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VIII. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii la nivelul municipiului Calafat 

 

1. Idee de proiect nr. 1 - Parcare zona Bașcov 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajare și extindere parcare zona Bașcov 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii din zona Bașcov; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zona Bașcov. 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - Reproiectarea parcării și a zonei în care aceasta va fi 

extinsă; 

- Reamenajarea și extinderea parcării din zona Bașcov 

pentru autoturisme și rulote, dotatarea acesteia cu 

toate facilitățile conexe: utilități, toalete, supraveghere 

video, etc. 

10.  Rezultatele obtinute - Amenajarea și extinderea parcării;  

- Creșterea numărului de turiști și vizitatori din zona 

Bașcov. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

1 100 000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

- fonduri structurale – POR; 

 - buget local; 

 - buget național. 

- Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-

2027; Promovarea tranziţiei către o economie 

Circulară 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

2. Idee de proiect nr. 2 - Sistem de supraveghere stradală 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizare sistem de supraveghere stradala 

Municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Extindere sistem de supraveghere stradala, servicii 

electronice  

10.  Rezultatele obtinute Creșterea securității și siguranței cetățenilor prin 

implementarea de sisteme de supraveghere video, 

control acces și monitorizare a spațiilor publice, 

unităților de învățământ, piețelor publice, parcărilor, etc 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Este necesară efectuarea unor investiții pentru instalarea 

unui sistem de monitorizare și supraveghere a traficului 

rutier la nivelul municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

s-a realizat studiul de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

100.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

3. Idee de proiect nr. 3 - Sistem de alertă   

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Sistem de alerta  timpurie si informare in timp real în 

municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


4 

 

9.  Obiectivele proiectului Înnoirea și modernizarea orașului prin realizarea unui 

sistem de alerta  timpurie si informare in timp real în 

municipiul Calafat 

10.  Rezultatele obtinute Creșterea securității și siguranței cetățenilor;  

Consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de 

urgenţă, programe de modernizare a serviciilor suport 

de tehnologia informaţiei pentru realizarea înştiinţării, 

avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie 

civilă/situaţii de urgenţă. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea si consolidarea capabilitatilor de prevenire, 

identificare, analiza si reactie la incidente de securitate 

cibernetica. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

200.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

4. Idee de proiect nr. 4 - Reabilitare Bulevard 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitarea Bulevardului Calea Vidinului 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 
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6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere  

 

10.  Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei autovehiculelor și pietonilor; 

- siguranta pietonilor și a persoanelor care participă la 

trafic; 

- stabilizarea zonei. 

11.  Principalele activitati din proiect Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Este necesară asigurarea unui grad de accesibilitate 

adecvat din punct de vedere al transportului rutier către 

principalele puncte de interes socio-economic existente 

sau care vor fi create la nivelul municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii proiectului Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ,  

3.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


6 

 

5. Idee de proiect nr. 5 - Drumuri de interes local 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizarea retelei de drumuri de interes local prin 

amenajarea bulevardului Horia Closca si Crisan 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;  

- reabilitare carosabil, trotuare adiacente proprietari, 

trotuar median pe o lungime de 1514 m. 

10.  Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei autovehiculelor și pietonilor; 

- siguranta pietonilor și a persoanelor care participă la 

trafic; 

- stabilizarea zonei. 

11.  Principalele activitati din proiect Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Este necesară asigurarea unui grad de accesibilitate 

adecvat din punct de vedere al transportului rutier către 

principalele puncte de interes socio-economic existente 

sau care vor fi create la nivelul municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii proiectului Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

3.000.000 € 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

6. Idee de proiect nr. 6 - Modernizare străzi 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizarea strazilor din satul aparținător, Ciupercenii 

Vechi 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale; 

Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;  

- reabilitare carosabil, trotuare adiacente proprietari  

10.  Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei autovehiculelor și pietonilor; 

- siguranta pietonilor și a persoanelor care participă la 

trafic; 

- stabilizarea zonei. 

11.  Principalele activitati din proiect Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Este necesară asigurarea unui grad de accesibilitate 

adecvat din punct de vedere al transportului rutier către 

principalele puncte de interes socio-economic existente 

sau care vor fi create la nivelul municipiului. 

 Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii proiectului S-a realizat proiectul tehnic 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

4.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

7. Idee de proiect nr. 7 - Infrastructură portuară 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Dezvoltarea infrastructurii portuare pentru operatii 

comerciale la portul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale; 

Dezvoltarea infrastructurii comerț 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - agenții economici; 

- potentialii investitori; 

- furnizorii de servicii; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă;  

- pasagerii și operatorii economici care vehiculează 

mărfuri sau desfășoară alte activități prin intermediul 

portului.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9.  Obiectivele proiectului Modernizarea infrastructurii portuare a Portului Calafat 

prin executie lucrari reabilitare si modernizare 

 

10.  Rezultatele obtinute - Modernizarea infrastructurii portuare; 

- Creșterea volumului de mărfuri vehiculate și pasageri 

tranzitați 

- Diversificarea activităților economice 

- Dezvoltarea municipiului. 

11.  Principalele activitati din proiect Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Este necesară asigurarea unui grad de accesibilitate 

adecvat din punct de vedere al transportului fluvial către 

principalele puncte de interes socio-economic existente 

sau care vor fi create la nivelul municipiului. 

 Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii proiectului Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

12.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

8. Idee de proiect nr. 8 - Reabilitare si modernizare Spital 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitarea si modernizarea  Spitalului Municipal 

Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale; 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 
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5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - Spitalul Municipal Calafat și pacienții. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Modernizarea infrastructurii de sănătate prin 

îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de 

asistență medicală și repartizarea teritorial-regională 

echilibrată, pentru asigurarea unui acces egal al 

cetățenilor la serviciile de sănătate. 

 

10.  Rezultatele obtinute - anveloparea cladirii 

- modernizarea instalației termice și a  instalației 

electrice, in scopul eficientizarii energetice. 

- Îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite de 

spital 

11.  Principalele activitati din proiect Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Va fi îmbunătățită calitatea serviciilor medicale oferite 

locuitorilor municipiului Calafat și a celor din zonă și va 

crește capacitatea de primire a spitalului.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii proiectului Există Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI). 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

4.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9. Idee de proiect nr. 9 - Asistență medicală 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Asistență medicală si telemedicină in Municipiul 

Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale; 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului Calafat. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Modernizarea infrastructurii de sănătate prin 

îmbunătățirea calității serviciilor de asistență medicală 

și repartizarea teritorial-regională echilibrată, pentru 

asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de 

sănătate. 

