
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: AUGUST 2019 
 

Reabilitare urbană în Orașul Tismana 
 
 
 
Tipul materialului: Anunţ de presă de început 
 
Titlul proiectului:  Reabililitare urbană în Orasul Tismana 
 
Numele beneficiarului: UAT ORASUL TISMANA 
 
Obiectivele proiectului:  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din 
orașul Tismana, județul Gorj, prin construirea și dotarea centrului recreativ-educativ și construirea drumului de acces. Prezentul 
proiect contribuie, prin activitățile și obiectivele de investiție, la îndeplinirea obiectivului priorității POR 13.1, care este 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din oarșele mici și mijlocii. Astfel, prin acest proiect se propune asigurarea condițiilor 
corspunzătoare desfășurării activităților recreativ-educaționale din localitatea Tismana, activități care contribuie la creșterea 
atractivității orașului și a calității vieții locuitorilor din Tismana. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Accesul a 7089 beneficiari direcți la spațiile publice urbane construite/ modernizate/ reabilitate, respectiv la infrastructură 
recreativă construită în termen de 47 de luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 3.949 persoane aparținând 
categoriilor vulnerabile, din care 120 de persoane cu dizabilități. 
2. Construirea unei clădiri cu funcţii educaţionale/culturale/recreative, respectiv a unui teren de sport construit în termen de 47 de 
luni de la data semnării contractului de finanțare pentru 7.089 persoane, din care 3.949 persoane aparținând categoriilor 
vulnerabile, din care 120 de persoane cu dizabilități. 
3. Modernizarea a 549,64 km lungime drum public, de la 0 km lungime la începutul implementării proiectului, în termen de 47 de 
luni de la data semnării contractului de finanțare, pentru 7089 persoane aparținând categoriilor vulnerabile, din care 120 de 
persoane cu dizabilități. 

 
Valoarea totala a proiectului: 3.354.504,91 LEI  
 
Finantarea nerambursabila: 3.269.099,64 LEI 
 
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.06.2018 – 31.05.2023  
 
Codul MySMIS: 124632 
 
 

 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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