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Europeanpentru
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o țară, un sistem de sănătate eficient,
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specialiști bine pregătiți și proceduri sanitare, practice și clare.
Toate acestea sunt posibile cu ajutorul unor investiții susținute,
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cât și în pregătirea continuă a celor în mâinile
cărora stau viețile pacienților.
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Fondul European de
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Grație proiectelor implementate prin Regio, spitale importante,
din toată țara, au fost reabilitate, eficientizate și dotate cu
echipamente de ultimă generație. Principalele beneficii: condiții mai
bune atât pentru
pacienții
internați, cât și pentru personalul medical,
Fondul
European de
Dezvoltare Regională
dar și acces la diagnosticarea corectă și rapidă a unor boli grave.
Puternic susținută a fost și pregătirea viitorilor medici. Investițiile
făcute în modernizarea laboratoarelor, schimburile de experiență
sau dezvoltarea noilor tehnologii digitale îi ajută pe studenții la
medicină să devină cea mai importantă resursă de care sistemul
sanitar are nevoie.
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DIN REGIUNI
Fonduri pentru
Castrul Roman Potaissa

T

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului
Județean de Urgență Deva are nevoie de o reconfigurare
și o extindere a spațiului, iar un pas important a fost făcut în
toamna anului trecut: semnarea contractului pentru execuția
lucrărilor de modernizare, extindere și dotare printr-un
proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin
Programul Operațional Regional 2014-2020. Lucrările vizează
recompartimentarea spațiilor existente, dar, mai ales, extinderea Unității Primiri Urgențe, prin construirea unei clădiri
cu parter și etaj, dotată cu două ascensoare, în exteriorul
actualului spațiu, cu un corp de legătură cu clădirea existentă. La parter vor funcționa spații de triaj, decontaminare,
resuscitare, gipsare, operații, consultații, zonă de așteptare.
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Două proiecte de interes pentru comunitate au fost
finalizate la începutul acestui an, înainte de termen, în municipiul Suceava. Este vorba despre construirea grădiniței din
cartierul Burdujeni Sat și reabilitarea Colegiului Tehnic „Petru
Mușat“, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Primul proiect, „Construirea grădiniței în cartierul
Burdujeni Sat din Municipiul Suceava“ are o
valoare totală de 3.167.500 lei, iar cel de-al
NO
doilea, „Reabilitarea și echiparea infrasR
tructurii educaționale a Colegiului
Tehnic Petru Mușat“, o valoare de
5.600.000 lei.

TR
U

S
VE

Modernizarea
„Urgențelor“
de la Spitalul
Județean Deva

T
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Educația,
o prioritate la Suceava

T
ES
D-

NO
RD

Castrul Roman Potaissa este cel mai important monument
istorico-arheologic din zona Turdei. Cu o imensă valoare
pentru patrimoniul național, castrul a aparținut Legiunii a V-a
Macedonica, fiind construit în anul 168, în timpul împăratului
Marcus Aurelius. Acum, acesta intră într-un amplu proces
de conservare, protejare şi valorificare, ca urmare a implementării unui proiect în valoare de peste 21 milioane lei, din
care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18,2
milioane lei. Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa
prioritară 5-Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

N
CE

Incubator de afaceri
la Sfântu Gheorghe
Firmele din județul Covasna vor beneficia de un nou incubator de afaceri. Industriile creative din Sfântu Gheorghe,
dar și din restul județului, vor beneficia de o nouă locație,
situată în zona centrală a municipiului, unde vor fi găzduite
cel puțin 16 noi firme. Investiția finanțată prin Regio vine să
completeze un alt proiect dezvoltat prin POR 2007-2013: un
parc industrial de peste 34 de hectare, în locul fostului IAS din
Sfântu Gheorghe.

DIN REGIUNI
Casa-muzeu Iosif Keber,
restaurată

NT
EN
IA

Undă verde pentru proiectul „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin
crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în
zona centrală a municipiului“, finanțat prin POR 2014-2020.
Conform acestuia, vor fi transformate în zone pietonale perimetrul între strada Sloboziei și strada Dobrogei, precum și
aleile de legătură ale acestei zone cu Parcul Central, segmentul din strada Sloboziei, cuprins între intersecția cu strada
București și cea cu strada 1 Decembrie 1918, și segmentul
străzii Traian, între strada 1 Decembrie 1918 și Bulevardul 1
Mai. De asemenea, strada 1 Decembrie 1918 va deveni un
spațiu dedicat în exclusivitate pietonilor și bicicliștilor.

Pe fondul majorării prețului la energie și al facturilor
uriașe cu care se luptă lună de lună spitalele, UAT Vrancea
implementează proiectul de reabilitare energetică a Spitalului
Judeţean de Urgență „Sf. Pantelimon“ din Focşani. Proiectul,
finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, are o valoare totală de 12 milioane de
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din
European de Dezvoltare Regională este
SU Fondul
de
6,5
milioane lei. Obiectivul general al
D
proiectului vizează creșterea eficienței
energetice în clădirea publică a spitalulul și, implicit, condiții mai bune
pentru pacienți.
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Au început lucrările
la Centrul Civic
din Călărași
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Condiții mai bune
pentru pacienții Spitalului
„Sf. Pantelimon“ Focşani
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La Târgu Jiu, o casă ce pare desprinsă din povești, prin
ornamentație și culori, va deveni un punct de atracție pentru
turiștii români și străini. Este vorba de locuința pictorului gorjean Iosif Keber, o clădire monument istoric, actualul sediu al
Secției de Artă a Bibliotecii Județene. Astfel, este în curs de
restaurare întreaga suprafaţă a imobilului, precum și fațada,
și acoperișul. Pe lângă lucrările de consolidare a clădirii, vor
fi refăcute instalațiile electrice, sanitare și termice. Valoarea
totală a investițiilor este de 1,81 milioane lei, din care 1,74
milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin Regio.

Ş
RE
U
BUC

Foișorul de Foc, „salvat“
cu bani europeni
Încă un simbol al Bucureștiului va renaște cu fonduri europene. Muzeul Național al Pompierilor „Foișorul de Foc“ va fi
consolidat, restaurat, reabilitat și modernizat cu asistență
financiară nerambursabilă, de circa 17 milioane de lei, prin
POR. Renumita clădire, cu înălțime de 42 de metri, a fost construită în anii 1891-1892, fiind post de observație și anunțare
a pompierilor, despre apariția unor incendii. Acum, la Muzeul
Pompierilor – Foișorul de Foc vor fi refăcute instalațiile interioare și va fi realizat un sistem de iluminat arhitectural pentru
punerea în valoare a fațadei. În plus, specialiștii se vor ocupa
de digitalizarea muzeului, pentru a atrage mai mulți turiști.
MARTIE 2022
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Ridicată începând cu 1310, Cetatea Făgărașului are acum șansa de a deveni principala atracție turistică a zonei de sud a Transilvaniei.
La mai bine de 700 de ani de la punerea pietrei de temelie, obiectivul de patrimoniu cultural, de mare însemnătate pentru comunitatea locală și pentru județul Brașov, trece prin ample lucrări de consolidare și restaurare.

