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Rezultate ale implementării POR, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

REGIO - Programul Operațional Regional 2007-2013, cel mai performant dintre cele șapte programe operaționale implementate în România, se apropie cu pași repezi de final, lăsând în urmă rezultate concrete, ce merită promovate.
Dincolo de cifre și procente, Regio a contribuit într-o măsură semnificativă la creşterea calităţii vieţii în oraşele care au beneficiat de fonduri prin acest program, iar centrele urbane au devenit mai atractive pentru locuitorii lor și pentru mediul de
afaceri.
Impactul Regio se traduce în locuri de muncă nou create, infrastructură de transport modernizată, structuri de afaceri nouconstruite, spitale și școli modernizate, campusuri universitare și centre sociale construite, echipamente noi pentru situații de
urgență, centre de afaceri nou-înființate, muzee și clădiri de patrimoniu reabilitate, investiții și dotări în spațiile de producție
ale firmelor mici, puncte Salvamont, proiecte de infrastructură turistică în stațiuni balneoclimaterice.
În acest buletin infomativ, dorim să vă prezentăm un bilanț al sprijinului de care Regiunea Sud-Vest Oltenia a beneficiat prin intermediul Programului şi al
impactului pozitiv pentru beneficiarii care au apelat la finanțare, dublat de un efect de propagare în întreaga comunitate, pentru toate cele 11 domenii majore de
intervenție.
Pe lângă rezultatele concrete, evidențiate de indicatorii realizați în implementarea proiectelor Regio, ce ne permit evaluarea beneficiilor reale ale transformării
regiunii noastre, ne-am canalizat eforturile în vederea atingerii unui grad cât mai ridicat de absorbție a fondurilor alocate regiunii, în valoare de peste 620 milioane
euro.
Până la sfarşitul lunii iunie, la nivelul regiunii au fost depuse 975 proiecte pentru finanțare prin POR, în valoare solicitată de 1,20 miliarde euro. În cele cinci județe
ale regiunii, au fost contractate 566 proiecte, prin care se finanțează investiții de peste 776,47 milioane euro fonduri nerambursabile. Dintre acestea, 354 proiecte
sunt finalizate, fiind autorizate plăți nerambursabile către beneficiari de peste 373,11 milioane euro. Estimăm ca până la sfârșitul acestui an, rata de absorbție la nivelul regiunii să fie de peste 80%.
Rezultatele inregistrate ne îndreptățesc să credem că succesul acestui program se datorează bunei capacități de management și implementare a proiectelor pe care
autoritățile publice din cele cinci județe ale Regiunii și-au construit-o de-a lungul anilor.
Avem convingerea că și Programul Operațional Regional 2014-2020 - ale cărui prevederi vor susține, în continuare, dezvoltarea socio-economică a regiunilor și
reducerea disparităților dintre acestea - va fi un instrument important în continuarea eforturilor de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020, orientate către o
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
MARILENA BOGHEANU
DIRECTOR ADR SV OLTENIA
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Cuvânt înainte

Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Stadiul implementării POR 2007-2013 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Bugetul POR 2007-2013 este de aproximativ 4,4 miliarde euro.
Finanțarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul
provine din fonduri naționale, cofinanțare publică (14%) și
cofinanțare privată (2%).








Alocarea financiară indicativă pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, prin
POR 2007-2013, este de peste 620 milioane Euro.
Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 este Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 este Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia.

Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia
are următoarele atribuții ca Organism Intermediar
pentru Regio 2007-2013:

Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013
finanțează investiții în infrastructura de transport - drumuri județene,
orășenesti și șosele de centură, modernizarea infrastructurii
serviciilor de sănătate și a serviciilor sociale, reabilitarea și modernizarea școlilor, a universităților și centrelor pentru formare profesională, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, crearea și
modernizarea infrastructurii turistice pentru valorificarea resurselor
naturale, dezvoltarea infrastructurilor de afaceri precum și sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor.
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Activități pregătitoare POR și contribuții la elaborarea ghidurilor în
vederea lansării axelor;
Informare și publicitate pentru POR;
Organizarea activității de răspunsuri la solicitări de informații/
clarificări;
Evaluarea proiectelor (verificarea și evaluarea cererilor de finanțare)
Contractarea proiectelor;
Monitorizarea implementării proiectelor.

