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Când ne respectăm
trecutul, acesta ne ajută să clădim un viitor.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Conservarea și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu înseamnă
mai mult decât grija pentru păstrarea vie a istoriei. Înseamnă, de fapt,
Fondul European de
Dezvoltare Regională
gândire în perspectivă.
O cetate medievală fortificată, un lăcaș de
cult, un palat somptuos sau un monument care păstrează amintirea
unei perioade istorice importante pot deschide unei localități calea
spre succes economic, prin forța turismului.
UNIUNEA EUROPEANĂ

În Uniunea Europeană, protejarea patrimoniului fiecărei țări este
o prioritate. Fonduri nerambursabile importante sunt alocate pentru
ca monumentele istorice să fie scoase din nou la lumină, astfel încât
Fondul European
de
să-și poată spună
„povestea“
cât mai multor vizitatori. Creșterea
Dezvoltare Regională
numărului de turiști aduce beneficii majore pentru comunitatea
UNIUNEA EUROPEANĂ
locală: mai multe
locuri de muncă, activități economice conexe,
investiții în dezvoltarea infrastructurii rutiere.
O vizită la cetatea Râșnov sau la cetatea Făgăraș poate fi, pentru
Fondulcea
European
un grup de elevi,
maidebună lecție de istorie. Și de viață. Tinerii
Dezvoltare Regională
descoperă trecutul, dar înțeleg și eforturile făcute pentru respectarea
lui și pentru sustenabilitate.
Vă invităm să descoperiți, în acest număr al revistei Regio, proiecte
care dovedesc că investițiile în istorie sunt, de fapt, investiții în viitor.
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DIN REGIUNI
Școala Dacia din Oradea,
reabilitată termic
Încă un proiect finalizat la Oradea. Școala gimnazială
„Dacia“ a fost reabilitată termic cu ajutorul unei finanțări
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Finanțarea
nerambursabilă a fost de 8,8 milioane lei. Principalele
îmbunătățiri realizate prin proiect: tâmplărie și sistem electric
noi, sistem de încălzire și de furnizare a apei calde modernizate. Lucrările au fost finalizate, iar elevii învață, acum, într-o
clădire nouă și primitoare.

T

Un Centru multicultural, un parc nou și
străzi moderne cu pistă de biciclete, în orașul
Moldova Nouă, din județul Caraș-Severin. Toate acestea
se vor realiza prin proiectul „Îmbunătățirea calității vieții
populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul
POR 2014-2020“. Proiectul, în valoare de 24,4 milioane de lei,
vizează extinderea teatrului de vară prin înființarea și dotarea
unui centru multicultural cu sală de spectacole, amfiteatru,
bibliotecă, muzeu, săli de curs, ateliere, spații administrative
și spații recreative exterioare. De asemenea, vor fi reabilitate
două străzi importante - strada Dunării și strada Port.
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25 de milioane
de lei pentru
Moldova Nouă
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Una dintre clădirile simbol din Iași și-a recăpătat strălucirea.
Recent, a fost finalizat proiectul de restaurare a Muzeului
„Vasile Pogor“ din Iași, proiect finanțat prin POR 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului este de 6,7 milioane lei, din care
6,4 milioane lei finanțare nerambursabilă. Muzeul a fost
reamenajat în jurul Societății Culturale „Junimea“
și reconstruiește o imagine a istoriei locului, a
NO
Iașilor de altădată și a atmosferei junimiste.
R
Muzeul „Vasile Pogor“ este una dintre
primele case iluminate electric din oraș
și păstrează 172 de ani de tradiții.
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„Casa cu ferestre luminate“,
renovatĂ

N
CE

Dezbatere pe tema eficienței
energetice a clădirilor publice
Cum reducem pierderile de energie ale clădirilor? Ce
soluții sunt pentru reabilitarea energetică a clădirilor? De
unde se pot solicita fonduri pentru implementarea unor
proiecte în domeniu? Iată câteva dintre cele mai importante
întrebări la care a dat răspunsuri evenimentul organizat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, la Alba Iulia, în
29 martie 2022. Întâlnirea de lucru a fost organizată în cadrul
proiectului BIO4ECO, în contextul pregătirii documentelor
pentru lansarea viitoarelor apeluri de proiecte dedicate
creșterii eficienței energetice a fondului construit și reducerii
emisiilor de carbon la nivelul Regiunii Centru.

DIN REGIUNI
Fonduri europene
pentru sănătate

NT
EN
IA

Biserica cu hramul Sf. Treime din loca
litatea Comarnic, județul Prahova este un
monument istoric de importanță națională. De aceea,
în perioada 2018-2022, s-a desfășurat proiectul de investiție
„Restaurare și punere în valoare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi“, cofinanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5
– „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“. Monumentul,
care a fost și digitalizat, poate fi, acum, vizitat și online.

Un nou proiect de eficiență energetică va fi implementat în municipiul Tulcea. Este vorba despre reabilitarea
Liceului Teoretic Grigore Moisil, unde învață 780 de elevi.
Proiectul are drept obiectiv reducerea emisiilor echivalent
CO2 și scăderea consumului anual de energie primară prin
îmbunătățirea infrastructurii existente. Contractul de finan
țare a fost semnat în ianuarie 2022, între Primăria
Tulcea, în calitate de beneficiar,
SU Municipiului
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
D
Administrației, în calitate de Autoritate
de Management pentru POR 2014-2020
și ADR Sud-Est.
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Biserica fostului
Schit Lespezi,
restaurată
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Modernizarea școlilor
din municipiul Tulcea
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Ambulatoriul Secțiilor de Pneumologie I și II din cadrul
Spitalului Județean de Urgență (SJU) Drobeta-Turnu Severin
va fi extins, reabilitat, modernizat și dotat printr-un proiect
Regio. Valoarea totală a acestuia se ridică la aproximativ 20,7
milioane de lei, cu o finanțare nerambursabilă de 9,2 milioane
de lei. Lucrările propuse vizează intervenții asupra a două corpuri de clădire (C1 și C2) din cele opt aflate în amplasamentul
situat pe strada Carol Davila. Totodată, ambulatoriul va fi
extins, prin construirea a trei corpuri, alipite celor existente.

Ş
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Tramvaie noi în București
Tramvaie noi vor circula în București din luna august!
Societatea de Transport București anunță că noile tramvaie
Imperio vor fi introduse în exploatare pe opt linii: 1, 10, 21,
25, 32, 40, 41 şi 55 și vor înlocui treptat vechile vagoane Tatra.
Cele 100 de tramvaie noi, din gama de 36 metri, au o capacitate de 322 de locuri, dintre care 56 pe scaune, precum şi un
loc special amenajat în salon pentru fotoliile rulante şi landourile pentru copii. Ca noutate, în aceste tramvaie călătorii
au posibilitatea transportării bicicletelor printr-un sistem de
prindere şi fixare rabatabil. Tramvaiele au fost achiziționate
cu finanțare prin Regio.
APRILIE 2022
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PROIECTE
Ridicată începând cu secolul al XIV-lea, Cetatea Râșnovului rămâne cel mai bine păstrat ansamblu fortificat din Transilvania.
Impresionantul edificiu de apărare, aflat vreme de secole în administrarea comunității locale, are șansa de a fi restaurat în totalitate
datorită unei intervenții cu fonduri Regio.

Cetatea Râșnov – intervenție salvatoare
pentru monumentul
de la porțile Transilvaniei

Primele ziduri ridicate de teutoni,
năvăliri tătare în Țara Bârsei, alungarea
cavalerilor teutoni, comerț înfloritor
și meșteșuguri azi uitate, incendii și
agresiuni arhitecturale, evenimente culturale, descoperiri arheologice – Cetatea
Râșnov a fost martora atâtor evenimente însemnate, în cele șapte secole de
existență. Toate acestea au lăsat urme
adânci la temelia ansamblului fortificat
de pe drumul Branului care, în 1427, a
fost ridicat la statutul de târg.
Azi, cetatea este monument istoric
de interes național, iar eforturile de sal-

6

www.inforegio.ro

vare a patrimoniului său incontestabil au
început în 2008, când Primăria Râșnov a
reușit să retragă obiectivul dintr-un parteneriat public-privat păgubos. În 2018,
cetatea a fost inclusă într-un amplu proiect de restaurare și valorificare durabilă
a moștenirii sale finanțat prin Regio,
care vizează incinta de vest. Lucrările
efective, începute în februarie 2020,
sunt finalizate în proporție de 42% și
suntem în măsură să spunem că cetatea
de la Râșnov va deveni în curând acea
perlă, complet șlefuită, la care visează de
decenii comunitatea locală din Râșnov.

