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Cuvânt înainte 
Anuarul "Administratie.ro - Proiecte relevante ale anului 2015" a apărut ca rezultat al interacțiunii 
și colaborării dintre echipa redacțională a portalului Administratie.ro și cititorii săi, în covârșitoare 
parte reprezentanți ai instituţiilor publice. S-a pornit de la ideea că foarte multe dintre proiectele și 
programele realizate în instituţiile administraţiei publice, reflectate zi de zi pe portalul Administratie 
și în newsletterul zilnic al acestuia, care ajunge la peste 6.500 de abonați, merită să fie reunite într-o 
formă unitară, care să reprezinte o oglindă complexă și obiectivă a activității instituțiilor 
administrației publice din România.  

În acest scop, echipa Administratie.ro a solicitat primăriilor, consiliilor judeţene, prefecturilor şi altor 
instituţii din administraţia locală să trimită pe adresa redacției un rezumat al celor mai importante 
proiecte derulate, inițiate sau finalizate în anul 2015. Prima ediție a Anuarului cuprinde o selecție a 
acestor proiecte trimise redacției de către instituții publice, multe dintre ele premiate la Gala 
Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro, din luna octombrie, cât și a altor proiecte, dintre cele 
despre care s-a scris în acest an pe portalul Administratie.ro.  

Prima ediție a Anuarului "Administratie.ro - Proiecte relevante ale anului 2015" va fi remisă în 
format electronic tuturor primăriilor de municipii şi oraşe, prefecturilor, consiliilor judeţene, precum 
şi celorlalte instituţii publice care au contribuit la realizarea sa, dar și conducerii Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, senatorilor şi deputaţilor din comisiile de 
administraţie, precum şi organizațiilor profesionale din domeniu. De asemenea, Anuarul va fi 
permanent disponibil pe portalul Administratie.ro, pentru a putea fi descărcat gratuit şi integral de 
către toţi cei care sunt interesaţi să afle care au fost cele mai importante proiecte derulate în anul 
2015 de administraţia publică din România. 

Echipa editorială a portalului Administratie.ro mulțumește pe această cale tuturor celor care au 
contribuit la realizarea Anuarului și speră ca, păstrând aceeași colaborare strânsă și pe viitor, acest 
proiect să devină unul de referință pentru administraţia românească și toți cei care lucrează cu 
rezultate vizibile pentru modernizarea acesteia. 
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CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE DE 
INVESTIŢII 
 

Oradea va avea primul terminal intermodal feroviar-rutier din ţară, construit prin 
fonduri europene 
Oradea este primul oraş din ţară care va avea un terminal intermodal - un centru logistic feroviar-
rutier pe o suprafaţă de 15 hectare - după ce a obţinut o finanţare europeană pentru realizarea 
documentaţiei tehnico-economice. "Acest terminal are rolul de a crea posibilitatea ca TIR-urile cu 
mărfuri ce pleacă din Oradea sau sunt aduse în oraş să poată să îşi transbordeze în condiţiile cele mai 
bune containerele pe calea ferată", a declarat primarul Ilie Bolojan. 

Managerul de proiect Delia Ungur a subliniat că Primăria Oradea este singura care a obţinut 
finanţare pentru demararea acestui amplu proiect după ce nouă municipii din ţară care au depus 
cereri de finanţare pentru realizarea de terminale intermodale. "Prin POS Transport 2007-2013 au 
existat trei milioane de euro disponibili pentru finanţarea studiilor tehnice în nouă municipii din 
România, pentru realizarea terminalului intermodal. Doar Oradea a reuşit semnarea acestui 
contract, în valoare de 300.000 de euro", a declarat Delia Ungur. 

Obţinerea acestei sume - pentru care s-a aplicat în decembrie 2014 - permite primăriei să 
întocmească studiile de piaţă, de impact, de fezabilitate, proiectul tehnic etc, după care, la începutul 
anului 2016, se va depune proiectul pentru construcţia efectivă a proiectului de anvergură, în 
valoare estimată de 10 milioane de euro, care va fi finanţată în perioada următoare. "Din discuţiile 
purtate la Autoritatea de Management de la Programul Operaţional pentru Infrastructură Mare 
(POIM), vom putea depune acest proiect imediat, în ianuarie 2016, când se va deschide această axă, 
şi fiind singurul dintre cele nouă oraşe care avem toată documentaţia terminată teoretic avem şanse 
foarte mari să finalizăm acest proiect, după regula primul venit, primul servit. Sperăm ca din vara 
anului 2016 să înceapă lucrările şi în doi ani să fie gata", a declarat primarul Ilie Bolojan. 

