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Investiții pentru
o mai bună calitate a vieții
Fondul European de
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Cât de mulțumit sunt de starea mea de sănătate? Cum îmi petrec
Fondul European
de
– activ și interesant
– timpul
liber? Sunt mulțumit de condițiile de
Dezvoltare Regională
mobilitate? Vocea
mea se face auzită în comunitatea în care trăiesc?
UNIUNEA EUROPEANĂ
Iată doar câteva dintre întrebările pe care, cu siguranță, ni le
adresăm, retoric,
cu toții, atunci când ne gândim la „calitatea vieții“.
Fondul European de
Dezvoltare Regională
O sintagmă ambiguă, după cum este considerată de cercetători, toc
mai pentru că instrumentele de „măsurare“ presupun și o doză mare
de subiectivism.
UNIUNEA EUROPEANĂ
Tendința ultimelor
decenii este ca oamenii să ia tot mai multe
elemente în considerare atunci când analizează calitatea vieții. Nu
mai vorbim doar despre sănătate și nevoile de bază, ci ne îndreptăm
atenția și spre condițiile de la locul de muncă, timpul de calitate
Fondul European de
petrecut alături
de familie
Dezvoltare
Regională și prieteni, accesul la servicii sau infra
structura de transport. Tocmai de aceea, investițiile făcute în aceste
EUROPEANĂ
domenii au oUNIUNEA
importanță
aparte.

România a făcut, și continuă să facă, progrese serioase în direcția
creșterii calității vieții locuitorilor săi, iar Programul Operațional
Fondul European de
Regional areDezvoltare
o contribuție
Regională considerabilă. Investițiile realizate în
infrastructura de sănătate, în prevenția unor boli cu răspândire
largă, în combaterea efectelor nocive ale poluării aerului, dar și în
stimularea incluziunii sociale, prin proiecte care susțin comunitățile
defavorizate, au ridicat gradul de bunăstare fizică, psihică și socială
al românilor.
Descoperiți o serie de proiecte de succes în paginile acestei reviste
și vă veți convingeți de necesitatea și rezultatele acestor investiții.
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DIN REGIUNI
Centru comunitar integrat
în Bihor

T

Parcul Botanic din Timişoara, des
chis încă din 1986, va fi iluminat public
pentru prima oară. Și nu oricum! În urma im
plementării unui proiect cu fonduri europene, se va
monta un sistem inteligent de telegestiune cu senzori.
Adică, lumina va fi mai intensă când senzorii detectea
ză mișcare sau sau mai slabă atunci când nimeni nu va
mai trece pe alei. Mai mult, dacă într-un arbore se află
un cuib de pasăre, se va diminua intensitatea luminii
pentru ca viețuitoarele să nu fie deranjate. Astfel, se
face și economie de energie electrică, dar se și prote
jează mediul înconjurător.
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Colegiului Tehnic „Petru Mușat“ din Suceava a
fost reabilitat, modernizat și echipat printr-un proiect
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional
2014 - 2020. Este vorba despre „Reabilitarea și echi
parea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic
„Petru Mușat“ din Suceava, proiect în valoare de 5,6
milioane lei, din care finanţarea nerambursabilă este de
5,25 milioane lei. Obiectivul proiectului a fost creșterea
gradului de participare la învățământul profesio
nal și tehnic prin reabilitarea, modernizarea
NO
și dotarea colegiului. De asemenea, s-au
R
implementat și soluții pentru asigu
rarea confortului termic, respectiv
termoizolarea integrală exterioară
a corpului clădirii.
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Iluminat inteligent
în Parcul Botanic
din Timişoara
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învățământul tehnic
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Comuna Curtuișeni va beneficia, până la sfârșitul
anului 2023, de o investiție de 1.605.034,85 lei în in
frastructura sanitară şi socială pentru a fi îmbunătăţit
accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere a
populației. În acest scop, la data de 5 iulie 2022, a fost
semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare şi do
tare centru comunitar integrat în comuna Curtuişeni,
județul Bihor“, proiect finanțat prin POR 2014-2020,
Axa prioritară 8. Centrele comunitare integrate sunt
amenajate în special pentru persoanele defavoriza
te, care găsesc aici, laolaltă, tot ce au nevoie pentru
educație, sănătate, protecție și petrecerea timpului.

N
CE

Lucrări la Sala „Mihai
Eminescu“ din Sighișoara

Sala „Mihai Eminescu“ și strada Nicolae Bălcescu
din centrul Sighișoarei vor fi reabilitate cu fonduri eu
ropene de peste 4 milioane euro. În prezent se lucrează
la Sala „Mihai Eminescu“. Se refac fațadele din curtea
interioară, cele din zona de sud-est a ansamblului arhi
tectonic, se înlocuiește tâmplăria și șarpanta, iar corpul
administrativ va fi mansardat, în timp ce la etajele I și
II, pe fațada dinspre curtea sălii de spectacol, vor fi am
plasate pasarele de legătură. Și la interior se lucrează la
sala de spectacol, inclusiv la cabinele actorilor, grupuri
le sanitare și spațiile administrative.

DIN REGIUNI
Reabilitare energetică la
Spitalul Județean Târgu Jiu

NT
EN
IA

La Câmpulung Muscel, municipiu
din judeţul Argeş, se vor construi cu bani
europeni locuințe sociale pentru victimele
violenței în familie. „Am obţinut finanţare europeană
pentru ceva ce sper să nu folosim vreodată. Eu sper, dar
realitatea ne «loveşte» în fiecare zi. Dacă totul merge
bine, la anul va fi gata“, spune primarul municipiului,
Elena Lasconi. Pe aproape 6.000 mp se vor construi
module formate din duplexuri, dar și un parc cu alei și
spații verzi pentru plimbare și relaxare. Aici vor fi găz
duite temporar și persoanele fără adăpost.

Comuna Berca din județul Buzău a intrat pe har
ta turistică datorită Vulcanilor Noroioși și a cârnaților
de Pleșcoi. Acum, agenda celui care vizitează regiunea
poate fi completată cu alt obiectiv, Ansamblul Schitul
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din aceeași co
mună, care tocmai a fost restaurat printr-un proiect
european în valoare de 21,26 milioane de lei. În cadrul
proiectului, au fost realizate lucrări de consoli
dare, restaurare, reconstituire a celor cinci
SU
D construcții monumente istorice din ca
drul ansamblului: Biserica „Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil“, Turnul
clopotniță, stăreția, chiliile și zidul
de incintă.
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Locuinţe sociale
pentru victimele
violenţei în familie
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Schitul de la Berca,
restaurat cu bani europeni
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Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este în
plin proces de reabilitare energetică, în cadrul unui
proiect cu finanțare europeană, derulat prin Pro
gramul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul
prevede, în principal: îmbunătățirea izolației termice a
clădirii, utilizarea unor surse de energie regenerabilă,
implementarea unui sistem de management energetic;
lucrări de reparații, montarea de corpuri de iluminat
tip LED, montarea de panouri solare pentru apă cal
dă, modernizarea sistemelor de climatizare. Investiția
are o valoare de aproximativ 33,9 milioane de lei și o
finanțare nerambursabilă de 17,3 milioane de lei.