Cetatea Făgărașului,
PUNCT de atracție turistică în Transilvania

Dan L. Brumar

Lucrările de restaurare și reabilitare majore au fost demarate la
Cetatea Făgărașului, în luna mai a
anului 2020, în cadrul proiectului de
protecție și valorificare a patrimoniului cultural, finanțat cu fonduri
Regio.
Proiectată în scop strategic, pentru a descuraja incursiunile tătare și
otomane, în sud-estul Transilvaniei,
Cetatea Făgărașului trece printr-o
nouă fază, de conservare a valorii sale inestimabile.
6
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Până în acest moment, s-au realizat o serie de lucrări de importanță
capitală pentru conservarea monumentului. Acestea includ lucrări de
sitematizare pe verticală și amenajarea terenului (94,38%), restaurarea
podului de acces NORD (84,03%),
lucrări pentru aducerea la starea
inițială, amenajări pentru protecția
mediului (18,23%), restaurarea drumurilor de gardă în interiorul curților
(67,57%), revizuirea colectoarelor
de apă pluviale (32,29%), alei exterioare de acces, locuri de odihnă și
belvedere (62,39%), iluminat arhi-

tectural (31,45%).
De asemenea, au fost realizate lucrări și pentru consolidarea,
restaurarea și conservarea peretelui exterior din zidărie de piatră și
tencuială la Castel (67,14%), pentru
consolidarea, restaurarea și conservarea componentelor artistice
din piatră la Castel (72,99%), restaurarea fântânii și a curții interioare
a Castelului (61%), consolidarea, restaurarea și conservarea zidăriilor
de piatră și cărămidă ale Fortificației
Bastionare (86,10%), realizarea
hidroizolațiilor la terasele drumului

PROIECTE
de gardă, a platformelor de artilerie
și a sistemului de preluare a apelor
pluviale (62,16%).
Chiar dacă au fost demarate,
cu întârziere, lucrările de restaurare și consolidare se desfășoară, în
prezent, conform graficului, stadiul
tehnic de execuție fiind de 70%.
„Întârzierea de trei ani de la semnarea contractului de finanțare până
la începerea execuției lucrărilor a fost
generată, pe de o parte, de procedura de achiziție, iar pe de altă parte,
de complexitatea elaborării proiectului tehnic. După obținerea avizelor
necesare și emiterea autorizației de
construire, lucrările s-au derulat cu
respectarea graficelor și a condițiilor
impuse de documentația tehnică, astfel execuția în sine nu a fost
afectată“, declară, pentru Regio,
Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș.

Strategie
pentru creșterea
numărului de turiști
Restaurarea are ca scop salvar ea monumentului de la degradare și transformarea lui în punct

principal de atracție turistică, în Tran
silvania de Sud. Proiectul i‑a permis
beneficiarului, Primăria Făgăraș, să‑și
facă o strategie pentru atragerea
unui număr mai mare de turiști. Dacă
înainte de demararea proiectului, cetatea atrăgea 75.540 de vizitatori pe
an, după finalizare, ținta este de cel

puțin 100.000 de vizitatori.
În cadrul proiectului au fost refăcute vechiul drumul de strajă,
cele două poduri de lemn, dar și
atelierele de creație. Aici vor fi organizate activități de educație
muzeală, ce vor avea ca public-țintă
comunitatea locală, în special copiii. Totodată, autoritățile locale

MARTIE 2022
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își propun creșterea numărului de
evenimente ce vor fi organizate în
cetate.
„Considerăm că toate acestea vor
transforma ansamblul monumental
într-o resursă valoroasă pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității“,
ne spune Florina Micu, manager de
proiect.
Strategia de marketing adoptată
de edili este una complexă și prevede, în primul rând, construirea unei
identități vizuale coerente, moderne și
atrăgătoare. Aceasta ar fi un prim pas
spre dezvoltarea unui nou brand al
cetății, urmat de dezvoltarea relaţiilor
cu publicul, comunitatea, autoritatea,
organizaţii și oferirea unui act cultural
de calitate, la cel mai înalt nivel.
„Restaurarea monumentului va
atrage un număr tot mai mare de
turiști. Ne propunem nu numai organizarea de expoziții atractive, în
acord cu muzeologia actuală, ci și
organizarea de evenimente interesante în spațiile restaurate – seri
culturale, concerte de muzică în
spații neconvenționale (curtea exterioară), ateliere de creație. Începând

Proiect: Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - Cetatea Făgărașului
Valoare proiect: 21,8 milioane de lei
Valoare FEDR: 18,5 milioane de lei
cu acest an, Municipalitatea și Muzeul (Muzeul Cetății Făgăraș – n. red.)
vor organiza un festival medieval al
cetății care să devină, în timp, un pol
al întâlnirilor naționale și europene
ale artei medievale“, adaugă Florina Micu.
Conform estimărilor, lucrările de
consolidare și de restaurare ale Cetății Făgăraș vor fi încheiate în luna
noiembrie a acestui an. Ținând cont
de valoarea proiectului, autoritățile
au punctat importanța fondurilor accesate prin Regio pentru restaurarea
Cetății Făgărașului.
„Resursele nerambursabile atrase
prin Regio au fost, fără îndoială, importante, pentru că restaurarea unui
monument istoric, de o asemenea
complexitate, implica resurse financiare uriașe. Iar singura soluție a fost
atragerea fondurilor nerambursabile“, a conchis primarul Gheorghe
Sucaciu.

8

www.inforegio.ro

PROIECTE
Amplasată în centrul istoric al municipiului Călăraşi, clădirea Poştei Vechi are valoare istorică, culturală, artistică şi turistică, iar proiectul de restaurare a transformat imobilul, ajuns ruină, într-un spațiu inedit. Acesta recompune istoria vieţii oraşului şi completează
reţeaua de clădiri de patrimoniu a localităţii. Fondurile UE au făcut posibile toate aceste schimbări.

Poşta Veche din Călăraşi
recompune istoria orașului

Alice-Claudia GHERMAN

La Călăraşi, pe strada Bucureşti,
artera rutieră principală a oraşului,
există 13 clădiri de patrimoniu, datând din aceeaşi perioadă (sfârşit de
secol XIX-început de secol XX), clasate ca monumente istorice. Între
ele, se remarcă Poşta Veche, proaspăt reintrată în circuitul turistic, o
clădire ce completează „patrulaterul“ format din astfel de imobile
reabilitate, aparţinând aceleiași generaţii: Muzeul Municipal Călărași,
Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
Culte și Patrimoniu Cultural Naţional

Călărași, Palatul Prefecturii Călărași.
Pentru locuitorii Călăraşului, clădirea Poştei Vechi naşte emoţii în
suflete pentru că, o bună perioadă
de timp, acolo şi-au legat destinele foarte multe cupluri din Călăraşi,
în perioada în care imobilul a funcţionat drept Casă a Căsătoriilor. Dar
Poşta Veche are o istorie mult mai
bogată în spate. A fost construită în
anul 1883, ca locuinţă pentru familia unui anume Iacovache Bădulescu.
În perioada 1913-1967, a fost sediul
serviciului de poștă-telefon-telegraf,
de unde se şi trage denumirea clădirii. Odată cu inaugurarea unui nou

