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Importanța educației, dobândirea abilităților necesare pentru era
digitală, implicarea tinerilor în construirea unui viitor mai incluziv.
Acestea sunt doar câteva dintre prioritățile pe care le urmărește
Fondul European de
Dezvoltare Regională
fiecare stat european.
2022 este, de altfel, Anul european al tineretului. În toate
țările membre ale Uniunii Europene, o serie de acțiuni vizează
UNIUNEA
EUROPEANĂ rolului tinerilor în societate. Generația
conștientizarea
importanței
următoare va fi așa cum o pregătim, iar investițiile în educație sunt
vitale.
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European de pentru o reformă importantă, atât la
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se
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nivelul programei pentru învățământul preuniversitar, cât și în
UNIUNEAstructura
EUROPEANĂ examenelor susținute de absolvenții
ceea ce privește
ciclurilor gimnaziale și liceale. În plus, în ultimii ani, s-au făcut pași
importanți în ceea ce privește reabilitarea școlilor, dotarea acestora
cu echipamente de ultimă generație și materiale didactice moderne.
Fondul European
de
Cu ajutorul fondurilor
europene,
investițiile în baza materială au dus
Dezvoltare Regională
la creșterea calității condițiilor de desfășurare a actului educațional.

În acest număr al revistei Regio, vă invităm să descoperiți câteva
proiecte prin care mai multe unități de învățământ au fost reabilitate
și echipate la standarde moderne. Grădinițe, școli și licee care, din
toamnă, vor contribui la pregătirea unei noi generații.
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DIN REGIUNI
Locuinţe şi centru comunitar
la Carei

Condiții mai bune pentru transporT
tul cu bicicleta în Deva şi Hunedoara. Cele
două municipii din judeţul Hunedoara au
accesat fonduri europene pentru finalizarea traseelor din centrele orașelor. În Hunedoara, reţeaua
de piste va totaliza circa patru kilometri și va forma o buclă pe
bulevardele Dacia, Traian şi Republicii. Acestea vor traversa
zonele gării, Bucegi, Sanitas, Cora şi Gambrinus. Bicicliștii vor
avea acces și în zona pietonală de la Castelul Corvinilor. În
Deva vor fi construiți peste trei kilometri de piste de biciclete
cu staţii de „bike-sharing“.

Noi proiecte cu finanțare europeană de care vor beneficia
locuitorii din Huși. În municipiul din județul Vaslui va fi construit un teatru de vară, în zona Recea, și va fi înființat un Club
al Seniorilor. Investițiile se ridică la peste 2,3 milioane lei.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Regional 2014 – 2020 a încheiat, în total, recent, 19 noi
contracte de finanțare, în valoare totală nerambursabilă
de 28.566.514,11 lei. Dintre acestea, 10 proiecte
modernizarea serviciilor sociale, cultuNO vizează
rale
şi
educaţionale. Alte 9 proiecte au ca
R
obiectiv creşterea competitivităţii unor
microîntreprinderi, prin dezvoltarea
activităţii şi achiziţionarea de echipamente moderne.
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Piste de biciclete în
Hunedoara și Deva
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Teatru de vară la Huși

T
ES
D-

NO
RD

13,2 milioane de lei vor aduce bucurie oamenilor cu
posibilităţi financiare reduse din municipiul Carei, judeţul
Satu Mare. În această lună a fost semnat contractul aferent
proiectului „Construire Locuințe Sociale și Centru comunitar
integrat medico-social în municipiul Carei“, proiect finanțat
prin POR 2014-2020. Astfel, vor fi construite 3 clădiri de
locuit, la care să aibă acces nediscriminatoriu familiile a
căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă
în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile
pieţei. De asemenea, proiectul prevede şi realizarea unui
Centru Comunitar Integrat Medico-Social, cu scopul accesării
serviciilor medicale şi de reintegrare socială pentru 300 de
persoane fără adăpost.

N
CE

Blajul investește în sănătate!

Finanţat cu fonduri europene prin Programul Regio 20142020, Ambulatoriul Spitalului Municipal din Blaj este aproape
finalizat. Peste 30.000 de oameni vor găsi aici servicii medicale moderne, oferite de oameni inimoși. Prin acest proiect
au fost investite peste două milioane euro pentru extinderea
și modernizarea Ambulatoriului. În decurs de doi ani, s-a
extins clădirea spitalului, iar cabinetele medicale, dotate cu
echipamente specifice, au fost mutate în aripa nouă a clădirii.
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DIN REGIUNI
Ambulatoriu la standarde
europene, în Drobeta-Turnu
Severin

NT
EN
IA

Vești bune pentru locuitorii din Călă
rași. Parcul Navrom, așa cum este cunoscut
în zonă, va fi reabilitat cu fonduri europene.
Autoritățile au semnat contractul și au pornit deja
lucrările. Investiţia se ridică la 10 milioane de lei, iar
finanţarea proiectului se realizează în cadrul Programului
Operaţional Regional POR 2014-2020, Axa prioritară 4. Astfel,
vor fi amenajați 83.494 metri pătraţi de spaţiu verde, vor fi
construite alei pietonale colorate, spaţii de joacă, 12 bănci
şi o cișmea.

Parohia Niculiţel II, județul Tulcea, va beneficia de
15.508.958,15 lei pentru conservarea, restaurarea și punerea
în valoare a Bisericii „Sf. Atanasie“. Monumentul, datat din
a doua parte a secolului al XIII-lea, mai păstrează încă fragmente din picturile originale, dar este deteriorat la exterior.
De aceea, lucrările care vor fi realizate urmăresc
readucerea arhitecturii bisericii la forma
SU
în stilul bizantin original. Obiectivul
D iniţială,
principal al proiectului este dezvoltarea
turismului durabil în judeţul Tulcea, prin
includerea Bisericii „Sf. Atanasie“ în
circuitele turistice regionale.
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Se modernizează
Parcul Navrom
din Călărași
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Biserica „Sf. Atanasie“
din Niculițel se restaurează
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Infrastructura de sănătate este o prioritate prin Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020. La Drobeta-Turnu
Severin, autoritățile județene au în derulare un proiect care
vizează extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate
Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Concret,
va fi construit un nou corp de clădire, cu parter și etaj, vor
fi înființate alte cabinete și noi săli de tratament. Tot prin
acest proiect, urmează să fie achiziționate, printre altele, un
RMN, un computer tomograf (CT), un ecograf dermatologic
de înaltă rezoluție, un aparat ecograf 4D şi altele. Investiția
totală se ridică la aproximativ 12 milioane de lei, cu o finanțare
nerambursabilă de 10,2 milioane de lei.

Ş
RE
U
BUC

Vizită la Biserica
„Domniţa Bălaşa“

Reprezentanţii ADR Bucureşti-Ilfov au organizat o vizită la
proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a
monumentului istoric Așezămintele Brâncovenești Biserica
Domnița Bălașa“.
„Am încercat să păstrăm ceea ce ne-au lăsat înaintașii,
dar și să punem în valoare și să aducem în actualitate tot ceea
ce este în biserică, la nivelul secolului 21“, a declarat preotul
paroh Ștefan Ababei, în deschiderea evenimentului. Ionuț
Bursuc, manager de proiect, a menționat elementele de noutate ale proiectului, facilitățile create pentru persoanele cu
dizabilități, care, pe lângă restaurarea monumentului istoric,
vor duce la creșterea accesului cât mai multor credinicioși,
pelerini și turiști.
IULIE 2022
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PROIECTE
Alegerea grădiniței sau a școlii la care urmează să învețe copilul este, de multe ori, o problemă serioasă pentru părinți. Cu ajutorul
fondurilor europene, o serie de unități de învățământ au beneficiat de investiții importante, pentru ca preșcolarii și elevii să aibă cele
mai bune condiții. Cele mai recente exemple: în Chitila tocmai s-a înălţat o şcoală nouă, iar grădiniţa Peştişorul de Aur nr. 241, din
sectorul 3 al Capitalei, a fost extinsă cu un corp nou de clădire.