Achizitie echipamente, soft si asistență tehnică  

10.  Rezultatele obtinute Îmbunatatirea serviciilor de sanatate publica pentru 

18.000 locuitori ai municipiului si ai localitatilor pe o 

raza de 30 km. Locuitorii vor putea să acceseze 

serviciile publice oferite. De asemenea, va fi eliminată 

birocrația și riscurile la care se expun cetățenii,  având 

în vedere contextul actual al pandemiei de COVID-19 

11.  Principalele activitati din proiect Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: nevoi 

indentificate in 

Regiune/Localitate 

Va fi îmbunătățită calitatea serviciilor medicale oferite 

locuitorilor municipiului Calafat și a celor din zonă. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.  Stadiul pregatirii proiectului Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

80.000 € 

 

15.  Surse potențiale de finanțare: -Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

10. Idee de proiect nr. 10 - Reabilitare sediu administrativ 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitarea sediului administrativ al Municipiului 

Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

-  vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - consolidarea clădirii;  

- eficientizare energetica; 

- reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice.  

- măsuri pentr utilizarea de surse alternative de energie 

10.  Rezultatele obtinute - reabilitarea şi modernizarea clădirilor publice in 

vederea impiedicarii degradarii acestora;  

- punerea in valoare si cresterea potentialului turistic 

- stimularea dezvoltării economice a municipiului, prin 

valorificarea potențialului administrativ 

- creșterea atractivității municipiului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Facilitarea accesului cetățenilor și operatorilor 

economici din Municipiul Calafat la serviciile oferite de 

primărie 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

4.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

11.  Idee de proiect nr. 11 - Parcare pentru tiruri 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajarea, în zona podului Calafat – Vidin, a unei 

parcări pentru tiruri, cu toate utilitățile și facilitățile 

existente 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatorii economici contractați pentru construirea 

parcării;  

- operatorii economici care efectuează transporturi 

internaționale de mărfuri.  

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 
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7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - Construirea unei parcări dedicate tirurilor, care să 

dispună de toate utilitățile și facilitățile necesare, în 

zona podului Calafat – Vidin 

10.  Rezultatele obtinute - Reamenajarea parcării;  

- Decongestionarea și fluidizarea traficului din zona 

podului Calafat – Vidin. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Grad de accesibilitate adecvat din punct de vedere al 

transportului rutier către principalele puncte de interes 

socio-economic  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

1.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12. Idee de proiect nr. 12 - Alee pietonală și pistă de biciclete 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construire alee pietonală și pistă de biciclete în zona de 

legătură Bașcov - Debarcader 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatorii economici contractați pentru construirea 

parcării;  

- localnicii și vizitatorii din zonă. 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - Construirea unei legături între zonele Bașcov și 

Debarcader, prin amenajarea unei alei pietonale și a unei 

piste de biciclete 

10.  Rezultatele obtinute - Reamenajarea legăturii dintre zona Bașcov și zona 

Debarcade; 

- Creșterea cifrei de afaceri pentru operatorii 

economici și furnizorii de servicii din cele două 

zone, datorită numărului crescut de vizitatori. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea gradulu de accesibilitate.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

500.000 € 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

13. Idee de proiect nr. 13 - Dotare Spital 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Dotarea și modernizarea Spitalului Municipal Calafat 

prin achiziția de paturi și mese de operație moderne 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - Spitalul Municipal Calafat  

-  pacienții 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

- Administrația Spitalului Municipal Calafat 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - Înlocuirea paturilor vechi existente în spital și 

suplimentarea numărului celor existente în 

compartimentele cardiologie și reanimare, în vederea 

deservirii numărului real de pacienți;  

- Asigurarea unor servicii medicale de calitate prin 

achiziționarea unor mese de operație moderne și 

performante 

10.  Rezultatele obtinute Creșterea capacității de primire a spitalului;  

imbunătățirea calității serviciilor medicale oferite de 

spital. Medie anuala internari 53.000. Personal medical 

si auxiliar: 231 persoane 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea gradului de accesibilitate a locuitorilor la 

serviciile medicale. Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

1.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

14. Idee de proiect nr. 14 - Centre pentru tineret 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Înființarea a trei centre pentru tineret în satele Basarabi, 

Golenți și Ciupercenii Vechi 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- populația de vârstă tânără din cele trei sate. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9.  Obiectivele proiectului Construirea și dotarea corespunzătoare a 3 centre pentru 

tineret, câte unul în fiecare ditre satele Basarabi, Golenți 

și Ciupercenii Vechi, care să ofere tinerilor o alternativă 

de petrecere a timpului liber în mod constructiv, prin 

intermediul unei educații informale, acces la informare 

și prin organizarea sau găzduirea unor evenimente 

culturale dedicate populației tinere 

10.  Rezultatele obtinute - Înființarea celor 3 centre pentru tineret;  

- Îmbunătățirea gradului de accesibilitate la informație 

a populației tinere; 

- Scăderea fenomenului de migrație a populației tinere. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului 

liber a populației tinere.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

2 000 000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

15. Idee de proiect nr. 15 - Centru de rezidență 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unui Centru de rezidenta permanenta pentru 

persoanele varstnice in Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 
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5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- populația vârstnică a municipiului Calafat. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - Construirea și dotarea corespunzătoare a unui centru 

de rezidență permanent pentru 50 de persoane vârstnice 

și acordarea de servicii și susținerea în vederea 

asigurării unui stil de viață activ și autonom;  

- Formarea unei echipe de asistență care să ofere servicii 

la domiciliu pentru persoane vârstnice, în caz de 

urgență. 

10.  Rezultatele obtinute - Înființarea centrului pentru persoane vârstnice; 

- Asigurarea de asistență medicală și socială pentru 

persoanele vârstnice; 

- Creșterea nivelului calității vieții pentru persoanele 

vârstnice.. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Acordarea de sprijin unei categorii defavorizate.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

8 000 000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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16. Idee de proiect nr. 16 - Sistem de canalizare 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea sistemului de canalizare în satele Basarabi 

și Golenți 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatorii economici contractați; 

 - locuitorii celor două sate 

- operatorii economici care își desfășoară activitatea pe 

teritoriul satelor Basarabi și Golenți. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Racordarea satelor Basarabi și Golenți la sistemul de 

canalizare și eliminarea decalajelor existente între 

mediul rural şi urban prin asigurarea condiţiilor de 

sănătate, protecţia mediului, accesibilitate şi condiţii 

decente de trai. 