sediu al Poștei, clădirea a devenit,
pe rând, internat, sediu al Tribunalului și Casa Căsătoriilor. În anul 1976,
moștenitorii familiei Bădulescu au
donat clădirea comunității. După
1990, a fost închiriată pentru diferite activități (dactilografie, sedii de
partide, sedii de ziare locale etc.).
Între anii 1996 şi 2000, a fost transformată în locuințe sociale pentru
persoane defavorizate, iar clădirea
s-a degradat foarte mult, ajungând
aproape o ruină. În consecinṭă, pentru a nu ṣterge clădirea din memoria
oraṣului, autorităţile locale au decis
restaurarea ṣi renovarea ei, iar acMARTIE 2022
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cesarea de fonduri UE a fost soluţia
salvatoare.
„Consolidarea şi reabilitarea clădirii, în scopul menţinerii în viaţă a
obiectivului, reprezintă o investiţie
dorită de călărăşeni, şi, în prezent,
contribuie la completarea peisajului arhitectural al oraşului, atât prin
aspect, cât şi prin activităţile oferite
comunităţii“, ne-a explicat Luminiţa Trifu, director executiv în cadrul
Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală – Primăria Municipiului Călăraşi.
Execuţia lucrărilor nu a fost
simplă, starea de conservare a clădirii era una precară, elementele
de dificultate fiind reprezentate
de fragilitatea pereţilor şi de riscul
prăbuşirii acestora, dar şi de friabilitatea solului, ceea ce a presupus
mai întâi stabilizarea acestuia şi
eradicarea umidităţii din pereţi.
Odată depăşite aceste aspecte,
a început restaurarea propriu-zisă, care a transformat fosta clădire
de locuințe sociale într-un spațiu
inedit, în care există oportunități
pentru dobândirea și dezvoltarea
unor abilități practice noi. Prin proiect, au fost organizate, aici, un

10
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Titlul proiectului: „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călăraşi“
Beneficiar: Municipiul Călăraşi
Buget total: 11,56 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 9,01 milioane de lei
atelier foto-video, dar și Hub-urile
Conectare umană și Conectare ommașină, care fac posibilă conectarea
participanților la ultimele tehnologii
și la sursele de informare (biblioteci
online), dar şi schimbul de idei prin
intermediul discuțiilor pe teme a-

lese de participanți și moderate de
profesioniști din diferite domenii.
De asemenea, funcţionează un
atelier de tradiții locale, unde se pot
desfășura activități diverse, pornind
de la croitorie, împletituri din diverse fibre naturale, la gătit, construcții

PROIECTE
de bărci tradiționale (machete) și
ateliere de pictură/gravură hârtie/
tipografie, unde este produsă, pictată ṣi imprimată hârtie reciclată.
Mai există ṣi spațiile expoziționale
destinate fie istoriei locale (istoricul
clădirii, portrete de personalități locale), fie prezentării atelierelor care
activează în clădire.
„Clădirea impune prin ţinută, trecătorii oprindu-se să-i facă fotografii
atât ziua, cât şi noaptea, mai ales că
imobilul beneficiază acum de iluminat arhitectural ce-i pune în valoare
eleganţa. Noutatea activităţilor desfăşurate în Poşta Veche reprezintă
un alt punct de atracţie pentru turişti, completând şi diversificând
oferta turistică locală“, adaugă Luminţa Trifu.

„Orașul fizicii“ contribuie
la reducerea consumului energetic

Măgurele. Cel mai mare și modern centru
științific din România, în domeniul fizicii
nucleare și a laserilor. Orașul ilfovean de
lângă București a ajuns cunoscut, la nivel
mondial, după ce aici, la Institutul de
Fizică Atomică, a fost dezvoltată o parte
importantă a proiectului „Extreme Light
Infrastructure“ (ELI), care reprezintă una
dintre cele mai importante infrastructuri
de cercetare din lume, datorită
echipamentelor sale laser unice, de
ultimă generație.

MARTIE 2022
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Rodica Vînjeanu

Localitatea-satelit a Capitalei a
fost ridicată, de la rangul de comună la cel de oraș, în anul 2005, deși
are o populație de numai 11.610 de
locuitori. Dar aici există nouă institute de cercetare de interes național
și internațional. Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele, cel
mai vechi dintre cele nouă, dar și cel
mai cunoscut, a fost înfiinţat în anul
1956 prin scindarea Institutului de
Fizică al Academiei, fondat în 1949
sub conducerea savantului Horia Hulubei. Orașul mai găzduiește, printre
altele, sediul Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică
și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare Pentru Fizica Pământului
sau Institutul Național pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și Radiației.
Toate acestea au dus la formarea
unei comunităţi de elită şi a unei şcoli
de renume pentru ştiinţa româneas12
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că, Măgurele devenind, de-a lungul
timpului leagănul fizicii româneşti.
Pentru ca și localitatea să se ridice
la standardele impuse de renumele din domeniul cercetării, primăria
a demarat proiectul „Reabilitarea și
eficientizarea sistemului de iluminat
public în orașul Măgurele“, finanțat

în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, pentru care a
fost semnat contractul de finanțare,
anul trecut, iar în curând va fi lansată
licitația pentru realizarea lucrărilor.
De asemenea, un alt obiectiv
ne-a fost explicat chiar de primarul
orașului Măgurele, Narcis Constan-

„Proiectul de eficientizare a iluminatului public va
genera și reducerea costurilor cu energia, resursele
financiare disponibilizate urmând a fi folosite pentru
dezvoltarea locală. De asemenea, în contextul
provocărilor energetice reale, atât în privința
utilizării durabile a resurselor și a reducerii emisiilor
de CO2, cât și a securității aprovizionării cu energie,
ne-am propus crearea de surse locale de producere
a energiei din surse regenerabile pentru consumul
public, dar și promovarea utilizării resurselor
regenerabile în sectorul rezidențial.

Narcis Constantin, primarul orașului Măgurele

PROIECTE
tin: „Orașul Măgurele dorește să
contribuie la îndeplinirea obiectivelor
stabilite de Uniunea Europeană, privind reducerea cu 40% a consumului
de energie primară și atingerea unei ținte de cel puțin 32,5% privind
eficiența energetică, până în anul
2030. Proiectele de reabilitare termică a clădirilor publice și cele de
eficientizare a iluminatului public vor
duce la reducerea emisiilor de CO2,
printr-un consum mai mic de energie. Utilizarea eficientă a energiei și
dezvoltarea durabilă a orașului sunt
preocupări constante ale orașului
Măgurele, în ultimii ani.“
Astfel, prin acest proiect va fi
modernizat sistemul de iluminat
public, prin înlocuirea corpurilor de
iluminat existente pe strada Zorilor cu noi console, conform soluției
tehnice identificate. Apoi, acest sistem de iluminat public va fi extins pe
alte 28 de străzi, cu implementarea
unui sistem de telegestiune. După finalizarea proiectului, în orașul
Măgurele vor fi peste 20 de kilometri de rețea electrică de iluminat
nouă, 573 de aparate de iluminat
cu surse LED, 552 de stâlpi metalici,
573 de module de comandă telegestiune, o stație de lucru în sistem
telegestiune a iluminatului public și

Titlu proiect: Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat
public în orașul Măgurele
Buget total: 5.774.105,62 de lei
FEDR: 5.658.623,51 de lei
12 ansambluri fotovoltaice compuse din panou fotovoltaic, aparat de
iluminat, stâlp metalic, acumulator.
Puterea aparatelor de iluminat surse LED va fi stabilită pentru fiecare
stradă în parte, în urma unor calcu-

le luminotehnice.
Primăria urmărește reducerea consumului energetic, dar și producerea
de energie din surse regenerabile.
„Proiectul de eficientizare a iluminatului public va genera și reducerea
costurilor cu energia, resursele financiare disponibilizate urmând a fi
folosite pentru dezvoltarea locală.
De asemenea, în contextul provocărilor energetice reale, atât în privința
utilizării durabile a resurselor și a
reducerii emisiilor de CO2, cât și a
securității aprovizionării cu energie, ne-am propus crearea de surse
locale de producere a energiei din
surse regenerabile pentru consumul
public, dar și promovarea utilizării
resurselor regenerabile în sectorul
rezidențial. Nu în ultimul rând, prin
promovarea acestor proiecte sprijinim menținerea și crearea de locuri
de muncă și dezvoltarea economică, precum și îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor orașului Măgurele“,
mai spune primarul Narcis Constantin.
MARTIE 2022
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PROIECTE
Orașele viitorului sunt, fără îndoială, prietenoase cu mediul. Iașiul este unul dintre municipiile din România care s-a înscris pe acest
drum, cu mulți ani în urmă, datorită programelor eco-friendly, implementate de autoritatea locală. Însă orașul din inima Moldovei a
adoptat și conceptul smart city-smart mobility, care i-a adus un nou proiect adjudecat prin Regio.