Investiţii în educația copiilor

Alice-Claudia GHERMAN

În Chitila județul Ilfov, proiectul
„Construire Școală Primară și Gimnazială în Orașul Chitila“ a rezolvat
o nevoie importantă a comunităţii
locale. „Necesitatea acestui proiect s-a făcut resimțită odată cu
schimbările ultimilor ani care s-au
produs în orașul Chitila. În ultimii
ani, mulți bucureșteni au ales să părăsească orașul și să se stabilească
în Chitila. Astfel, mulți locuitori, care, până acum câțiva ani, își duceau
copiii la unitățile de învățământ din
București, aleg să îi înscrie la școlile
din Chitila. De asemenea, mulți tineri
decid să rămână aici și să își ridi6
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ce case, ajutați și printr-un program
al primăriei prin care primesc terenul gratis. Toate aceste schimbări
de dinamică ce au imprimat orașului
Chitila un ritm de continuă dezvoltare au condus la cerința imperioasă de
a crește numărul de locuri în școli“,

declară Ionica Constantin, managerul de proiect.
Noua şcoală este amplasată în zona de nord a orașului Chitila, pe str.
Troiței nr. 59, chiar lângă un parc, într-o zonă verde, cu multe case. La
ora actuală, proiectul este reali-

„Peste 400 de locuri pentru antepreșcolari și
preșcolari, o clădire modernă, sigură, prietenoasă,
o construcție ce aduce reale avantaje comunității
noastre. Iar faptul că avem posibilitatea de a accesa
finanțare UE pentru astfel de proiecte este un lucru
minunat.“

Robert Negoiță

PROIECTE

zat în proporție de 85%, urmând a
fi încheiat la sfârșitul lunii august
2022. Școala primară și gimnazială este construită pe o suprafață de
6.995 mp şi are un regim de înălțime
S+D+P+1E. Vor fi 24 de săli de clasă,
unde vor învăța peste 700 de elevi, 4
laboratoare, o bibliotecă, un cabinet
medical şi unul de logopedie, o sală

de sport, birouri pentru personal şi o
sală de servit masa, grupuri sanitare
baieți/fete/persoane cu dizabilități,
pe scurt, o şcoală modernă.

Grădiniță extinsă
În timp ce la Chitila s-a ridicat o
şcoală nouă, în sectorul 3 al Capita-

lei, Grădiniţa „Peştişorul de Aur“ nr.
241 s-a extins. Un corp nou de clădire a fost adăugat celui existent. Şi
de această dată, fondurile UE au jucat un rol esenţial. Extinderea era
necesară, deoarece autorităţile locale speră astfel să crească gradul de
participare, în cadrul educaţiei timpurii din învăţământul obligatoriu, în

IULIE 2022

7

PROIECTE

special pentru copiii cu risc crescut
de abandon școlar.
„Corpul nou de la Grădinița 241
este o investiție utilă pentru zona în
care se află, dar și pentru sector, în
general. Peste 400 de locuri pentru
antepreșcolari și preșcolari, o clădire modernă, sigură, prietenoasă,
o construcție ce aduce reale avantaje comunității noastre. Iar faptul
că avem posibilitatea de a accesa

Titlul proiectului: „Construire Școală Primară și Gimnazială în
Orașul Chitila“
Buget total: 33,29 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 18,56 milioane de lei
Titlul proiectului: „Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur
(nr. 241)“
Buget total: 16,84 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 12,18 milioane de lei
finanțare UE pentru astfel de proiecte este un lucru minunat, pentru
că, în acest fel, reușim să derulăm,
în paralel, mai multe astfel de lucrări
și să venim în sprijinul sutelor de noi
părinți“, a declarat primarul Robert
Negoiță.
Noul corp de clădire – corpul B
– va avea P+1E+2E. La parterul clădirii va funcţiona un spaţiu pentru
învăţământul antepreşcolar (creşă),
în varianta extinsă, conform normelor şi normativelor în vigoare, iar la
etajul 1 şi 2 vor fi distribuite grupele
de învăţământ preşcolar (grădiniţă).
La toate acestea se adaugă anexele tehnico-gospodăreşti necesare
oricărei grădiniţe. Clădirea va fi echipată şi cu o scară exterioară de
evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 şi 2.
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„Educaţie pentru fiecare/ Educaţie pentru toţi!“ este deviza autorităților locale din Târgu Jiu, care, în ultimii ani, au acordat o atenție
deosebită copiilor, încă din primii lor ani de viață. Astfel, două grădinițe cu program prelungit, construite cu aproape 50 de ani în
urmă, au renăscut cu ajutorul fondurilor europene.

Bani europeni
pentru educația preșcolară

Rodica Vînjeanu

Nu e om de vârstă mijlocie din
Târgu Jiu care să nu știe de Grădinița
„Mihai Eminescu“. Dacă nu a pășit
pe culoarele sale când avea doar
câțiva anișori, sigur a avut frați, surori, vecini care au trecut pe acolo.
Înființată în 1976, s-a numit inițial
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 9
de pe Strada Olari, Nr. 3. Avea o capacitate de 240 locuri în grădiniță și
100 de locuri în creșă și până în 1990
a aparținut Termocentralei Rovinari.

După Revoluție, a fost preluată
de Ministerul Învățământului și devenit grădiniță de aplicație pentru
elevii Școlii Normale „Spiru Haret“
– fostul Liceu Pedagogic și mai târ-

ziu Colegiul Național „Spiru Haret’’
Târgu Jiu. Și mai mult, în 1998, își
îmbunătăţește conţinutul curricular
prin introducerea alternativei educaţionale „Step by Step“. În 2001, la

PROIECT EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA „MIHAI EMINESCU“, CORP C1
Valoarea totală a proiectului: 4.511.307,06 de lei
Finanțare nerambursabilă: 4.316.690,62 de lei
Valoarea contribuției europene (FEDR): 3.744.068,40 de lei
Valoarea contribuției din bugetul național: 572.622,22 de lei

IULIE 2022
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25 de ani de la înființare, se schimbă
denumirea din Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 9 în Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai Eminescu“.
De la an la an, numărul preșcolarilor
crește și clădirea devine neîncăpătoare.
Această creștere a condus la implementarea proiectului „Extinderea
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și reabilitarea Grădiniței Mihai Eminescu-Corp C1“, astfel încât anul
școlar 2020-2021 a permis adăugarea
a încă 4 grupe de preșcolari (80 de
locuri noi), ajungând la un număr de
421 de preșcolari înscriși. Lucrările
au durat din mai 2017 până în decembrie 2021, fiind construit un nou corp
de clădire P+1E, adiacent construcției

existente, și realizate lucrări de reabilitare a grădiniței existente.
Grădinița nu este la primul proiect cu finanțare nerambursabilă. În
anul școlar 2016-2017 s-a desfășurat
Proiectul „Nouă ne pasă“, în valoare
de 9.000 lei, în cadrul Programului
Spații Verzi – Componenta Spaţii
Verzi Urbane, având ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde
prin plantări de flori, arbuști și arbori autohtoni a curții grădiniței și
reabilitarea cu materiale mediu-protective sau cu materiale naturale a
terenului de joacă.
„Unul dintre cele mai importante roluri ale administrației publice
locale este acela de a găsi surse de
finanțare pentru proiecte de anvergură. Educația este prioritară la nivelul
municipiului Târgu Jiu și, de aceea,
s-au investit sume foarte mari în construirea de noi unități de învățământ
și extinderea și modernizarea celor
deja existente. Lucrările de extindere a Grădiniței «Mihai Eminescu» au
primit finanțare europeană grație
unor proiecte bine puse la punct.
Investiția a fost prioritară, pe de o
parte, având în vedere numărul tot
mai mare de cereri de înscriere pen-