Ş
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Șoseaua Otopeni-Tunari
va fi gata înainte de termen

Drumul Județean 100 Otopeni - Tunari se moderni
zează. A fost lărgită partea carosabilă de la 6 la 7 metri,
urmând să fie așternut primul strat de asfalt pe toată
lungimea drumului dintre localitățile Otopeni și Tunari.
Valoarea proiectului este de aproximativ 11 milioane
de lei, iar lucrările au ca termen de finalizare ‒ martie
2023. „În zona Otopeni, s-a așternut deja primul strat
de asfalt, iar stadiul lucrărilor din teren este unul mult
mai avansat decât cel preconizat pe hârtie. Concret,
acum, în luna iulie, derulăm lucrări calculate pentru luna septembrie“, a informat Hubert Thuma, președintele
Consiliului Județean Ilfov.
AUGUST 2022
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INTERVIU
Interviu cu medicul primar ORL Ursachescu Cosmin-Iulian,
acționar și administrator al firmei

Angi San, singura clinicĂ
privată din Buzău
ce oferă servicii chirurgicale

Și-a început activitatea în anul 1997,
ca un proiect de familie - cabinete de
consultaţii medicale. Prin implementarea
unui proiect sprijinit de fonduri europene,
portofoliul serviciilor medicale oferite
de clinica Angi San s-a dezvoltat foarte
mult, devenind singura clinică privată din
Buzău ce oferă servicii chirurgicale. Regio
a stat de vorbă despre acest proiect cu dr.
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Ursăchescu Cosmin-Iulian, medic primar
ORL, acţionar şi administrator S.C. Angi
San SRL.
Alice-Claudia GHERMAN

Regio: Cum s-a născut proiectul
„Construire clădire pentru servicii de

asistenţă medicală, consultaţii, investigaţii, diagnostic, tratament medical
– Angi San SRL Buzău“?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Pro
iectul a apărut ca o dorinţă normală
de dezvoltare şi evoluţie a societă
ţii noastre, ca o soluţie naturală de

INTERVIU
dezvoltare atât a societăţii, cât şi din
punct de vedere profesional. Clini
ca Angi San există pe piaţă de mult
timp, fiind fondată în anul 1997. Este
un proiect de familie înfiinţat de pă
rinţii noştri. A pornit şi s-a dezvoltat
progresiv, în regim de Ambulatoriu
de specialitate în specialităţile ORL
şi Pediatrie. Ulterior, în anul 2016,
am deschis Clinica de Gastroentero
logie, într-un spaţiu perfect adaptat
acestei specialităţi, moment în care
activitatea noastră medicală a efec
tuat un salt spectaculos. Clinica a
fost încă de la înfiinţare o afacere de
familie şi a rămas în familie. Cu toa
te că a trecut prin diverse etape de
dezvoltare, sperăm să rămână şi pe
viitor un bussines de familie.
Regio: De ce aţi apelat la finanţare europeană pentru realizarea proiectului?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Înfi
inţarea Clinicii de Chirurgie, ultimul

nostru proiect, creat prin accesa
rea fondurilor europene, a fost un
proiect foarte costisitor, ce nu pu
tea fi derulat decât în felul acesta,
iar pentru cofinanţare am apelat la
surse proprii şi la credite bancare. Fi
nanţarea europeană a fost singurul
mod de finanţare cu putinţă pentru
noi, singurul mod şi foarte impor
tant de dezvoltare a firmei noastre.
Prin surse proprii sau credit bancar
era imposibil să derulăm un aseme
nea program.
Regio: Cât de importantă este Clinica
Angi San pentru buzoieni şi în piaţa de
servicii medicale a municipiului Buzău?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Clini
ca Angi San este importantă pe piaţa
serviciilor medicale din Judeţul Bu
zău, fiind singura care oferă servicii
de diagnostic şi tratament chirur
gical în regim de internare de zi şi
continuă în specialităţile ORL, Chi

rurgie Generală, Chirurgie Plastică,
Urologie şi Ortopedie. Prin spaţiul
adecvat, dotări de ultimă generaţie
şi echipa medicală, suntem singura
clinică privată ce oferă servicii chi
rurgicale din judeţul Buzău, acesta
fiind specificul nostru pe piaţa ser
viciilor medicale.
Regio: Proiectul a presupus doar construcţia clădirii clinicii sau şi dotarea
cu echipamente și alte investiții.

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Pro
iectul a fost unul ambiţios pentru
noi, a presupus construcţia de la
zero a Clinicii de Chirurgie, dar şi do
tarea ei cu aparatura necesară. Au
fost ridicaţi aproximativ 1.100 mp
de construcţie, un imobil compli
cat, datorită destinaţiei sale, şi
complex, datorită activităţii chirurgi
cale efectuate aici. Au fost necesare
instalaţii complexe de ventilaţie, in
stalaţii de fluide medicale (oxigen şi

AUGUST 2022
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INTERVIU
Titlul proiectului:
„Construire clădire pentru
servicii de asistenţă medicală,
consultaţii, investigaţii, diagnostic, tratament medical“
Beneficiari: S.C. Angi San SRL
Buget total:
6,54 milioane de lei
Contribuţie FEDR:
3,83 milioane de lei
aer comprimat) conform legislaţiei
în vigoare, instalaţii de apă sterilă,
lift mare şi spaţios pentru pacienţi,
lift separat pentru alimente, in
stalaţii de stingere incendiu, reţea
internă de telefonie şi internet, grup
electrogen de capacitate mare ne
cesar în cazul întreruperilor reţelei
de electricitate, care aici ea nu este
una neobişnuită, şi rezervor propriu

„Proiectul a fost unul
ambiţios pentru noi,
a presupus construcţia
de la zero a Clinicii
de Chirurgie, dar şi
dotarea ei cu aparatura
necesară. Au fost ridicaţi
aproximativ 1.100 mp
de construcţie.
Au fost necesare
instalaţii complexe
și au fost achiziţionate
echipamente multiple
medicale de diagnostic
şi tratament. Finanţarea
europeană a fost
singurul mod
de finanţare cu putinţă
pentru noi, singurul
mod şi foarte important
pentru dezvoltarea
firmei noastre.“
8
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INTERVIU

de apă. Toate au dus la un cost ridi
cat al investiţiei. Totodată, au fost
achiziţionate echipamente multiple
medicale de diagnostic şi tratament:
aparat de anestezie generală, linie
completă de chirurgie endoscopică,
cauter chirurgical, ecograf cu funcţii
multiple pentru diverse specialităţi,
instrumentar chirurgical pentru chi
rurgie endoscopică şi clasică în
diverse specialităţi, mobilier medi
cal, diverse alte echipamente.
Regio: Cum vedeţi dvs. ca medic
această clinică, cum vă simţiţi în ea?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Ca
medic, văd această clinică ca pe
un loc fantastic pentru efectuarea
profesiei mele, un loc care îmbină
perfect organizarea, performanţa,

liniştea în desfăşurarea activităţii,
posibilităţile oferite de infrastruc
tură, comportamentul civilizat şi
cordial al personalului. Ne dorim ca
toate aceste impresii să fie împăr
tăşite alături de noi şi de pacienţii
noştri.
Regio: Căror nevoi de sănătate ale
populaţiei din Buzău răspunde clinica?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Clini
ca Angi San se adresează populaţiei
judeţului Buzău, dar şi judeţelor înve
cinate, oferind servicii de consultaţii în
aproape toate specialităţile medicale,
servicii complete de Gastro
en
te
rologie şi Endoscopie Digestivă cu
anestezie, servicii chirurgicale în regim
de internare de zi şi internare conti
nuă în specialităţile: ORL, Chirurgie

Generală, Ortopedie, Chirurgie Plasti
că, Urologie. Avem o echipă fantastică
de anestezie de care suntem mândri şi
care face ca întreaga noastră activita
te chirurgicală să se desfăşoare în cele
mai bune condiţii.
Regio: Câte locuri de muncă a creat
acest proiect?