10.  Rezultatele obtinute - asigurarea colectării apelor uzate în sistemul de 

canalizare din gospodăriile satelor Basarabi și 

Golenți; 

- crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea 

economică, socială și culturală a comunității; 

- creșterea nivelului de trai al locuitorilor; 

-  reducerea şi limitarea impactului negativ asupra 

mediului. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

4 500 000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

17. Idee de proiect nr. 17 - Supraînălțare dig Ciupercenii Vechi 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Supraînălțare dig și consolidare mal în zona localității 

Ciupercenii Vechi 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta -  operatorii economici contractați; 

 - locuitorii localității Ciupercenii Vechi  

- operatorii economici care administrează/ exploatează 

suprafețe agricole din zonă. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Prevenirea indundațiilor prin supraînălțarea digului 

existent și prin consolidarea malului Dunării. 

10.  Rezultatele obtinute - Suprânălțarea digului și consolidarea malului 

Dunării; 

- Creșterea siguranței gospodăriilor și exploatațiilor 

agricole din zonă;  

- Prevenirea daunelor cauzate de dezastre naturale. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

1 250 000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

18. Idee de proiect nr. 18 - Plan Urbanistic General 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Plan Urbanistic General si regulament local de 

urbanism, Municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului PUG-ul cuprinde analiză, reglementari si regulament 

local de urbanism pentru intreg teritoriul municipiului, 

și este necesar in vedera amenajarii si administrarii 

teritoriului municipiului. 

Scopul realizarii PUG-ului este: 

- o mai buna valorificare a potentialului natural, 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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economic si uman al municipiului; 

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a 

zonelor construibile si protejate, delimitarea zonelor cu 

interdictie temporara sau definitiva de construire. 

 

10.  Rezultatele obtinute Lucrarea va contribui indirect la cresterea nivelului de 

trai al populatiei prin gasirea unor solutii de amenajare a 

teritoriului care sa asigure un grad de confort  

acceptabil, o suma de utilitati si obiective de utilitate 

publica care sa satisfaca nevoile colective in spatiul 

administrativ;  

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de 

dezvoltare din punct de vedere: 

- turistic,  

- a cailor de comunicatii si transport, 

- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 

tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii 

retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, 

etc. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 
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19. Idee de proiect nr. 19 - Retea de alimentare cu gaze naturale 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Realizare retea de alimentare cu gaze naturale in 

Municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Realizarea retelei de alimentare cu gaz reprezintă solutia  

ideala cu privire la alimentarea cu energie termica a 

municipiului Calafat, atat pentru gospodariile 

individuale cat si pentru institutii si toate celelalte tipuri 

de consumatori și va avea ca efect reducerea 

substantiala a costurilor de transport, precum si a 

cheltuielior de subzistenta a locuitorilor. Se vor 

eficientiza activitatile gospodaresti si cele de productie 

desfasurate pe raza localitatii si se va oferi astfel un grad 

ridicat de civilizatie pentru locuitorii municipiului.  

Se va facilita astfel accesul populatiei la centralele 

termice.  

10.  Rezultatele obtinute  accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 

 scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 

comunei; 

 scaderea factorului de poluare; 

 atragerea de investitori; 

 dezvoltarea de locuri de munca. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Tronsonul de conductă Segarcea - Calafat în lungime 

aproximativ 82 km, cu un debit de 70.000 Smc/h este în 

fază de proiectare.  

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

20. Idee de proiect nr. 20 - Drum de trafic greu 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unui drum ocolitor de trafic greu în zona de 

vest a municipiului Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Construirea unui drum ocolitor în zona de vest a 

municipiului Calafat pentru traficul greu care 

tranzitează podul Calafat – Vidin, pe o distanță de 

19800 de metri. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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10.  Rezultatele obtinute - Construirea drumului ocolitor de trafic greu; 

- Fluidizarea traficului din interiorul municipiului.  

- Protejarea imobilelor împotriva degradării datorate 

vibrațiilor generate de traficul greu; 

- Protejarea populației împotriva poluării. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

SF realizat potrivit HG .28/2008.  

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

2 400 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

- Buget Local  

- Buget național 

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

21. Idee de proiect nr. 21 - Modernizare drumuri 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – 

amenajarea b-dul Tudor Vladimirescu – municipiul 

Calafat, județul Dolj 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  
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8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea unei suprafețe de 117.379,900 mp de 

carosabil și amenajarea infrastructurii conexe astfel 

încât să se asigure buna desfășurare a circulației rutiere 

în zonă (modernizarea intersecțiilor, amenajarea aleilor 

pietonale și reabilitarea iluminatului stradal). 

10.  Rezultatele obtinute Modernizarea bulevardului Tudor Vladimirescu și a 

infrastructurii conexe.  

- Fluidizarea circulației autovehiculelor și pietonilor;  

- Siguranța persoanelor care participă la trafic. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

4 500 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

22. Idee de proiect nr. 22 - Modernizare drumuri 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – strada 

Cobuz – municipiul Calafat, județul Dolj 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea unei suprafețe de 39.282,80 mp de 

carosabil și amenajarea infrastructurii conexe astfel 

încât să se asigure buna desfășurare a circulației rutiere 

în zonă (modernizarea intersecțiilor, amenajarea aleilor 

pietonale și reabilitarea iluminatului stradal). 

10.  Rezultatele obtinute - Modernizarea străzii Cobuz; 

- Fluidizarea circulației autovehiculelor și pietonilor;  

- Siguranța persoanelor care participă la trafic. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

1 500 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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23. Idee de proiect nr. 23 - Extindere rețea joasă tensiune 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Extindere rețea joasă tensiune municipiul Calafat, 

județul Dolj 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Ameliorarea condițiilor socio-umane în zona de 

implementare. Numărul de persoane care vor beneficia 

de realizarea extinderii va crește considerabil, 

estimându-se ca, de implementarea acestui proiect, să 

beneficieze circa 350 de gospodării și peste 20 de agenți 

economici. 

