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       R O M Â N I A
        JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA
      Serviciul   Proiecte Europene si 
             Relaţii Internaţionale

Proiecte cu finanţare naţională sau externă finalizate sau aflate în curs de implementare

Nr.
crt.

Denumirea proiectului Programul de 
finantare/ 

Autoritatea de 
management

Valoare 
totală proiect

(lei)

Categorii de 
lucrări

Data 
depunerii 
cererii de 
finanţare

Observatii

1. Economy Integration for 
European Prosper

Phare CBC 
Cooperare 

transfrontalieră 
România Serbia

448.560 Stimulare 
mediu de 
afaceri

2008 Proiect   finalizat

2. ,, Amaro traio, amaro 
drom” - proiect integrat, 
comunitatea de romi din 

Câlnic

Fondul Român de 
Dezvoltare 

Socială, Banca 
Mondiala

534.874 Reabilitare 
infrastructură 

rutieră si 
campanie 

servicii sociale

Noiembrie 
2008

Proiect   finalizat

3. Îmbunătăţirea calităţii şi a 
timpului de furnizare a 

serviciilor  de către  
PRIMĂRIA 

PO-DCA, DMI 
2.2.

273.436 Îmbunătăţirea 
serviciilor 

oferite 
populaţiei de 

Aprilie 2009 Proiect   finalizat
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MUNICIPIULUI REŞIŢA
prin implementarea 

informatică a ghişeului unic 
cu registratura electronică 

şi gestiune documente

către Primăria 
Municipiului 

Reşiţa

4. Sunt cetăţean al 
municipiului Reşiţa

Programul Tineret 
în acţiune –
Acţiunea 5 –
Cooperarea 

europeană în 
domeniul 
tineretului

59.486,98 Dezvoltarea 
cunostintelor 

tinerilor pentru 
o cetatenie 

democratica 
activa

Octombrie 
2010

Proiect finalizat

5. Extindere spatii de studiu si 
reabilitare corp de şcoală 

existent la Colegiul 
Economic al Banatului 

Montan

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 3, 
DMI – 3.4.

10.764.405,39 Reabilitare 
infrastructură 

socială 
(reabilitare 

clădire existentă 
şi extindere 
corp clădire)

Mai 2009 Proiect aflat in 
implementare

6. BARRABARRIPEN - un 
model inter-regional de 

incluziune destinat femeilor 
rome

POS DRU, D.M 
6.2

5.351.091,55 Servicii sociale 
(incluziune pe 
piaţa muncii)

Iulie 2009 Proiect aflat in 
implementare

7. Reabilitarea și extinderea 
Parcului Copiilor, Mun. 

Reşiţa

Programul 
Naţional de 

îmbunătăţire a 
calităţii mediului 
prin realizarea de 

spaţii verzi în 

819.063 Reabilitare zonă 
verde

Octombrie 
2009

Proiect aflat in 
implementare
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localităţi

8. Reabilitarea Parcului 
Copilului, cartier 

Govândari, Mun. Reşiţa

Programul 
Naţional de 

îmbunătăţire a 
calităţii mediului 
prin realizarea de 

spaţii verzi în 
localităţi

644.000 Reabilitare zonă 
verde

Octombrie 
2009

Proiect aflat in 
implementare

9. Modernizare /reabilitare 
cladire pentru infiintarea 

unui „Centru de servicii de 
asistenta sociala pentru 

persoane varstnice”

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 3, 
DMI – 3.2.

2.735.385,00 Reabilitare 
infrastructură 

socială 
(reabilitare şi 
dotare clădire 

pentru înfiinţare 
centru servicii 

sociale)

Ianuarie 2010 Proiect aflat in 
implementare

10. Modernizare/Reabilitare 
clădire pentru înfiinţarea 

Centrului de Zi ABC

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 3, 
DMI – 3.2.

2.674.109,28 Reabilitare 
infrastructură 

socială 
(reabilitare şi 
dotare clădire 

pentru înfiinţare 
centru servicii 

sociale)

Februarie 2010 Proiect aflat in 
implementare
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Proiecte în curs de evaluare sau în proces de depunere pe parcursul anului 2012

Nr.
crt.