Ursăchescu Cosmin-Iulian: Pro
iectul Angi San a creat până în
prezent 18 locuri de muncă cu nor
mă întreagă şi a cooptat mai mulți
colaboratori organizaţi prin diverse
forme (SRL, PFA, PFI) ca să lucreze
în echipa noastră. Împreună cu ei
oferim consultaţii şi tratament în re
gim de Ambulatoriu de Specialitate,
în aproape toate specialităţile medi
cale.
AUGUST 2022
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Cel mai modern Ambulatoriu
din Bărăgan se află la Feteşti

Accesul dificil la servicii medicale de
calitate al pacienților din municipiul
Feteşti şi din localităţile limitrofe
a determinat autorităţile locale să
caute soluţii viabile. Ele au venit sub
forma unui proiect de extindere a
Ambulatoriului Spitalului Municipal
„Anghel Saligny“, care a primit
finanţare prin Regio.
Alice-Claudia GHERMAN

Când a fost finalizat proiectul
„Extinderea și dotarea cu echipa
mente medicale a Ambulatoriului
din structura Spitalului Municipal
Anghel Saligny – Feteşti“, în decem
brie 2021, locuitorii şi personalul
medical au fost extrem de mulţu
miţi. „Abia așteptam. În felul ăsta nu
mai facem drumuri la Slobozia pentru CT“, „O mare realizare pentru
comunitate!“, „Aveam mare nevoie
ca să nu mai batem la porțile altora“, au fost mesajele transmise de
pacienţi instituţiei. Toate sunt mesa
je care reflectă importanţa acestui
proiect pentru comunitate.
„Construcția în extensie a noului
corp de clădire a ambulatoriului integrat, cu o suprafață desfășurată
10
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de 1.578,30 mp și asigurarea dotării
acestuia cu mobilierul și echipamentele necesare au permis nu doar
relocarea parţială a activităților de
ambulatoriu din interiorul spitalului,
prin asigurarea unor spații moderne
și sigure, ci și înființarea de cabinete
medicale noi, cu specializări medicale
necesare comunității și neacoperite până acum, din lipsa spațiului și
a dotărilor necesare“, ne‑a declarat
Ioan Constantin, manager de proiect
în cadrul UAT Feteşti.
Un element de noutate pentru în
treg sistemul de sănătate din Fetești
îl reprezintă laboratorul de radiolo
gie extins şi în cadrul ambulatoriului
nou construit, dotarea acestuia cu
un aparat RX și, în mod special, cu un
Computer Tomograf 128 slice ultraperformant, care asigură comunității

servicii de imagistică de calitate, la
cel mai înalt nivel, pe plan local, fă
ră a mai fi necesară deplasarea în
alte orașe. În plus, Ambulatoriul a
fost dotat şi cu mobilier medical,
cu instrumentar și dotări necesa
re realizării actului medical, dar şi cu
unele echipamente medicale cu ca
racter inovativ pentru zonă, din care
amintim echipamentele din dotarea
cabinetului de recuperare medica
lă, fizică şi de balneologie (aparat de
electroterapie, aparate de terapie cu
unde scurte, aparat de stimulare lim
fatică, apart pentru terapie limfatică,
terapie laser, magnetoterapie etc.).
Cu o populaţie de peste 30.000
de locuitori, Feteştiul este al doi
lea mare oraş al judeţului Ialomiţa,
după Sobozia. Înainte de implemen
tarea proiectului, spațiul destinat

PROIECTE
Ambulatoriului era de numai 408
mp, la parterul corpului H al spitalu
lui „Anghel Saligny“, în acest spațiu
putând fi asigurată activitatea a nu
mai patru specialități medicale și
a laboratorului de radiologie medi
cală. Pentru a suplini necesarul de
spațiu, spitalul alocase din spațiul
destinat spitalizării de zi pentru o
serie de alte cabinete medicale. Cu
toate acestea, funcționarea se re
aliza în condiții limitate ca spațiu și
improprii unei activități spitalicești
la standarde. „Erau înregistrate
deficiențe considerabile privind asigurarea circuitelor privind tranzitarea
pacienților în ambulatoriu: lipsa sălilor de așteptare corespunzătoare,
imposibilitatea controlului accesului
pacienților din ambulatoriu în restul incintei spitalului, imposibilitatea
îndrumării corespunzătoare a pacien
ților către specialitățile medicale. Deși
unele specialități medicale erau prevăzute în structura organizatorică a
ambulatoriului spitalului, acestea nu
puteau fi în mod real organizate, neexistând spații suficiente. De aceea, nu
se acoperea întreaga gamă de servicii medicale solicitate de pacienți“, a
adăugat Ioan Constantin.
Implementarea proiectului nu a
fost uşoară, mai ales că ea a coincis
cu perioada pandemică. Locația de
implementare se afla în incinta Spi
talului Municipal „Anghel Saligny“

Titlul proiectului: „Extinderea și dotarea cu echipamente medicale
a Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny –
Feteşti“
Buget total: 10,55 milioane de lei
Contribuţie FEDR: 7,30 milioane de lei
Fetești, spital inclus în lista spitalelor
suport pentru pacienții testați pozitiv
sau suspecți de infectare cu virsusul
SARS-CoV-2. Acest lucru a generat
necesitatea adoptării unor măsuri su
plimentare de protecție pentru tot
personalul implicat, atât cel impli
cat în gestionarea proiectului, cât și
operatorii economici contractați. Su
prapunerea cu perioada pandemică
a condus la dificultăți în aprovizio
narea contractorilor cu materiale de
construcții, echipamente și dotări de
natură medicală.

Toate dificultățile au fost însă de
pășite, iar la finele lui 2021, noul
ambulatoriu a fost deschis pacienţi
lor. „Proiectul reprezintă unul dintre
cele mai importante proiecte derulate
la Fetești. Realizarea sa fără finanțare
UE ar fi fost în cel mai bun caz dificilă,
dacă nu imposibilă. Municipiul Fetești
ar fi avut dificultăți considerabile în
alocarea finanțării pentru implementarea proiectului, mai ales în perioada
de implementare relativ scurtă a proiectului“, a ţinut să puncteze Ioan
Constantin, managerul de proiect.

AUGUST 2022
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Orașele mici și mijlocii din România au multe de recuperat în privința serviciilor publice, în raport cu centrele urbane cu sute de mii de
locuitori. Totuși, în ultimii ani, decalajele dintre localitățile mici și marile aglomerări urbane s-au redus simțitor datorită investițiilor
strategice realizate. Iată cum a ajuns, din această lună, orașul Beclean o destinație de distracție pentru orice buzunar!

Centrul recreativ Legacy:
distracție și sănătate la Beclean

Dan L. Brumar

Este foarte probabil să fi auzit
de Beclean, orășelul cochet de pe
Someș, din județul Bistrița-Năsăud,
dar să nu știi că în vechime era cu
noscut sub numele Bethlem (sau
Betleem). Fără vreo legătură cu re
numita cetate din Cisordania de
azi, orașul bistrițean a luat numele
fondatorilor săi, cunoscuta familie
nobiliară Bethlen. Orașul, care nu
mără puțin peste 10.000 de locuitori,
trăiește și azi din istoria sa seculară,
dar și din turismul de weekend. Băile
Figa, un parc balnear care se întin
de pe 15 hectare, a fost inaugurat
încă din vara anului 2010 la doar 3
kilometri de localitate. Până acum,
12
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mini-stațiunea era considerată uni
cul loc de petrecere a timpului liber
pentru localnici și locuitorii din îm
prejurimi. Însă, din vara acestui an,
orașul va beneficia de serviciile unui
centru de recreere, construit de la
zero de autoritatea locală, cu spriji
nul Regio.
„Centrul Recreativ Legacy este
pregătit în vederea recepționării cu
ultimele retușuri la finisajele interioare și exterioare. Se va finaliza anul
acesta, în august-septembrie 2022“,

precizează Nicolae Moldovan, pri
marul orașului Beclean.