Prioritate pentru biciclete, la Iași

Dan L. Brumar

Poluarea și efectele sale grave asupra mediului și asupra sănătății
noastre sunt motive tot mai mari
de îngrijorare. Autoritățile din marile orașe ale lumii, care se confruntă
cu probleme de trafic, iau măsuri și
dezvoltă strategii pe termen lung,
de descurajare a folosirii combustibililor fosili.
În cea mai mare parte, aceste
metropole susțin întoarcerea la un
principiu de bază, în ceea ce privește
mobilitatea indivizilor: să călătorim împreună, nu individual. Aceeași
deschidere, pentru transportul în
comun modernizat, dar și pentru
soluții ecologice de transport există
14
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și în România. De exemplu, pentru
degrevarea marilor bulevarde și
reducerea emisiilor de carbon, edilii au realizat proiecte cu finanțare
europeană cu scopul de a încuraja
folosirea bicicletei. Până va deveni
majoritar, în orașele noastre, e cale
lungă, însă deocamdată să ne bucurăm de primele rezultate!

Iași investește
în bike-sharing
Mersul pe bicicletă este, pentru mulți români, doar o activitate
de weekend, de agrement. Municipiul Iași ne spune că ar trebui să
schimbăm perspectiva și să-l privim ca pe un mod firesc de a ne

„Transportul neconvențional, nepoluant, denumit
generic bike-sharing, este mai rapid decât mersul
pe jos, mai ieftin decât un taxi, mai ușor de accesat
decât autobuzele și tramvaiele, mult mai ieftin
decât o mașină, și poate fi combinat cu toate aceste
moduri de transport“

Beatrice Elena Fotache

PROIECTE
deplasa la activitățile noastre zilnice, confortabil, rapid și fără a polua
mediul înconjurător. Autoritatea locală are un răspuns la problema
poluării din oraș, și anume încurajarea renunțării la autovehiculele
personale, în favoarea unei rețele
de bike-sharing. Cu ajutorul unei
investiții prin Regio, Primăria Municipiului Iași va amenaja 50 de stații
de îmbarcare și închiriere a bicicletelor, care vor funcționa non-stop, în
mai multe zone din oraș. Proiectul,
care are o valoare totală de 22,2 milioane de lei, prevede achiziția a 813
biciclete inteligente mecanice, 37 de
biciclete inteligente electrice și 80
de triciclete pentru seniori și pentru
persoanele cu dizabilități.
„Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de
transport public, în scopul descongestionării traficului, al reducerii
nivelului de poluare, urmărind to
todată creșterea calității vieții per
ansamblu. Sistemul de închiriere a
bicicletelor nu vine pentru a înlocui mijloacele de transport public, ci
se pliază perfect pentru acoperirea
spațiilor dintre mersul pe jos și transportul public, este o variantă viabilă
de înlocuire a autoturismului propriu
pentru deplasarea pe distanțe mici
și medii“, declară Beatrice Elena Fotache, director executiv al Direcției
Proiecte Europene din Primăria Municipiul Iași.
Proiectul, care a primit acronimul Iași VeloCity, are obiective clare
în ceea ce privește îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din Iași:
creșterea cu 3,8% a utilizării deplasărilor cu bicicleta și pietonale;
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră cu 1,4%, ambele fiind țintă
pentru anul 2023. Proiectul este gata să înceapă în această lună, iar
autoritățile locale caută acum cea
mai bună soluție pentru operarea acestui serviciu.
„Pe perioada de sustenabilitate
a proiectului, investiția va fi operată
fie de către beneficiar – Municipiul
Iași, prin societățile care prestează

servicii de interes public local, aflate în subordinea acestuia, fie va fi
externalizată către un operator economic. La acest moment, încă nu a
fost luată o decizie“, mai spune Beatrice Elena Fotache.

Rețeaua de piste,
cheia reușitei
Încurajarea folosirii bicicletei este importantă, însă, pentru ca acest
mijloc de transport să fie cu adevărat eficient, are nevoie de o rețea de
drumuri dedicate, bine conectată la
infrastructura de transport clasică a
orașului.
În acest moment, municipiul
Iași are o rețea de piste pentru biciclete care măsoară circa 42 de
kilometri, iar traseele sunt exclusiv pe trotuare. Principalele artere
care beneficiază de piste de biciclete sunt localizate în zona centrală a
orașului, ceea ce reprezintă un avantaj direct doar pentru cei care
locuiesc acolo. Fiindcă dezvoltarea

rețelei de piste este cheia stimulării
utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ, autoritatea locală a
semnat un contract cu o companie
de profil, care va elabora masterplanul pentru biciclete și transport
alternativ.
„Transportul neconvențional, ne
poluant denumit generic bike-sharing,
este mai rapid decât mersul pe jos, mai
ieftin decât un taxi, mai ușor de accesat decât autobuzele și tramvaiele,
mult mai ieftin decât o mașină, și poate fi combinat cu toate aceste moduri
de transport“, adaugă Beatrice Elena
Fotache.
Complementar măsurilor de
stimulare a folosirii bicicletei, autoritatea locală a luat măsuri de deviere
a traficului greu spre periferie, de
dotare a companiei de transport
public cu vehicule Euro 6 și nepoluante, de modernizare a căii de rulare
a tramvaielor și de plantare de arbori și arbuști. Toate aceste măsuri
vor contribui la un aer mai curat și la
un oraș mai puțin aglomerat.

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de
închiriere a bicicletelor – Iași VeloCity
Valoare proiect: 22,2 milioane de lei
Valoare FEDR: 18,7 milioane de lei
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Parc de peste 72.000 de metri pătrați,
amenajat de la zero în Băilești
Primăriile din România au acces la surse
de finanțare pentru transformarea
terenurilor degradate, în spații de
agrement, de interes public. Conversia
inteligentă a suprafețelor neutilizate
este un obiectiv important și pentru
autoritățile locale din Băilești, județul
Dolj. Un parc nou, de peste 72.000 de
metri pătrați, a fost creat datorită unui
proiect implementat cu fonduri Regio.