Denumire proiect Programul de 
finanțare/Axa 
prioritară sau 

Măsura

Numele 
inițiatorului/nume
le beneficiarului

Valoare 
totală proiect 

(valoare 
eligibilă) 

Data 
depunerii 
cererii de
finanțare

Observații

1. Gems of the Romanian and 
Serbian folkloric thesaurus-
Preservation and promotion 

of cultural traditions in 
Resita, Lugoj and Veliko 

Gradiste

Programul IPA-
Cooperare 

Transfrontaliera 
Romania Serbia

Municipiul Reşiţa 325.206,40 
Euro

27.06.2011 Proiect  
aprobat

2. Centrul de Consiliere si 
sprijin pentru copii si 

parinti HAPPY FAMILY  

Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei 
Sociale- Autoritatea 

nationala pentru 
protectia Drepturilor 

Copilului 

Municipiul Resita 78304,71 euro          30.05.2012 In curs de 
evaluare

3. Visele Cetatii de Foc Institutul Cultural 
Roman

Municipiul Resita 48000 lei 05.2012 In curs de 
evaluare

4. Instalare sistem de 
preparare apa calda 

menajera cu energie solara 
la Colegiul Economic al 

Banatului Montan

Programul privind 
instalarea sistemelor 

de încălzire care 
utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau 

completarea sistemelor 
clasice de încălzire –

Municipiul Reşiţa 1 065 360 31.01.2011 In curs de 
evaluare
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beneficiari unităţi 
administrativ-

teritoriale, instituţii 
publice şi unităţi de 

cult .      Fondul 
pentru Mediu

5. Instalare sistem de 
preparare apa calda 

menajera cu energie solara 
la Gradinita cu Program 

Prelungit Nr.8

Programul privind 
instalarea sistemelor 

de încălzire care 
utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau 

completarea sistemelor 
clasice de încălzire –

beneficiari unităţi 
administrativ-

teritoriale, instituţii 
publice şi unităţi de 

cult .      Fondul 
pentru Mediu

Municipiul Reşiţa 1 769 890 31.01.2011 In curs de 
evaluare

6. Muncim pentru o viata mai 
buna

Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, 

Domeniul Major 6.1-
Dezvoltarea economiei 

sociale

Municipiul Reşiţa 
Asociatia Nevo 

Parudimos

528 754.43 18.01.2011 In curs de 
evaluare
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7. Inovatie, Solidaritate, 
Ocupare(ISO)-standard 
pentru o viata mai buna.

Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, 

Domeniul Major 6.1-
Dezvoltarea economiei 

sociale

Municipiul Reşiţa 
Agentia Judeteana 

de Ocupare a Fortei 
de Munca, Caras-

Severin

490 905.06 18.01.2011 In curs de 
evaluare

Proiecte cu finanţare naţională sau externă aflate pe lista de rezerva sau respinse

Nr.
crt.

Denumirea proiectului Programul de 
finantare/ 

Autoritatea de 
management

Valoare 
totală proiect

(lei)

Categorii de 
lucrări

Data 
depunerii 
cererii de 
finanţare  

Observatii

1. Extinderea în beneficiul 
cetăţenilor a sistemului 

informatic de E-
Administraţie al Consiliului 
Local al Municipiului Reşiţa

POSCCE – Axa 3, 
DM 2

2.039.702,20  Îmbunătăţirea 
serviciilor 

oferite 
populaţiei de 
către Primăria 
Municipiului 

Reşiţa

Octombrie 
2009

Proiect aflat pe lista 
de rezervă

2. Reabilitare, modernizare 
Liceul Teoretic „Traian 

Programul
Operaţional 

8.724.506 Reabilitare 
infrastructură 

Octombrie 
2009

Proiect aflat pe lista 
de rezervă
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Vuia”. Reabilitare, 
modernizare, dotare sală de 

sport şi dotare laborator 
lingvistic Liceul „Traian 

Vuia” Reşiţa

Regional, Axa 3, 
DMI – 3.4.

socială 
(reabilitare sală 

de sport 
existentă dotare 

laborator)
3. Reabilitare, extindere şi 

modernizare sală de sport 
Liceul Teoretic Traian 

Lalescu - Reşiţa

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 3, 
DMI – 3.4.