PROIECTE
tru copiii din zonă, dar și ca urmare
a noilor reglementări din domeniul
educațional. Este un proiect foarte
apreciat de locuitorii zonei de Sud a
municipiului“, ne-a declarat primarul
Marcel-Laurențiu Romanescu.
Autoritățile locale au derulat
un proiect similar și la Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 8 Târgu Jiu.
Înființată în 1973, a aparținut I.T.A
Gorj până în 1989. Ca și în cazul
Grădiniței „Mihai Eminescu“, și aici,
în anii ’90, s-a format o grupă cu predare „Step by Step“ și tot mai mulți
părinți au dorit să-și înscrie copiii la
această grădiniță. Proiectul „Extinderea și reabilitarea grădiniței nr.
8“ a început tot în 2017 și s-a finalizat în decembrie 2021. Cu ajutorul
fondurilor nerambursabile a fost
construit un corp de clădire P+1E,
adiacent construcției existente. La
grădinița existentă au fost realizate, de asemenea, importante lucrări
de reabilitare care, în final, au dus la
creșterea numărului de copii înscriși.
Implentarea acestui proiect a dus
la creșterea numărului de locuri, cu
80, și la crearea unor condiții mai
bune de îngrijire și educație pentru
50 de copii de creșă și 275 de copii

PROIECT EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA NR. 8
Valoarea totală a proiectului: 4.509.137,11 de lei
Finanțare nerambursabilă: 4.314.074,62 de lei
Valoarea contribuției europene (FEDR): 3.741.799,42 de lei
Valoarea contribuției din bugetul național: 572.275,20 de lei
de grădiniță. „Rezultatele proiectului derulat la Grădinița Nr. 8 sunt
foarte apreciate. Investiția reprezintă doar o mică parte a proiectelor
pe care le-am derulat, în ultimii ani,
în domeniul educației, proiecte la

care a lucrat, din greu, o echipă nu
foarte numeroasă, dar hotărîtă,
ambițioasă și care a reușit să acceseze sume foarte importante pentru
dezvoltarea municipiului“, a mai precizat primarul orașului Târgu Jiu.

IULIE 2022
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Dejul se modernizează cu fonduri europene
Investițiile făcute, în ultimii ani,
în destinațiile turistice consacrate,
te îmbie să cauți experiențe memorabile
pe plan intern, în detrimentul vacanțelor
„în afară“. Municipiul Dej este
un exemplu în ceea ce privește creșterea
accesibilității și vizibilității zonei de nord
a județului Cluj, iar noi vă spunem
care e rețeta succesului.

Dan L. Brumar

Municipiul Dej a făcut un pas
important în dezvoltarea infrastructurii care permite punerea în
valoare a obiectivelor de interes local și regional. Autoritățile locale au
adoptat un plan de mobilitate urbană finanțat, în mare parte cu fonduri
nerambursabile accesate prin Regio. Planul prevede absorbția a nu
mai puțin de 40 de milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte
care vizează modenizarea infrastructurii rutiere, conectarea firească
și facilă a comunităților, creșterea
suprafețelor înverzite și o deschidere clară spre transportul ecologic și
nepoluant.
Recent, a fost finalizat un proiect de amploare, care a avut ca
scop modenizarea unor străzi care leagă zona centrală a orașului
de Ocna Dej, conectarea zonei ru12
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rale Pintic de oraș și modernizarea
transportului public. A fost un efort
considerabil pentru punerea în aplicare a acestui plan îndrăzneț, care își
arată azi beneficiile.
„Toate aceste lucrări au crescut
confortul locuitorilor rezidenți, dar și
a celor care tranzitează aceste străzi,
facilitând legătura cu celelalte zone
ale orașului și crescând accesibilitatea către instituții, locuri de muncă,
parcuri, zone de agrement și relaxare. Beneficiile sunt în special pentru
locuitorii din Pintic, care erau nevoiți,
înainte de implementarea proiectului, să străbată 8 kilometri de drum
pietruit, greu accesibil pentru autoturisme și mijloacele de transport în
comun“, ne spune Costan Morar, primarul municipiului Dej.
Mai mult, modernizarea străzilor Mihai Viteazu, Albăstrelelor,
Țibleșului și Eroilor a îmbunătățit ac
cesul către Baza de agrement Parc

Balnear Toroc, crescând, astfel, po
tențialul turistic al municipiului.

Turismul balnear,
oportunitate pentru
municipiul Dej
Parcul Blanear Toroc, din municipiul Dej, este una dintre cele mai noi
stațiuni balneare din Transilvania.
Porțile sale s-au redeschis în 2017,
după ample lucrări de modernizare. Obiectivul turistic funcționează
din anul 2010, iar investițiile realizate aici i-au sporit atractivitatea.
Punctul maxim de inters îl reprezintă lacul cu apă sărată, care se întinde
pe o suprafață de 1.600 mp, căutat
azi pentru proprietățile incontestabile ale apei sărate.
Zona Toroc are o istorie bogată,
fiind menționată încă de pe vremea
romanilor, când de aici se extrăgea
sare. Cu timpul, exploatarea aces-
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tei resurse naturale a dus la crearea
unei salbe de lacuri și bălți care, în
epoca modernă, a sporit atractivitatea municipiului Dej.

Transportul ecologic,
un pas mare
pentru o localitate mică
Municipiul Dej, care are în
componență și localitățile Ocna Dejului, Peștera, Pintic și Șomcuțu Mic,
a îmbrățișat principiile durabile și
nepoluante ale transportului modern. În cadrul proiectului, finanțat
cu 38,8 milioane de lei prin Regio,
au fost achiziționate 12 mijloace
de transport ecologice (autobuze),
au fost modernizate stațiile de pe
traseele de transport public local,
concomitent cu dotarea acestora cu
o serie de facilități moderne de afișaj
electronic. Mai mult, autoritatea locală a insistat pe implementarea
unui sistem de e-ticketing și a unui
sistem inteligent de management al
traficului. Toate aceste facilități vor
avea ca rezultat reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, creșterea
numărului de persoane care folosesc
transportul public, în detrimentul
automobilelor private, și creșterea
gradului de confort al celor care utilizează serviciul public de transport.

Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej - Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor,
Țibleșului, Eroilor, Pinticului
Valoare proiect: 45,7 milioane de lei
Valoare FEDR: 35,8 milioane de lei
„Într-o lume în continuă mișcare,
cu număr mare de autoturisme, se pune accentul din ce în ce mai mult pe
ideea reducerii poluării prin asigurarea
unor mijloace alternative de transport nepoluante și a unei infrastructuri
adecvate, inclusiv pentru deplasarea
cu bicicleta. Conceptul a stat la baza
accesării acestui proiect, care, pe lângă modernizarea străzilor și achiziția
de autobuze electrice, a generat oportunitatea creării de noi trasee pentru

transportul în comun și amenajarea
stațiilor de autobuz cu afișaj electronic
pentru informarea eficientă și promptă a călătorilor, astfel încât noile
variante de transport să câștige teren
în fața autoturismelor poluante, reducând, astfel, și aglomerația în trafic“,
confirmă edilul municipiului Dej.
Primarul Costan Morar consideră, pe bună dreptate, că dezvoltarea
infrastructurii supraterane este o
condiție esențială în dezvoltarea unei comunități, atât pentru confortul
și mobilitatea cetățenilor, cât și pentru dezvoltarea sectorului economic.
Acestea sunt principiile care au stat
la baza creionării unei viziuni de ansamblu a modernizării infrastructurii
supraterane în localitate.
Municipiul Dej, situat la 57 km
nord-est de Cluj-Napoca, are circa
33.000 de locuitori și resurse financiare limitate pentru finanțarea unor
proiecte de asemenea anvergură.
De aceea, fondurile nerambursabile
accesate prin Regio au contribuit decisiv la dezvoltarea zonei, care este
acum și mai atractivă pentru investitori. Odată cu investițiile care vor
veni din zona privată, bugetul local
va putea susține în viitor proiecte de
dezvoltare și mai ambițioase.
IULIE 2022
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Dezvoltarea unei companii depinde de investițiile pe care le face, la timpul potrivit. Atunci când activezi pe o piață unde competiția
e acerbă, nu e loc de ezitări. Acesta este unul dintre principiile lui Bartha András, administratorul unei companii care produce uși de
mobilier, în județul Mureș.