Dan L. Brumar

Municipiul Băilești este străbătut
de un curs de apă care a fost regularizat, începând cu anul 1976. În urma
acestor lucrări, au luat naștere două lacuri de acumulare, cu baraj și
o insulă. Zona, care la începutul anilor ’70 era o mlaștină, cu trestie și
papură, inestetică și complet inaccesibilă locuitorilor, a fost lăsată pradă
degradării. Cu ajutorul fondurilor europene accesate prin Regio, această
zonă a fost transformată într-un
spațiu public destinat agrementului.
„Dezvoltarea localității noastre nu
poate fi făcută cu fonduri din bugetul
local. Impozitele plătite de noi toți,
pentru bunurile pe care le deținem,
atât terenuri, cât și locuințe, nu
reprezintă nici 50% din totalul buge
tului. Nu avem posibilitatea să facem
16
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investiții mari, din bugetul propriu al
municipiului“, dezvăluie Costel Pistritu, primarul orașului Băilești. Iată de
ce autoritatea locală și-a îndreptat
atenția spre fondurile europene pentru transformarea zonei degradate în
parc și zonă de agrement pentru locuitorii orașului.

Cum arată
parcul Balasan,
la un an de la deschidere
Inaugurat în martie 2021, parcul Balasan din Băilești a fost dotat
cu piste pentru biciclete, spațiu de
joacă pentru copii, terenuri pentru

practicarea sporturilor, spații verzi, sistem de irigații și de iluminat,
zonă specială pentru acces cu role,
cișmele și toalete ecologice.
„Zona Parc Balasan a dat un suflu nou, prin crearea de oportunități
pentru toți cetățenii care au posibilitatea acum să petreacă timpul liber,
într-un mediu curat și sănătos“, a
mai spus primarul.
Din suprafața amenajată, 68.840
de metri pătrați sunt ocupați cu
spații verzi. Pentru a spori suprafața
înverzită, au fost plantați 330 de arbori (mesteacăn, salcie pletoasă,
prun ornamental, tei, platan, arbore
lalea, paulownia) și 350 de arbuști.

Proiect: Amenajare zonă parc Balasan
Valoare proiect: 10,3 milioane de lei
Valoare FEDR: 8,1 milioane de lei

PROIECTE
Întreaga zonă amenajată cu fonduri
Regio este supravegheată cu 32 de
camere video.

Pescuit liber
pe lacurile din Balasan
Viziunea primăriei nu s-a oprit la
amenajarea parcului ca loc de practicare a sportului în aer liber, ci și la
transformarea celor două lacuri care se află în componența sa, în zonă
de agrement destinată pescuitului și
plimbărilor cu barca. Grație altor trei
proiecte cu finanțare europeană, de
anvergură mai mică, primăria a putut cumpăra o barcă specială pentru
întreținerea vegetației, 24 de bărci,
hidrobiciclete și caiace de agrement,
40 de veste de salvare și 12 seturi de
echipamente pentru pescuit. Concomitent, au fost construite șase
pontoane, o clădire administrativă
a parcului și a fost introdus internet
wireless gratuit.

„Accesarea de fonduri europene
nerambursabile reprezintă o șansă
pentru fiecare localitate. Analiza pe
care am realizat-o, înainte de a decide spre ce direcții să investim, ne-a
arătat problemele pe care le avem
în sănătate, educație, cultură, infra-

structură rutieră și pietonală, dar și
privind mobilitatea cetățeanului“, a
mai declarat Costel Pistritu.
Parcul Balasan este un exemplu de conversie inteligentă a unei
suprafețe abadonate, aflată pe domeniul public.

MARTIE 2022
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Fiecare dintre noi poate avea grijă de mediul înconjurător! Eficiența energetică trebuie să înceapă în „micro-universul“ fiecăruia.
Cum putem face acest lucru? Un sfat simplu și util: putem folosi materiale, echipamente și obiecte de tâmplărie și design, prietenoase
cu mediul și eficiente, atunci când vine vorba despre menținerea confortului termic.

Confort termic, indiferent de anotimp:
ferestre și uși cu certificat UE
Rodica Vînjeanu

Casa visurilor tale trebuie să fie
frumoasă, caldă și primitoare. Iarna
trebuie să te apere de frig, vara de
caniculă. Cum reușești asta? Cu uși
și ferestre de calitate, care să corespundă standardelor europene.
De 28 de ani, există pe piața elementelor de dulgherie și tâmplărie
societatea Conf Binale Impex SRL.
Înființată în 1994, la Focșani, de omul de afaceri Ionuț Mălinoiu, firma
și-a extins, treptat, activitatea și a
ajuns cunoscută la nivel european.
„Încă de la începutul anilor ʼ90, firma noastră proiectează și fabrică uși
și ferestre din lemn stratificat, personalizate pentru orice construcție:
vile, clădiri de birouri, edificii istorice
sau lăcașe de cult. Producția noastră
de tâmplărie începe de la debitarea
masei lemnoase (buștean) pe diverse
specii, până la realizarea produselor
finite: ferestre și uși“, începe povestea Ionuț Mălinoiu, administratorul
societății. „Societatea și-a câștigat
un loc important pe piața vrânceană și națională, datorită produselor
executate din lemn natural, de calitate, la prețuri accesibile și cu servicii
complementare (montaj, asistență
post-vânzare), la standarde deosebite. Renumele firmei a dus la
atragerea unor clienți din afara țării
– Franța, Italia, Belgia“, completează
domnul Mălinoiu.
Pentru a face față permanent
cerințelor pieței, din punct de
vedere al echipamentelor, este nevoie de investiții în tehnologii noi
de producție. Un progres semnificativ, atât din punct de vedere al
productivității, cât și din punct de
18
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vedere al calității, l-a reprezentat
achiziționarea, în 2008, a Centrului automat pentru ferestre și uși,
iar în 2018, a Centrului prelucrare cu comandă numerică cu 3 axe,
achiziționat în cadrul proiectului derulat prin Programul Operațional

Regional (POR) 2014-2020.
Datorită acestor tehnologii noi,
acum se pot realiza produse unicat, moderne și ecologice. Toate
elementele de tâmplărie și de mobilier sunt impregnate cu baițuri
ecologice. Vopselurile aplicate sunt,

PROIECTE
de asemenea, ecologice. Prelucrarea
muchiilor este realizată cu acuratețe
sporită pentru a nu pune în pericol
copiii sau persoanele cu deficiențe
de mobilitate. Materialele utilizate,
în special lemn natural, sunt selectate manual, bucată cu bucată, de
către un tehnolog specializat, iar
depozitarea se face în spații deparazitate, periodic, pentru a nu cauza
deprecierea produselor.
Implementarea Proiectului „Dezvoltarea activității Conf Binale Impex
SRL prin diversificarea gamei de produse“, derulat prin POR 2014-2020, a
început în aprilie 2018 și s-a finalizat
în mai 2021. Proiectul a avut în vedere creșterea capacității de producție
în sectorul de tâmplărie de lemn
(uși de interior și exterior, tâmplărie
exterioară și mobilier), dar și realizarea unor modele atipice de uși și
ferestre, ca formă și aspect, aici enumerând ferestrele eliptice și ușile cu
gravuri și sculpturi.
Cu aceste noi produse a fost atins
și al doilea obiectiv al proiectului –
participarea la târguri internaționale
pentru atragerea de noi clienți de pe
piețele externe. Astfel, în octombrie
2020, în pofida contextului pandemic
în care ne aflam, societatea Conf Bina-

Titlul proiectului: „Dezvoltarea activității Conf Binale Impex SRL
prin diversificarea gamei de produse“
Beneficiar: Conf Binale Impex SRL
Buget total: 1.549.383 de lei
FEDR: 938.576 de lei
le Impex SRL a participat, ca expozant,
la târgul internațional de profil Construma 2020, de la Budapesta.
Odată cu implementarea proiectului, a fost demarat și procesul de
certificare a produselor realizate de

societatea focșăneană, care acum
poate aplica marcajul CE și emite
declarații de performanță. De asemenea, produsele au certificat de
calitate, de mediu, de sănătate și securitate.
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Centru de zi pentru bătrânii din Bistrița
Bătrânețea nu
vine doar cu boli
apăsătoare, ci și
cu însingurare,
marginalizare și
excluziune socială.
Vârstnicii din România
trebuie protejați în fața
acestor amenințări
care se manifestă,
la retragerea din
activitate. Iată ce au
reușit autoritățile locale
de la Bistrița!