10.  Rezultatele obtinute - Extinderea rețelei de joasă tensiune.  

 - Creșterea calității vieții pentru locuitorii beneficiari și 

a condițiilor de desfășurare a activităților economice 

pentru operatorii economici din zonă. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

1 000 000 € 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

24. Idee de proiect nr. 24 – Reabilitare Liceu Stefan Milcu 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitare, modernizare si echipare Liceul Agricol 

Stefan Milcu Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - actualii și viitorii elevi 

-locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea 

Liceului Agricol Stefan Milcu; 

Ameliorarea condițiilor socio-umane în zona de 

implementare. Necesitatea urgenta a unor investitii 

responsabile intr-o educatie de inalta calitate, accesibila 

tuturor elevilor. 

10.  Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor infrastructurii de 

învățământ din municipiu;  

- creșterea gradului de accesibilitate la învâțământ;  

- reducerea fenomenului de abandon școlar. 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca; 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

3 500 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

25. Idee de proiect nr. 25 -  Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Gerota 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala 

Constantin Gerota Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - actualii și viitorii elevi 

-locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  
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8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea școlii, 

inclusiv in scopul invatarii la distanta;  

Ameliorarea condițiilor socio-umane în zona de 

implementare. Necesitatea urgenta a unor investitii 

responsabile intr-o educatie de inalta calitate, accesibila 

tuturor elevilor. 

10.  Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor infrastructurii de 

învățământ din municipiu;  

- creșterea gradului de accesibilitate la învâțământ;  

- reducerea fenomenului de abandon școlar. 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

3 500 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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26. Idee de proiect nr. 26 – Reabilitare Liceu Independența 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitare, modernizare si echipare Liceul Teoretic 

Independenta Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - actualii și viitorii elevi 

-locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului  

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea școlii, 

inclusiv in scopul invatarii la distanta; reabilitarea 

terenului sportiv; amenajarea unei sali de festivitati tip 

amfiteatru. Ameliorarea condițiilor socio-umane în zona 

de implementare. Necesitatea urgenta a unor investitii 

responsabile intr-o educatie de inalta calitate, accesibila 

tuturor elevilor.  

10.  Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor infrastructurii de 

învățământ din municipiu;  

- creșterea gradului de accesibilitate la învâțământ;  

- reducerea fenomenului de abandon școlar. 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca; 

- cresterea competentelor profesionale in randul 

tinerilor. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Documentația, reprezentată de un SF, a fost realizată 

potrivit HG 28/2008. 

14.  Costul total al proiectului -

estimativ 

1 500 000 € 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

 

27.  Idee de proiect nr. 27 – Construire Aqualand 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unui Aqualand în municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 
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8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Construirea unui Aqualand în municipiul Calafat, care 

să creeze premisele dezvoltării pe termen lung a 

turismului. Delimitarea zonelor falezei Dunarii, 

construirea a 3 bazine de inot si relaxare interioare si 

alte 3 exterioare pentru adulti si copii;construirea unor 

terase exterioare, terenuri de bowling si volei, 

construirea unei parcari, construirea unui ponton pentru 

ambarcatiuni usoare. 

10.  Rezultatele obtinute - diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii oraşului;  

-  crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea numărului de turişti; 

- diversificarea activităţii economice; 

- Creșterea vizibilității municipiului. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și mișcare în aer 

liber și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber a locuitorilor municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

6.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

- Buget Local - 

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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28. Idee de proiect nr. 28 - Port turistic 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unui Port turistic în municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- agenții economici 

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Construirea unui port turistic pentru ambarcaţiuni 

uşoare şi de mic tonaj în municipiul Calafat, care să 

creeze premisele dezvoltării pe termen lung a turismului 

10.  Rezultatele obtinute - diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii oraşului;  

-  crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea numărului de turişti; 

- diversificarea activităţii economice 

- dezvoltarea turismului 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și mișcare în aer 

liber și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber a locuitorilor municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

2.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

29. Idee de proiect nr. 29 – Reabilitare patrimoniu istoric  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Identificarea și reabilitarea valorilor de patrimoniu 

istoric, peisagistic, urban-arhitectural, monumente 

istorice, etc. pentru integrarea acestora în circuitul 

turistic local 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Valorificarea potențialului turistic cultural local prin 

reabilitarea valorilor de patrimoniu istoric, peisagistic, 

urban-arhitectural, monumente istorice, etc., existente la 

nivelul municipiului Calafat, pentru integrarea acestora 

în circuitul turistic local. 

10.  Rezultatele obtinute - Reabilitarea şi modernizarea monumentelor istorice şi 

creşterea valorii turistice a zonei (obeliscul „Obuz”, 

„Monumentul comemorativ al Războiului din 1877, 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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biserica „Izvorul Tămăduirii”);  

- Creşterea numărului de turişti înregistraţi statistic;  

-  Amenajarea şi modernizarea infrastructurii din cadrul 

valorilor de patrimoniu istoric existente la nivelul 

județului, prin adoptarea unei soluții arhitecturale 

moderne și crearea unui cadru peisagistic plăcut. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și mișcare în aer 

liber și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber a locuitorilor municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

2.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

30. Idee de proiect nr. 30 – Amenajare Parcul Tineretului 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajare zona de agrement sud-vest - Parcul 

Tineretului 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 
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- cetăţenii municipiului Calafat;  

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Valorificarea potențialului turistic local prin reconversia 

si reutilizarea terenurilor degradate sau abandonate si 

transformarea lor in zone de agrement la nivelul 

municipiului Calafat, pentru integrarea acestora în 

circuitul turistic local. 

10.  Rezultatele obtinute Reabilitarea şi modernizarea terenurilor degradate sau 

abandonate;  

Creşterea numărului de turişti înregistraţi statistic;  

 Amenajarea şi modernizarea infrastructurii crearea unui 

cadru peisagistic plăcut. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și mișcare în aer 

liber și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber a locuitorilor municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

3.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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31. Idee de proiect nr. 31 – Amenajare Plaje 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajarea plajelor Bașcov și Basarabi 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Valorificarea potențialului turistic local prin amenajarea 

plajelor Başcov şi Basarabi, dotarea acestora cu toate 

utilităţile în vederea integrării acestora în circuitul 

turistic local, sporirii atractivităţii turistice a zonei şi 

atragerii a cât mai multor turişti la nivelul municipiului 

Calafat. 