Investițiile continue, pariul Nett Front
pentru menținerea în top

Dan L. Brumar

Nett Front S.R.L. este un nume
cunoscut în Mureș. Compania a fost
înființată în iulie 2006, iar azi este
un jucător important în domeniul
producției de fronturi de mobilier,
realizate la cele mai înalte standarde de calitate. Din 2009, compania
românească ocupă, constant, primele două locuri în Topul Firmelor
din județul Mureș după cifra de afaceri, numărul de angajați și profitul
obținut. Toate aceste succese se datorează efortului susținut de a fi cu
un pas în fața concurenței.
Bartha András, managerul firmei,
știe că trebuie să investești în continuu în tehnologii noi, dacă vrei să fii
lider de piață în acest domeniu. Cele mai multe proiecte de dezvoltare
14
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sunt finanțate din resurse proprii,
însă Nett Front mizează și pe fondurile nerambursabile disponibile
prin Regio. De altfel, printr-un proiect în valoare de 4,5 milioane de lei,
finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, a fost dezvoltată o componentă a activității
companiei.
„Am achiziționat o linie de înfoliere panouri prin termoformare,
complet automatizată, care include
mai multe utilaje, legate prin softuri
și automatizări între ele. Cu acest
utilaj producem subansamble de mobilier, mai exact, uși de mobilier. Prin
termoformare se aplică diverse decoruri pe panourile din MDF, prelucrate
pe CNC-uri (centre de prelucrare cu
control numeric), la dimensiuni atipice și tipizate, comandate de fabrici

de mobilă și de distribuitori pe plan
național“, ne explică Bartha András.

Cum a crescut cifra
de afaceri a companiei
Investiția realizată prin Regio
și-a arătat roadele imediat după implementare. Capacitatea de producție
a ușilor de mobilier din MDF a crescut
conform așteptărilor, având un impact
direct asupra comenzilor și, implicit,
asupra cifrei de afaceri. Proiectul a
atras după sine și alte avantaje, cum
este creșterea eficienței energetice,
ca urmare a optimizării funcționării
instalațiilor și a utilizării sistemului
de încălzire cu surse de energie regenerabilă. De asemenea, compania a
implementat sistemul de colectare
selectivă a deșeurilor și a luat măsuri

PROIECTE
pentru reducerea cantităților de de
șeuri generate.
În 2017, când a depus proiectul
de finanțare, compania a încheiat
anul cu o cifră de afaceri de 31,1 milioane de lei și cu 114 angajați. Un
an mai târziu, la finalizarea proiectului finanțat prin Regio, cifra de
afaceri crescuse la 38,1 milioane de
lei, iar numărul angajaților ajunsese
la 127. „După aceste investiții, firma
s-a dezvoltat permanent, s-au făcut
investiții din fonduri proprii pentru
achiziții de utilaje, pentru a flexibiliza, digitaliza, robotiza procesele
repetitive, atât în back office, cât și în
producție. La finele anului 2021, am
avut o cifră de afaceri de 66,6 milioane de lei și un profit net de 21,2
milioane de lei“, ne spune managerul.
Vânzările înregistrate de Nett
Front S.R.L. sunt influențate de evo

Extinderea capacității de producție mobilier în cadrul firmei Nett
Front SRL
Valoare proiect: 9,3 milioane de lei
Valoarea FEDR: 3,8 milioane de lei
luția pieței imobiliare din România.
Marele atu al firmei din Mureș este
că a știut mereu să răspundă nevoilor clienților. De aceea, compania

și-a adaptat producția la cerere, astfel încât azi produce inclusiv uși de
mobilier, pe comandă, la dimensiuni
atipice, din MDF.

„Fondurile europene
au avut o importanță majoră
în dezvoltarea firmei noastre“
Mai mult de 120 de angajați, o cifră de afaceri de peste 8,5 milioane de euro, 30 de
ani de activitate. Societatea Greenforest,
unul dintre cei mai importanți furnizori
de mobilier de birou din România, s-a
dezvoltat puternic în ultimii ani, grație și
investițiilor realizate cu sprijinul fondurilor europene. Și nu se oprește aici la
capitolul investiții.

„Fondurile europene au avut o
importanță majoră în dezvoltarea
societății, asigurând o bună parte din investițiile în infrastructură și
utilaje“, explică, de la început, directorul Greenforest, Cristian Florea.
Proiectul „Extinderea activității de
producție a Greenforest SRL prin
construirea de hale producție și
achiziția de utilaje“, finanțat prin Regio, a ajutat firma să se mențină în
IULIE 2022
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Proiect: „Extinderea activității de producție a Greenforest SRL prin
construirea de hale producție și achiziția de utilaje“
Valoare totală: 11.553.076,63 de lei
FEDR: 4.517.199,59 de lei
top și să aibă o prezență constantă și
pe piața europeană.
Proiectul a constat în construirea
a două hale de producție, cu su
prafață totală de aproximativ 1500
mp. De asemenea, a fost achizițio
nată o linie de fabricație de ultimă
generație, computerizată. Toate
acestea, alături de un soft de urmă
rire a producției pe flux, în timp real,
asigură o producție de corpuri de
mobilier personalizat, în condiții de
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eficiență maximă.
„Implementarea proiectului a
fost făcută, într-o perioadă de trei
ani. Am reușit, astfel, să obținem
creșterea capacității de producție cu
aproximativ 30%, fapt materializat
și prin creșterea cifrei de afaceri, până la 8.600.000 euro în 2021“, spune
Cristian Florea.
Succesul pe care îl are pe piață
spune totul despre calitatea produ

selor realizate de Greenforest.
Societatea asigură soluții profesio
nale pentru amenajările de birouri,
iar principalele sale avantaje sunt
flexibilitatea soluțiilor oferite, capacitatea tehnică de realizare de proiecte
complexe, bazate pe know-how
tehnic propriu, design, ergonomie, ca
litatea serviciilor conexe, precum şi
pe feedback direct de la clienţi. Serviciile conexe sunt reprezentate atât
de soluțiile de concept arhitectură
şi design interior, cât şi de serviciile
de instalare şi amplasare mobilier, în
spațiul clientului.
„Într-o activitate care implică și
producție, trebuie să investești mereu pentru a-ți dezvolta și eficientiza
activitatea. Intenția noastră este de
a continua investițiile, orientândune cât mai mult pe automatizare, dar
și pe componenta de energie verde.
Fondurile europene rămân o opțiune
serioasă“, este de părere conducerea societății.
În prezent, Greenforest are în implementare un nou proiect finanțat
prin Programul Operațional Regional. Prin acest proiect, cu o valoare
totală de peste 7,1 milioane lei, a
fost construită o hală pentru montaj și depozitare, de aproximativ
1800 mp. De asemenea, vor fi achi
ziționate și utilaje necesare pentru
creșterea eficienței, la secția de
montaj.