Sprijin pentru
comunitățile defavorizate
Proiectul finanțat cu fonduri
nerambursabile a avut în vedere
promovarea incluziunii sociale, prin
asigurarea accesului la o serie de
activități de petrecere a timpului li
ber, în special persoanelor care fac
parte din grupuri vulnerabile. Însă,

„Cetățenii au fost impresionați de toate elementele
existente, de la arhitectura clădirii la frumusețea
estetică și dotările Centrului“

Nicolae Moldovan

PROIECTE
Centrul recreativ Legacy se adresează
tuturor locuitorilor orașului Beclean
și celor din împrejurimi, oferind o al
ternativă la serviciile de agrement și
distracție existente. „Centrul Recreativ Legacy aduce multiple beneficii
pentru sănătate, prin intermediul tuturor activităților puse la dispoziția
beneficiarilor, dar și pentru petrecerea timpului liber, oferind posibilitatea
beneficiarilor de a practica înotul și
celelalte activități pe tot parcursul
unui an calendaristic (12 luni/an fără
întrerupere)“, mai spune edilul.
Înotul nu este singura facilitate
pusă la dispoziția locuitorilor din Be
clean. Centrul a fost gândit să ofere
acces la multiple zone de relaxare și
recreere, săli pentru yoga și recupe
rare fizică, sală de bowling și sală de
fitness, sală de gimnastică cu tera
să, bibliotecă pentru copii și adulți,
locuri de joacă pentru copii, spații
expoziționale și un bazin cu apă să
rată.
Investiția a depășit 22 de milioane
de lei, iar mare parte din sumă a fost
asigurată prin Regio. Lucrările au vizat
și ample intervenții de consolida

Proiect: Centru recreativ Legacy, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, amenajare căi acces, drum
de legătură cu DJ172
Valoare totală: 22,7 milioane de lei
Valoare FEDR: 19,1 milioane de lei
re terasamente, lucrări de amenajare
accese, lucrări de construire a unor
drumuri, lucrări de amenajare a
spațiilor verzi, lucrări de amenajare
pentru activități exterioare. De ase
menea, au fost realizate instalațiile

sanitare, electrice, de avertizare în
caz de incendiu, precum și montajul
echipamentelor aferente.
„Având în vedere oportunitățile
oferite de Centrul Recreativ Legacy,
proiectul este foarte bine primit de
cetățeni, fiind unul de impact pentru
comunitatea din Beclean. Cetățenii
au fost impresionați de toate elementele existente, de la arhitectura
clădirii la frumusețea estetică și dotările Centrului“, declară, pentru
Regio, Nicolae Moldovan.
Investiția realizată aici va duce
la îmbunătățirea calității vieții lo
cuitorilor din Beclean și a celor din
localitățile învecinate, prin dezvol
tarea unor activități de petrecere
a timpului liber, în special în rândul
persoanelor provenind din grupuri
vulnerabile.
Unii dintre cei mai mari fani ai a
cestui centru vor fi, mai mult ca sigur,
copiii. Orașul Beclean are trei licee,
cu profile diferite, două școli gim
naziale și un Centru școlar dedicat
Educației Incluzive. Pentru ei, finalul
vacanței de vară ar putea coinci
de cu inaugurarea mult așteptatului
Centru Legacy, noul pol al distracției
de zi cu zi din Beclean.
AUGUST 2022

13

PROIECTE
Autoritățile locale din Miercurea Ciuc au identificat soluțiile pentru revigorarea transportului public de călători, acestea fiind
cuprinse într-o strategie complexă pe baza căreia au demarat un amplu proiect de eficientizare și modernizare.

Mobilitate fără noxe la Miercurea Ciuc

Foto machetă autogară: cubicon.ro (© Facebook POR)

Dan L. Brumar

După ani la rând în care serviciul
de transport public a fost carac
terizat drept ineficient și deficitar,
autoritățile din Miercurea Ciuc au
identificat soluția optimă pentru sal
varea lui. Creșterea emisiilor de gaze
cu efect de seră în oraș, pe fondul
utilizării excesive a automobilelor
private, și lipsa de atractivitate a ser
viciului public de transport local au
determinat elaborarea unei strategii
complexe, care impune stimularea
investițiilor în modernizarea servi
ciului de transport.
Pe baza studiilor întreprinse pen
14
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tru elaborarea Planului de Mobilitate
Urbană 2016-2025, autoritatea loca
lă a identificat necesitatea realizării
unor intervenții de importanță ca
pitală, iar mare parte din finanțarea
necesară a fost asigurată prin Regio.
Primăria a tras linie și a realizat că a
re nevoie de 151,7 milioane de lei
pentru achiziționarea a 23 de auto
buze ecologice, implementarea unui
sistem de management al traficului,
reabilitarea completă a autogării din
localitate, modernizarea pasajului
peste calea ferată al orașului, reabili
tarea unor străzi și dotarea acestora
cu piste pentru biciclete. 98% din va

loarea eligibilă a cererii de finanțare
este asigurată în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020.
„Considerăm că toate investițiile
sunt oportune pentru cetățenii urbei, infrastructura se află într-o stare
care necesită reabilitare. Costul este mult peste capacitatea financiară
a municipiului, de aceea a fost absolut necesară absorbția unor surse
externe pentru realizarea acestora“,
a dezvăluit, pentru Regio, Dosa Es
zter Zsuzsanna, director executiv al
Direcţiei Proiecte cu finanţare ne
rambursabilă din cadrul Primăriei
Miercurea Ciuc.

PROIECTE
Șase investiții
de anvergură
În cadrul proiectului „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiul Mier
curea Ciuc“ au fost aprobate investiții
în șase direcții, care vizează dezvolta
rea infrastructurii de transport public
și reducerea emisiilor nocive. O com
ponentă importantă a proiectului
este reabilitarea pasajului peste ca
lea ferată din localitate, construcție
care necesita o intervenție urgentă
de consolidare. Lucrările au început
în luna iunie, iar constructorul are la
dispoziție 12 luni să finalizeze lucra
rea, pentru ca traficul feroviar și auto
în zonă să se desfășoare fluent.
A doua investiție importantă este
reabilitarea autogării din Miercu
rea Ciuc, o construcție care va suferi
intervenții majore pentru a face față
nevoilor actuale de mobilitate ale lo
cuitorilor. Conform edililor locali, se
poate spune că autogara va fi recon
struită pe același amplasament, însă
dotările sale vor fi regândite, cu sco
pul creșterii eficienței de operare.
Aici vor fi create fluxuri separate pen
tru transportul local și cel de tranzit,
autobuzele vor avea trasee și zone
de îmbarcare noi, iar vehiculele vor
avea acces pe bază de bariere auto

Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Miercurea Ciuc prin
investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană
Valoare proiect: 151,7 milioane de lei
Valoare FRDR: 112 milioane de lei
matizate. La finalul celor 12 luni de
lucrări, vehiculele vor putea staţiona
pe teritoriul terminalului doar pe du
rata urcării şi a coborârii călătorilor.
„Ca parte integrantă a infrastructurii de autobuze, pe strada Salcâm, în
curtea societăţii comerciale Goscom,
va fi amenajat un depou cu spaţii
necesare pentru autobuzele pe gaz

comprimat, care deservesc transportul public local, respectiv ateliere de
reparaţii şi o staţie de alimentare“,
mai spune Dosa Eszter Zsuzsanna.
Autogara va beneficia de com
ponente de hardware și software
pentru planificarea și monitorizarea
traficului, e-ticketing și informare
pasageri.

AUGUST 2022
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Complementar, fondurile vor fi
folosite pentru reabilitarea străzii
Harghita și amenajarea sensului gira
toriu de la intersecția Rét-Harghita,
unde accentul va fi pus pe extinderea
infrastructurii pietonale și a celei de
dicate bicicliștilor. În acest moment,
lucrările sunt în curs de aprobare ori
în procedură de licitație.

Autobuze moderne
și eco-friendly
Parcul auto al companiei de
transport din Miercurea Ciuc suferă
la capitolul vehicule performante.