 

Primăria Slatina va amenja un skatepark pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi 
Primăria municipiului Slatina va amenaja anul viitor un skatepark pe o suprafaţă de 7.000 de metri 
pătraţi dintr-un parc desfiinţat în 2006, pe care urma să se construiască un hipermarket, apoi revenit 
în proprietatea Primăriei în 2015. Terenul pe care va fi amenajat skatepark-ul este situat în 
apropierea râului Olt, a stadionului şi a Clubului nautic. Potrivit unui comunicat al Primăriei Slatina , 
instituţia a început demersurile pentru amenajarea unui skatepark pe bulevardul Constantin 
Brâncoveanu, vizavi de stadionul 1 Mai. 

"Decizia a fost luată având în vedere că tot mai mulţi tineri din municipiu practică skateboarding-ul, 
dar şi pentru că unul dintre locuitorii urbei- Marius Constantin Virgil, campion european în ultimii doi 
ani la 'freestyle skateboarding' - a sugerat municipalităţii amenajarea unui skatepark în Slatina încă 
din 2013 având 'în spate' 3.000 de semnături de susţinere. Parcul destinat practicanţilor acestui 
sport va fi unul dintre cele mai mari de profil din ţară.( ...) Vor fi montate o serie de structuri 
prefabricate specifice acestui sport reprezentând, printre altele, rampe în diverse unghiuri, 
balustrade etc. Elementele skatepark-ului care se vor regăsi în incinta perimetrului menţionat vor fi 
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atractive pentru orice rider şi-l vor determina pe acesta să găsească linii creative în practicarea 
skating-ului", se precizează în comunicatul Primăriei Slatina. Reprezentanţii municipalităţii 
menţionează că skatepark-ul va putea fi folosit şi pentru ciclism sportiv. 

În comunicat se arată că obiectivul va fi amenajat până la finalul anului viitor, cu fonduri de la 
bugetul local, dar deocamdată nu a fost stabilită valoarea proiectului. "Primul pas pe linia 
demersurilor în ce priveşte realizarea acestui proiect constă în menţionarea acestuia printre 
obiectivele ce vor fi prinse pe lista investiţiilor din anul 2016. Suma pentru amenajarea acestui 
skatepark nu a fost încă stabilită, dar ea va proveni integral de la bugetul local pe anul viitor, an până 
la finele căruia proiectul va trebui realizat", se mai arată în comunicat. 

 

Un milion de euro pentru Primăria Panciu, pentru modernizarea infrastructurii agricole 
Pe 19 noiembrie, primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a semnat, la Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 Sud-Est Constanţa, 
contractul de finanțare a proiectului "Modernizare infrastructură agricolă în zona viticolă a oraşului 
Panciu, judeţul Vrancea - Drumuri de exploataţie şi drumuri de acces". 

Proiectul a fost depus la finanțare în cadrul Submăsurii 125A - Îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii. Valoarea totală a investiției este de 
6.180.317 lei, din care valoarea toală eligibilă reprezintă 4.369.556 lei, iar valoarea neeligibilă 
1.810.761 lei. 

"Investiția prevede reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație și cele de acces către 
suprafețele viticole din orașul Panciu. Datorită acestui proiect, vor fi reabilitați aproximativ 14 km de 
drumuri ce deservesc o suprafață de 750 de hectare. Investiția este destinată, cu prioritate, 
proprietarilor particulari de vii, în special cei din cartierele aparținătoare orașului Panciu. Astfel, de 
aceste lucrări vor beneficia drumurile agricole de exploatație din cartierele Satu-Nou și Neicu, 
drumurile de exploatație corespunzătoare fermelor 5-6, 7, 9 și 10, precum și drumul de acces către 
ferma Satu-Nou. De asemenea, proiectul va favoriza și modernizarea drumurilor de acces către 
Schitul Sf. Ioan Botezătorul, lucru care va contribui la creșterea numărului de vizitatori ai acestui 
lăcaș de cult, considerat un obiectiv turistic cu valoare identitară al orașului Panciu", afirmă primarul 
Iulian Nica. 

 

Aeroportul Baia Mare intră în modernizare, investiţia fiind de 13 milioane euro 
Vicepreşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a precizat că au fost alocaţi banii pentru reabilitarea 
Aeroportului Baia Mare şi extinderea pistei cu încă 360 de metri pentru a permite aterizarea şi 
decolarea aeronavelor mediu curier. Potrivit sursei citate, contractul a fost semnat la sediul 
Ministerului Fondurilor Europene şi prevede reabilitarea şi extinderea pistei Aeroportului 
Internaţional Baia Mare cu încă 360 de metri, valoarea proiectului fiind de aproximativ 13 milioane 
de euro. 