Dan L. Brumar

Persoanele de vârsta a treia trebuie să petreacă mult timp
în compania tinerilor, fie rude, fie
necunoscuți. Este o măsură terapeutică ce le permite să alunge, cu
succes, gândurile negre care vin
odată cu retragerea din activitate.
Când acești companioni nu există, vârstnicii pot cădea victime
însingurării, excluziunii sociale și depresiei. Soluții există și funcționează
bine, după cum o dovedesc centrele comunitare pentru persoanele
vârstnice, înființate pe lângă primăriile din țară. În cele ce urmează o
să vorbim despre centrul de zi, inau
gurat recent la Bistrița, un proiect
finanțat cu fonduri Regio, în folosul
persoanelor vârstnice din localitate.
20
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Un fost punct termic,
locul de socializare
al vârstnicilor
Primăria Bistrița a reușit să atragă
1,9 milioane de lei, prin Regio, pentru amenajarea Centrului de zi pentru
persoane vârstnice, de pe strada Octavian Goga. Clădirea, un fost punct
termic, a fost modernizată și dotată,
corespunzător nevoilor beneficiarilor acestui tip de infrastructură. După
reabilitare, imobilul este etajat și dispune de o terasă de tip „rooftop“
hidroizolată. Accesul la partea superioară a Centrului se poate face atât pe
scări, cât și cu ajutorul unui lift. Etajul
clădirii dispune de o terasă acoperită,
dotată cu mobilier specific.
„Centrul este dotat cu panouri fotovoltaice de 3,5 KW care vor asigura,

parțial, energia electrică necesară
funcționării, iar sursa de încălzire este asigurată de o centrală electrică.
Totodată, clădirea dispune de ferestre generoase, iar pe casa scării a
fost realizat un perete de cărămidă
de sticlă, astfel încât sursa principală
de lumină să fie cea naturală“, explică Liliana Coceșiu, director executiv
în cadrul Primăriei Bistrița.
Însă centrul de zi de la Bistrița
este mai mult decât o clădire modernizată în care vârstnicii se întâlnesc
să joace șah.

Ce servicii asigură
Centrul de zi
pentru vârstnici
Centrul și-a început activitatea la
26 ianuarie 2022, iar în prima lună

PROIECTE
de funcționare, au fost înregistrate
106 solicitări din partea vârstnicilor. Centrul este frecventat zilnic, de
luni până vineri, în medie, de 32 persoane. Beneficiarii investiției sunt
persoanele cu vârsta legală de pensionare (peste 65 ani) cu domiciliul/
reședința în Bistrița, fără boli psihice și contagioase, independente și
semidependente. Vârstnicii au la
dispoziție, în centru, o serie de servicii socio-medicale, furnizate în mod
gratuit: socializarea şi petrecerea
timpului liber, consiliere medicală şi
socială, consiliere psihologică, recuperare medicală prin kinetoterapie.
„În cadrul centrului își desfașoară
activitatea cinci persoane: doi asistenți
sociali, care oferă informații și întocmesc dosarele de admitere în centru;
un medic, care asigură asistență medicală generală; un asistent medical,
care observă starea de sănătate și monitorizează desfășurarea activităților
în condiții optime; un psiholog, care
asigură consiliere individuală. Aceste persoane sunt angajate în cadrul
Direcției de Asistență Socială Bistrița,
iar în prezent se fac demersuri pentru

Proiect: Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și
modernizare imobil din strada Octavian Goga
Valoare proiect: 2,99 milioane de lei
Valoare FEDR: 1,9 milioane de lei
angajarea unui kinetoterapeut și a două infirmiere“, adaugă Liliana Coceșiu,
director în cadrul Primăriei Bistrița.

Până acum, activitățile de bază în cadrul Centrului de zi pentru
persoane vârstnice sunt cele recreative: jocuri de șah, rummy, cărți și
table. Totodată, beneficiarii au acces
la sesiuni de meloterapie, consiliere socială și psihologică, discuții de
grup și individuale. Odată cu finalizarea proiectului, Centrul a fost
preluat în administrarea Direcției de
Asistență Socială Bistrița. În cursul
acestui an, acesta va intra în procedura de licențiere , realizată de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Județeană pentru
Plăți și Intervenție Socială Bistrița –
Năsăud.
„Succesul acestui proiect și
mulțumirea beneficiarilor mă determină să propun realizarea a cel puțin
altor două centre de acest tip în municipiul Bistrița“, a spus primarul
municipiului Bistrița, Ioan Turc.
Extinderea paletei de servicii
pentru persoanele de vârsta a treia
va atrage, cu siguranță, și mai mulți
seniori din Bistrița care au nevoie de
activități de socializare.
MARTIE 2022
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INTERVIU
La poalele Munților Retezat, în orașul Hațeg, din județul Hunedoara, Spitalul Orășenesc a beneficiat de curând, cu sprijinul fondurilor
europene, de investiții importante. Reabilitarea termică a unității sanitare a sporit confortul pacienţilor şi al personalului medical și a
adus economii substanțiale. Managerul spitalului, dna. Dana Micloşoni, a explicat, într-un interviu pentru revista Regio, ce beneficii
a adus acest proiect.

Interviu cu managerul Spitalului Orășenesc Hațeg,
Dana Micloșoni:

„Cu sprijinul fondurilor
europene, spitalul nostru
a devenit un model
de eficienţă energetică“

Alice-Claudia GHERMAN

Regio: Spitalul este locul unde oamenii
se vindecă trupeşte, chiar şi sufleteşte
uneori. De aceea, orice renovare, reabilitare sau îmbunătăţire a unui spital
este motiv de bucurie, în comunitate.
Cum au primit personalul medical şi
pacienţii acest proiect?

Dana Micloşoni: Acest proiect a
fost dorit şi aşteptat de către personalul spitalului, cadrele medicale,
conducerea spitalului şi, nu în ultimul rând, de către pacienţi, care
22
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sunt principalii beneficiari. Reabili
tarea termică a spitalului este un
proiect mai vechi, însă aceasta a
fost posibilă prin implicarea mai

multor factori decidenţi care neau sprijinit. Ideea a fost să creştem
confortul pacienţilor, pe de o parte, şi, pe de altă parte, să reducem

„Posibilitatea accesării unei finanțări
nerambursabile, în cadrul POR 2014-2020,
a constituit o oportunitate semnificativă
pentru proiectul de investiții de reabilitare,
consolidare și dotare a clădirii,
pentru a-i crește eficiența energetică.“

INTERVIU
costurile cu încălzirea spitalului. În
situația existentă, oportunitatea implementării proiectului de investiții
s-a justificat prin contribuția pe care o aduce proiectul la reducerea
pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, la reducerea
emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul
de energie, dar și la utilizarea de
energie din surse regenerabile, aspecte ce vor conduce la utilizarea
eficientă a resurselor energetice în
clădire.
Regio: Ţara Haţegului şi oraşul Haţeg
au o istorie bogată în spate, fiecare
instituţie de aici are propria poveste.
Care este cea a Spitalului Orăşenesc
Haţeg?