Stadiul implementarii POR 2007-2013 la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia, la data de 30 iunie 2015:



975 proiecte depuse, în valoare solicitată de 1,20 miliarde euro
566 proiecte contractate, în valoare solicitată de 776,47 milioane euro

Până la data de 30 iunie 2015, la sediul ADR SV Oltenia, au fost depuse 975 proiecte pentru finanțare prin POR 2007-2013, în valoare solicitată de
1,20 miliarde euro, 372 proiecte fiind respinse sau retrase de către solicitant. Dintre cele 603 proiecte rămase: 566 proiecte au fost contractate (în
valoare solicitată de 776,47 milioane euro).
Lista integrală a proiectelor contractate poate fi consultată accesând por.adroltenia.ro
Stadiul implementării POR
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Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană (PIDU)
Subdomeniul Poli de Creștere - Municipiul Craiova — 17 proiecte contractate, în valoare de 115,06 mil. euro
Construirea
unui pasaj
suprateran,
în vederea
descongestionării
traficului
rutier din
zona

Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 construcția unui pasaj suprateran și a unui
pasaj subteran
 amenajarea centrului istoric al municipiului
Craiova
 modernizarea/reabilitarea a
24.331,32 m străzi
 crearea/reabilitarea liniei de tramvai,
pe o lungime de 15.476 m

metropolitană

Craiova

 realizarea a 1744 locuri de parcare
 crearea a 3 structuri noi de
sprijinire a afacerilor, în suprafață
utilă de 2.454,95 mp
 reabilitarea a 3 cămine culturale
 reabilitarea unui cămin pentru
persoane vârstnice
 reabilitatrea rețelei de alimentare
cu apă și canalizare, în lungime de
12.323 m
 amenajarea pistelor pentru bicicliști,
în lungime de 15.967 m
 amenajarea a 45 stații de autobuz
și 35 peroane de tramvai

aa

 17 proiecte contractate, în valoare de
115,06 mil. euro, din care 4 sunt finalizate;
mai sunt in implementare 13 proiecte
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DMI 1.1 - Poli urbani de creștere

Amenajare și revitalizare
centrul istoric al
municipiului Craiova

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

Centru de dezvoltare tehnologică și excelență în
afaceri Craiova

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană (PIDU)
Subdomeniul Poli de dezvoltare urbană - Municipiul Râmnicu Vâlcea — 11 proiecte contractate, în valoare de 46,06 mil. euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
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nnExtindere și
nnmodernizare
nnsistem de
nnsupraveghere
nnvideo

 efectuarea lucrărilor de
lărgire pasaj existent
 amenajarea, modernizarea,
precum și realizarea de lucrări
de prelungire străzi

Amenajare și
modernizare
strada
Aurelian
Sacerdoteanu
și strada
Patriarh
Iustinian
Marina,
municipiul
Râmnicu
Vâlcea

 realizarea unei artere de
legătură
 extinderea și modernizarea
sistemului de
supraveghere video
 modernizarea unui parc și a
unei baze de agrement
 amenajare 3 poduri
 reorganizarea și amenajarea
spațiilor publice centrale
 11 proiecte contractate, în
valoare de 46,06 mil. euro,
din care 6 proiecte sunt
finalizate; mai sunt în
implementare 5 proiecte

Pod peste răul Olănești

Pasaj denivelat
suprateran pe
Bulevardul
Tudor Vladimirescu

DMI 1.1 - Poli de dezvoltare urbană
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Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană (PIDU)
Subdomeniul Centre Urbane - 10 PIDU pentru orașele: Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu, Slatina, Drăgășani, Băilești,
Rovinari, Motru, Balș, Filiași, Dăbuleni - 45 proiecte contractate, în valoare de 86,52 mil. euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 38 proiecte care asigură
îmbunătățirea infrastructurii
urbane și serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban:
- sisteme de supraveghere
video
- reabilitarea unui centru
istoric
- reabilitarea și modernizarea de străzi și trotuare
- crearea și modernizarea
spațiilor publice urbane
- reabilitarea de spații verzi,
alei de acces rutier și
pietonal, precum și mobilier
uban

Reabilitare și modernizare rețele de străzi urbane
în municipiul Drobeta Turnu Severin

 2 proiecte care promovează
dezvoltarea durabilă a mediului
de afaceri;
 2 proiecte care promovează
egalitatea de șanse
 45 proiecte contractate, în
valoare de 86,52 mil. euro, din
care 38 sunt finalizate; mai sunt
în implementare 7 proiecte
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DMI 1.1 - Centre urbane

Modernizare străzi în municipiul Târgu Jiu

Camere de luat vederi în cartierul “Orașul Nou”, Balș

Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere
DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană (PIDU)
Subdomeniul Centre Urbane - 10 PIDU pentru orașele: Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu, Slatina, Drăgășani, Băilești,
Rovinari, Motru, Balș, Filiași, Dăbuleni - 45 proiecte contractate, în valoare de 86,52 mil. euro
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Sistem de supraveghere
urbană, Filiași

Reabilitare și modernizare
rețele stradale, Motru

Reabilitare centrul istoric, municipiul Slatina

Reabilitare Muzeul Viei și Vinului, municipiul Drăgășani

Reabilitare Parcul Tineretului, municipiul Bailești

DMI 1.1 - Centre urbane
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Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport
DMI 2.1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură
- 22 proiecte contractate, în valoare de 187,34 mil. euro

Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 480,13 km lungime
drumuri județene
reabilitate/ modernizate
 16,9 km lungime străzi
orășenesti reabilitate/
modernizate

3065—dolj

 20,65 km lungime șosele de centură
reabilitate/construite
 22 proiecte
contractate, în valoare
de 187,34 mil. euro, din
care 15 sunt finalizate;
mai sunt în implementare
7 proiecte

Reabililtare și modernizare DJ 648, județul Vâlcea
Modernizarea drumurilor de rocadă
pentru municipiul Târgu Jiu
Modernizare și consolidare DJ 670,
județul Mehedinți

aReabilitare și modernizare
aDJ 643A, județul Olt
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Fluidizarea traficului rutier în municipiul
Craiova, pe axa de transport est-vest prin
reabilitarea bd. Decebal-Dacia

DMI 2.1 - Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport

Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale
DMI 3.1 - Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
- 13 proiecte contractate, în valoare de 33,65 mil euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
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Reabilitarea
ambulatoriului
Spitalului
Municipal
Orșova

 13 proiecte contractate
cu o valoare solicitată de
33,65 milioane euro prin
care vor fi reabilitate/
modernizate/echipate 13
unități medicale
 7 proiecte finalizate prin
care s-a finanțat
reabilitarea/modernizarea/
echiparea a 7 unități
medicale

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

 mai sunt în implementare
6 proiecte

Reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriului la Spitalul Orășenesc Horezu

Modernizarea, dezvoltarea și
echiparea ambulatoriului din
cadrul Spitalului Județean de
Urgență Slatina

DMI 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
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Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale
DMI 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale
- 34 proiecte contractate, în valoare de 16,26 mil. euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:

Centru social multifuncțional în
mmTârgu 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 TurnuSeverin, județul
Mehedinți

 34 proiecte contractate,
cu o valoare solicitată de
16,26 milioane euro, prin
care vor fi reabilitate/
modernizate/echipate
34 de centre sociale
 asistență nerambursabilă
solicitată pentru cele 5
proiecte rămase:
2,49 milioane euro
 27 proiecte finalizate
prin care s-a finanțat
reabilitarea/modernizarea/
echiparea a 27 centre
sociale, de care beneficiază
12.728 persoane

Centru Terapie Ocupațională Drăgănești - Olt

Modernizarea, dezvoltarea și echiparea
modulului " Sfânta Maria"

 mai sunt în implementare
7 proiecte

Centru Social Multifuncțional de Servicii
Sociale Fârtăţeşti, județul Vâlcea

9

DMI 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale

Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
- 3 proiecte contractate, în valoare de 14,43 mil. euro
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Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 3 proiecte contractate cu
o valoare solicitată de 14,43
milioane euro, prin care vor
fi echipate 64 unități mobile
pentru intervenții în situații
de urgență
 2 proiecte finalizate, prin
care s-a realizat echiparea a
54 unități mobile pentru
intervenții de urgență, cu
un timp mediu de răspuns
de 26 minute în mediul
rural, respectiv 14 minute
în mediul urban
 mai este în implementare
1 proiect

Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții
în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia

DMI 3.3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale
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Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
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 77,15 mil.euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:

Reabilitare Colegiu
Tehnic Lorin Sălăgean,
Drobeta Turnu-Severin,
județul Mehedinți

 72 proiecte contractate cu o valoare
solicitată de 77,15 milioane euro, prin care:
- vor fi reabilitate/ modernizate/
echipate 72 unități de învățământ
- vor fi reabilitate/extinse/modernizate/
echipate 11 campusuri din învățământul
preuniversitar
- va fi reabilitat/ extins/modernizat/
echipat 1 campus din învățământul
universitar
 dintre acestea, 1 contract, în valoare
de 2,07 milioane euro, s-a reziliat
 24 proiecte finalizate, prin care
s-au finanțat:
- reabilitarea/modernizarea/
echiparea a 24 unități de
învățământ
- reabilitarea/extinderea/
modernizarea/ echiparea unui
campus din învățământul
preuniversitar
- reabilitarea/ extinderea/
modernizarea/ echiparea unui
campus din învățământul universitar
 mai sunt în implementare 47 proiecte
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Școala cu clasele I-VIII, Vâlcele, județul Olt

Școala de arte și meserii, comuna
Bistreț, județul Dolj

Reabilitare, construire și extindere Campus
Școlar Colegiul Mihai Viteazu, orașul
Bumbești Jiu, județul Gorj