De ce salvarea cetății este
vitală pentru comunitate
Dacă în trecut avea rol de apărare
a așezărilor de pe drumul Branului,
azi Cetatea Râșnov este un important
obiectiv turistic și cultural, generator de
venituri pentru localitatea din județul
Brașov. Din anul 2011, Râșnovul face
parte din Itinerarul Bisericilor Fortificate
din Transilvania, circuit dezvoltat de
Institutul pentru Itinerare Culturale
Europene al Consiliului Europei. Mai
multe evenimente culturale desfășurate

PROIECTE

în cetatea Râșnov au loc în colaborare
și sub egida acestei instituții europene,
fapt care contribuie la notorietatea
cetății și a întregului județ.
„Prin Festivalul internațional de
Film Istoric Râșnov, singurul festival
din județul Brașov pe lista Europe for
Festivals, Festivals for Europe, Cetatea
Râșnov este inclusă în cea mai importantă platformă a festivalurilor europene.
Mai mult decât atât, încă din anul 2009,

cetatea Râşnov a intrat pe lista centrelor
de Informare pentru Patrimoniu, sub
egida UNESCO, în cadrul programului
european Cultural Heritage – a Bridge
towards a Shared Future“, precizează
Liviu Călin Butnariu, primarul orașului
Râșnov, subliniind importanța deosebită
a restaurării și valorificării inteligente a
monumentului.
În ultimii ani, autoritățile locale au
reușit să atribuie patrimoniului cultural

al zonei Râșnovului un statut ce îi conferă protecție arhitecturală și urbanistică
fapt ce a permis conservarea și păstrarea
obiectivelor, în ansamblul lor. Datorită
intervențiilor anterioare, inclusiv prin
fonduri Regio, Cetatea Râșnov a putut fi
salvată de la distrugere.

23 de obiective restaurate
în doi ani
Proiectul Restaurarea, conservarea
și valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov
(incinta de vest) și crearea infrastructurii
conexe este unul complex și extrem
de delicat. Intervențiile care au loc
aici necesită multă migală și atenție la
detalii, fiindcă vorbim de un monument
istoric de clasa A. Lucrările au început în
februarie 2020 cu demolarea construcţiilor neautorizate, realizate în perioada
2000-2006.
În proiect au fost prevăzute lucrări de
consolidare, dar și de reconstruire, totală
sau parţială, a unor componente vitale
pentru cetate, cum sunt Turnul Gotic,
Turnul Adosat, Turnul prăbușit și șarpanta
Turnului Triunghiular. Având în vedere
starea de degradare în care se aflau în
momentul deschiderii șantierului, două
căsuțe din grupul aflat în zona Turnului
Armelor vor fi reconstruite, iar zidurile
de apărare vor fi refăcute cu ajutorul
APRILIE 2022
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materialelor de construcție din epocă. În
total, este vorba despre 23 de obiective
din incinta de vest a cetății, care vor fi
restaurate până la finalul anului 2022.
„Din punct de vedere arhitectural se
realizează, la nivelul spațiilor construite
și neconstruite, aducerea ansamblului
într-o formă apropiată de cea pe care
a cunoscut-o în perioada de maximă
ocupare a terenului, respectând adevărul
istoric, confirmat de mărturii scrise,
fotografice, din arhive. Mai mult, prin
proiect este propusă amenajarea unor
spații expoziționale, muzee și târguri
meșteșugărești“, mai spune primarul
Liviu Călin Butnariu.
Intervenții importante au loc și
la interior, unde instalațiile electrice
și sanitare vor fi complet schimbate.
Totodată, finanțarea de 15,2 milioane
de lei, asigurată prin Regio, va permite
și dotările necesare pentru a asigura
condiții de siguranță în privința riscului de incendiu, a pătrunderilor prin
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efracție, precum și pentru conservarea
optimă a exponatelor originale.

Cetatea Râșnov,
pol de atracție turistică
în județul Brașov
Înainte de anul 2020, Cetatea Râșnov
era vizitată de aproape 500.000 de
turiști în fiecare an. Investițiile anterioare, realizate pentru restaurarea și
consolidarea monumentului, au sporit
atractivitatea zonei și au dus la creșterea
cifrelor în privința cazării în localitate.
Parcul tematic de dinozauri de la Râșnov,
inaugurat în vara anului 2015, a generat
un nou tip de turism și a extins oferta
existentă până atunci.

Odată cu restaurarea incintei de
vest a vechii cetăți, este de așteptat ca
numărul de turiști să crească.
„Prin impulsionarea dezvoltării locale
și intensificarea activităților economice
pe parcursul perioadei de implementare
și sustenabilitate, proiectul va contribui
la creșterea competitivității economice
și îmbunătăţirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale
prin sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri, a condițiilor infrastructurii și a
serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a comunităților, ce vor fi, în
măsură„ să gestioneze, în mod eficient,
resursele, să valorifice potențialul lor de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic“, explică edilul orașului Râșnov.

Restaurarea, conservarea și valorificarea durabilă a Cetăţii Râșnov
(incinta de vest) și crearea infrastructurii conexe
Valoare proiect: 16 milioane de lei
Valoare FEDR: 15,2 milioane de lei

PROIECTE
Primăria se așteaptă la o creștere de 7%
pe an a numărului de vizitatori ai cetății,
iar specialiștii instituției știu și care este
profilul lor.
Turiștii din țară, care reprezintă
principala categorie de vizitatori ai
oraşului Râșnov, sunt, în general,
persoane cu venituri medii și peste
medie, care îşi petrec concediul în zona
de munte. Vizitatorii străini provin, în
mare parte, din statele membre ale
Uniunii Europene, însă cetatea este
vizitată și de turiști din Statele Unite ale
Americii şi Israel. Cei mai mulţi turişti
străini preferă turismul organizat, motiv
pentru care se adresează agenţiilor de
profil, spun edilii. Aceștia nu i-au uitat
nici pe locuitorii orașului Râșnov, care
sunt interesați să-și descopere cetatea.
„Localnicii constituie un grup țintă al
proiectului, având în vedere importanța
istorică și culturală a Cetății în evoluția
comunității locale. Prin îmbunătățirea
condițiilor de vizitare și a calității mo
numentului vor fi generate premisele
diversificării ofertei culturale, care îl vor
face pe vizitatorul local să se reîntoarcă
la Cetate ori de câte ori va fi organizat un
eveniment cultural“, completează Liviu
Călin Butnariu.

Cum ajungi la Râșnov

Situată la doar 15 km de orașul
Brașov, Cetatea Râșnov este accesibilă
cu mașina, datorită celor două drumuri
naționale care se intersectează în zona
orașului: DN1, cu legătură pe DN 73A prin
Pârâul Rece, şi DN 73 (Braşov – Piteşti).
Cele două căi rutiere asigură acces până
la intrarea în cetate.

O alternativă de transport este
calea ferată, datorită legăturilor care
se pot face din Gara Râșnov cu Gara
Brașov, prin care orașul este conectat cu
Bucureștiul şi cu Europa Centrală, prin
intermediul magistralei feroviare 300
(Bucureşti-Oradea), magistralei feroviare 200 (București-Curtici) și magistralei
400 (București-Halmeu).

APRILIE 2022
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Palatul episcopal de la Curtea de Argeș
strălucește din nou
Pentru prima
dată, în istoria
sa de peste 130
de ani, Palatul
Episcopal de la
Curtea de Argeș
a beneficiat de
o binemeritată
restaurare și
conservare a
patrimoniului
incontestabil.
E un demers
nobil, care
cinstește
memoria
primului rege al
României Mari,
Carol I, și a
întregii Familii
Regale.