Recent, primăria a fost nevoită să
retragă din circulație patru dintre
autobuzele de pe traseu din cauza
uzurii lor. Însă ele vor fi înlocuite,
în curând, cu 23 de autobuze noi,
alimentate cu gaz natural compri
mat (CNG). „Contractul de achiziție
pentru autobuze este încheiat, livrarea se va realiza eșalonat,
conform contractului“, adaugă
reprezentanta primăriei. Totoda
tă, transportul public va beneficia
de un sistem de management al
traficului, care va spori calitatea
serviciilor asigurate.
În cadrul acestei componente,

autobuzele vor fi echipate cu semnali
zatoare, panouri de informare, sistem
de numărare a pasagerilor, valida
toare tichete hibrid (cartelă+tichet
hârtie), camere CCTV, routere free
WiFi și dispozitive de control tichete.
În oraș, vor fi amplasate zece auto
mate de încărcat carduri/eliberare
tichete, patru puncte de cumpăra
re carduri prepaid, două dispozitive
încărcare carduri/echipamente de
personalizare abonamente. În acest
moment, edilii lucrează la actuali
zarea studiului de fezabilitate, ca
urmare a indexării prețurilor din pe
rioada 2019-2022.

Deva, prioritate pentru circulația
pietonală
Din 2023 va fi o plăcere să te plimbi prin
centrul istoric al orașului Deva, spun edilii
locali. Cele mai importante spații publice
din centru, delimitate de Piața Unirii și
Bd. 1 Decembrie 1918, vor deveni exclusiv
pietonale. Totul, grație unui proiect finanțat
cu fonduri Regio.
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Dan L. Brumar

Creșterea exponențială a numă
rului de autovehicule a determinat
autoritățile locale din România să
apeleze la soluții variate pentru flui
dizarea arterelor de circulație. Unele
măsuri, printre care lărgirea benzilor
auto, nu au făcut decât să accentue
ze criza de spațiu și să sporească lipsa
atractivității zonelor publice. Invo
luntar, pietonii au fost dezavantajați
de acțiunile complet nesustenabile.
În plus, administratorii de orașe au
sesizat că, transformarea arterelor
principale în zone de tranzit, condu
ce, automat, la valori tot mai ridicate
ale noxelor eliberate în atmosferă,
cu repercusiuni asupra sănătății și
calității vieții locuitorilor.
Cele mai înțelepte măsuri, inclu
se în planurile de mobilitate urbană
ale orașelor din țară, s-au dovedit a
fi reducerea vitezei de deplasare a
autovehiculelor, îngustarea tramei
stradale, crearea de zone exclusiv
pietonale și devierea traficului spre
periferie. Sunt planuri pe care le-au
pus pe hârtie și specialiștii angajați
de Primăria Deva. Chiar în acest mo
ment sunt puse în aplicare, printr-un

PROIECTE

proiect ambițios, care urmărește in
terzicerea totală a traficului auto și
parcarea în zona centrului istoric.
Măsurile vin la pachet cu crearea
unor spații publice prietenoase cu
pietonii.
„Crearea unui spațiu public ca loc
de întâlnire, dedicat pietonilor, cu
adevărate oportunități de recreere și
comerciale constituie un factor prioritar al Municipiului Deva. Proiectul
prevede eficientizarea și reducerea
traficului motorizat în zona centrală
cu scopul de a dezvoltă o rețea atractivă și sigură de trasee pietonale“,
ne spune Camelia Roșca, consilier
superior în cadrul primăriei, mana
gerul proiectului „Amenajare zonă
pietonală centrul istoric“, aflat în
derulare.

Fără mașini
în centrul istoric
Municipiul Deva și-a propus să
interzică accesul autovehiculelor în
zona centrului istoric și să amena
jeze o parcare de 145 de locuri, în
apropiere, pentru care vor fi asi
gurate echipamente inteligente de
gestionare, în timp real, a locurilor
libere. „Astfel, cei care doresc să ac-

ceadă în locurile de parcare din zonă
vor fi informați cu privire la disponibilitatea/indisponibilitatea locurilor
de parcare printr-un panou cu afișaj,
prevăzut cu sistem de numărare“,
adaugă Camelia Roșca.
Accesul auto în centrul istoric
va fi restricționat cu ajutorul stâlpi
șorilor ficși, însă un sistem telescopic
va permite intrarea mașinilor de
urgență, cum sunt ambulanțele și

„Această organizare a străzilor
în spații prietenoase cu pietonii va răspunde
atât cerințelor de protecție a mediului,
cât și criteriilor de siguranță, accesibilitate
și de creștere a calității vieții.“

Camelia Roșca

AUGUST 2022
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Proiect: Amenajare zonă pietonală centrul istoric Deva
Valoare totală: 21,8 milioane de lei
Valoare FEDR: 18,3 milioane de lei
cele de pompieri. Concomitent cu
descurajarea traficului auto, primă
ria urmărește să sporească, vizibil,
suprafața pietonală și de promena
dă și să încurajeze accesul pietonal.
Mai exact, suprafața zonelor pieto
nale construite sau modernizate va
depăși 15.600 de metri pătrați, cre
ând premisele pentru o creștere
substanțială a deplasărilor pietona
le în zona menționată.
În același timp, sunt vizate măsuri
speciale pentru integrarea armonioa
să a mobilierului urban în noile zone
pietonale, eficientizarea iluminatului
public și îngroparea tuturor cablurilor
electrice și de comunicații. „Această
organizare a străzilor în spații prietenoase cu pietonii va răspunde atât
cerințelor de protecție a mediului, cât
și criteriilor de siguranță, accesibilitate
și de creștere a calității vieții“, consi
deră managerul de proiect.

Reducerea poluării,
una dintre țintele
primordiale
Edilii locali mizează pe o redu
cere cu 39,2 tone echivalent CO2 a
cantității de gaze cu efect de seră, în
18
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anul 2023, și cu 39,7 tone echivalent
CO2, în 2027. La reducerea poluării va
contribui și extinderea suprafețelor
înverzite, cu 12 grupuri de arbori și
arbuști. Totodată, specialiștii esti
mează că măsurile adoptate vor duce
la creșterea atractivității spațiilor
publice, obiectiv care va influența
pozitiv numărul de deplasări, fără
vehicule motorizate, în centrul isto
ric: de la 312.052, în anul finalizării
proiectului, la 365.467 de deplasări,
în anul 2027. Lucrările au demarat
în iulie 2021, iar termenul de fina
lizare este 31 martie 2023. „Până
în prezent, s-au executat lucrări de
amenajarea terenului, terasamente,
suprastructură, instalații electrice,
șanțuri și rigole, organizare de șantier,
progresul lucrărilor fiind de 32,22%“,
precizează Camelia Roșca, manage
rul de proiect.

PROIECTE
Cu o investiție de 1,8 milioane de euro, faleza de pe malul drept al Siretului a devenit locul preferat de relaxare, atât pentru localnici,
cât și pentru turiștii care vizitează barajul de la Rogojești. Fondurile europene au ajutat la transformarea radicală a unui loc care
fusese invadat de gunoaie și de vegetație neîngrijită.