DMI 3.4 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale

Tradiție și modernizare la
școala Tudor Vladimirescu,
Drăgășani, județul Vâlcea

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local
DMI 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală
- 13 proiecte contractate, în valoare de 34,54 mil. euro
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Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 13 proiecte contractate,
cu o valoare solicitată de
34,54 milioane euro, prin
care vor fi asistate 13
structuri de sprijinire a
afacerilor
 dintre acestea,
3 contracte, în valoare de
14,82 milioane euro, s-au
reziliat
 9 proiecte finalizate, prin
care au fost finanțate 9
structuri de sprijinire a
afacerilor

Centrul de dezvoltare a serviciilor în
afaceri “Nord Oltenia”, județul Vâlcea
Bursa de cereale în orașul Corabia, județul Olt
Remservice- Complex multifuncțional pentru
sprijinirea afacerilor, județul Vâlcea

 mai este în implementare
1 proiect

Centrul Multifuncțional Craiova Pavilion Central

Project Wise - Construire clădire de birouri și spații
multifuncționale cu destinația servicii și producție, județul Dolj

DMI 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală
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Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local
DMI 4.3 — Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - 274 proiecte contractate, în valoare de 39,62 mil. euro
Creare salon întreținere și remodelare corporală Pro Active Body Center, Craiova, județul Dolj

Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 274 proiecte contractate,
cu o valoare solicitată de
39,62 milioane euro
 dintre acestea,
36 contracte, în valoare de
4,58 milioane euro, s-au
reziliat
 205 proiecte finalizate,
prin care :

Centrul medical “Medchim
Policlinica”, județul Mehedinți

- 205 microîntreprinderi
au fost sprijinite
- au fost create 1040
locuri de muncă
 mai sunt în implementare
33 proiecte
SC Prest Serv Install
SRL - echipamente
moderne destinate
lucrărilor de
instalații, alimentari
cu apă, canalizări și
rețele de alimentare
cu gaze naturale
aPensiune turistică, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
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DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Construire autoservice, împrejmuire teren, microstație de
epurare, rețele tehnico edilitare, județul Gorj

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
DMI 5.1— Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
- 11 proiecte contractate, în valoare de 39,80 mil.euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
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Palatul
Cultural
Theodor
Costescu,
județul
Mehedinți

 11 proiecte contractate, cu o
valoare solicitată de 39,80
milioane euro, prin care vor fi
finanțate 11 proiecte de
restaurare și valorificare a
patrimoniului cultural;
 6 proiecte finalizate, prin care
au fost finanțate:
- consolidarea, restaurarea
și valorificarea turistică a
trei biserici

Reabilitarea secțiilor expoziționale
la Muzeul Județean Olt

- consolidarea, restaurarea
și modernizarea a două
muzee
- consolidarea, restaurarea
și refunctionalizarea unui
imobil (obiectiv de
patrimoniu cu potențial
turistic)
 mai sunt in implementare 5
proiecte

aaConsolidare, restaurare Palatul Jean Mihail aaMuzeul de Artă Craiova

Biserica cu Hramul
"Adormirea Maicii Domnului"
și "Sf. Pantelimon" Mântuleasa, județul Dolj

DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
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Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
DMI 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii
calității serviciilor turistice - 30 proiecte contractate, în valoare de 67,29 milioane euro
Rezultate obținute pentru
proiectele finalizate:
 30 proiecte contractate, cu o valoare
solicitată de 67,29 milioane euro, prin
care vor fi reabilitate/modernizate/
extinse 27 structuri de turism, respectiv
vor fi sprijinite 14 IMM-uri
 dintre acestea, 3 contracte, în valoare
de 10,62 milioane euro, s-au reziliat
 11 proiecte finalizate prin care:
- s-a finanțat reabilitarea/
modernizarea/extinderea a 11
structuri de turism (hoteluri, faleză
turistică, sistem integrat de salvare
montană, teren activități sportive,
infrastructuri de agrement)

Amenajare zonă de agrement “Ștrand”
în Municipiul Motru, județul Gorj

- au fost sprijinite 7 IMM-uri direct
și indirect în domeniul turismului
- s-a înregistrat un număr de 1135
turiști sosiți în structurile de
cazare reabilitate/modernizate/
echipate
- s-a înregistrat un număr de 4002
înnoptări în infrastructura de
cazare reabilitată/modernizată/
echipată
- s-au creat 46 de locuri de muncă
 mai sunt în implementare 16 proiecte
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aComplex hotelier Tisa, Băile Olănești,
aajudețul Vâlcea

Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii
balneare Băile Govora, județul Vâlcea

DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
DMI 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și
creșterii calității serviciilor turistice - 30 proiecte contractate, în valoare de 67,29 mil. euro
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Sistem integrat de Salvare Montana a judetului Gorj

Palace Govora SPA - Servicii cazare ****,
promovare și dezvoltare turism balnear, agrement turistic
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