Dana Micloşoni: Orașul Hațeg
beneficiază de serviciile unei unități
spitalicești de mai bine de 200 de
ani, aici funcționând un spital și o
casă de nașteri, localizate, inițial,
în cadrul unei biserici creștine și,
ulterior, sub o formă de organizare proprie. În anul 1914, era folosit

Ce beneficii a adus implementarea proiectului
Finalizarea proiectului de reabilitare termică şi utilizare energie regenerabilă a adus următoarele beneficii spitalului: ● Scăderea consumului
anual de energie primară din surse neregenerabile cu 53,77%. ● Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile cu
45,77%. ● Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră
cu 46,22%. ● Energie primară din surse regenerabile utilizată: 43,89
kwh/an, o creştere cu 100% faţă de începutul implementării proiectului. ● Montarea a 40 de panourilor solare pentru producerea apei calde
menajere şi montarea a circa 200 de panouri fotovoltaice, pentru producerea energiei electrice necesare iluminării casei scării şi a holurilor.
pentru a trata răniții de pe front,
unde lucrau, deopotrivă, „dame maghiare și românce“. În acele timpuri,
spitalul avea 80 de paturi. La începutul anilor ‘80, clădirile vechi au
fost demolate, iar în locul lor a fost

ridicată o construcție modernă, cu
capacitatea proiectată pentru acordarea de servicii medicale întregii
populații din Țara Hațegului. Realizarea construcției a avut loc înainte de
anul 1999.
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INTERVIU
Regio: Spitalul din Haţeg asigură,
aşadar, servicii medicale atât pentru
cetăţenii oraşului, cât şi pentru cei din
împrejurimi. Ce înseamnă, mai exact,
asta?

Dana Micloşoni: Din punct de
vedere administrativ, orașul Hațeg
include și câteva localități componente (Silvașu de Sus, Silvașu de
Jos, Nălațvad). În 2016, după domiciliu, populația înregistrată în orașul
Hațeg era de 10.838 locuitori. Dacă adăugăm la aceștia și populația
din comunele Baru, Bretea Română,
Densuș, General Berthelot, Răchitova, Râu de Mori, Sălașu de Sus,
Sântămărie-Orlea, Sarmizegetusa și
Totești, avem o populație totală de
31.992 de locuitori. Serviciile medicale oferite de spitalul nostru sunt,
în funcţie de secțiile existente, de la
medicină internă, chirurgie generală, compartiment ATI, la pediatrie,
obstetrică-ginecologie, urgențe CPU.
Din structura organizatorică a spitalului mai fac parte farmacia, blocul
operator, laboratorul de analize medicale, cel de radiologie și imagistică
medicală şi dispensarul TBC.
Regio: Cât de mult au contat în acest
proiect fondurile europene?

Dana Micloşoni: Foarte mult. În
sectorul public, resursele financiare
pentru investiții în eficiența energeti-

Titlul proiectului: „Reabilitare termică şi utilizare energie regenerabilă – clădire Spitalul Orăşenesc Haţeg“
Beneficiar: Oraşul Haţeg
Buget total: 11,37 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 9,36 milioane de lei
că sunt limitate, iar măsurile prevăzute
de legislație și măsurile din strategiile
de dezvoltare sau planurile de acțiune
nu pot fi puse în aplicare, din cauza

lipsei de buget. Posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile, în
cadrul POR 2014-2020, a constituit
o oportunitate semnificativă pentru
proiectul de investiții de reabilitare,
consolidare și dotare a clădirii, pentru
a-i crește eficiența energetică.
Regio: Mai aveţi alte proiecte de
îmbunătăţire a dotărilor spitalului din
Haţeg care aşteaptă fonduri UE sau
care poate au primit deja aviz pentru a
fi sprijinite cu fonduri UE?

Dana Micloşoni: Da, se află în
implementare şi proiectul „Modernizarea Ambulatoriului Integrat
de Specialitate a Spitalului Orăşenesc Haţeg, prin Dotare şi Echipare“,
finanțat tot în cadrul Programului
Operațional Regional 2014- 2020.
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Turism fără obstacole,
pentru toți

Cipru

Nimic nu se compară cu atingerea fină a nisipului de pe plajă şi mângâierea mătăsoasă a apei mării, într-o zi de vacanţă. Pentru persoanele cu dizabilități motorii,
imobilizate în scaunul cu rotile, aceste senzaţii pot fi dificil de experimentat. Cipru
a rezolvat situaţia creând acces egal la plaje, printr-un proiect finanțat de Uniunea
Europeană.

Ştiaţi că…?
În Cipru se află și cea mai
sudică staţiune de schi din
Europa? ● Cipru produce cel
mai vechi vin cunoscut, pe nume
Commandaria? ● Cipru este
una dintre cele mai importante
destinaţii de nuntă, din lume?
Alice-Claudia GHERMAN

Cipru este renumit pentru plajele și coastele sale minunate – o
frumusețe de care se bucură atât
localnicii, cât și turiștii. Din păcate, până de curând, din cauza lipsei
de infrastructură, persoanele cu
dizabilități, în special cele cu probleme de mobilitate, nu puteau
folosi plajele țării. Proiectul „ERMIS
II – Turism fără obstacole pentru
toți“, finanţat cu fonduri europene, a schimbat situaţia. „În cele din
urmă, Cipru poate oferi plaje accesibile cetățenilor și vizitatorilor săi cu
dizabilități, pentru ca aceștia să se
bucure de vacanță în mod autonom,
în siguranță și confortabil, împreună cu prietenii și familia“, a spus
Dimitris Lambrianides, Președintele
Organizației Paraplegice din Cipru.
Încă de la început, ERMIS II s-a
bazat pe conceptul de turism accesibil, care își propune să creeze un
ecosistem complet, inclusiv servicii
și informații, care să sprijine persoanele cu dizabilități, familiile cu copii
mici și persoanele în vârstă. În acest
scop, au fost instalate balustrade și

rampe de acces la mare, pe plajele
populare din Paralimni și Syros. Prin
proiect, au fost achiziționate 24 de
scaune cu rotile, astfel concepute încât să poată fi utilizate pe plajele cu
nisip sau în alte zone turistice. De asemenea, s-au construit coridoare,
poteci, zone de fitness în aer liber și
toalete accesibile. A fost lansat un
ghid de accesibilitate pentru persoa-

nele cu mobilitate redusă. Versiunile
tipărite ale ghidului sunt disponibile
la intrările pe plaje, în zonele turistice
și la aeroport. Informațiile sunt disponibile şi digital, printr-o aplicație
mobilă și un site web. Persoanele cu
dizabilități și familiile acestora profită acum de noile plaje accesibile, iar
numărul de vizitatori a crescut, aducând beneficii economiei locale.