10.  Rezultatele obtinute - îmbunătăţirea infrastructurii turistice;  

- crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea numărului de turişti înregistraţi statistic;  

- amenajarea şi modernizarea infrastructurii crearea 

unui cadru peisagistic plăcut; 

- diversificarea activităţii economice. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și mișcare în aer 

liber și diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber a locuitorilor municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

1.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

32. Idee de proiect nr. 32 – Bază sportivă 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construire baza sportiva în Municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritarea 2 - Investiţii pentru dezvoltarea turismului 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de 

amenajare;  

- autorităţile locale 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- turiştii.  

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Valorificarea potențialului turistic local prin construirea 

unei baze sportive în municipiul Calafat, în vedera 

sporirii atractivităţii turistice a zonei şi atragerii a cât 

mai multor turişti. 

10.  Rezultatele obtinute - îmbunătăţirea infrastructurii turistice;  

- crearea de noi locuri de muncă;  

- creşterea numărului de turişti înregistraţi statistic;  

- amenajarea şi modernizarea infrastructurii locale ; 

- diversificarea activităţii economice. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea modalităților de recreere și diversificarea 

posibilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor 

municipiului și turiștilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

2.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

Prioritatea 3 – Valorificarea potenţialului agricol 

 

 

33. Idee de proiect nr. 33 – Laborator de analiză pentru cereale şi legume 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unui laborator de analiză pentru cereale şi 

legume  în Municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 3 – Valorificarea potenţialului agricol 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta 

 

- operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de contruire 

a laboratorului de analiză; 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

-  fermierii practicanţi ai agriculturii ecologice;   

- agricultorii;  
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- comercianţii. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- GAL și Consiliul Local 

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Construirea și dotarea a unei staţii (laborator) de 

cercetare şi producţie în domeniul cerealelor şi al 

legumelor, la nivelul Municipiului Calafat 

10.  Rezultatele obtinute - Construirea unui laborator de analiză pentru cereale şi 

legume, care să organizeaze şi să consolideze 

exploataţiile agricole, să identifice soiuri de legume 

tolerante la factorii nefavorabili de mediu, şi să 

producă seminţe cu valoare biologică ridicată.  

- Îmbunătăţirea calităţii îngrăşămintelor, şi reducerea 

poluării mediului. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Sprijin pentru a crește valoarea adăugată a produselor 

agricole și dezvoltarea economică a municipiului.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

1.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- PNDR 2021-2027 

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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34. Idee de proiect nr. 34 – Fabrică de procesare   

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Construirea unei fabrici de procesare fructe, legume şi 

cereale în municipiul Calafat    

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 3 – Valorificarea potenţialului agricol 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta 

 

- operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de construire 

a fabricii; 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- agenții economici; 

- potențiali investitori;  

- agricultorii;  

- comercianţii. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- GAL Calafat și Consiliul Local Calafat  

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Construirea unei fabrici de procesare fructe legume şi 

cereale în municipiul Calafat. 

10.  Rezultatele obtinute - Înfiinţarea unui unei fabrici de procesare fructe legume 

şi cereale care poate reprezenta o soluţie pentru 

problema comercializării produselor agroalimentare 

(pentru a reduce abuzurile la comercializarea producţiei, 

întreprinse de speculanţi sau agenţi care monopolizează 

piaţa);  

- Dezvoltarea socio-economică a Municipiului Calafat, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii comerciale locale; 

 - Creşterea valorii adăugate a produselor 

agroalimentare; 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Sprijin pentru a crește valoarea adăugată a produselor 

agricole și dezvoltarea economică a municipiului.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

2.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

- PNDR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

Prioritatea 4 – Investiţii în activităţi economice din sectorul industriei și al serviciilor 

 

35. Idee de proiect nr. 35 – Centru de colectare şi prelucrare  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Înfiinţare centru de colectare şi prelucrare fructe, 

legume şi cereale  

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 4 – Investiţii în activităţi economice din 

sectorul industriei și al serviciilor 

 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta 

 

- operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de înfiinţare 

a centrului; 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- agenții economici; 

- potențiali investitori;  

- agricultorii;  

- comercianţii. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

- GAL Calafat și Consiliul Local Calafat  

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9.  Obiectivele proiectului Construirea unui centru modern de colectare şi 

prelucrare fructe, legume şi cereale. 

10.  Rezultatele obtinute - Înfiinţarea unui centru modern de colectare şi 

prelucrare fructe, produse leguminoase, cereale, prin 

intermediul căruia agenţii economici locali îşi pot 

defăşura mult mai eficient activităţile (transport, 

depozitare, acces facil); 

- Dezvoltarea socio-economică a Municipiului Calafat, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii comerciale locale;  

- Creşterea valorii adăugate a produselor 

agroalimentare. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Sprijin pentru a crește valoarea adăugată a produselor 

agricole și dezvoltarea economică a municipiului.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

1.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

- Investiții private 

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

- PNDR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

36. Idee de proiect nr. 36 – Parc industrial 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Înfiinţare parc industrial pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 4 – Investiţii în activităţi economice din 

sectorul industriei și al serviciilor 
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4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta 

 

- operatori, furnizorii implicaţi în lucrările de înfiinţare 

a parcului industrial; 

- cetăţenii municipiului Calafat;  

- agenții economici; 

- potențiali investitori. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

Consiliul Local Calafat  

 

8.  Coordonatele de contact ale 

beneficiarului proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Înfiinţarea unui parc industrial în municipiul Calafat, 

care să atragă investitori în zonă şi care să creeze noi 

locuri de muncă pentru cetăţenii municipiului. 

10.  Rezultatele obtinute - înfiinţare parc industrial în municipiul Calafat pe o 

suprafaţa de peste 20 hectare;  

- sporirea investiţiilor; 

- crearea de noi locuri de muncă;  

- diversificarea activităţilor economice;  

- dezvoltarea socio-economică a municipiului. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltarea economico-socială a municipiului şi 

creșrerea calităţii vieţii locuitorilor.  

