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  COMUNICAT DE PRESA 

             Aprobat 
 

Semnare contracte de finantare POS CCE,  
Axa Prioritara 1 si Axa Prioritara 3 

 
 
Craiova, 23 Iunie 2014     

 
                                                                                                                 
  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 și public”, Operațiunea 
3.1.1, anunta semnarea unui numar 
de 18 contracte in cadrul Axei 
Prioritare 3, DMI 1 - „Sustinerea 
utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ”, Operatiunea 1 
„Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”, Apel  2, precum 
si a unui numar de 5 contracte in cadrul DMI 1.1 Operatiunea 1.1.1 a2 - 
„Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.065.000 - 6.375.000 lei 
acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii” - Apel 3 
finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. 
 

Semnarea contractelor a avut loc in data de 23.06.2014, ora 12.00 la 
sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia din 

Craiova, str. Aleea Teatrului nr. 1, jud. Dolj.  
 
Domeniile de activitate finantate sunt urmatoarele: intermedieri in 

comertul cu produse diverse, comert cu ridicata al materialului lemnos si al 
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare, activitati ale tur-
operatorilor, intretinerea si repararea autovehiculelor, activitati de contabilitate 
si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, activitati de tiparire, activitati 
de consultanta  pentru afaceri si management, lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale, activitati de design specializat, lucrari de 



 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA 
 

Organism Intermediar  

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 
  

  

demolare a constructiilor, lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, 
fabricarea produselor din minerale nemetalice, fabricarea betonului.  

 
Valoarea totala a proiectelor este de 40.308.085,44 lei, asistenta 

financiara nerambursabila totala solicitata avand o valoare de 
21.528.917,62  lei.   

                                                                                                       
Proiectele contractate se vor implementa la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia, astfel: 9 proiecte in judetul Dolj, 5 proiecte in judetul Valcea, 4 
proiecte in judetul Olt, 3 proiecte in judetul Gorj si 2 proiecte 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. 