Faleza Siretului, loc de agrement
pentru orice vârstă

Rodica Vînjeanu

Situat în extremitatea județului
Suceava, sub Obcinile Bucovinei,
orașul Siret se întinde de-a lungul
malului drept al râului cu același
nume. În anii 1960, malurile au
fost îndiguite, iar locuitorii din Si
ret au început să vină aici pentru
picnicuri, întâlniri cu familia și cu
prietenii la iarbă verde, petreceri și
jocuri câmpenești. Până sus, la lacul
de acumulare Siret-Rogojești, fale
za era locul ideal pentru petrecerea
timpului liber. Cu timpul, din cauza
lipsei amenjărilor, această zona nu a
mai prezentat interes și a început să
fie folosită doar ca o zonă de tranzit
între două cartiere ale orașului.
În 1986, odată cu înființarea li
niei ferate Siret-Dornești și a gării

Siret, au fost realizate unele lucrări
de amenajare, iar faleza a redevenit
locul de petrecere a timpului liber
pentru locuitorii orașului, până în
1990, când, din lipsa fondurilor pen
tru întreținere și reparații, această
zonă a început să se degradeze. Chiar
dacă s-au mai efectuat unele lucrări
de toaletare, faleza a fost încet-încet
abandonată de autoritățile locale.
Chiar și în ultimii ani de funcționare
a gării Siret, în anii 2006-2008,
vegetația începuse să invadeze chiar
și spațiul gării. După închiderea a
cesteia, zona a intrat într-un declin
evident: abia se mai putea obser
va, la intrare, o urmă a fostei alei
pietonale și câțiva stâlpi de iluminat
public, și aceia nefuncționali.
Dată fiind această situație, auto
ritățile au accesat fonduri europene

prin proiectul „Revitalizarea zonei de
agrement urbane din zona lacului de
acumulare Siret-Rogojești“, finanțat
în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară
5, care s-a derulat în perioada 20172020. Valoarea totală a investiției
a fost de 9,7 milioane lei, din care 8
milioane lei valoare eligibilă neram
bursabilă. Patru dintre proiectele
derulate cu fonduri europene vizea
ză reducerea emisiilor de dioxid de
carbon, revitalizarea zonelor degra
date ale orașului și transformarea
lor în spații verzi, parcuri și zone de
petrecere a timpului liber.
„Rețeta Primăriei Siret este
perseverența și încrederea că fondurile europene pot dezvolta o
comunitate locală. De aceea, în
2020, la finalizarea proiectului imAUGUST 2022
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Proiect: Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de
acumulare Siret - Rogojești
Valoare totală: 1.866.299,00 euro
Valoare FEDR: 1.792.525,97 euro
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plementat de-a lungul râului Siret,
orașul nostru se afla pe primul loc
în Regiunea de Nord-Est, în ceea ce
privește fondurile europene atrase,
cu opt proiecte europene finanțate
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală
de peste 22 de milioane de euro“,
spune primarul orașului Siret, Adri
an Popoiu.
Obiectivul general al proiectul a
fost reconversia și refuncționalizarea
terenurilor și suprafețelor degrada
te, vacante sau neutilizate din orașul
Siret. Astfel, spațiile verzi din orașul
Siret s-au extins cu o suprafață de
aproximativ 17.000 metri pătrați, ca
re a și fost dotată cu mobilier urban
și facilități de agrement și petrecere
a timpului liber pentru cei aproxima
tiv 9.700 de locuitori ai orașului.
A fost creat un parc modern,
cu amenajări pentru toți locuitorii
orașului Siret, indiferent de vârstă:

PROIECTE

spații de joacă pentru copii mici, te
renuri sportive destinate tinerilor și
adolescenților, o zonă de fitness în
aer liber destinată mamelor ce își

supraveghează copiii, zonă de pic
nic pentru întreaga familie, spațiul
de agrement fiind acoperit integral
cu semnal wi-fi. Amplasarea aces

tui parc la intrarea în orașul Siret a
creat o imagine plăcută și o perspec
tiva interesantă atât vizitatorilor ce
tranzitează această regiune, dinspre
punctul de trecere a frontierei SiretPorubne, cât și pentru turiștii care
vizitează Lacul de acumulare SiretRogojești – Arie protejată Natură
2000. De asemenea, în viitor, da
torită amplasării parcului la intrare
în orașul Siret, parcarea generoasă
va putea fi folosită pentru intrega
rea acestui obiectiv în sistemul de
park&ride.
Prin revitalizarea acestei zone,
va fi stimulat și comerțul, iar local
nicii vor putea desfășura activități
comerciale, în jurul parcului, cu pro
duse tradiționale, de alimentație sau
meșteșugărești, care să deservească
vizitatorii.

Sală de sport și amfiteatru la Școala
„Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu
Școala Gimnazială „Constantin
Săvoiu“ va fi reabilitată și va
avea un nou corp de clădire, care
va include o sală de sport și un
amfiteatru. Investiția, a cărei
valoare se ridică la 7,7 milioane
de lei, va fi realizată cu finanțare
europeană, prin Programul
Operațional Regional (POR) 20142020.
Rodica Vînjeanu

Situată în centrul oraşului, şcoala
cuprinde patru corpuri, unde înva
ţă 1.068 de elevi. Pentru a veni în
sprijinul acestora, Primăria Târgu Jiu
a demarat un proiect de reabilita
re a clădirilor vechi de peste 160 de
ani. Proiectul implementat la Școala
Gimnazială „Constantin Săvoiu“,
prin Programul Operațional Regio
nal 2014-2020, implică mai multe
tipuri de intervenții. Este vorba des
pre reabilitarea clădirii, care va oferi,
astfel, condiții optime de studiu pen
AUGUST 2022
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Valoarea totală a proiectului: 7.744.157,71 lei
Valoare FEDR: 6.356.689,22 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2023
tru elevi, dar și despre construirea
unei noi clădiri, în care vor funcționa
o sală de sport și un amfiteatru.
Proiectul mai prevede clima
tizarea sălilor de clasă, precum și
amenajări exterioare, care constau
în refacerea terenurilor de sport
și a spațiilor verzi. Noua clădire va
găzdui, la parter, o sală de sport mo
dernă, cu vestiare, iar la etaj – spații
tip amfiteatru pentru activitățile
programului „Școală după școală“,
foaier, sală de festivități și sală de
lectură.
„Toate unitățile de învățământ
din municipiul Târgu Jiu sunt beneficiarele unor proiecte de modernizare
ample, cu finanțare din diverse surse, de la bugetul local și până la
fonduri europene. Sunt sume importante, așa cum avem și în cazul
Școlii Gimnaziale «Constantin Săvoiu». Vorbim despre un proiect cu
finanțare europeană, în valoare de
peste 7 milioane de lei. Este o nouă investiție consistentă în sistemul
educațional din Târgu Jiu și vom continua să investim în acest domeniu
extrem de important pentru viitorul
municipiului“, ne-a declarat primarul
Marcel-Laurențiu Romanescu.
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De asemenea, autoritățile lo
cale s-au preocupat de liniștea și
siguranța elevilor și profesorilor pe
perioada lucrărilor și au decis ca
aceștia să facă orele de curs la o altă
unitate de învățământ din apropie
re. „Urmează reabilitarea corpurilor
de clădire, amenajarea sălii de sport
și a amfiteatrului. Lucrările se vor face pe rând, iar unii elevi vor fi mutați,

temporar, la alte unități școlare. Suntem în discuții pentru a găsi cele mai
bune soluții“, a mai adăugat edilul,
care a dat asigurări că, până în 2023,
școala ar urma să fie complet reabi
litată.
Şcoala Gimnazială „Constantin
Săvoiu“ este una de tradiție: a fost în
ființată în 1855 și a funcționat inițial
ca un internat de fete, unde eleve
le învățau franceza, germana, pianul,
dar și lucrul manual. Primele săli de
clasă există și astăzi, bineînțeles
modificate, dar păstrând modelul fe
restrelor inițiale.

PROIECTE
Unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din București, Biserica „Adormirii Maicii Domnului“ Icoanei, încântă privirile tuturor
enoriașilor care îi calcă pragul. Pentru prima dată în ultimii 80 de ani, biserica a beneficiat de lucrări de consolidare și restaurare care
îi pun în valoare moștenirea culturală incontestabilă.