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

3.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

- Investiții private  

- Fonduri nerambursabile 

- FEDR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Prioritatea 5 – Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

 

37. Idee de proiect nr. 37 – Amenajare parcuri publice 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajarea peisagistica a infrastructurii in parcurile 

publice din municipiul Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 5 - Îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta -locuitorii municipiului;  

- furnizorii de servicii; 

- beneficiari finali;  

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - micsorarea suprafetelor betonate 

- plantarea de material saditor autohton 

- amenajarea de locuri de joaca pentru copii 

- cinematograf in aer liber 

 

10.  Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor de mediu și de protejare a 

naturii;  

- diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii oraşului 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții prin crearea unor condiții de 

viață optime pentru locuitori 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

1.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

38. Idee de proiect nr. 38 – Amenajare debarcader - Bascov 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Amenajarea turistica a malului Dunarii, zona 

Debarcader - Bascov 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 5 - Îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- furnizorii de servicii; 

- beneficiari finali;  

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii oraşului;  

- imbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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principalelor activităţi sportive nautice, la nivelul 

Municipiului Calafat; 

-  

10.  Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor de mediu și de protejare a 

naturii;  

- dezvoltarea zonelor de recreere și mișcare în aer liber 

și diversificarea posibilităților de petrecere a timpului 

liber. 

 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții prin crearea unor condiții de 

viață optime pentru locuitori 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Există studiu de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ,  

EUR (fara TVA) 

2.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

39. Idee de proiect nr. 39 – Eficiență energetică 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitarea energetică a clădirilor instituțiilor publice 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 5 - Îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 
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6.  Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- operatori economici implicaţi în lucrările de 

reabilitare;  

- angajații din instituțiile publice vizate;  

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici. 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea clădirilor, de locuințe și ale instituțiilor 

publice, din municipiul Calafat în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor energetice ale clădirilor 

10.  Rezultatele obtinute - reabilitarea termică a cladirilor instituțiilor publice din 

municipiu 

- refacerea faţadelor clădirilor 

- economisirea banilor publici utilizați pentru încălzire 

în cadrul instituțiilor publice 

- imbunătățirea condițiilor de mediu și de protejare a 

naturii. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții prin crearea unor condiții de 

viață optime pentru locuitorii municipiului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ,  

EUR (fara TVA) 

1.500.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Prioritatea 6 – Valorificarea potenţialului cultural al municipiului Calafat 

 

40. Idee de proiect nr. 40 – Reabilitare biblioteca municipală 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitare cladiri publice - Biblioteca Municipiului 

Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 6 - Valorificarea potenţialului cultural al 

Muncipiului Calafat 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - consolidarea clădirii;  

- eficientizare energetica; 

- reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice.  

- măsuri pentr utilizarea de surse alternative de energie 

 

10.  Rezultatele obtinute - reabilitarea şi modernizarea clădirilor publice in 

vederea impiedicarii degradarii acestora;  

- punerea in valoare si cresterea potentialului turistic 

- stimularea dezvoltării economice a municipiului, prin 

valorificarea potențialului administrativ 

- creșterea atractivității municipiului. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

1.500.000 € 

 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

41. Idee de proiect nr. 40 – Reabilitare Casa de cultură 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

17.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

18.  Titlul proiectului Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură a 

Municipiului Calafat 

19.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 6 - Valorificarea potenţialului cultural al 

Muncipiului Calafat 

20.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

21.  Durata proiectului  1-6 ani 

22.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

23.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

24.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

25.  Obiectivele proiectului - consolidarea clădirii;  

- eficientizare energetica; 

- reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice.  

- măsuri pentr utilizarea de surse alternative de energie 

 

26.  Rezultatele obtinute - clădire renovată şi modernă, adecvată pentru 

desfăşurarea unor activităţi culturale diverse; 

- creşterea numărului de evenimente şi manifestaţii 

culturale;  

- creşterea numărului de participanţi la evenimentele 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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organizate în incinta Casei de Cultură 

- punerea in valoare si cresterea potentialului turistic 

- stimularea dezvoltării economice a municipiului, prin 

valorificarea potențialului administrativ 

- creșterea atractivității municipiului. 

27.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

28.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții prin dezvoltarea socio –

economică a municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

29.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

30.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

31.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

32.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

42. Idee de proiect nr. 2 - Reabilitarea Muzeului de Arta 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Reabilitarea Muzeului de Arta Calafat 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 6. Valorificarea potenţialului cultural al 

Muncipiului Calafat 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
-  Primăria municipiului și Consiliul Local 
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8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului - consolidarea clădirii;  

- eficientizare energetica; 

- reabilitarea termică și modernizarea sistemelor de 

încălzire și canalizare, cu respectarea condițiilor impuse 

de expunerea obiectelor de muzeu;  

- redecorarea interioară în acord cu stilul original al 

clădirii și cu stilul arhitectural; reabilitarea fațadei 

clădirii prin respectarea arhitecturii și paletei de culori 

originale. 

10.  Rezultatele obtinute - reabilitarea şi modernizarea monumentelor istorice in 

vederea impiedicarii degradarii acestora;  

- punerea in valoare si cresterea potentialului turistic 

- stimularea dezvoltării economice a municipiului, prin 

valorificarea potențialului turistic 

- atragerea în Calafat a turiștilor români și străini prin 

creșterea atractivității destinației. 

 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

s-a realizat studiul de fezabilitate 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ  

 

4.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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43. Idee de proiect nr. 43 – Modernizare cămine culturale 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2.  Titlul proiectului Modernizare şi dotare Cămine Culturale Basarabi, 

Golenţi, Ciupercenii Vechi 

3.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 6. Valorificarea potenţialului cultural al 

Muncipiului Calafat 

4.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5.  Durata proiectului  1-6 ani 

6.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii satelor Basarabi, Golenţi şi Ciupercenii 

Vechi; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
-  Primăria municipiului și Consiliul Local 

8.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9.  Obiectivele proiectului Reabilitarea Căminelor Culturale din satele 

aparţinătoare municipiului Calafat, în vederea 

dezvoltării infrastructurii socio-culturale în mediul rural. 

Obiectivele specifice vizează crearea unui cadru 

corespunzător pentru diversificarea programelor socio-

culturale, dotarea corespunzătoare a sălilor de 

spectacole şi creşterea gradului de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală. 