PROIECTE
Veste bună pentru mămicile din județul Prahova. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti s-a „înnoit“ în 2022! Lucrările de modernizare, începute în 2019, au fost finalizate înainte de termenul de 3 ani. Valoarea investiţiei este de circa 7 milioane de lei, 95% din
fonduri fiind acordate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Spital complet reabilitat pentru
nou-născuții și mamele din Prahova

Rodica Vînjeanu

Mii de copii din județul Prahova au văzut lumina zilei la Spitalul
de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti,
mii de mame au făcut investigații
amănunțite și controale permanente sub supravegherea medicilor de
aici pentru ca bebelușii lor să fie
sănătoși și puternici. Pereții spitalului au „auzit“ de-a lungul anilor
multe strigăte de bucurie și gângureli de nou-născuți. Iată că a
venit vremea ca și bătrâna clădire
să renască. Spitalul de ObstetricăGinecologie din municipiul Ploieşti
a fost înfiinţat în anul 1984, iar în
anul 2000 a devenit unitate spitalicească de interes județean. Inițial a
fost proiectat şi a funcţionat cu peste 700 de paturi, dar, pentru că rata
natalității a fost în continuă scădere,

această realitate a condus la reducerea numărului de paturi, 300 pentru
spitalizare normală și 10 pentru spitalizare de zi.
În cei aproximativ 40 de ani de
existență, nu au mai fost realizate lucrări importante de modernizare, ci
doar reparații strict necesare.
Ca urmare, în martie 2019 s‑a
semnat contractul de finanțare a
proiectului „Reabilitarea termică şi
creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie

Ploieşti, judeţul Prahova“, care a avut
ca obiectiv principal reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice
a Spitalului de Obstetrică Ginecologie
Ploiești, pentru crearea unor condiții
mai bune pentru paciente, dar și pentru reducerea consumului de energie
și, implicit, a facturilor la utilități. „Consiliul Județean Prahova este preocupat
continuu pentru a găsi resursele necesare dezvoltării durabile a județului,
scopul principal fiind acela de a atrage fonduri europene nerambursabile

„În strânsă concordanță cu directivele Uniunii
Europene, proiectul respectă cerințele cu privire
la eficientizarea energetică a imobilelor publice,
la gestionarea inteligentă a energiei și la utilizarea
energiei din surse regenerabile“

Iulian Dumitrescu

IULIE 2022
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Proiect: „Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice a
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, judeţul Prahova“
Valoarea totală: 7.495.362 de lei,
FEDR: 5.246.753 de lei
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și de a le utiliza pentru a îmbunătăți
componentele socio-economice și
pentru a oferi servicii de înaltă calitate cetățenilor județului și nu numai.
Proiectul Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului
de Obstetrică Ginecologie Ploieşti,
judeţul Prahova, reprezintă un exemplu clar al preocupării autorității
locale pentru dezvoltarea durabilă.
În strânsă concordanță cu directivele
Uniunii Europene, proiectul respectă
cerințele cu privire la eficientizarea
energetică a imobilelor publice, la
gestionarea inteligentă a energiei și la utilizarea energiei din surse
regenerabile“, spune președintele
Consiliului Județean Prahova, Iulian
Dumitrescu.
În cadrul proiectului au fost realizate lucrări pentru izolarea termică
a pereţilor exteriori ai clădirii, eliminarea problemelor legate de
gradul de degradare a terasei şi a
tâmplăriei exterioare, îmbunătăţirea confortului termic în interiorul
clădirii, economisirea de energie
electrică, prin înlocuirea lămpilor
standard cu leduri, folosirea surselor
nepoluante de producere a apei calde menajere.
Deși termenul de finalizare era
31.03.2022, lucrările au fost încheiate încă din 26.11.2021. „Experiența
acumulată în acest proiect va fi de
un real folos pentru toate celelalte
proiecte aflate în faza de implementare sau în stadiul de pregătire a lor.
Comunicarea cu ADR a fost un pion principal în realizarea acestui
obiectiv de investiție. Sperăm într-o
colaborare bună și în continuare,
atât pentru cetățenii județului Prahova, cât și pentru cei care tranzitează
județul“, precizează președintele CJ
Prahova.
Acum, spitalul are o izolație termică și hidroizolație de top, o instalație
de încălzire reabilitată și, un sistem
alternativ de producere a energiei din surse regenerabile și corpuri
de iluminat de tip LED, investiții care contribuie la reducerea facturilor
pentru utilități.
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Casa de cultură „Tudor Vornicu“ Adjud,
notă maximă la eficiență energetică
100 este cea mai mare
notă pe care o poate
primi o clădire pentru
performanțele sale
energetice, iar Casa de
cultură „Tudor Vornicu“ din
Adjud a obținut ceea ce
puține instituții de profil din
țară au reușit, în ultimii ani.
De aici și până la reducerea
considerabilă a consumului
de energie a fost un drum
lung, însă rezultatele sunt
cele care demonstrează că
niciun efort nu e prea mare.

Dan L. Brumar

Casa de cultură „Tudor Vornicu“
este principala instituție culturală din
municipiul Adjud, responsabilă cu organizarea de festivaluri, concursuri,
târguri, seminarii și activități culturale în care este implicată uneori,
direct, comunitatea locală. Totodată, instituția organizează expoziții
temporare, susține editarea de cărți
și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-știițific,
dar promovează și turismul cultural de interes local. Fondată în 1955,
instituția funcționează din 1965, în
sediul de pe strada Libertății nr. 7, o
clădire care a suferit mereu la capitolul eficiență energetică.
Sistemul său de încălzire, învechit,
era mare consumator de energie, iar
elementele exterioare de construcție
ale anvelopei favorizau pierderi masive de căldură în timpul sezonului

rece. În 2016, clădirea era încadrată în clasa energetică D, în ceea ce
privește consumul de energie, cu o
valoare record de 335,91 kWh/mp/
an. În acel an, edilii locali au decis să
atragă fonduri pentru modernizarea

sistemului de încălzire, în vederea
eliminării pierderilor de căldură și
a reducerii costurilor cu utilitățile.
Soluția tehnică propusă a indicat necesitatea unor schimbări radicale în
ceea ce privește modul în care este
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încălzită, ventilată și iluminată clădirea. Azi, Casa de cultură „Tudor
Vornicu“ este cea mai performantă
clădire publică din Adjud, din punct
de vedere energetic.

„Transplant“ reușit
pentru cultură
În primăvara anului 2020, când
lucrările de modernizare a clădirii au
început, în instituția de cultură încă
mai funcționau radiatoarele din fontă instalate la momentul construirii
clădirii. Fațada clădirii, asupra căreia nu se intervenise de 20 de ani, nu
era izolată termic, făcând imposibilă economia de energie. Lucrările de
intervenție au vizat fiecare componentă a clădirii. Tâmplărira exterioară
a fațadei a fost înlocuită cu una de înaltă clasă energetică, iar fațada a fost
anvelopată conform normativelor în
vigoare, privind performanța energetică. Acoperișul a beneficiat de
izolare corespunzătoare și de o învelitoare profilată tip țiglă, performantă
energetic. Sistemul vechi de încălzire
a fost înlocuit cu unul nou, capabil să
producă și să distribuie apa caldă de
consum la grupurile sanitare. De asemenea, a fost amplasată o centrală
termică, pentru încălzire sau răcire,
20
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șase pompe de căldură aer-apă, cu
o capacitate minimă de 30 kW, un
cazan de condensație pe gaz, acumulatoare de stocare (tip Buffer), boilere
și schimbător de căldură. Toate acestea compun sistemul alternativ de
producere a energiei termice pentru
consum propriu.
Mai mult, clădirea a fost dotată
cu un sistem alternativ de producere a energiei electrice prin panouri
fotovoltaice off-grid. Acesta permite stocarea energiei produse, pentru
folosire ulterioară. „Sistemul este
numai pentru consum propriu, fiind
permis ca excedentul să poată fi utilizat la clădiri publice învecintate, cu
condiția menținerii priorității pentru
obiectivul de investiție“, ne spune
Florin Nechifor, primarul municipiului Adjud.
Totodată, proiectul finanțat prin
Regio a vizat și modernizarea in
stalațiilor electrice de iluminat,
inclusiv înlocuirea corpurilor de ilu-