Biserica Icoanei, prima restaurare
din ultimii 80 de ani

Dan L. Brumar

Biserica Icoanei este un reper pen
tru credincioșii ortodocși din Capitală,
enoriași sau admiratori ai arhitecturii
bisericești bizantine. Lăcașul de cult,
finalizat în anul 1784, adăpostește
una dintre cele mai cunoscute icoa
ne făcătoare de minuni ale Maicii
Domnului, dăruită dregătorului David
Ceauș de însuși domnitorul Constan
tin Brâncoveanu. Aflată sub hramul
„Adormirea Maicii Domnului“, biseri
ca din imediata apropiere a Grădinii
Icoanei a fost consolidată și restaura

tă cu fonduri Regio.
„Consolidarea și restaurarea Bisericii Icoanei cu sprijinul Programului
Operațional Regional a fost o șansă
pentru comunitatea noastră, deoarece un astfel de proiect ar fi fost foarte
dificil de realizat cu forțe financiare
proprii. Credincioșii au înțeles lucrul
acesta și au sprijinit proiectul atât din
punct de vedere financiar, pentru asigurarea cofinanțării, cât și din punct
de vedere spiritual, însoțindu‑ne cu
rugăciunile pentru reușita acestui
proiect“, a dezvăluit preotul paroh
Liviu Nechita, consilier patriarhal.

Consolidare necesară

Biserica „Adormirii Maicii Domnului“
Icoanei funcționează pe amplasamen
tul actual, de la sfârșitul secolului al
XVII-lea. Inițial a fost o bisericuță din
lemn, ridicată de dregătorul David
Corbea Ceauș, un ofițer al voievodu
lui Constantin Brâncoveanu. În 1682,
lăcașul de cult a primit icoana cu
Maica Domnului, iar cu vremea, a în
ceput să i se spună Biserica Icoanei.
Un secol mai târziu, monumentul a
fost reconstruit din cărămidă arsă
și var pentru a i se asigura statorni
cia. Însă marele cutremur din 1838 a
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Patriarhul Daniel,
la slujba
de sfințire

Consolidare, restaurare și punere în valoare a Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului“ Icoanei - Parohia Icoanei
Valoare proiect: 6,4 milioane de lei
Valoare FEDR: 4,99 milioane de lei
fost prima încercare prin care a tre
cut monumentul, care s-a surpat din
cauza mișcărilor telurice. Lăcașul a
fost rezidit, cu ajutorul enoriașilor,
și a beneficiat de lucrări punctua
le de întreținere în anii 1873, 1889,
1928, 1965, 1977 și 1989. Ultima
intervenție serioasă a fost realizată
în anul 1940, acum mai bine de 80
de ani, motiv pentru care proiectul
finanțat prin Regio a fost o necesitate
pentru asigurarea continuității sale.
Lucrările de consolidare și restau
rare, care au debutat în anul 2019, au
vizat consolidarea zidurilor și a cupole
lor, schimbarea acoperișului, tencuirea
turlelor, restaurarea catapetesmei, res
taurarea iconostaselor. Au fost turnate
candelabre noi din bronz, după mo
delul candelabrului istoric, și au fost
prevăzute instalații noi de curenți tari
și de curenți slabi. Tâmplăria a fost
complet schimbată, la fel și pardosea
la, iar biserica beneficiază acum de
încălzire prin podea. Totodată, în ca
drul proiectului, curtea și spațiile verzi
au fost reamenajate. Unele dintre cele
mai mari câștiguri ale acestor interven
ții sunt refacerea picturilor și creșterea
siguranței la incendii, un aspect care
preocupă Biserica Ortodoxă din ce în
ce mai mult, în ultima perioadă.
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„Siguranța la incendiu a crescut în primul rând prin eliminarea
racordului de gaz metan din biserică, deoarece soluția de încălzire a
fost una modernă, cu ajutorul curentului electric. În același timp, a
fost montată o instalație modernă
de prevectron, pentru împământare
și preluarea descărcărilor electrice“,
mai spune părintele Liviu Nechi
ta. Parohul are experiență vastă în
gestionarea fondurilor europene, în
trecut coordonând inclusiv lucrările
de consolidare și restaurare ale Pa
latului Patriarhiei.

Biserica Icoanei a fost sfințită la 22
mai 2022, cu ocazia finalizării lucrări
lor de consolidare și restaurare, de
Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul,
Vicar Patriarhal, în prezența Patri
arhului Daniel. Totodată, lăcașul
de cult a primit hramul „Adormi
rea Maicii Domnului“ și „Sfântul
Ierarh Nicolae“. Cu acest prilej, Pa
triarhul Daniel spunea că „parohia
a devenit și mai mult o icoană de
frumoasă îngrijire, de păstrare, con
solidare și împodobire a bisericii“,
conform Basilica.ro. Actul de sfințire
menționează eforturile care s-au fă
cut pentru asigurarea continuității
acestui monument unic al patrimo
niului cultural al Capitalei, cu scopul
punerii sale în valoare.
„Biserica este a comunității, fiind
pentru mulți o a doua casă, în care se
întâlnesc cu o familie extinsă, în care
membrii împărtășesc aceleași valori. De aici și necesitatea ca această
casă să asigure, în primul rând, securitatea celor care îi calcă pragul și
întreg spațiul să transpună persoana în atmosfera spirituală a ordinii și
frumuseții veșniciei. De aici și încântarea membrilor comunității pentru
lucrarea care a fost realizată cu sprijinul fondurilor europene“, a conchis
părintele Liviu Nechita.

IDEI EUROPENE

Proiect educaţional pentru
un viitor cu emisii zero

Finlanda

Proiectul Auto2020 pregăteşte studenții din Finlanda cu abilitățile necesare pentru a
răspunde nevoilor industriei de automobile, în schimbare rapidă. Un centru de învățare
și inovare a fost înființat la Consorțiul Educațional OSAO pentru a oferi instruire în
întreținerea și repararea vehiculelor cu emisii reduse și fără emisii de carbon. Totul, cu
sprijinul fondurilor europene.

Alice-Claudia GHERMAN

Un centru de învățare ecologic
și modern a fost construit la divizia
de instruire în tehnologia vehicule
lor a Consorțiului Educațional OSAO,
un colegiu vocaţional din Haukipu
das, Finlanda. Şcoala a fost echipată
cu o baterie încărcabilă și un vehi
cul hibrid, simulatoare de sudură și
vopsire a mașinilor, echipamen
te de testare și alte instrumente și
software. În noiembrie 2021, divizia
de tehnologie a vehiculelor avea de
ja 475 de studenți și 28 de profesori.
Colegiul a primit premiul pentru cea
mai bună instituție de învățământ
auto, iar această distincție certifică
modernizarea mediului de învățare
și succesul colaborării cu firmele din
domeniu.

„Proiectul Auto2020 a creat un
centru de formare modern, care pre
gătește studenții de la OSAO pentru
munca în industria transporturilor cu
emisii zero de carbon. În fiecare an,
peste 100 de studenți noi și mai multe
companii beneficiază de aceste facili
tăți“, declară Marko Hyyryläinen, șeful
diviziei de instruire, Tehnologia vehicu
lelor, Consorțiul Educațional OSAO.
Inițial, participanții la proiect au
mers la târguri şi simpozioane şi au
vizitat companiile pentru a înțelege
mai bine nevoile pieței muncii, cum
ar fi instalarea și întreținerea bate

riilor și a sistemelor electronice în
vehicule hibride. Echipa de proiect a
solicitat şi sfatul IMM-urilor și al im
portatorilor de vehicule. Cu ajutorul
lor au fost concepute specificațiile
pentru sistemele și echipamentele
care urmau a fi achiziționate. Astfel,
au fost achiziționate seturi de instru
ire pentru a-i învăța, spre exemplu,
pe elevi cum să instaleze cablurile
electrice în mașinile hibride.
Proiectul a sporit reputația de
partamentului de tehnologie a
vehiculelor de la OSAO ca un cen
tru modern de învățare și inovare. În
plus, fetele și femeile au fost și sunt
încurajate să urmeze cariere în in
dustria vehiculelor. La cinci ani de la
implementarea proiectului, 20% din
tre solicitanții cursurilor sunt femei.