10.  Rezultatele obtinute - modernizarea Căminelor Culturale;  

- dotarea Căminelor Culturale cu echipamente 

specializate (calculatoare, imprimante, sisteme audio 

şi de videoproiecţie etc.).  

- dezvoltarea activităţilor culturale din mediul rural;  

- creşterea accesibilităţii locuitorilor la evenimentele 

culturale;  

- creşterea numărului de participanţi la evenimentele 

culturale. 

11.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Creșterea gradului 

de atractivitate a mediului rural. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

13.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14.  Costul total al proiectului 

estimativ 

 

1.000.000 € 

 

15.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

44.  Idee de proiect nr. 44 – Construire muzeu al muzicii folk 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

17.  Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

18.  Titlul proiectului Construirea unui muzeu al muzicii folk 

19.  Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 6. Valorificarea potenţialului cultural al 

Muncipiului Calafat 

20.  Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

21.  Durata proiectului  1-6 ani 

22.  Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

23.  Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 

-  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 

Cultural Naţional Dolj și Consiliul Local 

24.  Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

25.  Obiectivele proiectului Construirea unui muzeu al muzicii folk în municipiul 

Calafat, care să devină o atracţie turistică importantă a 

oraşului 

26.  Rezultatele obtinute - construirea unei atracţii turistice unice în municipiul 

Calafat;  

- sporirea numărului de locaţii culturale ale 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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municipiului;  

- creşterea numărului de turişti; 

-  sporirea atractivităţii municipiului 

- creşterea accesibilităţii locuitorilor la evenimentele 

culturale;  

- creşterea numărului de participanţi la evenimentele 

culturale. 

27.  Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

28.  Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Creșterea gradului 

de atractivitate a municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 

proiectului. 

29.  Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

30.  Costul total al proiectului 

estimativ  

 

1.000.000 € 

 

31.  Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

32.  Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

45. Idee de proiect nr. 45 – Reabilitare strazi municipale 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Reabilitare strada Traian 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

locale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 
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6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale;  

- reabilitare carosabil, trotuare adiacente proprietari  

10 Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei autovehiculelor și pietonilor; 

- siguranta pietonilor și a persoanelor care participă 

la trafic; 

- stabilizarea zonei. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Creșterea gradului 

de atractivitate a municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală 

de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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14 Costul total al proiectului 

estimativ  

5.000.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

46. Idee de proiect nr. 46 – Reabilitare strazi municipale 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Reabilitare strada A.I.Cuza 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

locale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9 Obiectivele proiectului - reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale;  

- reabilitare carosabil, trotuare adiacente proprietari  

10 Rezultatele obtinute - fluidizarea circulatiei autovehiculelor și pietonilor; 

- siguranta pietonilor și a persoanelor care participă 

la trafic; 

- stabilizarea zonei. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Creșterea gradului 

de atractivitate a municipiului. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia Locală 

de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

5.000.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

47. Idee de proiect nr. 47 – Implementare sistem GIS 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 
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1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Implementarea GIS la nivelul municipiului Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului - cresterea eficientei administratiei publice 

locale si oferirea de servicii calitative 

10 Rezultatele obtinute - digitalizarea localitatii 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Achizitionare servicii, echipamente specifice, soft, 

asistenta tehnica si formarea personal 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de Dezvoltare 

Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

200.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

48. Idee de proiect nr. 48 – Arhivarea electronica in cadrul institutiei publice  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Arhivarea electronica in cadrul institutiei publice a 

UAT Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 
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8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului - crestere eficientei serviciului public  prin 

digitalizarea arhivelor 

10 Rezultatele obtinute - acces facil la documen.te, eficientizarea timpilor de 

lucru 

11 Principalele activitati din 

proiect 

-Achizitionare servicii, echipamente specifice, soft, 

asistenta tehnica si formarea personal 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de Dezvoltare 

Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

150.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

49. Idee de proiect nr. 49 – Reabilitare Scoala gimnaziala Gheorghe Braescu Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2 Titlul proiectului Reabilitare, modernizare si echipare Scoala gimnaziala 

Gheorghe Braescu Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - actualii și viitorii elevi 

-locuitorii municipiului; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea și dotarea Scolii 

gimnazilae Ghoeghe Braescu; 

- Ameliorarea condițiilor socio-umane în zona 

de implementare. Necesitatea urgenta a unor 

investitii responsabile intr-o educatie de inalta 

calitate, accesibila tuturor elevilor. 

10 Rezultatele obtinute - imbunătățirea condițiilor infrastructurii de 

învățământ din municipiu;  

- creșterea gradului de accesibilitate la 

învâțământ;  

- reducerea fenomenului de abandon școlar. 

- asigurarea calitatii procesului de invatamant; 

- accesul la educatie gratuit; 

- adaptarea la nevoile determinate de dorinta de 

a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei 

de munca; 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de Dezvoltare 

Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

5.000.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

50. Idee de proiect nr. 50 – Achizitionarea de statii de incarcare electrice 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Achizitionarea de statii de incarcare electrice 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 
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Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului -Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

dezvoltarea mobilitatii urbane 

10 Rezultatele obtinute - Reducerea emisiilor de CO2 

- Asigurarea unui transport la parametrii optimi. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de Dezvoltare 

Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

3.000.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

51. Idee de proiect nr. 51 – Achizitionarea de mijloace de transport public ecologice 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Achizitionarea de mijloace de transport public 

ecologice 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- vizitatorii și turiștii veniți în zonă; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 
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8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

dezvoltarea mobilitatii urbane 

10 Rezultatele obtinute - Scaderea concentratiei de CO2 din 

atmosfera; 

- Cresterea numarului de pasageri care 

utilizeaza mijloacele de transport ecologice 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Achizitionarea autobuze electrice si dezvoltarea 

infrastructurii pentru utilizarea transportului public 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

5.000.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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52. Idee de proiect nr. 52 – Construire Parc fotovoltaic in municipiul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Parc fotovoltaic in municipiul Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - furnizorii de servicii; 

- locuitorii municipiului; 

- agenții economici; 

- potentialii investitori 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Imbunatatirea calitatii aerului si reducerea costurilor 

energiei electrice pentru iluminatul public 

10 Rezultatele obtinute - Scaderea concentratiei de CO2 din 

atmosfera; 

- Economii la bugetul local 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

3.500.000 € 

 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

53. Idee de proiect nr. 53 – Amenajarea peisagistica  a curtii Muzeului de Arta 

Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Amenajarea peisagistica  a curtii Muzeului de 