minat vechi cu unele de tip LED.
La finalul lucrărilor, în iunie 2022,
Casa de cultură „Tudor Vornicu“ a
fost încadrată în clasa energetică A și
a primit nota energetică 100. Acești
indicatori atestă că imobilul nu face
risipă de energie și are o amprentă
de carbon redusă. Conform managerului de proiect, Mirela Duda-Novac,
clădirea Casei de cultură din Adjud are un consum anual specific de
energie din surse regenerabile de
63,11 kWh/mp/an și un indice de
emisii echivalent CO2 (kgCO2/mp/
an) de 13,336, față de 70,55, în 2016.
Consumul anual de energie este azi
44,52 kWh/mp/an, de 7,5 ori mai
mic decât cel din 2016. Rezultatele lucrărilor de sporire a eficienței
energetice sunt excepționale, fapt
care a adus un mare beneficiu co
munității locale.
„Prin activităţile desfăşurate, Casa de cultură Tudor Vornicu asigură
conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, formarea continuă
în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale
pentru petrecerea timpului liber. Totodată, Casa de cultură este singura
clădire din municipiul Adjud ce asigură condiții foarte bune de petrecere
a timpului liber pentru locuitorii întregului municipiu“, mai spune primarul
Florin Nechifor.
Instituția a găzduit, în luna mai,
prima ediție a Festivalului de teatru, film și muzică „Ion Dichiseanu“,
eveniment care a fost apreciat la
maximum de locuitorii orașului. În
2022, Casa de cultură „Tudor Vornicu“ va mai fi gazda unor evenimente
culturale precum Toamna culturală adjudeană, Festivalul de poezie
„Emil Botta“ și Festivalul de tradiții
de iarnă.

Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice
clădire Casa de cultură „Tudor Vornicu“, Municipiul Adjud, Judeţul
Vrancea
Valoare totală: 2,5 milioane de lei
Valoare FEDR: 2 milioane de lei

INTERVIU
În inima Iașiului, se află „Casa cu ferestrele toate luminate“, în saloanele căreia şi-au dat întâlnire nume marcante ale istoriei
României moderne din secolul al XIX-lea. Astăzi, aici se află Muzeul „Vasile Pogor“, secţie a Muzeului Literaturii Române din Iaşi.
Marieta Afilipoaie, directorul executiv al Direcţiei de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Consiliul Judeţean Iaşi, a discutat cu noi despre
acest simbol cultural din capitala Moldovei, reabilitat cu fonduri Regio.

Casa Junimii din Iaşi, într-o nouă eră

Alice-Claudia GHERMAN

Regio: Istoria Muzeului Vasile Pogor
este indiscutabil legată de Societatea
Literară „Junimea“ şi, prin aceasta,
cu întreaga viaţă culturală a Iaşiului
de odinioară şi de acum. Ce ar fi fost
Iaşiul fără Muzeul „Vasile Pogor“?

Marieta Afilipoaie: Dacă ne imaginăm un oraș ca un organism viu,
clădirile sale istorice reprezintă osatura lui. Muzeele sunt esențiale
pentru a întâri permanent această osatură, şi pentru ca istoria să-și
depună mărturia în fața prezentului. Societatea „Junimea“ reprezintă
enorm nu doar pentru Iași, ci pentru
dezvoltarea culturală, intelectuală,
chiar morală a României. Să nu uităm

că la Casa „Vasile Pogor“ se organizau ședințele Junimii, unde au fost
elaborate principiile sociale, estetice
și au fost stabilite direcțiile literare
ale vremii. Aşadar, a pune în valoare
locul istoric în care s-a născut practic
și s-a format această societate este
o datorie care aproape că nu mai necesită alte explicații.

Regio: Care este locul pe care îl ocupă
Casa „Vasile Pogor“ în rândul monumentelor de patrimoniu ale Iaşiului?

Marieta Afilipoaie: Muzeul „Va
sile Pogor“ constituie o mărturie
arhitecturală a începutului moderni
tății în România, clădirea muzeului,
elaborată în stilul neoclasic, este o

„Valoarea clădirii este amplificată
exponențial de faptul că obiectele
pe care le are colecția permanentă a muzeului
au fost folosite de personalitățile
cele mai importante ale culturii române.
(Mihai Eminescu, Ion Creangă, Titu Maiorescu,
Ion Luca Caragiale, Veronica Micle)...“
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ilustrare perfectă a stilurilor de sorginte europeană care au avut loc în
arhitectura civilă laică a Principatelor Române, aflate în acel moment
încă sub suveranitate otomană. Ia
șiul abundă în clădiri-monument
care țin de arhitectura ecleziastică,
însă are puține clădiri-monument
care să fie expresia arhitecturii
civile laice. Valoarea clădirii este amplificată exponențial de faptul că
obiectele pe care le are colecția
permanentă a muzeului au fost folosite de personalitățile cele mai
importante ale culturii române (Mi-

hai Eminescu, Ion Creangă, Titu
Maiorescu, Ion Luca Caragiale, Veronica Micle, Garabet Ibrăileanu,
Duiliu Zamfirescu etc.). Prin parcul
Muzeului Vasile Pogor s-au plimbat
Eminescu și Creangă, Slavici și Caragiale. „Casa cu ferestre luminate“
din inima oraşului Iaşi este cea în saloanele căreia îşi dădeau întâlnire
personalităţile care au marcat istoria României moderne: Maiorescu,
Alecsandri, Xenopol, Conta, Caragiale, Eminescu, Slavici, Creangă şi
mulţi alţii. Pe atunci, această casă aparţinea lui Vasile Pogor, unul dintre

Scurtă istorie
a Casei „Vasile Pogor
din Iaşi“
Casa este prima clădire privată din Iași iluminată electric.
Marele boier Ioniță Cerchez este
cel care a ridicat prima dată aici
o locuință prin 1776. Fiul său,
Iancu, a moștenit proprietatea
și, la rândul său, a lăsat-o fiicei
sale Zoe, soția vornicului Vasile
Pogor. Acesta din urmă a dărâmat vechea clădire și a construit
alta în anul 1850. După moartea vornicului, la 1857, casele
au fost moștenite de fiul său,
Vasile Pogor, primar de trei ori al
Iașiului. Clădirea a funcționat ca
sediu al Societății Literare „Junimea“, înființată la Iași, în anul
1863, la inițiativa unor tineri
întorși de la studii din străinătate.
fondatorii celebrei societăţi literare
„Junimea“, şi a găzduit nenumărate
şedinţe junimiste. De-a lungul timpului, Casa Pogor a îndeplinit mai
multe roluri: locuinţă privată (familiile Pogor, Moruzzi, Brătianu),
comandament militar, sediul unor
instituţii de stat, iar în data de 26
decembrie 1972 a devenit Muzeul
„Vasile Pogor“ din cadrul Complexului Muzeal Iaşi.
Regio: Ce poate admira un vizitator la
Muzeul „Vasile Pogor“?

Marieta Afilipoaie: Echipa de la
Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a regândit expoziția
permanentă, care era veche de decenii și se axa pe o prezentare a literaturii
române, în general. Acum, muzeul e
dedicat, în totalitate, Junimii, cuprinde
atât documente, cât și săli interactive,
conține o „reconstruire“ spectaculoasă a sălii de bibliotecă Pogor, punând
în valoare, în mod deosebit, celebrul
Salon al Junimii. Acolo, artistul Andrei Cozlac a realizat o instalație video
imersivă, în care, de jur-împrejur, sunt
readuse la viață chipurile Junimii. Vi
zual, este copleșitor. Îi poți vedea,
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mișcându-se, „trăind“ și îi poți auzi pe Eminescu, Alecsandri sau Pogor.
Te afli, practic, în mijlocul unei ședințe
Junimea. Muzeul e foarte modern,
cuprinzând și alte elemente multimedia, dar, în același timp, sunt expuse
și documente relevante, obiecte de
mobilier originale și spectaculoase,
precum și multe alte obiecte de patrimoniu, cu valoare istorică.
Regio: La un moment dat, muzeul
avea şi o aşa-numita Sală a Rarităţii.
Mai există ea, acum, după reabilitare?