Ştiaţi că…?
Finlandezii sunt cei mai fericiţi
oameni din lume, potrivit unui
raport publicat în 2020 de ONU ?
Fericirea acestui popor este
rezultatul unui cumul de factori:
de la sentimentul de libertate
și autonomie, grad scăzut de
corupție, la un sistem de sănătate
performant și accesibil tuturor
cetățenilor.

Titlul proiectului: „Auto2020 – Construirea unui mediu modern de
învățare pentru tehnologia vehiculelor“
Buget total: 563.880 de euro
Contribuţie FEDR: 394.716 de euro
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PartEneriat pentru o nouă
generație de dispozitive
medicale „inteligente“

Irlanda

Centrul pentru Cercetare în Dispozitive Medicale al Fundației Științifice a Irlandei are
sediul la Universitatea Națională din Galway şi a fost înființat în 2015, cu fonduri UE.
Centrul este un parteneriat între mediul academic, clinici medicale și industria farmaceutică, cu 24 de companii irlandeze și multinaționale, în scopul dezvoltării de dispozitive
medicale inteligente.

Alice-Claudia GHERMAN

Schimbările demografice înseam
nă și oameni care trăiesc mai mult,
dar adesea cu boli cronice, cum ar
fi diabet, afecțiuni neurologice sau
afecțiuni cardiovasculare. Cerce
tătorii urmăresc să înțeleagă mai
bine corpul și să dezvolte dispozi
tivele medicale, până la punctul în
care să imite biologia acestuia. Ce
presupune aceasta? Biomateriale, li
vrare de medicamente, inginerie a
țesuturilor, medicină regenerativă
și proiectare de dispozitive pentru a
le îmbunătăți pe cele existente și a
dezvolta și valida altele noi.
Toate acestea pot fi găsite la
CÚRAM - Centrul Irlanda pentru Cer
cetare în Dispozitive Medicale al
Fundației Științifice a Irlandei. Aces
ta acoperă totul, de la proiectarea
moleculară la producție. Colabora
rea clinică multidisciplinară asigură
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transferul rapid și eficient al rezulta
telor cercetării către comercializare
și aplicare practică.
CÚRAM atrage și cercetători în
Irlanda. O parte cheie a activității
sale este de a pregăti următoarea
generație de oameni de știință, an
gajați și antreprenori, în sectorul
tehnologiei sănătății. Scopul principal

Ştiaţi că…?
Irlanda adăposteşte farul Hook,
care este considerat a fi unul dintre
cele mai vechi faruri funcţionale
din lume?

este acela de a crea dispozitive mai
eficiente pentru pacienți și mai acce
sibile pentru serviciile de sănătate.
„Centrul acționează ca o platformă multidisciplinară pentru a
descoperi noi perspective, a dezvolta
noi dispozitive medicale și a transpune rezultatele cercetării în realitate
clinică și comercială. Fundaţia Ştiinţifică a Irlandei este încântată să
sprijine CÚRAM, un centru de cercetare de talie mondială, care are
potențialul de a genera un impact
semnificativ atât asupra asistenței
medicale la nivel global, cât și asupra
economiei irlandeze, la nivel local“,
susţine prof. Mark Ferguson, direc
tor general al FSI și consilier științific
șef al Guvernului Irlandei.
Tehnologia sănătății este foarte
importantă pentru economia irlan
deză, cu peste 400 de companii cu
sediul în țară, peste 29.000 de locuri
de muncă și exporturi în valoare de
12,6 miliarde de euro. CÚRAM pro
movează companiile de profil din
Irlanda şi contribuie la consolidarea
poziției țării în fruntea industriei dis
pozitivelor medicale. Oportunitățile
de cercetare și dezvoltare, accesul la
oameni de știință de clasă mondia
lă și mediul multidisciplinar pe care
le oferă CÚRAM sunt cheia pentru
atragerea de parteneri şi investitori
interni şi internaţionali.

Titlul proiectului: „CÚRAM – Centrul de Cercetare în Dispozitive
Medicale“
Buget total: 28,82 milioane de euro
Contribuţie FEDR: 14,41 milioane de euro

UTILE PENTRU BENEFICIARI
EVENIMENTE
Reuniunea informală a miniștrilor
responsabili de politica de coeziune

Praga, Cehia, 1-2 septembrie 2022
Prima parte a reuniunii va fi dedicată dezba
terii orientative privind politica de coeziune
ca instrument strategic pentru dezvoltarea
regională, inclusiv impactul asupra regiu
nilor. A doua parte va fi dedicată rolului
politicii de coeziune atunci când se con
fruntă cu evenimente neprevăzute precum
criza pandemică, războiul din Ucraina
sau dezastrele naturale. https://www.
consilium.europa.eu/
Comisia Europeană la SMM Hamburg

Hamburg, Germania,
6-9 septembrie 2022
Târgul Internațional de Comerț Maritim
SMM din Hamburg este cel mai mare
târg comercial al industriei maritime și
considerat cel mai important eveniment
mondial al industriei maritime. Reunește
peste 2.200 de companii din 67 de țări,
atrăgând peste 50.000 de vizitatori din
întreaga lume. Pentru ediția 2022, în
premieră, direcția Clean Planet a Direcției
Generale Cercetare și Inovare a Comisiei
Europene va avea un stand amplu, pentru
a promova cercetarea europeană și pentru
a prezenta modul în care cercetarea și
inovația contribuie la obiectivele Pactului
verde european în atingerea neutralității

climatice în sectorul maritim. https://
ec.europa.eu/info/events
PrinsjesFestival

Haga, Olanda (Ţările de Jos),
14-21 septembrie 2022
PrinsjesFestival este un festival al democra
ţiei, care ţine timp de o săptămână şi are loc
anual la Haga. În timpul festivalului Prinsjes,
este sărbătorită Olanda ca democrație, o
țară în care toată lumea contează. În acest
fel, a fost creată o sărbătoare pentru toată
lumea, de la cei care sunt implicați politic
până la cei care vizitează Haga. Participanții
la PrinsjesFestival pot vizita standul Ini
țiativei cetățenești europene (ECI) din
PrinsjesMarkt și pot afla mai multe despre
cum să se implice activ în democrația par
ticipativă în Uniunea Europeană. https://
www.prinsjesfestival.nl
Forumul anual EUSBSR

Lappeenranta, Finlanda,
28-29 septembrie 2022
Forumul anual al Strategiei pentru
regiunea Mării Baltice este cel mai
mare eveniment al Strategiei. Acesta
reunește toate părțile interesate care
implementează EUSBSR, precum și alți
participanți care ar dori să contribuie la
gestionarea provocărilor comune cu care
se confruntă regiunea Mării Baltice. Cea

de-a 13-a ediţie a Forumului anual EUSBSR
va avea loc la Lappeenranta, în Finlanda.
https://annualforum2022.eu/
Săptămâna europeană a energiei
durabile (EUSEW)

Bruxelles, Belgia,
26-30 septembrie 2022
Săptămâna europeană a energiei durabile
(EUSEW) reunește autorități publice,
companii private, proiecte, ONG-uri și con
sumatori pentru a promova inițiative de
economisire a energiei și de a se îndrepta
către surse regenerabile pentru energii
curate, sigure și eficiente. Ediția din 2022 va
avea ca temă „Devenirea verde și digitală
pentru tranziția energetică a Europei“.
Evenimentul va cuprinde o conferință de
politică la nivel înalt, acordarea de premii,
precum și oportunități pentru întâlniri bila
terale, standuri expoziționale etc. https://
ec.europa.eu/info/events

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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