Titlul proiectului: „ERMIS II – Turism fără obstacole pentru toți“
Beneficiar: Organizația Paraplegicilor din Cipru
Buget total: 584.858 de euro
Contribuţie FEDR: 497.129 de euro
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Cluster pentru noi soluții
în sistemul sanitar

Estonia

Un cluster pe probleme de sănătate? Da, fiindcă şi domeniul sănătăţii are nevoie
de aşa ceva! Estonian Connected Health Cluster este un parteneriat la nivel
național, format din peste 80 de instituții și organizații din domeniul sănătății.
Scopul: îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Alice-Claudia GHERMAN

Când vine vorba despre sănătate, estonienii sunt convinşi că este
permanent nevoie de îmbunătățirea
produselor și serviciilor de asistență
medicală. Din acest motiv a fost creat proiectul Estonian Connected
Health Cluster, finanțat cu fonduri
europene.
Renumită pentru start-up-urile
sale în domeniul IT, Estonia este o
destinație atractivă pentru companiile care doresc să dezvolte soluții
tehnologice de îngrijire a sănătății,
fiind prima țară care oferă ereședință, adică o identitate digitală
ce oferă acces la servicii securizate,
pentru oricine este interesat să conducă o afacere online.
În plus, țara încurajează puternic telemedicina: 97 % din prescripții
26

www.inforegio.ro

sunt eliberate digital, iar 5% din
populație este donatoare de gene,
ceea ce sprijină cercetarea biotehnologică. Cu toate acestea, serviciul
de sănătate din Estonia este sub presiune din cauza unor factori precum
îmbătrânirea populației și cererea,
în creștere, pentru îngrijiri paliative.
Asistența medicală se concentrează
adesea pe tratarea consecințelor bolii, mai degrabă decât pe prevenție și
depistare precoce. Cercetările arată că sistemul nu va fi sustenabil
dacă nu se fac modificări. Aplicarea
tehnologiilor moderne a fost identificată ca fiind esențială pentru

reducerea cheltuielilor, iar clusterul amintit are un cuvânt de spus, în
acest sens.
În Estonian Connected Health
Cluster sunt incluse de la start-up-uri
și firme de sănătate, IT, tehnologie medicală şi farmaceutică, la instituții de
cercetare și dezvoltare,universități
și centre tehnologice, spitale, medici
generaliști, spa-uri, pacienți, dar și
organismele din sectorul public.
Clusterul ajută companiile din
străinătate să găsească informații şi
parteneri în ecosistemul de sănătate al Estoniei, astfel încât să poată
valorifica mediul digital unic al țării.
În paralel, sporirea recunoașterii
internaționale a acestui proiect de
colaborare pentru sănătate crește
cunoștințele de specialitate în rândul
membrilor săi şi facilitează dezvoltarea și comercializarea, în comun, a
soluțiilor de asistență medicală.

Ştiaţi că…?
Estonia este cea mai digitalizată
ţară din lume. ● În Estonia există
mai multe start-up-uri decât în 
Silicon Valley. Aici s-au inventat
Skype-ul, aplicația Taxify, montajul
virtual Fits.me, serviciul de plată
mobil Fortumo.

Titlul proiectului: „Estonian Connected Health Cluster“
Beneficiar: Clusterul de Sănătate Conectat
Buget total: 1,2 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 600.000 de euro

UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
Bucureşti International Boat Show
Caravan, Motorhome & Aventure

Bucureşti, România, 31 martie-3
aprilie 2022
Bucureştiul va găzdui la Romexpo, în
pavilionul B1, evenimentul Bucureşti Inter
national Boat Show Caravan, Motorhome
& Aventure, dedicat pasiunii nauticii şi
aventurilor cu rulota în natură. Vizitatorii
vor avea parte de două evenimente reunite
într-unul: Salonul Nautic Internațional
București și Caravan, Motorhome &
Adventure, născute din pasiune și puse în
temă împreună cu cele mai reprezentative
companii din domeniile reprezentate.
Evenimentul este un loc de întâlnire al
celor pasionați, dornici să afle noutăți şi
să se reîntâlnească cu cei care vor să ducă
povestea mai departe, dar și să profite
de promoțiile valabile exclusiv în cadrul
expoziției. https://www.romexpo.ro/
Conferința internațională privind știința
și ingineria automatizării (ICASE)

Dublin, Irlanda, 1-2 aprilie 2022
Organizată de Research Flora, Conferința
internațională privind știința și ingineria
automatizării încearcă să ofere o platformă
elegantă şi bogată, cu oportunități unice
și raționale tuturor participanților, cer
cetători din diferite domenii din întreaga
lume. Evenimentul se străduiește să atingă

excelența în toate ariile de cercetare din
toate ramurile tehnologiei și încearcă
să analizeze decalajele şi să armonize
diferențele de gândire ale academiilor și
cercetătorilor din întreaga lume. https://
conferenceineurope.net/

educației antreprenoriale, ci și a modului
de aplicare a jocurilor și exercițiilor în
fiecare dintre ele. https://euagenda.eu/

Cultivarea mentalității antreprenoriale
în educație

Paris, Franţa, 8-10 aprilie 2022
Cea de a V-a Conferință Internațională privind
Cercetarea Avansată în Predare și Educație
va avea loc la Centrul Internațional de Con
ferințe al Universităţii din Sorbona, Franţa.
Conferința internațională ICATE privind
educația urmărește să faciliteze discuțiile
energice și schimbul de idei și să compen
seze golurile existente în diferitele discipline
din domeniul studiilor educaționale, inclusiv
educația, predarea, învățarea, evaluarea,
educația incluzivă, învățarea online, teh
nologiile educaționale emergente, și multe
altele. https://euagenda.eu/

Limassol, Cipru, 4-8 aprilie 2022
„Cultivarea mentalității antreprenoriale în
educație“ este un curs care își propune să
predea antreprenoriatul ca metodă care
necesită practică. Cursul va fi organizat
de SHIPCON Limassol Ltd, din Cipru și va
fi structurat și orientat în jurul celor cinci
practici ale educației antreprenoriale, adică
jocul, empatia, creația, experimentarea
și reflecția. Participanții vor avea ocazia
să dobândească o înțelegere profundă
nu numai a teoriei legate de practicile

Conferința Internațională privind
Cercetarea Avansată în Predare
și Educație

Organismele de implementare şi monitorizare
a Programului Operaţional Regional
Autoritatea de Management pentru
POR 2014-2020 (AM POR) — Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Bd. Libertății, nr. 16, Bucureşti, Sector 5
Telefon: (+40 37) 211 14 09
Website: www.mdlpa.ro, www.inforegio.ro
Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ,
cod poştal 610125
Telefon: 0233 218071, Fax: 0233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118
Telefon: 0339 401018, Fax: 0339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro, Website: www.adrse.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi nr. 7A,
cod poştal 910164 Călăraşi, România
Telefon: 0242 331769, Fax: 0242 313167
E-mail: office@adrmuntenia.ro, Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Str. Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402
Telefon: 0251 418240, Fax: 0251 412780
E-mail: office@adroltenia.ro, Website: www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054
Tel/Fax: 0256 491923
E-mail: office@adrvest.ro, Website: www.adrvest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
(ADR Nord-Vest)
Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400118
Telefon: 0264 431550, Fax: 0264 493222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro
Website: www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093
Tel: 0258 818616/int. 110, Fax: 0258 818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Website: www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov
(ADR Bucureşti Ilfov)
Str. Mihai Eminescu nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020076, Bucureşti
Telefon: 021 313 8099, Fax: 021 315 9665
E-mail: contact@adrbi.ro,
Website: www.adrbi.ro
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