Dan L. Brumar

Două locuri dragi și-a ales Carol I, la
scurt timp după ce a ajuns în Principatele
Române. Pentru odihna sa, principele de
atunci a ales Curtea de Argeș, fiindcă aici
„s-a simțit cel mai aproape de cer“, spune
istoricul Ștefan Dumitrache, directorul
Muzeului Curtea de Argeș. Aici, în imediata apropiere a Mănăstirii Curtea de Argeș,
Carol I a ridicat un ansamblu arhitectural
unic, folosit, în vechime, drept reședință
de vară. Încă de la început, monumentul
a fost gândit să funcționeze ca palat al
episcopilor de Argeș (aripa de nord) și ca
reședință regală (aripa de sud). Palatul
episcopal de la Curtea de Argeș a fost restaurat și consolidat între anii 2017-2022,
cu ajutorul Regio, și repus, la loc de cinste,
printre edificiile de marcă ale municipiului
Curtea de Argeș.
Proiectul, inițiat de Arhiepiscopia
Argeșului și Muscelului, a avut în vedere
„valorificarea durabilă a unei capodopere a arhitecturii medievale, dar şi a celei
mai valoroase construcţii de arhitectură
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bisericească din România - Mănăstirea
Argeșului, prin realizarea de lucrări de
consolidare, restaurare și de reamenajare funcțională a spațiilor“, ne spune
Marilena Urs, manager de proiect.

Cinci monumente
restaurate prin Regio
Palatul episcopal Curtea de Argeș
este un ansamblu de monumente, de o
însemnătate aparte pentru cultura poporului român, care necesita intervenții
imediate pentru conservarea patrimoniului său istoric. Palatul în sine, care a
avut funcțiune de reședință de vară a
regilor României până în 1947, a suportat

ample lucrări de consolidare și restaurare a elementelor de piatră ale soclului,
de asanare și termoizolare a subsolului,
de refacere integrală a învelitorii cu
tablă titan-zinc și a elementelor de
șarpantă, deteriorate din cauza acțiunii
nemiloase a intemperiilor. Totodată, în
cadrul proiectului, tâmplăria exterioară
existentă a fost înlocuită cu tâmplărie
confecționată conform modelelor origi
nale. Intervenția a necesitat reparații
ale tencuielilor interioare de la parter și
etaje și zugrăveli noi, restaurarea tâmplăriei interioare, repararea treptelor
masive din piatră de calcar deteriorate,
refacerea și modernizarea instalațiilor
interioare.

Proiect: Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului
Palatului episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“, a zidului de
incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare
Valoare totală: 21,9 milioane de lei
Valoare FEDR: 18,25 milioane de lei

PROIECTE
De asemenea, au fost prevăzute
lucrări de consolidare și restaurare a paraclisului palatului episcopal. Construit
în perioada 1886-1890 de arhitectul
francez André Lecomte du Noüy, Palatul
episcopal de azi a fost prevăzut cu un
paraclis și un turn-clopotniță, situate în
centrul clădirii regale. Când va fi deschis
spre vizitare, fostul palat regal de la
Curtea de Argeș își va dezvălui una dintre
cele mai ascunse opere de artă: fresca
legendei Meșterului Manole, situată în
partea superioară a sălii de recepție a
palatului.
Pe lângă restaurarea palatului în
sine, proiectul finanțat cu fonduri Regio
a vizat restaurarea unor corpuri-anexă,
care au primit deja funcțiuni compatibile
cu statutul de monument istoric. „În
spațiile restaurate vor fi expuse piese de
mobilier și imagini de epocă, înfățișând
aspectele legate de prezența familiei
regale la Curtea de Argeș, precum și
documente și imagini ale domnitorilor și
ierarhilor, începând cu ctitorii din secolul
al XVI-lea“, mai spune Marilena Urs.
O intervenție de importanță capitală a fost restaurarea bisericii de lemn
„Intrarea în biserică a Maicii Domnului“,
lăcaș de cult aflat într-o stare avansată
de degradare. Biserica, strămutată din
satul Palanga, comuna Amărăști (județul
Vâlcea), a beneficiat de lucrări de refa-

cere a învelitorii de șindrilă și a turnuluiclopotniță. Constructorii au aplicat tratamente specifice de creștere a rezistenței
la incendiu, precum și de fixare a bârnelor
dislocate. Pictura acestui lăcaș de cult
important a fost refăcută, pentru a duce
mai departe mesajul său divin.
Zidul de incintă al ansamblului arhi
tectural a fost consolidat prin injectarea
cu soluții din var hidraulic și nisip. Nă
pădit de mușchi și licheni, zidul a fost
tratat cu soluții antifungice. Intervenția
a presupus și refacerea paramentului de

piatră și cărămidă în zonele alterate, dar
și lucrări de consolidare a suprafețelor și
de creștere a impermeabilității.
Mai mult, pentru sporirea vizibilității
monumentului și pentru promovarea
activităților care vor avea loc aici, a fost
amenajat un punct de informare turistică, amplasat pe latura vestică a incintei.
„Pentru a nu obtura imaginea bisericii,
a fost realizată o clădire îngropată, mai
ales că terenul permitea aceast lucru.
Exista o denivelare de circa 6 metri între
platforma parcajelor și terasele zonei
de vest a parcului. Învelitoarea acestei
clădiri, în formă de terasă, va fi înierbată,
constituindu-se ca o prelungire a platformei principale a complexului“, explică
Marilena Urs. Toate lucrările cuprinse în
proiect au fost finalizate în martie 2022.
În acest moment se lucrează la amenajarea spațiilor expoziționale, pentru a fi
deschise publicului larg.
Resturarea ansamblului Palatul Epis
copal Curtea de Argeș va repune monumentul pe harta turistică a României.
Pentru creșterea numărului de turiști,
la peste 306.000 pe an, Arhiepiscopia
Argeșului și Muscelului are o strategie
care include creșterea vizibilității în
mass-media, dezvoltarea unor parteneriate cu instituții publice, agenți economici și organizații neguvernamentale,
realizarea unui circuit cultural-turistic
intern de vizitare a ansamblului.
APRILIE 2022
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10.000 de oameni care trăiesc într-un areal geografic redus pot interacționa mult mai ușor decât locuitorii marilor orașe. Comunicarea
și schimbul de experiență sunt mecanisme esențiale pentru combaterea excluziunii sociale și a discriminării de orice fel. E timpul să
vorbim de Nehoiu.

Nehoiu, orașul-comunitate
care aduce oamenii împreună

Dan L. Brumar

Cu o populație de circa 10.000 de
locuitori, orașul Nehoiu este situat în
zona montană a județului Buzău. Astăzi,
vă propunem să vorbim despre această
așezare, cunoscută, mai ales, pentru
prelucrarea lemnului. Recent, comunitatea locală a beneficiat de o investiție
importantă prin Regio, care a dus la
creșterea calității vieții locuitorilor.
Autoritatea locală a reușit să atragă peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea și
modernizarea centrului cultural „George
Băiculescu“, un important furnizor
de programe culturale și un mijloc de
interacțiune socială, între reprezentanții
comunității.
„Beneficiile sunt numeroase, cel mai
important este socializarea membrilor
comunității, într-un cadru relaxat,
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decent, recreativ. Oamenii comunică
cel mai bine când zâmbesc, aplaudă,
când recepționează și transmit emoții
pozitive. Deconectarea de la activitățile
cotidiene și participarea la activități

recreative mențin un echilibru în viața
comunității“, dezvăluie, pentru Regio,
primarul orașului Nehoiu, Ionuț Milea.
A fost inaugurat la 1 septembrie 2021,
într-o perioadă în care desfășurarea

PROIECTE

evenimentelor culturale și interacțiunea
neîngrădită erau imposibile din cauza
restricțiilor impuse de pandemie.

