
 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA 
 

Organism Intermediar  

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 
  

  

 

  COMUNICAT DE PRESA 

             Aprobat 
 

Semnare contracte de finantare POS CCE,  
Axa Prioritara 1  

 
Craiova, 05 martie 2015     
                                                                                                                 
  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate  
de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1, “Un sistem de productie inovativ 
si eco-eficient”, Operatiunea 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 si 1.3.2 si Axa Prioritara 3 
,,Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectorul privat si public”, 
Operatiunea 3.1.1, anunta semnarea unui numar de 6 contracte in cadrul 
Axei Prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” DMI 1.1 
„Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a 
intreprinderilor, in special a IMM”, Operatiunea „Sprijin pentru 
consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii  
tangibile si intangibile” pentru  intreprinderi finantate din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice. 

Semnarea contractelor a avut loc in data de 05.03.2015, ora 14.00 la 
sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din 
Craiova, str. Aleea Teatrului nr. 1, jud. Dolj.  

Domeniile de activitate finantate sunt urmatoarele: fabricarea 
produselor din lemn, extractia pietrisului si a nisipului, extractia argilei si 
caolinului, fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor, extractia 
pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, 
gipsului, cretei si ardeziei. 

Valoarea totala a proiectelor este de 20.943.622,92 lei, asistenta 
financiara nerambursabila totala solicitata avand o valoare de 
10.517.021,30 lei.                                                                                                      

Proiectele contractate se vor implementa la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia, astfel: 1 proiect in judetul Dolj ,2 proiecte in judetul Olt, 2 
proiecte in judetul Gorj si 1 proiect in judetul Mehedinti. 
 
Detalii suplimentare puteti obtine de la:  
Nume persoana contact: Mihaela Sas 
Functie: Sef Compartiment Marketing Regional 
Tel. 0040251-418240, Fax: 0040-251-411869 
e-mail: office@adroltenia.ro;  mihaela.lupancescu@adroltenia.ro. 


