de decizie cu privire la importanța pădurii în viaţa 
noastră şi implicarea acestora în stoparea fenomenului deşertificării, o amenințare reală în zona de sud a 
Olteniei, puternic afectată de schimbările climatice.  

 
Necesitatea dezvoltării unor orașe verzi, fără poluare, sustenabile și reziliente reprezintă un  obiectiv 

care poate fi îndeplinit printr-o serie de instrumente europene menite să sprijine comunitățile locale. Un astfel 
de instrument va fi și Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027.  

Astfel, în cadrul Obiectivului de Politică 2 - O Europă mai verde, va fi inclusă Prioritatea 3 - Eficiență 
energetică și infrastructură verde, care vizează intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a 
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de 
poluare. Potențialii beneficiari vor fi autoritățile publice locale (UAT municipiu/oraș) sau parteneriatele între 
acestea.  

 
Conferința națională a inclus, pe lângă evenimentul găzduit de Consiliul Judeţean Dolj, și masa rotundă 

cu tema „Green Deal şi securitatea energetică europeană”.  
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Stadiul implementării POR 2014-2020  
în regiunea Sud-Vest Oltenia 
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Aflați stadiul implementării 
POR 2014-2020 în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia! 

Detalii aici!

Descoperiți noutățile și 
informații utile pentru 

beneficiarii POR 2014-2020! 

Detalii aici!

Agenția pentru Dezvoltare Regională 

(ADR) Sud-Vest Oltenia publică lunar 

situația proiectelor contractate în cadrul 

Programului Operațional Regional (POR) 

2014-2020 și gradul de acoperire a 

alocării regionale în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia, lista proiectelor contractate, 

precum și situația proiectelor depuse în 

cadrul POR 2014-2020 și gradul de 

acoperire a alocării financiare disponibile 

în Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/stadiul-implementarii-por-2014-2020/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/category/noutati/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/instructiuni-am-por/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/instructiuni-am-por/
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Instrucțiuni emise de Autoritatea de 
Management pentru POR 2014-2020
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Instrucțiuni AM 
POR

Detalii aici!

Ghiduri specifice 
POR 2014-2020

Detalii aici!

 

 
Anunț pentru beneficiarii din cadrul apelului de 

proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 

 

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 
POR/2018/1/1.1.A/1 Axa prioritară 1, Prioritatea 
de investiții 1.1., Operațiunea A - Infrastructura de 
inovare și transfer tehnologic a fost modificat prin 
ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 638 din 21.04.2022. 
Modificarea vizează perioada de implementare a 
activităților proiectului după semnarea 
contractului de finanțare, care nu va depăși data 
de 31.12.2023. 
 
Pentru amănunte, accesați următorul link: 
https://www.adroltenia.ro/anunt-pentru-
beneficiarii-din-cadrul-apelului-de-proiecte-por-
2018-1-1-1-a-1/  

 
Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență care 
prevede ajustarea valorilor din contractele de 

investiții publice 
 

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Guvernul a aprobat 
Ordonanța de Urgență care prevede ajustarea 
valorilor din contractele de investiții publice. 
Actul normativ era necesar în contextul în care se 
înregistrează creșteri globale de prețuri la 
materialele de construcții, manoperă, transport, 
utilaje și la cele din domeniul energetic. 
 
Pentru amănunte, accesați următorul link: 
https://www.adroltenia.ro/guvernul-a-aprobat-
ordonanta-de-urgenta-care-prevede-ajustarea-
valorilor-din-contractele-de-investitii-publice/  

OUG 39/2022 pentru modificarea OUG 40/2015 
 

A fost publicată OUG 39/2022 pentru modificarea 
OUG 40/2015, care cuprinde prevederi referitoare 
la: 

- majorarea tranșelor de prefinanțare de la 
10% la 30%; 

- majorarea termenelor de justificare a 
prefinanțării acordate; 

- stabilirea valorii minime a cererilor de 
rambursare la 200.000 lei.  

 
Pentru amănunte, accesați următorul link: 
https://www.adroltenia.ro/oug-39-2022-pentru-
modificarea-oug-40-2015/  