Care este rolul
centrului cultural
„George Băiculescu“
Gândit ca o platformă de networking,
un spațiu în care membrii comunității se
pot întâlni și pot schimba idei, centrul
cultural modernizat găzduiește acum
evenimente artistice „de scenă“, ateliere
și expoziții permanente, itinerare culturale, competiții din domeniul creativității
și îndemânării, expoziții de arte vizuale,
manifestări omagiale (Ziua Eroilor, Ziua
Națională, Ziua Europei, 8 Martie), street
show-uri pentru copii, Zilele BIAS (Buzău
International Art Festival). De asemenea,
edilii pregătesc un festival al tradițiilor
de iarnă, conferințe și comunicări pe
diverse teme de interes social.
Noutatea absolută pentru Nehoiu este reluarea unei activități culturale de care locuitorii au fost privați vreme de peste
trei decenii: proiecțiile de film. „Da, un
interes special l-a manifestat comunitatea
față de cinematograf, difuzarea de filme
fiind întreruptă vreme de peste 35 ani în
Nehoiu. Difuzăm filme pentru copii, filme
de interes general, iar accesul este gratuit.

Activitățile sunt organizate de echipa de
evenimente cultural-artistice și distractive, constituită din resursa umană a Casei
de Cultură George Băiculescu, a Bibliotecii
Alexandru Oproescu și a Centrului InfoTurism“, adaugă Ionuț Milea.
De serviciile noului centru cultural
din localitate nu beneficiază doar locuitorii orașului, ci și cei din localitățile
învecinate, dar și turiștii care poposesc
sau petrec zile de concediu în Nehoiu.
Proiectul mai are o componentă
recreațională, care a vizat amenajarea
a trei spații de joacă pentru copii, în aer
liber, care au funcționat și în perioada de
pandemie.

Fondurile europene,
șansa orașelor mici
și mijlocii
Centrul cultural din Nehoiu a fost
finanțat prin Regio, Axa prioritară
13 – „Sprijinirea regenerării orașelor
mici și mijlocii“, prioritatea de investiții

9b – „Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme
de discriminare“. Conform primarului
Ionuț Milea, investiția a fost o oportunitate pe care o localitate precum Nehoiu
nu o putea rata. Explicația este ușor de
întrezărit.
„Ca autoritate publică locală, eligibilă pentru finanțări din fonduri europene,
ne-am bucurat de posibilitatea de a
obține fonduri nerambursabile, care au
vizat atât investiții pentru dezvoltarea
capacității și eficienței instituționale,
cât și sprijin pentru proiecte locale de
infrastructură. Comunitatea, la rândul
ei, ca beneficiar direct, este interesată de
rezultatele acestor proiecte. Reprezintă
un plus considerabil în dezvoltarea și
evoluția ei“, explică primarul. Dacă fondurile nerambursabile alocate prin Regio
sunt șansa orașului de a spori calitatea
vieții locuitorilor săi, centrul cultural recent inaugurat este șansa comunității de
a fi mai unită ca oricând, de a împărtăși
valori comune.

Reabilitare, modernizare și dotare Centrul cultural George Băiculescu și spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu, județul Buzău
Valoare proiect: 9,4 milioane de lei
Valoare FEDR: 8 milioane de lei
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Transport public ecologic
în municipiul Hunedoara
La Hunedoara, primăria a
demarat un amplu proiect de
modernizare a transportului
public, cu sprijinul fondurilor
UE. Proiectul era necesar,
având în vedere că este oraşul
cu cea mai mare lungime
a traseelor de transport în
comun – 120 km.

Hunedoara - Coridorul Est - giratoriu nou construit, datorită căruia o rută importantă de transport în comun va putea deservi și spitalul

Alice-Claudia GHERMAN

Municipiul Hunedoara, anii 20202021, secolul XXI. Deşi nu este reşedinţă,
oraşul este cea mai mare localitate a
judeţului, având o suprafaţă de 98 kmp şi
o populaţie de circa 70.000 de locuitori.
Aici, în ultimii 20 de ani, numărul autoturismelor s-a dublat, ajungând la peste
25.000, în timp ce infrastructura a rămas
aceeaşi. În plus, normele europene cer
reducerea emisiilor de CO2. Societatea
locală de transport în comun deţine, însă, doar autobuze cu motoare „clasice“,
unele cu peste 1,5 milioane de km parcurşi. Se impune înnoirea parcului auto,
dar nu sunt bani. Ce să făcă administraţia
locală când toate încasările la bugetul
local nu depăşesc 10 milioane de euro,
anual? Îşi pune funcţionarii la treabă
pentru a gândi nu unul, ci trei proiecte
de accesare a fondurilor UE.
„Elaborarea proiectelor a fost făcută
de un grup relativ restrâns de angajaţi
ai Primăriei municipiului Hunedoara.
Avem, însă, o echipă de specialişti bine
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pregătiţi şi foarte motivaţi în a contribui
la reuşita acestor proiecte“, ne-a explicat
Ciprian Iancu, inspector principal în cadrul Biroului de Comunicare al Primăriei
municipiului Hunedoara. Echipa primăriei s-a uitat mai întâi la oraşele din
Occident, pornind de la ideea că, dacă

vrem o ţară ca afară, atunci trebuie să ne
inspirăm de la cei de acolo şi să muncim
în consecinţă! În ţările vestice, transportul modern al persoanelor în mediul
urban presupune autobuze ecologice,
într-un număr suficient pentru a acoperi
toate traseele, la intervale orare care să

Titlul proiectului: „Modernizarea transportului prin investiții în
transportul public ecologic – Coridorul de Vest“
Beneficiar: UAT Hunedoara
Buget total: 45,74 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 36,50 milioane de lei
Titlul proiectului: „Modernizarea transportului prin investiții în
transportul public ecologic – Coridorul Central“
Beneficiar: UAT Hunedoara
Buget total: 45,74 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 37,87 milioane de lei
Titlul proiectului: „Modernizarea transportului prin investiții în
transportul public ecologic – Coridorul de Est“
Beneficiar: UAT Hunedoara
Buget total: 45,63 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 35,38 milioane de lei
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şi încurajeze cetăţeanul să le folosească,
în detrimentul autoturismului personal.
Acolo există piste de biciclete şi sistem de
bike-sharing, sisteme computerizate de
management al transportului în comun
şi sisteme automatizate de management
al traficului rutier şi, evident, zone pietonale. De ce nu ar exista şi în Hunedoara?,
şi-au zis cei de la Primărie. Uite aşa a apărut un proiect mare, împărţit apoi în trei
componente, fiecare în limita a 10 milioane de euro, limita prevăzută de ghidul
de finanţare pentru astfel de iniţiative, în
cadrul POR 2014-2020. Proiectul a primit
numele „Modernizarea transportului în
municipiul Hunedoara prin investiții în
transportul public ecologic“ şi se împarte
în: Coridorul de Vest, Coridorul Central şi
Coridorul de Est. Cele trei componente au
o valoare investiţională aproximativ egală
şi vizează reabilitarea străzilor pe care
circulă transportul în comun, realizarea
unor zone pietonale, reabilitarea şi modernizarea mai multor străzi şi trotuare
din cartiere, inclusiv a iluminatului public.
De asemenea, proiectul mai cuprinde
achiziţionarea a 20 de autobuze hibrid şi
tot atâtea staţii de încărcare, modernizarea a 32 de staţii de autobuz existente
şi amenajarea de 6 noi staţii, realizarea
unui sistem inteligent de management
al traficului, semaforizarea intersecţiilor,
montarea de camere video suplimentare,
realizarea şi implementarea unui sistem
informatic de management al transportului în comun, piste pentru biciclişti,

ete

i pistă de bicicl
Hunedoara – Coridorul Central - lucrăr

mai multe staţii pentru închirierea de
biciclete, achiziţionarea a circa 400 de
biciclete disponibile pentru închiriere,
plantări de arbori şi montare de mobilier
urban nou şi modern. Lucrările la două
coridoare au început deja de anul trecut,
în timp ce la Coridorul de Vest vor începe anul acesta. Există şi o particularitate
a întregului proiect de modernizare din
municipiul Hunedoara, şi anume: toate
pistele de biciclete create vor duce spre
Castelul Corvinilor şi spre Centrul Vechi
al Hunedoarei, pentru ca localnicii şi tu-

riştii, să poată ajunge cu bicicleta la aceste obiective. Vizitatorii au posibilitatea
să se relaxeze, într-o nouă zonă, exclusiv
pietonală, plimbându-se pe malul Cernei
(o amenajare implementată printr-un
alt proiect european) sau să participe la
evenimentele de la Castelul Corvinilor.
„Până acum, este cel mai amplu proiect, atât ca desfăşurare, cât şi ca valoare
financiară, pe care o primărie din judeţul
Hunedoara a reuşit să îl întocmească,
pentru care să obţină finanţare europeană şi să înceapă să îl transpună în rea-