"Un aeroport care să efectueze curse internaţionale în Baia Mare este un deziderat al 
maramureşenilor de foarte mult timp, de mult prea multă vreme. Nu vreau să intru în detalii vizavi 
de întârzierile care au făcut ca, abia în 2015, să putem semna contractul de finanţare pentru 
Aeroport, însă una din cauze este clară: incompetenţa celor care până în 2014 au gestionat soarta 
Aeroportului. Ultimul mare proiect de infrastructură al judeţului Maramureş pentru exerciţiul 
financiar european 2007 - 2013 devine în acest moment o certitudine, dar în acelaşi timp vom avea 
în perioada următoare un calendar extrem de strâns pentru a cheltui în bună regulă această 
finanţare importantă", a arătat Gabriel Zetea. 
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Reprezentantul executivului în CJ a precizat că se aşteaptă în perioada următoare soluţionarea 
contestaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), urmând apoi semnarea 
contractului de execuţie, finalizarea procedurii exproprierilor, autorizarea creditului pentru 
asigurarea fluxurilor financiare şi ultimul pas îl va reprezenta demararea efectivă a lucrărilor. 

 

Primăria Iaşi anunţă finalizarea proiectului de modernizare a liniilor de tramvai 
Primarul interimar Mihai Chirica a anunţat că a fost finalizat proiectul privind modernizarea a 10 
kilometri de linii de tramvai. "Felicit echipa implicată în implementarea acestui proiect. Am avut 
parte de asistenţa permanentă a colegilor de la RATP, direcţiei tehnice din Primărie, constructorilor 
care s-au ocupat de partea de infrastructură şi suprastructura liniilor de tramvai", a declarat Mihai 
Chirica. 

Potrivit proiectului "Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere Iaşi", au fost 
realizate lucrări de reabilitare şi modernizare a căii de rulare a tramvaielor pe traseul: bulevardul 
Nicolae Iorga - bulevardul Primăverii - Calea Chişinăului - bulevardul Metalurgiei şi strada Vasile 
Lupu. 

"Prin această modernizare a căilor de rulare a tramvaielor va fi redus timpul de călătorie, deoarece 
viteza de circulaţie creşte de la 25 km la oră la 35 km la oră. Au fost îmbunătăţite condiţiile de 
siguranţă pentru călători prin construirea de zece peroane noi, montarea a zece copertine pentru 
staţiile de tramvai, montarea de benzi de cauciuc pentru ghidarea persoanelor cu dizabilităţi, 
îmbunătăţirea parametrilor de mediu prin reducerea noxelor, zgomotului şi vibraţiilor", a precizat 
primarul interimar Mihai Chirica. 

Proiectul a fost implementat cu fonduri europene în valoare de peste 49 milioane de lei, fonduri 
guvernamentale în valoare de peste 10 milioane de lei, şi fonduri ale municipalităţii în valoare de 
peste 1,3 milioane de lei. 

 

La Brăila, peste 6,5 milioane lei din fonduri europene, investiţi în realizarea de locuinţe 
sociale 
Peste 6,5 milioane lei sunt investiţi la nivelul municipiului Brăila din fonduri europene, prin 
Programul Operaţional Regional, pentru realizarea a 41 de locuinţe sociale, potrivit informaţiilor 
făcute publice de Primăria Brăila. 

Este vorba despre două proiecte aflate în derulare, ambele cu termen de finalizare de 19 luni, unul în 
valoare de 3.652.557 lei, iar celălalt în valoare de 3.274.917 lei, sumele pentru realizarea lor fiind 
rezultatul diverselor economii din licitaţii, corecţii aplicate la nivel naţional sau redistribuiri de 
fonduri. Unul din proiecte vizează reabilitarea unui imobil situat în strada Râmnicu Sărat, care va 
avea patru garsoniere, nouă apartamente cu o cameră, 12 apartamente cu două camere şi două 
apartamente cu trei camere, cu baie şi bucătărie proprie. 

“Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care fac parte din categoriile sociale 
aflate în situaţia de a solicita locuinţe sociale în general şi, implicit, a categoriilor sociale 
defavorizate, inclusiv romi”, se arată în expunerea de motive. 

Celălalt proiect vizează renovarea şi recompartimentarea unui imobil situat în strada Ancorei, care va 
avea 13 apartamente cu o cameră şi unul cu două camere. 
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Hală modernă de piaţă agroalimentară în valoare de 2,4 milioane lei, inaugurată în 
Târgu-Jiu 
Reprezentanţii Primăriei Târgu-Jiu au inaugurat noua hală din incinta celei mai mari pieţe din oraş, 
obiectivul având o suprafaţă de circa 1.600 metri pătraţi, iar valoarea investiţiei fiind de 2,4 milioane 
lei, a declarat şeful Serviciului Investiţii din cadrul instituţiei, Raul Chiriac. 