Arta Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 
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Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului -imbunătățirea condițiilor de mediu și de protejare a 

naturii; 

10 Rezultatele obtinute - Modernizare spatii verzi existente , dotarea 

cu mobilier urban, iluminat arhitectural, 

amenajare punct de informare turistica . 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

 

1.000.000 € 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

54. Idee de proiect nr. 54 – Schimbarea retelei de alimentare cu apa in orasul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Schimbarea retelei de alimentare cu apa in orasul 

Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului; 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului - Acoperirea necesarului si satisfacerea 

cerintelor de apa ale populatiei; 

- Utilizarea eficienta a resurselor de apa;  

- Asigurarea serviciilor de apa la tarife 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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accesibile; 

- Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile 

10 Rezultatele obtinute - imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei; 

- reducerea poluarii; 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- atragerea de investitori; 

- dezvoltarea de locuri de munca. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

1.500.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 
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55. Idee de proiect nr. 55 – Modernizarea sistemului  de canalizare in orasul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Modernizarea sistemului  de canalizare prin 

dimensionarea corespunzatoare a conductelor in 

orasul Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- agenții economici; 

- potentialii investitori. 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Modernizarea sistemului  de canalizare prin 

dimensionarea corespunzatoare a conductelor in 

orasul Calafat va conduce la reducerea impactului 

asupra calitatii factorilor de mediu datorat 

deficientelor in cadrul sistemului de colectare si 

epurare a apelor uzate menajere la nivelul 

municipiului, care se va integra astfel in limitele de 

poluare admise de Uniunea Europeana. Se va 

imbunatati calitatea vietii si vor fi diminuati factorii 

cu un grad ridicat de risc pentru sanatatea populatiei. 

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare 

la bugetul local. Proiectul va avea un impact social 

si economic direct asupra comunitatii, prin existenta 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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unor resurse financiare pentru finantarea si 

dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, 

invatamantului, culturii. 

10 Rezultatele obtinute - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 

- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- atragerea de investitori; 

- dezvoltarea de locuri de munca. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

1.500.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

56. Idee de proiect nr. 56 – Sistem de iluminat public inteligent in orasul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 
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1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Construirea unui sistem de iluminat public 

inteligent in orasul Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii 

municipale 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- agenții economici; 

- potentialii investitori. 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Iluminatul inteligent va duce la realizarea 

parametrilor de confort de iluminat cu minim de 

consum de energie, reducerea impactului asupra 

mediului prin utilizarea luminii artificiale doar 

atunci când acest lucru este necesar și va contribui la 

realizarea de ambient şi efecte luminoase care să 

vină în sprijinul aspectului oraşului, şi implicit să 

contribuie la atragerea vizitatorilor şi la crearea unui 

climat plăcut pentru locuitori la nivelul 

municipiului, care se va integra astfel in limitele de 

poluare admise de Uniunea Europeana.  

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare 

la bugetul local. Proiectul va avea un impact social 

si economic direct asupra comunitatii. 

10 Rezultatele obtinute - creşterea eficienţei energetice  

- economii generate de utilizarea judicioasă în 

funcţie de necesităţi a iluminatului special. 

-  imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- scaderea factorului de poluare; 

- atragerea vizitatorilor  

- climat plăcut pentru locuitoriimunicipiului. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

2.500.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

57. Idee de proiect nr. 57 – Construirea unui amfiteatru in orasul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Construirea unui amfiteatru in orasul Calafat 
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3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 6 – Valorificarea potenţialului cultural 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- agenții economici; 

- potentialii investitori. 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 

8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Amfiteatrul va fi un spațiu propice 

desfășurăriiactivităților în aer liber, a locuitorilor 

municipiului. 

Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare 

la bugetul local. Proiectul va avea un impact social 

si economic direct asupra comunitatii. 

10 Rezultatele obtinute - regenerarea mediului cultural si a valorilor 

acestuia  

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

- atragerea vizitatorilor  

- climat plăcut pentru locuitorii municipiului. 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

1.000.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

58. Idee de proiect nr. 58 – Înfiintarea unui post de radio in orasul Calafat 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1 Regiunea Regiunea Sud-Vest Oltenia 

2 Titlul proiectului Înfiintarea unui post de radio in orasul Calafat 

3 Domeniul acoperit de 

proiect/Prioritatea 
Prioritatea 6 – Valorificarea potenţialului cultural 

4 Localizarea proiectului Judetul:  Dolj 

Localitatea: Calafat 

5 Durata proiectului  1-6 ani 

6 Grupurile/Zonele tinta - locuitorii municipiului;  

- agenții economici; 

- potentialii investitori. 

7 Institutia responsabila cu 

implementarea 

proiectului 

- Primăria municipiului și Consiliul Local 
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8 Coordonatele de contact 

ale beneficiarului 

proiectului 

Localitate: 

Judet: 

Cod Postal: 

Telefon: 

Fax: 

Calafat 

Dolj 

205200 

0251 231 424 

0251 231 424 

9 Obiectivele proiectului Informarea permanentă a locuitorilor municipiului și 

a zonei de sud a județului. Zona va deveni mai 

atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora 

va genera venituri suplimentare la bugetul local. 

Proiectul va avea un impact social si economic 

direct asupra comunitatii. 

10 Rezultatele obtinute - informare, educație și divertisment  

- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei; 

- atragerea vizitatorilor  

 

11 Principalele activitati din 

proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 

Organizarea licitatiilor 

Monitorizare, evaluare, control 

Auditul proiectului 

12 Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv in Strategia Locală de 

Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului. 

13 Stadiul pregatirii 

proiectului 

Idee de proiect 

14 Costul total al proiectului 

estimativ  

100.000 € 

15 Surse potențiale de 

finanțare: 

-Buget Local  

- Fonduri nerambursabile 

- POR 2021-2027  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaoyk7PLTdgtFI1qDAxNzU2TzRLNjUySLRMMU6xMqgwTDWxSDJNTjVPTTUwMEhL9RIoKMrMTSzKTFRITsxJTEssAQDqZhXa&q=primaria+calafat&oq=primaria+ca&aqs=chrome.2.0i355i457j46i175i199l4j69i57j46j46i175i199.10308j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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16 Perioada de 

implementare: 

2021-2027 

 

 

 

 