Hunedoara - Coridorul Central - viitoare autogară - simulare grafică
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Hunedoara - Coridorul Est - strada Mureșului (o stradă importantă) reabilitată și modernizată

litate. Proiectul a fost primit foarte bine
de către hunedoreni, încă de la început,
fiindcă rezolvă câteva probleme importante ale oraşului: transport în comun la
standarde actuale, trafic rutier fluidizat,
străzi modernizate, zone pietonale reabilitate sau nou create, piste de biciclete,
de la un capăt în celălalt al oraşului, zone
verzi revigorate, plus diminuarea noxelor

Hunedoara - Coridorul Central - pista de biciclete aflată în lucru

produse de traficul auto actual. Prin proiect este vizat aproape fiecare cartier al
Hunedoarei“, explică inspectorul Ciprian
Iancu. „În momentul în care ne‑am
propus să atragem 30 de milioane de
euro pentru modernizarea transportului,
mulţi ne-au spus că nu vom reuşi, mai
ales că Hunedoara nu este reşedinţă de
judeţ. Nevoile oraşului au primat însă şi

ne-am încăpăţânat să căutăm soluţii.
Sunt convins că proiectul va reprezenta
un pas mare spre modernizare urbană
în Hunedoara şi chiar un model de bune
practici“, completează Dan Bobouţanu,
primarul municipiului Hunedoara.
Autorităţile speră ca lucrările, pe
toate cele trei proiecte, să se finalizeze
până la 31.12.2023.

Performanță în business
cu bani europeni
Dan L. Brumar

Cea mai valoroasă resursă atunci când
vrei să fii competitiv este timpul. Câtă
vreme ții pasul cu competitorii, vei reuși
să te impui pe o piață dinamică și provocatoare. O companie românească din
domeniul producției de textile a parcurs
rapid etapele în procesul de dezvoltare,
datorită unei investiții realizate cu sprijinul Regio.
Coneltex Suceava era și înainte de
2019 un jucător important pe piața
confecțiilor textile pentru casă și hoteluri. Calitatea produselor realizate aici
(lenjerii de pat, cuverturi, pilote și perne)
era o carte de vizită pentru compania
fondată în 1993. Însă reprezentanții
societății și-au propus să extindă capacitatea de producție și să atace piețe noi,
chiar internaționale. Mai mult, aceștia
urmăreau implementarea unei soluții
software pentru realizarea de modele
complexe de broderie pentru lenjeriile
de pat. Pentru aceasta aveau nevoie de
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echipamente noi, de ultimă generație,
care nu sunt atât de accesibile din punct
de vedere financiar. Compania a văzut în
Programul Operațional Regional 20142020 o șansă de a-și îndeplini țintele
economice.

În 2016, compania a aplicat pentru
atragerea unei finanțări de peste 1,9
milioane de lei, vitală pentru creșterea
vizibilității produselor sale și pentru
„atacarea“ unor piețe noi. Trei ani mai
târziu, reprezentanții societății au putut

PROIECTE
vedea rezultatele incontestabile ale
investiției.
„Accesul la fonduri europene asigură
dezvoltarea capacității de producție,
într-un ritm mult mai accelerat, achizițio
narea de echipamente noi mai productive și, implicit, realizarea de produse de
calitate. Fără proiectul încheiat în anul
2019, tot procesul de achiziționare a echipamentelor ar fi durat, poate, zece ani,
din fonduri proprii. Le-am fi cumpărat pe
rând, unul câte unul“, mărturisește, pentru Regio, Ion Șvenduneac, managerul
companiei Coneltex.

Rezultatele companiei,
peste așteptări
La semnarea contractului de fi
nanțare, compania avea ca obiective
creșterea cu 25,81% a capacității de
producție și o creștere cu 28% a pro
ductivității muncii. Deși poate suna ca
un ecou al unor vremuri apuse, toate
companiile își fac planuri de viitor, în
acești termeni. Din cele spuse de Ion
Șvenduneac, compania sa arată azi mai
bine decât estimase inițial. Țintele au
fost depășite, în pofida celor doi ani de
pandemie, grei pentru majoritatea afacerilor. Cum a reușit Coneltex? Ei bine,
există o explicație. De fapt, mai multe.

Proiect: Dezvoltarea capacității de producție a societății Coneltex SRL
Valoare totală: 3,74 milioane de lei
Valoare FEDR: 1,9 milioane de lei
„Din fericire, noi nu am fost afectați
foarte mult, având propria rețea de
distribuție, foarte mulți clienți fideli în
toată țara și o poziție destul de stabilă pe
piață. De asemena, vânzările online au
crescut semnificativ, în acea perioadă“,
mai spune managerul.
Anul 2022 ar putea fi cel mai bun din
punct de vedere financiar, dar și un punct

de cotitură în istoria companiei. Coneltex
produce confecții din bumbac, neted sau
creponat, bumbac satinat și damasc care
până acum au fost absorbite de piața
internă. După aproape 30 de ani în care
a câștigat notorietate pe plan intern, societatea se gândește și la export. Acest
lucru va fi posibil, spune Ion Șvenduneac,
datorită echipei sale dinamice. Da, forța
de muncă este vitală pentru succesul oricărei companii, indiferent de domeniul
de activitate. Coneltex are, în prezent,
81 de angajați, dintre care 7 s-au alăturat
echipei pe durata derulării contractului
de finanțare. În ciuda provocărilor de pe
piața muncii, Ion Șvenduneac spune că a
găsit o soluție pentru a acoperi necesarul de profesioniști la nivelul companiei
sale.
„Oameni calificați în domeniul con
fecțiilor nu prea se găsesc, dar aceasta
nu este o problemă gravă pentru societatea noastră, întrucât oferim pregătire
și îndrumare persoanelor interesate“, a
explicat managerul.
Coneltex Suceava este un exemplu
de reușită românească, într-o industrie
în continuă expansiune și într-o permanentă căutare de soluții inovatoare care
să sporească vizibilitatea unei companii
orientate spre profit.
APRILIE 2022
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Pe Bulevardul Metalurgiei nr. 89 din București a apărut, în mai puțin de doi ani, un campus școlar, despre care se spune că ar fi
cel mai modern din țară. Din toamna anului trecut, în complexul educațional de la Liceul Tehnologic Dacia, fostul Colegiu „Miron
Nicolescu“, învață, în condiții excepționale, copii de toate vârstele. De la grădiniță și până la liceu.

Liceul Tehnologic Dacia,
transformat în campus modern

Rodica Vînjeanu

Săli de clasă ultramoderne, terenuri
de sport în aer liber și o sală de sport
la standarde internaționale, o altă
sală multifuncțională pentru seminarii,
festivități, spectacole. Două cămine pentru elevi, gândite special pentru a avea
clar delimitate zona pentru odihnă de
o zonă de relaxare și o alta de învățare,
dar și o cantină unde copiii să se poată
hrăni „ca la mama acasă“, renunțând
la fast-food și la covrigi. Așa arată
acum campusul de la Liceul Tehnologic
Dacia, din sectorul 4 al Capitalei, după
o investiție de peste 54 de milioane de
lei, din care circa 40 de milioane provin
din fonduri europene, accesate prin
Programul Operațional Regional 2014 –
2020. „În ultimii 4 ani, Sectorul 4 a reușit
să atragă aproape 100 de milioane
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„În ultimii 4 ani, Sectorul 4 a reușit să atragă
aproape 100 de milioane de euro, bani pe care
i-am investit în educație, în sănătate,
în infrastructură și în mediu. Ne bucurăm împreună
de impactul investițiilor europene. “

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

de euro, bani pe care i-am investit în
educație, în sănătate, în infrastructură
și în mediu. Ne bucurăm împreună de
impactul investițiilor europene. Datorită
eforturilor făcute de Uniunea Europeană
și de autoritatea locală avem, în acest
moment, foarte multe rezultate, drept
pentru care vom continua investițiile
în sistemul educațional, medical și în
protecția mediului“, a declarat Daniel
Băluță, primarul Sectorului 4, la inaugurarea campusului, în septembrie 2021.

