
                                     

 

 

“Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a 
constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitare si 

modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a 
constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare 

constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public” 
 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Oras Draganesti-Olt, în calitate de Beneficiar, 
implementează proiectul  “Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a 
constructiei existente C1 - centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei 
in centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare 
constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, cod MySMIS 125853, finanțat 
prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13 “Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii”, prioritatea de investiție 9b “ Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”. 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu 
care se confrunta invatamantul sociocultural si anume insuficienta unitatilor de cult, a centrelor 
pentru tineret dotate la standarde moderne care sa asigure accesul la un proces educational cultural 
de calitate si de dezvoltare, aflandu-se in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii de investitii 
13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Cresterea numarului de beneficiari ai Bibliotecii Nr. 1A dupa finalizarea proiectului; 
2. Cresterea numarului de beneficiari ai Centrului pentru tineret dupa finalizarea proiectului; 
3. Cresterea numarului de beneficiari ai Clubului elevilor dupa finalizarea proiectului; 
4. Cresterea lungimii drumurilor publice modernizate (km) cu 0.177; 
5. Cladiri cu functii culturale modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 3. 

 
Rezultate asteptate: 
1. Rezultatele asteptate pentru Biblioteca nr. 1A, Str. Capitan Draganescu sunt urmatoarele: 
- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative modernizate/ reabilitate/dotate obiect al 
proiectului (numar persoane): 11808 
Dintre care: persoane apartinand categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilitati: 2097 
- Cladiri cu functii culturale/recreative (se va menþiona categoria functionala a cladirii: biblioteca) 
modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 1 
2. Rezultatele asteptate pentru Centru pentru tineret nr. 253, Str. Nicolae Titulescu sunt 
urmatoarele: 
- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative modernizate/dotate obiect al proiectului (numar 
persoane): 1896 
Dintre care: persoane apartinand categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilitati: 755 
- Cladiri cu functii culturale/recreative (se va menþiona categoria funcþionala a cladirii: Centru pentru 
tineret) 
modernizate/reabilitate/ dotate (numar): 1 
3. Rezultatele asteptate pentru Clubul elevilor nr. 218, Str. Nicolae Titulescu sunt urmatoarele: 



 
- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative modernizate/dotate obiect al proiectului (numar 
persoane): 2027 
Dintre care: persoane apartinand categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilitati: 755 
- Cladiri cu functii culturale/recreative (se va menþiona categoria funcþionala a cladirii: clubul elevilor) 
modernizate/reabilitate/dotate (numar): 1 
4. Rezultatele asteptate pentru drumul public Str. Educatiei sunt urmatoarele: 

               - Lungimea drumurilor publice modernizate (km): 0,177 
 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în 
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 09.10.2019. 

 
Proiectul se derulează în Orasul Draganesti-Olt, Județul Olt, în perioada de implementare 25.07.2018-
30.09.2022, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 7.599.600,78 lei, din care: 
- Finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 5.640.241,39 lei; 
- Finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 862.625,16 lei; 
- Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 132.711,56 lei. 

 
 

Date de contact: 
Stoenica Eugenia, Manager de proiect, Tel: 0249465815, E-mail: serviciubuget@draganesti-olt.ro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro  

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
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