
 

 

 

      

 
 

Comunicat 
 

                             .....11.2021 
 
 

 
Lansarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea  

Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” 
 
 

 Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Panciu, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul  ”Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, 
județul Vrancea”, cod SMIS 126624, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional           
2014 -2020. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și 
îmbunătățirea spațiilor publice urbane de la nivelul Orașului Panciu, județul Vrancea, în vederea 
sporirii pe termen mediu și lung a calității vieții cetățenilor. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul 
Vrancea. 

Se vor derula lucrări de extindere, reabilitare și modernizare a Casei de Cultură a orașului 
Panciu. Se vor achiziționa dotări specifice activităților culturale ce urmează a se desfășura la 
locație. 

2. Modernizarea aleilor și a traseelor pietonale (trotuarelor) situate în vecinătatea Casei de 
Cultură. 

Se vor realiza lucrări de îmbunătățire a spațiilor publice urbane din vecinătatea Casei de 
Cultură prin sistematizarea verticală a aleilor și trotuarelor situate pe Bulevardul Independenței. 

3. Construirea unei zone cu spațiu verde și a unui loc de joacă pentru copii. 

Se vor realiza lucrări de îmbunătățire a spațiilor publice urbane, constând în amenajarea și 
dotarea unei zone destinate petrecerii timpului liber și a unui loc de joacă pentru copii. 

 



Rezultate așteptate: 

1. Beneficiarii infrastructurii culturale extinse/ modernizate/ reabilitate/ dotate - Casa de 
Cultură a orașului Panciu (număr de persoane): 

- valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 

- valoare estimată la finalul implementării proiectului : 7664 persoane 

2. Clădiri cu funcții culturale extinse/ modernizate/ reabilitate/ dotate (număr): 

- valoare la începutul implementării proiectului: 0 

- valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1 

3. Suprafața spațiilor verzi construite/ extinse/ modernizate/ reabilitate (mp): 

- valoare la începutul implementării proiectului: 0 

- valoare estimată la finalul implementării proiectului : 2.151,00 

4. Alte facilități construite - spații de joacă (număr): 

- valoare la începutul implementării proiectului: 0 

- valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1 

5. Lungimea, suprafața traseelor/ zonelor pietonale construite/ extinse/ modernizate/ 
reabilitate (mp) - alei și trotuare: 

- valoarea la începutul implementării proiectului: 0 

- valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 1.315,10 

 

Valoarea totală a proiectului este de 10.486.477,50 lei, din care: 

 valoarea sumei nerambursabile din FEDR  este de 8.913.505,87 lei  

 valoarea sumei nerambursabile din bugetul national este de 1.363.242,08 lei 

 valoarea cofinanțării beneficiarului este de 209.729,55 lei. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 62 luni (13.09.2018 – 31.10.2023). 

 
 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului 
(www.facebook.com/inforegio.ro ). 

 
 
 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.facebook.com/inforegio.ro


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Orașul Panciu, 
manager de proiect dl. Șerban-Tarău Cosmin-Ionuț 

telefon: 0237.275.811, fax: 0237.276.137, e-mail: primaria.panciu@gmail.com, 
contact@primaria-panciu.ro 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