În urma acestei investiții, clădirea
existentă a fostului Colegiu „Miron
Nicolescu“, construită acum mai bine de
30 de ani și care a găzduit înainte de 1989
Liceul Industrial nr 1 - IMGB, a fost complet reconfigurată, reabilitată și modernizată. S-a demolat totul până la „scheletul“
de beton armat, fiind apoi construită o
clădire nouă și modernă cu 22 de săli de
clasă, 5 ateliere, 4 laboratoare, 3 cabinete
de curs și birouri administrative. Sala de
sport care rămăsese în paragină a fost,

PROIECTE
de asemenea, complet renovată. Cu o
suprafață de 570 mp, sala găzduiește
acum și orele de sport, dar și competiții
sportive între licee. În funcție de anotimp,
elevii mai pot folosi și două terenuri de
sport în aer liber proaspăt amenajate.
„Sistemul de învățământ trebuie
să fie fundația pe care comunitatea
noastră să se dezvolte. Tocmai de aceea,
investițiile în educație și în infrastructura
școlară au fost și sunt prioritatea mea.
În acest liceu nu am investit doar într-un
campus educațional de ultimă generație,
ci am investit, în primul rând, în viitorul
copiilor noștri, pentru care am creat cele
mai bune condiții de studiu. Școala este
cel mai sigur instrument pentru ca acești
copii să se dezvolte frumos, să își creeze
propriul drum către carieră și să devină
adulți responsabili. Și, de aceea, este de
datoria noastră să îi sprijinim cu toate
resursele pe care autoritatea locală le
poate pune la dispoziție“, ne-a declarat
primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.
De aceea, pe lângă reabilitarea
liceului, proiectul a vizat și amenajarea
a două cămine. Este vorba despre construirea unui cămin de fete și reabilitarea
şi extinderea căminului de băieţi, cu un
total de 75 de camere, dispuse astfel: 51
de camere de câte 4 persoane, 20 de camere cu câte 6 locuri și 4 camere dimensionate pentru persoane cu dizabilități,

Proiect: „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89“
Valoare totală: 36.549.537,68 lei
FEDR: 25.426.841,55 lei
tot cu câte 4 locuri. Camerele au locuri
special amenjate pentru studiu și băi
proprii. Elevii au la dispoziție și o cantină
în care vor putea lua masa, pregătită în
bucătăria celor două cămine, dar și o
sală de evenimente cu o capacitate de
peste 400 de locuri pentru spectacole,

seminarii, proiecții de film.
Acum, aproximativ 750 de copii se
bucură de facilităţile pe care le oferă
noul campus şcolar, dotat la standarde
europene, iar în incinta acestuia sunt
în curs de finalizare lucrările la o nouă
gradiniță, pentru 100 de copii.
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Un teren dezafectat, ajuns groapa de gunoi a localității, a fost transformat cu 8 milioane de lei într-un superb parc, oază de liniște
și relaxare pentru locuitorii orașului Tismana, din judeţul Gorj. Aflat la „coada“ lacului de acumulare de pe râul Tismana, parcul este
locul ideal și pentru turiștii care pot admira, de aici, o priveliște care-ți taie răsuflarea.

Parc de 8 milioane de lei, pe fosta
groapă de gunoi a orașului Tismana

Rodica Vînjeanu

Tismana este un oraș mic, având
doar 6.800 de locuitori, cu tot cu cele
10 sate aparținătoare. Dar este un
orășel frumos și renumit, mai ales în
rândul turiștilor și al pelerinilor. Când
spui Tismana, te gândești la Mănăstirea
Tismana, cel mai vechi aşezământ monahal din Ţara Românească, unde anual
sute de mii de credincioși vin aici să se
roage la moaștele Sfântului Nicodim,
ocrotitorul Olteniei. Fiind înzestrat cu
un har deosebit, Sfântul Nicodim a făcut minuni, mărturiile vorbind despre
izgonirea diavolilor din oameni şi tămăduirea bolilor şi neputinţelor. Se spune
că Nicodim intra în foc şi ieşea apoi
nevătămat, nefiind atins niciun petec de
haină şi niciun fir de păr. Și Mănăstirea
Tismana nu este singura atracție din
zonă. Aici mai pot fi vizitate Biserica de
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lemn „Nașterea Maicii Domnului“ - sat
Gornovița, Ansamblul Schitul Cioclovina
de Jos, Biserica „Buna Vestire“ și Biserica
„Sfinții Voievozi“.

De asemenea, la Tismana turiștii mai
sunt atrași de Muzeul Tezaurului BNR,
care are, de asemenea, o istorie extraordinară. Între 1944 și 1947, o parte

PROIECTE
din tezaurul României a fost adăpostit
la Tismana. Prima dată, cele 212 tone
de aur au stat în beciul mănăstirii, după
care au fost duse în stânca muntelui.
Pe 26 iulie 2016, Banca Națională a
României a inaugurat Muzeul Tezaurului
BNR de la Tismana, amplasat în peștera
din apropierea mănăstirii, acolo unde a
fost ținut tezaurul.
Dar natura e inegalabilă și Tismana
se poate lăuda cu rezervații naturale
de interes național: Cotul cu Aluni,
Izvoarele Izvernei, Muntele Oslea,
Pădurea Tismana-Pocruia, Peștera Gura
Plaiului, Rezervația botanică Cioclovina,
Peştera Haiducilor, Peştera Pârgavului
sau Peştera Liliecilor.
Pe lângă atâtea atracții, turiștii vor
avea acum și un loc de relaxare și odihnă
– parcul din orașul Tismana, construit de
la zero, cu peste 8 milioane de lei, din
care cea mai mare parte este reprezentată de fondurile europene. În anii ʾ80,
pe terenurile aflate la „coada“ lacului de
acumulare, de pe râul Tismana, au existat o brutărie și o fabrică de betoane, cu
anexele aferente, dar odată cu realizarea
amenajărilor hidrotehnice Tismana Aval,
acestea au fost dezafectate și demolate
parțial.
După Revoluție, în anii ʾ90, a fost

Proiect: Înființare parc și grădină în orașul Tismana, inclusiv modernizare drum de acces
Valoare totală: 8.084.244,01 lei
FEDR: 8.031.377,89 lei
creat, ilegal, un depozit de deșeuri din
construcții, care a fost închis, în anul
2000. Începând cu anul 2000 și până la
realizarea investiției, terenul a fost abandonat, devenind chiar groapa de gunoi
a orașului. Abia în 2017, după semnarea

contractului de finanțare, locul și-a
schimbat încet-încet înfățișarea.
„A fost realizat un pavilion multifuncţional, care poate fi folosit pentru
manifestări artistice, dar şi pentru alte
activităţi. Este ca o scenă, care beneficiază de toate dotările necesare. Parcul are
un sistem de irigaţie inteligent, subteran,
care este acţionat de la un pupitru de comandă. Parcul cuprinde bănci, alei pe care se pot face plimbări cu bicicleta, plante
ornamentale, o zonă pentru fitness în aer
liber, conectare la reţea WI-FI“, ne-a explicat primarul Petre Narcis Remetea. În
plus, a fost asfaltat şi drumul care trece
prin apropiere, precum şi o parcare auto.
„Prin realizarea acestei investiții importante pentru orașul Tismana, locuitorii beneficiază de spații verzi, amenajate
pentru recreere și petrecerea timpului
liber, de locuri de joacă pentru copii și
de un teren de sport multifuncţional, în
special pentru persoanele cu dizabilități.
De asemenea, a fost îmbogățită biodiversitatea din zonă, prin plantarea unor
arbori deosebiți și a unor flori ornamentale, specii adaptate condițiilor climatice
locale“, mai spune primarul localității
aflate la 30 de kilometri de Târgu Jiu.
APRILIE 2022
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O firmă din Oradea demonstrează, de peste 18 ani, că una dintre cele mai importante reguli în afaceri este să nu te abați de la
calitate. Premiată la nivel național în domeniul producției de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare, firma Valtryp s-a
extins, în ultimii ani, cu ajutorul fondurilor europene. Investițiile făcute într-o nouă hală de producție, dotată la nivelul exigențelor, au
făcut ca afacerea să aibă o evoluție importantă. Administratorul societății, Vasile Valeriu Trip, ne-a explicat care au fost beneficiile
aduse de proiectul implementat prin Regio.