Marieta Afilipoaie: Sala Rarități
lor nu mai există în forma în care o
cunoșteați. S-a considerat că obiectele de patrimoniu extrem de valoroase,
precum ceasul sau inelul lui Eminescu,
ceasul lui Ion Creangă, trebuie să fie
elemente centrale ale unor expoziții
permanente, foarte vizibile publicului. Dat fiind că Muzeul Național al
Literaturii Române din Iași și-a mutat
sediul central în Casa Muzeelor, unde sunt 5 muzee noi, printre care și
Muzeul Literaturii Române, mult mai
mare decât era inițial, cu o expoziție
permanentă amplă, iar cele mai multe „rarități“ sunt expuse acolo. Și sunt
foarte bine puse în valoare. Însă în Casa Pogor se regăsesc chiar mai multe
obiecte de patrimoniu decât se aflau
acolo înainte, în vechea expoziție,

pe lângă multe alte elemente spectaculoase. Așadar, am putea spune
despre Casa „Vasile Pogor“ că a devenit, în întregime, un fel de spațiu al
rarităților.

Regio: După redeschiderea în martie
2022, de ce alte noutăţi şi surprize
au parte vizitatorii când trec pragul
Muzeului „Vasile Pogor“?

Marieta Afilipoaie: Sunt surprize
foarte frumoase în cadrul muzeului.
Acea sală imersivă – Salonul Junimii, în care retrăiești din mijlocul ei
atmosfera Junimii, e foarte atrăgătoare pentru public. Și, din câte
cunosc, e unică în România prin ceea ce își propune. Veți găsi însă și un
foarte frumos mobilier original Titu Maiorescu, veți vedea și o istorie,
realizată prin intermediul patrimoniului muzeal, a locuitorilor celebri
ai acestei case de-a lungul vremii.
Copiii au o sală a lor, în care, prin intermediul animației, vor afla povești
vesele, simpatice, dar și relevante totodată despre membrii Junimii
– iar aceste povești sunt activate video chiar de vizitatori. Ei aleg un
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obiect dintre cele aflate la dispoziție
și, punându-l într-un loc anume, se
declanșează video o poveste legată
de respectivul obiect. Sunt multe alte lucruri care trebuie văzute la fața
locului, e greu să descrii ceea ce, de
fapt, nu are rolul de a fi descris, ci vizitat.
Regio: Care este importanţa fondurilor
europene pentru reabilitarea acestui
muzeu?

Marieta Afilipoaie: Asistența financiară nerambursabilă pe care
Consiliul Județean Iași a primit-o
prin POR 2014-2020 a contribuit la
diminuarea perioadei de implementare a proiectului de investiție prin
prisma faptului că, dacă acesta ar fi
fost realizat doar din fonduri proprii, perioada de implementare ar
fi fost mult mai mare, în condiţiile
în care fondurile alocate de la bugetul județean pentru reabilitarea și
consolidarea monumentelor de patrimoniu sunt aproape inexistente.
Regio: Ce alte proiecte de reabilitare
cu fonduri UE mai există la Iaşi, care
urmează să fie reabilitate?

Marieta Afilipoaie: Consiliul
Județean Iași implementează proiecte cu fonduri europene în mai multe

Titlul proiectului: „Restaurare Muzeul Vasile Pogor din Iaşi“
Beneficiari: Județul Iași, Consiliul Județean Iași
Buget total: 6,52 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 5,54 milioane de lei
domenii, majoritatea finanțate prin
Programul Operațional Regional
2014-2020. În domeniul culturii, în
afară de proiectul de reabilitare a
Muzeului „Vasile Pogor“, am finalizat încă două proiecte de succes,
restaurarea Muzeului „Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul Iașiului“
și Consolidarea, refuncționalizarea
și mansardarea clădirii monument
istoric din str. V. Alecsandri, nr. 6
Iași, cunoscută drept „Casa Muzeelor“. De asemenea, mai avem în
implementare proiectul Restaurarea
Muzeului „Nicolae Gane“ Iași.

Regio: Ce spun acum ieşenii după ce
vizitează Muzeul „Vasile Pogor“, proaspăt reabilitat?

Marieta Afilipoaie: Reacțiile
sunt foarte bune. În cartea de oas
peți a Muzeului sunt multe mesaje
pozitive, iar pe Google sunt numeroase recenzii foarte favorabile.
S-a scris foarte mult și în presă, iar
reacțiile au fost, în general, extrem
de bune.
Regio: Cum este promovat Muzeul
„Vasile Pogor“ pentru ca tot mai mulţi
turişti şi ieşeni să îi treacă pragul?

Marieta Afilipoaie: În primul
rând, prin numeroase evenimente
culturale care se desfășoară acolo, organizate de Muzeul Național
al Literaturii Române. Apoi, desigur,
printr-o susținută promovare online, pe rețele sociale, pe YouTube, pe
site-urile MNLR Iași și ale Consiliului Județean. Există, de asemenea,
două serii de tururi virtuale, unul
pentru adulți, altul pentru copii, care vor fi adaptate la noua expoziție
permanentă. De asemenea, există câteva parteneriate cu agenții
de turism, precum și o foarte bună
campanie de marketing, cu suveniruri personalizate.
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Parteneriat
știință-afaceri pentru
creștere economică

Bulgaria

Un centru de cercetare dedicat tehnologiei inteligente și energiei curate din
Gabrovo (Bulgaria) şi-a propus să dezvolte noi produse și servicii care să stimuleze
economia țării într-unul dintre sectoarele sale prioritare: mecatronică și tehnologii curate. Universitatea Tehnică din Gabrovo a condus acest proiect ce a primit
finanţare UE.

Alice-Claudia GHERMAN

Sisteme și tehnologii mecatronice inteligente, eco și de economisire
a energiei, facilități de clasă mondială, toate sunt posibile pentru 59
de cercetători şi 12 studenţi postuniversitari în cadrul Centrului de
competenţă din oraşul Gabrovo,
Bulgaria. 14 proiecte de cercetare
colaborativă sunt dezvoltate în comun de către centru și partenerii
săi, în timp ce 24 de drepturi de proprietate intelectuală sunt în curs de
elaborare.
„Centrul de competență este un
loc în care tinerii pot lucra activ cu
afaceri, pot crea start-up-uri și pot
observa realizările acestora, utilizând în același timp echipamente
unice“, spune, cu mândrie, prof. Iliya
Zhelezarov – Rectorul Universității
Tehnice din Gabrovo. Proiectul a

demarat în martie 2018 şi este programat să se încheie în 2023. Creat
cu finanţare UE, proiectul este rezultatul eforturilor combinate ale unor
organizații științifice și universități
de top din Bulgaria: Universitatea
Tehnică din Gabrovo, Universitatea
Tehnică din Sofia - filiala Plovdiv, Laboratorul Central de Fizică Aplicată,
Institutul de Robotică, Universitatea „Sf. Kliment Ohridski“ din Sofia
şi altele. Echipele de cercetare se
concentrează pe noile dezvoltări în
tehnologiile curate și mecatronică,
un domeniu multidisciplinar care
combină mecanica, electronica și in-

formatica.
Munca în centru este împărțită
în două domenii: tehnologii mecatronice inteligente și sisteme de
economisire a energiei și tehnologii
curate. Toate acestea sunt repartizate pe opt laboratoare tematice.
Prima etapă a proiectului a im
plicat reconstrucția și modernizarea
clădirilor universitare și achizițio
narea și instalarea de echipamente
de înaltă tehnologie, software și alte
instrumente. Etapa a doua este axată
pe dezvoltarea de noi programe de
licență, master și doctorat în tehnologii curate și mecatronică. Proiectul
urmărește să atragă cercetători și
specialiști de top din Bulgaria și din
străinătate care să lucreze la centru
și să formeze următoarea generație
de savanți.