3.828.789,30 Reabilitare 
infrastructură 

socială 
(reabilitare şi 
dotare sală de 

sport)

Noiembrie 
2009

Proiect aflat pe lista 
de rezervă

4. Parc pentru petrecerea 
timpului liber  Poiana 

Golului -  Resita

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 5, 
DMI – 5.2

36.038.098,18 Reabilitare 
infrastructură 

turistică 
(dezvoltarea 
turismului de 

masă)

Martie 2010 Proiect aflat pe lista 
de rezervă

5. Repere culturale intre apa si 
foc

AFCN ( 
Administratia 

Fondului Cultural 
National )

76 820 proiect cultural 
(organizarea 
unei Tabere 

Internationale 
de Sculptura )

Mai 2010 Proiect aflat pe lista 
de rezervă

6. Flood Prevention – For 
Better Life Quality

Programul IPA-
Cooperare 

Transfrontaliera 
Romania -Serbia

439.395,93 Modernizarea 
sistemului de 
alarmare si 
preventie in 
situatii de 
urgenta

Iunie 2011 Proiect aflat pe lista 
de rezerva

7. Modernizare străzi Zona 
Oraşul Vechi

Programul 
Operational 

32.996.290 Reabilitare 
infrastructură 

Iulie 2009 Proiect aflat pe lista 
de rezervă
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Regional Axa 2 rutieră

8. „Cresterea  Calitatii Vietii 
in Zona de Actiune Urbana 

Orasul Vechi prin 
Îmbunatatirea 

Infrastructurii Urbane si a 
Serviciilor Sociale”

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 1-
D.M. 1.1“Planuri 

integrate de 
dezvoltare urbană”

39.689.838 Modernizare 
strazi Zona de 

actiune Urbana-
Reabilitare si 
modernizare 
Centru de zi 

Maria

Martie 2009 Proiect respins

9. Restaurarea, conservarea şi 
valorificarea obiectivului 
din patrimoniul cultural –
Biserica tip sală ,, Ogasele” 

în Municipiul Reşiţa

Programul 
Operaţional 

Regional, Axa 5, 
DMI – 5.1.

4.159.320,00 Reabilitare 
infrastructură 

turistică 
(conservare şi 
valorificare 
monument 

istoric)

August 2009 Proiect respins

10. Crucible of frienship- the 
promotion of the common 
cultural heritage of Resita 

and Velico Gradiste

Programul IPA-
Cooperare 

Transfrontaliera 
Romania -Serbia

4.188.188.88 Promovarea 
turismului si a 
obiectivelor 
turistice din 

Resita si Velico 
Gradiste

Iunie 2011 Proiect respins

11. Îmbunătățitrea mediului
înconjurător

Programul de 
Cooperare 

Elvețiano- Român

86.420.000 Imbunatatirea 
eficientei 
energetice

Septembrie 
2011

Proiect respins

12. Amenajare drum de 
exploatare lac Moniom, în 

Reşiţa, Judeţul Caraş-
Severin

Programul 
FEADR- Masura 

125- Îmbunătăţirea 
şi dezvoltarea 
infrastructurii 

legate de 

94 234 Euro Amenajare 
drum agricol

30.05.2011 Proiect respins
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dezvoltarea şi 
adaptarea 

agriculturii şi 
silviculturii




       R O M Â N I A


        JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA


      Serviciul   Proiecte Europene si 

             Relaţii Internaţionale


Proiecte cu finanţare naţională sau externă finalizate sau aflate în curs de implementare

		Nr.


crt.

		Denumirea proiectului

		Programul de finantare/ Autoritatea de management

		Valoare totală proiect


(lei)

		Categorii de lucrări

		Data depunerii cererii de finanţare  

		Observatii



		1. 

		Economy Integration for European Prosper

		Phare CBC Cooperare transfrontalieră România Serbia

		448.560 

		Stimulare mediu de afaceri

		2008

		Proiect   finalizat



		2. 

		,, Amaro traio, amaro drom” - proiect integrat, comunitatea de romi din Câlnic

		Fondul Român de Dezvoltare Socială, Banca Mondiala

		534.874 

		Reabilitare infrastructură rutieră si campanie servicii sociale

		Noiembrie 2008

		Proiect   finalizat



		3. 