https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/instructiuni-am-por/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/ghiduri-specifice/ghiduri-specifice-por-2014-2020/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/instructiuni-am-por/
https://por2014-2020.adroltenia.ro/comunicare/instructiuni-am-por/
https://www.adroltenia.ro/anunt-pentru-beneficiarii-din-cadrul-apelului-de-proiecte-por-2018-1-1-1-a-1/
https://www.adroltenia.ro/anunt-pentru-beneficiarii-din-cadrul-apelului-de-proiecte-por-2018-1-1-1-a-1/
https://www.adroltenia.ro/anunt-pentru-beneficiarii-din-cadrul-apelului-de-proiecte-por-2018-1-1-1-a-1/
https://www.adroltenia.ro/guvernul-a-aprobat-ordonanta-de-urgenta-care-prevede-ajustarea-valorilor-din-contractele-de-investitii-publice/
https://www.adroltenia.ro/guvernul-a-aprobat-ordonanta-de-urgenta-care-prevede-ajustarea-valorilor-din-contractele-de-investitii-publice/
https://www.adroltenia.ro/guvernul-a-aprobat-ordonanta-de-urgenta-care-prevede-ajustarea-valorilor-din-contractele-de-investitii-publice/
https://www.adroltenia.ro/oug-39-2022-pentru-modificarea-oug-40-2015/
https://www.adroltenia.ro/oug-39-2022-pentru-modificarea-oug-40-2015/
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CATALOAGELE SURSELOR DE FINANȚARE 
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Am publicat cataloagele de prezentare a surselor de finanțare destinate autorităților publice, 
societăților comerciale, universităților și organizațiilor neguvernamentale. Prin aceste publicații informative 
lunare, ADR Sud-Vest Oltenia dorește să vină în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din 
regiune, oferind informații actualizate despre oportunitățile de finanțare disponibile.  

În cataloage, puteți regăsi cele mai importante informații referitoare la programe și la apelurile 
deschise, precum obiectivele, solicitanții eligibili, activitățile eligibile, valorile granturilor, contribuțiile 
beneficiarilor și termenele limită.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Identificați oportunități de finanțare! 

SURSE DE FINANȚARE 

https://www.adroltenia.ro/surse-de-finantare/
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Oportunități de dezvoltare

Parteneriate de afaceri

Evenimente internaționale

Advice for 
international 

growth 
 

Support for 
business 

innovation 
 

International 
partnerships 

 

https://een.ec.europa.eu/content/advice-international-growth
https://een.ec.europa.eu/content/advice-international-growth
https://een.ec.europa.eu/content/advice-international-growth
https://een.ec.europa.eu/content/support-business-innovation
https://een.ec.europa.eu/content/support-business-innovation
https://een.ec.europa.eu/content/support-business-innovation
https://een.ec.europa.eu/content/support-business-innovation
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0
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ADR Sud-Vest Oltenia a publicat buletinul informativ privind cele mai relevante oportunități de afaceri 
existente în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), adresate întreprinderilor mici și mijlocii care 
doresc să acceseze noi piețe și să își internaționalizeze afacerile. De asemenea, a fost publicat și newsletter-ul 
despre evenimentele organizate în cadrul Rețelei EEN și despre oportunitățile de internaționalizare și 
dezvoltare prin intermediul grupurilor sectoriale.  
 Enterprise Europe Network (EEN) este o rețea europeană care are scopul de a sprijini IMM-urile să își 
dezvolte potențialul inovativ în vederea creșterii competitivității și dezvoltării inteligente și durabile a afacerilor. 
Rețeaua oferă un instrument integrat de promovare prin intermediul căruia IMM-urile pot accesa noi piețe și 
identifica parteneri de afaceri în țările în care aceasta este prezentă. Platforma EEN a fost creată cu scopul de 
a facilita încheierea de parteneriate între entități din cele peste 60 de țări membre ale rețelei.  
  ADR Sud-Vest Oltenia este partener al Rețelei EEN din ianuarie 2015 și urmărește sprijinirea IMM-urilor 
de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea exploatării oportunităților internaționale de dezvoltare a 
afacerilor. În acest sens, ADR Sud-Vest Oltenia desfășoară mai multe activități în cadrul proiectului Ro-Boost 
SMEs - „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs“, menite să conducă la creșterea 
competitivității IMM-urilor în termeni de capacitate inovativă, eficiență energetică, dinamică partenerială, 
valorificare a finanțărilor disponibile pentru acestea.   

 

Newsletter-ele în format electronic pot fi accesate atât pe website-ul ADR Sud-Vest Oltenia: 

https://www.adroltenia.ro/evenimente/, cât și pe website-ul Consorțiului Ro-Boost SMEs: 

https://www.eenroboost.ro/informare-comunicare/resurse-publicatii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căutați parteneri internaționali! 
 

Descoperiți lista completă a evenimentelor EEN! 

 

https://www.adroltenia.ro/evenimente/
https://www.eenroboost.ro/informare-comunicare/resurse-publicatii/
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
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Investim în viitorul tău!  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  

Programul Operațional Regional 2014-2020 
 

 

Titlul proiectului: „Sprijin acordat în perioada 01.01.2020-31.12.2021 pentru ADR SV Oltenia în 

informarea, comunicarea, implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2014-2020, 

închiderea POR 2007-2013, precum și pentru pregătirea POR 2021-2027” 

Editorul materialului: ADR Sud-Vest Oltenia 
Data publicării: Mai 2022 

 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României 

 

  

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova

• office@adroltenia.ro

0251/411.869; 0351/463.966

• www.adroltenia.ro