Inginerul Vasile Valeriu Trip, despre afacerea
pe care o conduce și o dezvoltă din anul 1994:

„Investițiile făcute cu
fonduri europene au adus
o evoluție importantă
firmei noastre“

Regio: Ce s-a îmbunătățit în afacerea
dumneavoastră odată cu finanțarea
europeană obținută?
Vasile Valeriu Trip: Proiectul prin care s-a construit noua hală de producție,
finanțat cu fonduri europene, a adus
o evoluție importantă a companiei
Valtryp, din toate punctele de vedere.
Le putem oferi acum angajaților condiții
de lucru superioare: spațiul a fost amenajat cu facilități moderne, calitative
și funcționale. Facilitățile din zona de
birouri a halei sunt la fel ca și cele din
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zona de producție. Acest fapt sporește
satisfacția angajaților și determină
creșterea nivelului de motivație.
În plus, infrastructura de producție
și compartimentarea spațiului din noua
hală de producție oferă o mai bună
trasabilitate a procesului de producție,

eliminarea timpilor morți și dă posibilitatea îmbunătățirii procesului tehnologic.
O consecință directă a acestor elemente
este îmbunătățirea calității serviciului,
creșterea cantității de producție, prezentarea unor garanții suplimentare față
de clienți și o compatibilitate sporită cu

„Proiectul prin care s-a construit noua hală de
producție, finanțat cu fonduri europene, a adus o
evoluție importantă a companiei Valtryp, din toate
punctele de vedere.“

Vasile Valeriu Trip

INTERVIU
standardele certificate de calitate din
industrie.
Regio: Ce vă diferențiază față de alte
afaceri similare din România?
Vasile Valeriu Trip: Succesul și longevitatea societății Valtryp sunt determinate de profesionalism, calitatea serviciilor,
prețul bun, seriozitate și livrare la timp.
Ascensiunea societății Valtryp și activitatea neîntreruptă, din anul 1994 până
în prezent, vin ca urmare a unor eforturi
susținute și a dedicării necondiționate
din partea fondatorilor. S-ar putea afirma faptul că deosebirea dintre Valtryp
și alte afaceri similare este consecvența
cu care sunt respectate reperele fundamentale. Pentru noi, seriozitatea și profesionalismul sunt rezultatul organizării
performante, susținute de un centru de
autoritate stabil, în vreme ce calitatea
serviciilor, prețul bun și livrarea la timp
sunt consecința exigențelor persoanelor
care coordonează activitatea societății.
Consider că obiectivul primordial al unei
afaceri ar trebui să fie dedicația față de
elementele care o constituie și efortul
pentru performanță, astfel încât succe-

sul să apară ca o consecință colaterală,
nicidecum că o țintă directă. Prin prisma
modului de abordare, acest aspect ar
putea constitui o altă diferență între

Valtryp și alte afaceri de profil. Precizez
că Valtryp nu este și nu a fost deținută de
acționariat străin, în pofida dificultăților
financiare cu care s-a confruntat în unele
momente, pe parcursul existenței. Prin

APRILIE 2022

23

INTERVIU
aceasta, Valtryp este prima firmă cu
capital 100% românesc din industria automotive, cu specializarea de prelucrare
a volanelor în piele și lemn piele.
Regio: Cu fonduri Regio ați construit
o nouă hală de producție. Cum a fost
gândit proiectul și ce beneficii a adus?
Vasile Valeriu Trip: Fiecare detaliu a
fost proiectat și executat cu acuratețe,
fără să se facă rabat la calitatea materialelor. Ne bucurăm acum de noile
facilități implementate, care au crescut
calitatea muncii. Noua hală are 4600 de
metri pătrați utili și, în prezent, 180 de
persoane își desfășoară activitatea aici.
Spațiul de producție a fost dotat cu
echipamente performante de producție
și spații destinate depozitării. Separat,
există toalete și vestiare moderne care
sunt igienizate zilnic, precum și o sală de
mese spațioasă și modernă, disponibilă
angajaților. Avem și un spațiu compus
din 9 birouri foarte spațioase și 2 săli de
conferințe, toate amenajate cu mobilier
și aparatură electronică. Sistemele de
încălzire, răcire și recirculare a aerului
sunt pe bază de ventilație naturală și au
fost instalate pe toată suprafața halei.
Regio: Ce planuri de dezvoltare pentru
viitor aveți?
Vasile Valeriu Trip: Am accesat un
proiect pentru obținerea de fonduri
europene pentru celule fotovoltaice.
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Proiect: „Construire hală producție, cabină poartă și împrejmuire teren“
Beneficiar: SC Valtryp SRL
Valoare totală: 3,83 milioane de lei
FEDR: 3,25 milioane de lei
Ne propunem să continuăm acest
demers până în punctul în care sarcina
de energie electrică va fie acoperită integral din surse proprii. Astfel, Valtryp va
deveni una dintre primele companii din
România cu capital autohton, independentă din punct de vedere energetic. Mai
mult, intenționăm să accesăm fonduri
europene pentru construcția unei a doua hale într-un alt oraș din județul Bihor.
Prin acest demers, încercăm să oferim

locuri de muncă și în alte orașe și să
susținem activitatea economică a zonei.
Intenționăm să continuăm demersurile
privind procesul de recrutare și selecție
în vederea ocupării locurilor de muncă
vacante, dar, în același timp, să implementăm mijloace tehnice și electronice
performante, capabile să substituie
deficitul de forță de muncă de pe piața
românească și să maximizeze, astfel,
randamentul procesului de producție.

IDEI EUROPENE

Energie verde
pentru Muzeul
Național de Artă

Malta

Situată în capitala Valletta, Auberge d’Italie/Berġa tal-Italja, în malteză, este o
clădire monument istoric de secol al XVI-lea ce a fost transformată într-un edificiu perfect ecologic. Găzduiește astăzi Mużew Nazzjonali tal-Arti, adică Muzeul
Național de Artă din Malta (MUŻA). Cu ajutorul fondurilor UE, celebra clădire a fost
modernizată, pentru ca nevoile energetice să fie asigurate din surse regenerabile.

Alice-Claudia GHERMAN

Construită în diferite faze, la sfârșitul
secolului al XVI-lea, pentru a găzdui
Cavalerii Ospitalieri, vorbitori de limbă
italiană, din Malta, clădirea Auberge
d’Italie a fost realizată, iniţial, în stil
manierist, de Girolamo Cassaro, pentru
ca în 1680, în timpul marelui maestru
Gregorio Carafa, să i se confere un caracter baroc. De-a lungul timpului, Auberge
d’Italie a fost folosită în diferite scopuri,

ca sediu militar, pe post de cazinou, apoi
ca muzeu, școală de artă, tribunal, birou
poștal sau pentru diferite departamente
guvernamentale.
Astăzi, aici se află colecția națională
de artă a Maltei. Acest lucru a fost
posibil prin iniţierea unui proiect de
eficientizare energetică a vechii clădiri
şi crearea unui spaţiu adaptat cerinţelor
unui muzeu din secolul XXI. Renovările
au vizat transformarea edificiului într-o
clădire autonomă energetic și cu o amprentă redusă de carbon.
Proiectul a îmbunătățit performanța
energetică generală a clădirii, prin adăugarea de caracteristici noi de eficiență
energetică, la cele deja existente. De
exemplu, pereții originali groși de calcar
ofereau deja o bună izolare termică,
asigurând clădirii răcoare vara și căldură
iarna. Curtea centrală asigura şi ea
ventilație încrucișată și iluminare natu-

rală. Ferestrele originale ale clădirii, în
schimb, au fost modernizate cu geamuri
secundare, duble. A fost adăugat un nou
strat de izolație pe acoperiș și au fost
instalate panouri fotovoltaice pentru a
furniza energia necesară infrastructurii
mecanice și electrice a muzeului.
De asemenea, au fost montate sisteme de încălzire și de aer condiționat,
monitorizate și controlate de un sistem
de management al clădirii. Acesta
folosește senzori plasați în întreaga clădire şi, împreună cu o serie de algoritmi,
face ajustări la încălzire sau răcire, în
funcție de numărul de oameni prezenți.
A fost instalat şi un sistem inteligent de
iluminat artificial, cu lămpi LED. Senzorii
detectează în ce părți ale clădirii există
activitate, iar un computer ajustează
automat intensitatea la nivelul dorit.
Proiectul este un exemplu de bune
practici de modernizare a unei clădiri
istorice, la cerințele moderne.