Ştiaţi că…?
Oraşul Gabrovo are, printre
altele, un Muzeu dedicat satirei
şi umorului? ● Situat de-a lungul
malurilor râului Yantra, Gabrovo
deţine recordul de a fi cel mai
lung oraş din Bulgaria, depăşind,
în lungime cu 25 de centimetri
cursul râului Yantra?

Titlul proiectului: „Centrul de competență: sisteme și tehnologii
mecatronice inteligente, eco și de economisire a energiei“
Beneficiar: Universitatea Tehnică - Gabrovo
Buget total: 12,05 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 10, 24 milioane de euro
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Cu caiacul
pe cursul superior al Tisei

Ungaria

Turismul acvatic pe secțiunea superioară a râului Tisa, în Ungaria, a primit un impuls,
prin reînnoirea unei rețele de 14 opriri pentru canoe și caiace. Fondurile europene au
contribuit substanţial la acest proiect.

Alice-Claudia GHERMAN

Ne-am obişnuit să vorbim numai
despre turismul pe uscat şi să dăm
aproape uitării turismul acvatic, mai
exact cel care implică plimbări şi
sportul caiac-canoe. În Ungaria, o
ţară care nu are deschidere la mare,
ideea turismului acvatic ar putea să
pară cu atât mai inedită. Vecinii noştri s-au gândit să revigoreze acest tip
de turism, dat uitării în ultimii ani,
şi au creat proiectul „Dezvoltarea
complexă a turismului acvatic pe Tisa Superioară“, pentru care au primit
finanţare UE.
„Experții federației s-au străduit
din greu pentru a crea un sistem de
turism acvatic, în care noile puncte de
tur pe apă să ofere condiții de calitate
turiștilor și sportivilor. Cele 14 opriri
de pe Tisa Superioară vor aștepta vizitatori și sperăm că regiunea îşi va
recăpăta strălucirea de odinioară
și, cu ajutorul comunităților locale,
vom oferi un model pe care să-l ur26
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meze toată lumea“, susţine Gábor
Schmidt, președintele Federației
Maghiare de Canoe. Stațiile sunt
între satul Tiszabecs, din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, lângă granița
cu Ucraina, și orașul Tiszacsege, din
județul Hajdú-Bihar.

Ştiaţi că…?
Râul Tisa este cel mai mare afluent
al Dunării și adună apele de pe o
suprafață de 157.186 kmp ? Râul
curge prin Ucraina, România,
Slovacia, Ungaria și Serbia, apoi se
varsă în Dunăre lângă Belgrad?

Lucrările la staţii au presupus
îmbunătățiri ale infrastructurii, con
strucția sau renovarea clădirilor și
instalarea digurilor plutitoare pentru
acostarea navelor. Au fost achizițio
nate echipamente noi, inclusiv caiace
și canoe, remorci pentru transportul
lor, vâsle și o barcă cu motor. Rețeaua
face parte dintr-o inițiativă mai largă
de turism acvatic în cadrul căreia au
fost dezvoltate facilități similare pe
lacurile și râurile din Ungaria.
Proiectul de pe Tisa Superioară
a avut ca scop încurajarea oamenilor de toate vârstele să se implice
în activități de agrement pe apă,
să descopere căile navigabile ale
regiunii și resursele naturale și culturale. Se preconizează că numărul de
vizitatori din zonă va crește cu aproximativ 10.000 pe an și că va genera
venituri de aproximativ 418.000 de
euro, în cinci ani.
Proiectul a inclus reconstrucția popasurilor de la campingurile Dióliget
din Tiszabecs, Tokaj şi Vásárosnamé
ny, unde au fost renovate clădirile şi
au fost dotate cu tot ceea ce trebuie (duș, toalete, bucătărie modernă).
Au fost montate panouri de încălzire
și a fost instalată o rampă de acces
pentru utilizatorii de scaune cu rotile.

Titlul proiectului: „Dezvoltarea complexă a turismului acvatic pe
Tisa Superioară“
Beneficiar: Asociația Maghiară de Caiac-Canoe
Buget total: 1,28 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 1,09 milioane de euro

UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
Atelier de scriere modernă și lizibilitate

Heidelberg, Germania,
3-4 august 2022
În urma Conferinței de scriere clară din
octombrie 2021, Comisia Europeană și
Universitatea din Heidelberg organizează
un atelier online de 2 zile despre comunicarea clară pentru studenți, pentru a-i
face conștienți de importanța subiectului
și pentru a-i învăţa elementele de bază.
Comunicarea clară este nucleul limbajului simplu, care îi ajută pe oameni să
înțeleagă informațiile complexe. Știința
comunicării clare evoluează și trebuie să
fim la curent. https://ec.europa.eu/info
A V-a Conferință Mondială privind
Viitorul Educației

Stockholm, Suedia,
10-12 august 2022
Agenda conferinţei este atent concepută
astfel încât să includă prezentări ale
celor mai relevante subiecte din domeniu, de la educația adulților la psihologie
la fundații educaționale și multe altele.
Vorbitori internaţionali vor facilita
discuțiile captivante și oportunitățile
de învățare. Conferinţa este o oportunitate unică de a întâlni și de a învăța
de la colegi cercetători, academicieni
și savanți din întreaga lume. https://
euagenda.eu/events

Conferința Academică Internațională
pentru Științe Umaniste și Sociale (IACHSS)

Paris, Franţa, 19-21 august 2022
A VII-a Conferință Academică Internațio
nală pentru Științe Umaniste și Sociale
(IACHSS) va avea loc în perioada 19-21
august la Paris, Franța. Evenimentul va
reuni oameni de știință, cercetători,
membri ai mediului academic, organizații
non-profit și organizații guvernamentale
din întreaga lume pentru învățarea
transfrontalieră și schimbul de idei. Par
ticipanţii vor descoperi cele mai recente
tendințe și provocări din industrie și îşi
vor împărtășiți cunoștințele cu membrii
comunității. https://euagenda.eu/events
Nutriția pentru creierul îmbătrânit

Lisabona, Portugalia,
25-26 august 2022
Al IV-lea simpozion pe tema „Nutriția
pentru creierul îmbătrânit: de la mecanisme la durabilitate“ va include o serie de
ateliere și se va concentra pe următoarele
subiecte: ultimele dovezi în mecanismele
moleculare și aspectele epidemiologice,
axa intestin-creier: dovezi că țintește
intestinul pentru menținerea sănătății
creierului, sisteme alimentare durabile.
Declinul abilităților cognitive odată cu
vârsta apare la indivizii sănătoși și se
răspândește pe parcursul vieții adulte,

iar unii specialişti cred că răspunsul prin
nutrienţi adecvaţi ar putea preveni această
situație. https://euagenda.eu/events
Festivalul Stuttgart Wine Village

Stuttgart, Germania,
17 august-4 septembrie 2022
„Satul Vinului Stuttgart“ este unul dintre
cele mai frumoase festivaluri de vin din
sudul însorit al Germaniei și, de peste 45
de ani, atrage nenumărați vizitatori în cele
mai populare piețe din capitala statului:
piața, Schillerplatz și Kirchstrasse. Peste 30
de hangii își răsfață oaspeții cu delicatese
din bucătărie și pivniță. Vinurile sunt în
mare parte regionale, din Württemberg,
în special Riesling și Trollinger, dar există
peste 500 de sortimente dintre care puteți
alege.
https://www.stuttgarter-weindorf.de/

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
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