		Îmbunătăţirea calităţii şi a timpului de furnizare a serviciilor  de către  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REŞIŢA prin implementarea informatică a ghişeului unic cu registratura electronică şi gestiune documente

		PO-DCA, DMI 2.2.

		273.436



		Îmbunătăţirea serviciilor oferite populaţiei de către Primăria Municipiului Reşiţa

		Aprilie 2009

		Proiect   finalizat



		4. 

		Sunt cetăţean al municipiului Reşiţa

		Programul Tineret în acţiune – Acţiunea 5 – Cooperarea europeană în domeniul tineretului




		59.486,98 

		Dezvoltarea cunostintelor tinerilor pentru o cetatenie democratica activa




		Octombrie 2010

		Proiect finalizat



		5. 

		Extindere spatii de studiu si reabilitare corp de şcoală existent la Colegiul Economic al Banatului Montan

		Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI – 3.4.



		10.764.405,39

		Reabilitare infrastructură socială (reabilitare clădire existentă şi extindere corp clădire)

		Mai 2009

		Proiect aflat in implementare



		6. 

		BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome




		POS DRU, D.M 6.2

		5.351.091,55 



		Servicii sociale (incluziune pe piaţa muncii)

		Iulie 2009

		Proiect aflat in implementare



		7. 

		Reabilitarea și extinderea Parcului Copiilor, Mun. Reşiţa

		Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi



		819.063




		Reabilitare zonă verde

		Octombrie 2009

		Proiect aflat in implementare



		8. 

		Reabilitarea Parcului Copilului, cartier Govândari, Mun. Reşiţa




		Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi



		644.000




		Reabilitare zonă verde

		Octombrie 2009

		Proiect aflat in implementare



		9. 

		Modernizare /reabilitare cladire pentru infiintarea unui „Centru de servicii de asistenta sociala pentru persoane varstnice”

		Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI – 3.2.



		2.735.385,00




		Reabilitare infrastructură socială (reabilitare şi dotare clădire pentru înfiinţare centru servicii sociale)




		Ianuarie 2010

		Proiect aflat in implementare



		10. 

		Modernizare/Reabilitare clădire pentru înfiinţarea Centrului de Zi ABC

		Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI – 3.2.



		2.674.109,28 




		Reabilitare infrastructură socială (reabilitare şi dotare clădire pentru înfiinţare centru servicii sociale)




		Februarie 2010

		Proiect aflat in implementare





Proiecte în curs de evaluare sau în proces de depunere pe parcursul anului 2012


		Nr.

crt.

		Denumire proiect

		Programul de finanțare/Axa prioritară sau Măsura

		Numele inițiatorului/numele beneficiarului

		Valoare totală proiect (valoare eligibilă) 

		Data depunerii cererii de finanțare

		Observații



		1. 

		Gems of the Romanian and Serbian folkloric thesaurus- Preservation and promotion of cultural traditions in Resita, Lugoj and Veliko Gradiste

		Programul IPA-Cooperare Transfrontaliera Romania Serbia



		Municipiul Reşiţa

		325.206,40 Euro

		27.06.2011

		Proiect  aprobat



		2. 

		Centrul de Consiliere si sprijin pentru copii si parinti HAPPY FAMILY  

		Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale- Autoritatea nationala pentru protectia Drepturilor Copilului 

		Municipiul Resita

		78304,71 euro           

		30.05.2012

		In curs de evaluare



		3. 

		Visele Cetatii de Foc 



		Institutul Cultural Roman

		Municipiul Resita

		48000 lei

		05.2012

		In curs de evaluare



		4. 

		Instalare sistem de preparare apa calda menajera cu energie solara la Colegiul Economic al Banatului Montan



		Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult .       Fondul pentru Mediu

		Municipiul Reşiţa

		1 065 360

		31.01.2011

		In curs de evaluare



		5. 

		Instalare sistem de preparare apa calda menajera cu energie solara la Gradinita cu Program Prelungit Nr.8

		Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult .       Fondul pentru Mediu

		Municipiul Reşiţa

		1 769 890

		31.01.2011

		In curs de evaluare



		6. 

		Muncim pentru o viata mai buna

		Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major 6.1-Dezvoltarea economiei sociale

		Municipiul Reşiţa Asociatia Nevo Parudimos

		528 754.43

		18.01.2011

		In curs de evaluare



		7. 