Ştiaţi că…?
Malta nu are râuri, nici lacuri?
Singurul izvor de apă, nepotabilă,
se află pe insula Gozo ● Capitala
Valletta este cea mai mică din UE
(are mai puţin de 1 km pătrat)?
● În Malta există 365 de biserici,
câte una pentru fiecare zi?

Titlul proiectului: „Energie Netă Zero pentru Muzeul de Artă MUŻA“
Beneficiar: Oficiul Patrimoniului din Malta
Buget total: 9,14 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 7,31 milioane de euro
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Incubator pentru inovaȚii
durabile

Belgia

BlueChem este primul incubator de chimie durabilă din Belgia și locația ideală
pentru ca start-up-urile și IMM-urile din domeniu să poată inova, să se dezvolte şi
să reuşească să-și aducă produsele pe piață, atingându-şi, astfel, rapid potențialul
comercial. Existenţa acestui incubator se datorează accesării fondurilor UE.

Alice-Claudia GHERMAN

BlueChem și-a deschis porțile în mai
2020, în parcul de afaceri eco-eficient
Blue Gate Antwerp, situat în inima celui
mai mare cluster de profil din Belgia,
dar şi din Europa. Clădirea de ultimă
generație a BlueChem găzduiește birouri, spații de lucru flexibile și laboratoare.
Când s-a deschis, aproape jumătate din
spațiul său de laboratoare a fost ocupat
imediat de primele start-up-uri.
BlueChem, realizat cu fonduri UE, se
concentrează pe patru domenii vitale:

utilizarea deșeurilor și a subproduselor,
substanțe chimice regenerabile, produse
durabile avansate și optimizarea proceselor. „Este un parteneriat unic între guvern, industrie și instituții de cunoaștere,
cu ambiția comună de a consolida industria chimică din Flandra și de a dezvolta
produse pentru economia circulară“, explică Frank Beckx, președinte BlueChem.
Finanțarea este oferită companiilor
pentru a le permite să își personalizeze
laboratoarele. Serviciile de asistență
oferă consiliere financiară, juridică și
de dezvoltare a afacerilor, precum și
asistență în domenii precum datele,
inteligența artificială sau reglementările
de siguranță. Companiile au, astfel, acces
direct la cunoștințele și expertiza rețelei
extinse BlueChem de firme chimice
naționale și internaționale.

Pentru Flandra, inovarea și antreprenoriatul în domeniul chimiei constituie
elemente cheie ale economiei regionale.
În plus, pot fi puse în aplicare și măsuri
importante pentru protecția mediului.
BlueChem oferă facilitățile potrivite, în
locul potrivit, pentru a permite ca ideile
inovatoare să pătrundă în companii noi,
cu un accent puternic pe durabilitate și
economia circulară.
Unele firme din cadrul BlueChem
explorează subiecte precum conversia
deșeurilor și a CO2 în substanțe chimice
reutilizabile și dezvoltă aplicații industriale
pentru materiale pe bază de bio-produse,
altele caută să facă mai multe produse reutilizabile și reciclabile sau să producă mai
mult, folosind mai puțină energie și materii
prime și generând mai puține deșeuri.
Incubatorul facilitează colaborarea între
rezidenții săi, companiile externe, clusterele de inovare și instituțiile de cunoaștere.

Ştiaţi că…?
Cea mai lungă linie de tramvai din
lume se află în Belgia şi are 68 de
km lungime? ● Autostrăzile Belgiei
se zăresc din spaţiu, deoarece
toată reţeaua este iluminată
în anotimpul rece? ● Saxofonul
a fost inventat în Belgia de către
Adolphe Sax, în anul 1840 ?

Titlul proiectului: „BlueChem: incubatorul pentru inovații chimice
durabile în regiunea flamandă“
Beneficiar: BlueChem
Buget total: 8,68 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 3,47 milioane de euro
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UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
Berliner ENERGIETAGE/Zilele Energiei
la Berlin

Berlin, Germania, 2-6 mai 2022
Conferința anuală a Energiewende („tran
ziția energetică“) din Germania găzduiește,
ca în fiecare an, zeci de evenimente indi
viduale și mese rotude, în ultima lună a
primăverii. Co-gazde ale conferinței vor
fi aproximativ 80 de instituții majore
din domeniile construcțiilor, energiei și
locuințelor, dar şi ministerele federale şi
chiar instituții europene precum Comisia
Europeană. Zilele Energiei vor totaliza 200
de ore de program de conferință la care
vor lua cuvântul 300 de vorbitori calificați.
https://energy-cities.eu/
Pack Show 2022

Bucureşti, România,
11-14 mai 2022
Organizat anual, Pack Show este cel mai
mare eveniment pentru industria de
packing din România şi Europa de SudEst. Timp de patru zile, liderii industriei
vin la Pack Show să prezinte cele mai noi
tehnologii, ambalaje şi soluţii de ambalare
inovatoare. Evenimentul se va ţine la
Romexpo, pavilionul B1. Evenimentul
promovează discuţiile faţă în faţă cu
liderii industriei şi oferă pârghiile necesare
pentru dezvoltarea micilor afaceri în
domeniu. https://www.vinsieu.ro

Conferința Europe talks about Solidarity

Helsinki,
Finlanda, 18-20 mai 2022
Conferința „Europa vorbeşte despre soli
daritate“/Europe talks about Solidarity“
va oferi un spațiu pentru dezbateri privind
tematica solidarității pe continentul euro
pean. Evenimentul va reuni experți care vor
pune în discuție înțelegerea conceptului
de solidaritate în sectorul tineretului și va
prezenta diferite perspective ale acestuia,
oferind un spațiu pentru un dialog deschis.
O parte a programului va fi dedicată
creării contextului pentru schimburi de
experiențe între participanți. https://
www.salto-youth.net
Conferința internațională Making Cities
Livable (IMCL) 2022

Le Plessis-Robinson (Paris),
Franţa, 18-20 mai 2022
Arhitectura și marginile spațiului public:
instrumente și strategii pentru o nouă
agendă urbană, acestea sunt temele IMCL
2022. În acest an, locul principal ales este
Le Plessis-Robinson, în regiunea Paris,
un exemplu remarcabil de modernizare
suburbană și transformare dintr-o sub
urbie monoculturală într-o comunitate
mixtă, accesibilă pe jos, construită pe
principiile universale ale urbanismului și
spațiului public. Vor fi împărtășite și alte

exemple din Europa, SUA și alte părți ale
lumii. Conferința va prezenta studii de caz
aprofundate ale zonei Parisului, inclusiv
noi eforturi pentru un „Oraș în 15 minute“,
provocări ale accesibilității și deplasării etc.
https://energy-cities.eu/

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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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Telefon: 0372 11 14 09
Website: www.inforegio.ro, www.mdlpa.ro
https://www.facebook.com/inforegio.ro

$
Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional și co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Numele Proiectului:
„Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării, managementului,
evaluării, informării și promovării Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015-2019“
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