		Inovatie, Solidaritate, Ocupare(ISO)-standard pentru o viata mai buna.

		Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major 6.1-Dezvoltarea economiei sociale

		Municipiul Reşiţa Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Caras-Severin

		490 905.06

		18.01.2011

		In curs de evaluare





Proiecte cu finanţare naţională sau externă aflate pe lista de rezerva sau respinse


		Nr.


crt.

		Denumirea proiectului

		Programul de finantare/ Autoritatea de management

		Valoare totală proiect


(lei)

		Categorii de lucrări

		Data depunerii cererii de finanţare  

		Observatii



		1. 

		Extinderea în beneficiul cetăţenilor a sistemului informatic de E-Administraţie al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa

		POSCCE – Axa 3, DM 2

		2.039.702,20  



		Îmbunătăţirea serviciilor oferite populaţiei de către Primăria Municipiului Reşiţa

		Octombrie 2009

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		2. 

		Reabilitare, modernizare Liceul Teoretic „Traian Vuia”. Reabilitare, modernizare, dotare sală de sport şi dotare laborator lingvistic Liceul „Traian Vuia” Reşiţa

		Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI – 3.4.



		8.724.506




		Reabilitare infrastructură socială (reabilitare sală de sport existentă dotare laborator)

		Octombrie 2009

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		3. 

		Reabilitare, extindere şi modernizare sală de sport Liceul Teoretic Traian Lalescu - Reşiţa

		Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI – 3.4.



		3.828.789,30 



		Reabilitare infrastructură socială (reabilitare şi dotare sală de sport)

		Noiembrie 2009

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		4. 

		Parc pentru petrecerea timpului liber  Poiana Golului -  Resita

		Programul Operaţional Regional, Axa 5, DMI – 5.2



		36.038.098,18 



		Reabilitare infrastructură turistică (dezvoltarea turismului de masă)

		Martie 2010

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		5. 

		Repere culturale intre apa si foc

		AFCN ( Administratia Fondului Cultural National )

		76 820 

		proiect cultural (organizarea unei Tabere Internationale de Sculptura )

		Mai 2010

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		6. 

		Flood Prevention – For Better Life Quality

		Programul IPA-Cooperare Transfrontaliera Romania -Serbia




		439.395,93 

		Modernizarea sistemului de alarmare si preventie in situatii de urgenta




		Iunie 2011

		Proiect aflat pe lista de rezerva



		7. 

		Modernizare străzi Zona Oraşul Vechi

		Programul Operational Regional Axa 2




		32.996.290 



		Reabilitare infrastructură rutieră

		Iulie 2009

		Proiect aflat pe lista de rezervă



		8. 

		„Cresterea  Calitatii Vietii in Zona de Actiune Urbana Orasul Vechi prin Îmbunatatirea Infrastructurii Urbane si a Serviciilor Sociale”

		Programul Operaţional Regional, Axa 1- D.M. 1.1“Planuri integrate de dezvoltare urbană”

		39.689.838 

		Modernizare strazi Zona de actiune Urbana-Reabilitare si modernizare Centru de zi Maria

		Martie 2009

		Proiect respins



		9. 

		Restaurarea, conservarea şi valorificarea obiectivului din patrimoniul cultural – Biserica tip sală ,, Ogasele” în Municipiul Reşiţa

		Programul Operaţional Regional, Axa 5, DMI – 5.1.



		4.159.320,00 

		Reabilitare infrastructură turistică (conservare şi valorificare monument istoric)

		August 2009

		Proiect respins



		10. 

		Crucible of frienship- the promotion of the common cultural heritage of Resita and Velico Gradiste

		Programul IPA-Cooperare Transfrontaliera Romania -Serbia




		4.188.188.88

		Promovarea turismului si a obiectivelor turistice din Resita si Velico Gradiste

		Iunie 2011

		Proiect respins



		11. 

		Îmbunătățitrea mediului înconjurător

		Programul de Cooperare Elvețiano- Român

		86.420.000

		Imbunatatirea eficientei energetice

		Septembrie 2011

		Proiect respins



		12. 

		Amenajare drum de exploatare lac Moniom, în Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin

		Programul FEADR- Masura 125- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

		94 234 Euro

		Amenajare drum agricol

		30.05.2011

		Proiect respins
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