Potrivit sursei citate, investiţia face parte din programul Primăriei Târgu-Jiu de modernizare a 
pieţelor agroalimentare din municipiu şi a avut drept scop realizarea unei incinte moderne care să 
ofere condiţii corespunzătoare inclusiv în ceea ce priveşte climatul interior, optim pe tot parcursul 
anului, chiar şi în lunile de iarnă, atât pentru comercianţi, cât şi pentru cumpărători. 

"Obiectivul este dispus pe o suprafaţă de 1.600 de metri pătraţi, pe două nivele, având pe lângă 
spaţiile destinate comerţului şi prevăzute cu 140 de mese pentru comercianţi, şi alte spaţii conexe, 
respectiv grupuri sanitare, spaţii administrative, spaţii de depozitare. Hala este prevăzută cu 
instalaţie de climatizare care oferă confortul termic atât pe perioada verii, cât şi a iernii. Valoare a 
fost de 2,4 milioane lei, bani proveniţi de la bugetul local", a spus Raul Chiriac. 

 

Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează proiectul de gestionare a deşeurilor în 
valoare de 97,1 milioane lei 
Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează un proiect de gestionare a deşeurilor menajere în 
valoare de aproximativ 97,1 milioane de lei, din care 72,7 milioane sunt fonduri nerambursabile 
obţinuţi de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu, a declarat 
preşedintele instituţiei, Aladin Georgescu. 

Potrivit sursei citate, proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Mehedinţi", derulat din vara anului 2013 şi având termen de finalizare luna decembrie a acestui an, 
are ca obiect dezvoltarea unei infrastructuri moderne de gestionare a deşeurilor la nivelul tuturor 
localităţilor mehedinţene, astfel încât să se asigure protecţia mediului, respectarea legislaţiei 
europene şi creşterea nivelului serviciilor publice în domeniu. 

"Pentru realizarea acestor obiective prioritare s-a început construcţia unor staţii de transfer a 
deşeurilor în oraşele Orşova, Baia de Aramă, Strehaia şi Vînju Mare, a unui centru şi a unei staţii de 
tratare a deşeurilor în comuna Malovăţ, unde acestea se vor sorta în vederea obţinerii de compost. 
Acesta se va valorifica şi recicla", a precizat Georgescu. 

Şeful CJ Mehedinţi a afirmat că proiectul respectiv mai prevede închiderea în perioada următoare a a 
trei depozite de deşeuri neconforme şi eliminarea/transportarea reziduurilor rezultate de la staţia de 
sortare în depozitul municipiului Drobeta Turnu Severin din comuna Izvoru Bîrzii. "Beneficiarii 
acestui proiect sunt toţi cetăţenii şi entităţile comerciale din judeţul Mehedinţi. Noul sistem de 
gestionare a deşeurilor menajere, după finalizarea investiţiilor, va trebui să aibă capacitatea de a 
colecta peste 100.000 tone anual de la populaţie şi aproximativ 200.000 tone din zonele urbane", a 
mai adăugat Georgescu. 

 

A fost finalizat Parcul industrial Bistriţa-Sud 
Parcului industrial Bistriţa-Sud, construit printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de peste 5 
milioane euro, a fost finalizat, autorităţile locale aşteptând în prezent firmele interesate să 
concesioneze terenuri în zonă. 

Finanţarea pentru parcul industrial al municipiului Bistriţa s-a făcut printr-un proiect depus de 
primărie în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 4, a cărui valoare totală finală se 
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ridică la 25,5 milioane lei, din care 14,45 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Cererea 
de finanţare pentru acest proiect a fost depusă în urmă cu cinci ani, în octombrie 2010, însă 
contractul de finanţare s-a semnat abia în martie 2014. 

Parcul industrial este situat în apropierea intersecţiei dintre drumurile naţionale 17 (Bistriţa - Cluj) şi 
15A (Bistriţa - Reghin), în localitatea componentă Sărata, iar banii europeni au fost folosiţi pentru 
crearea drumului de acces, a străzilor de incintă, a pistei pentru biciclişti şi a spaţiilor verzi, dar şi 
pentru reţelele de apă, gaze naturale, electrică, iluminat public şi pentru o staţie de epurare 
independentă. Potrivit primarului municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu, parcul industrial Bistriţa Sud are 
o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare, din care 19,6 hectare sunt disponibile pentru agenţii 
economici interesaţi, după cum urmează: patru loturi pentru industrie mare, 11 loturi de 1.400 mp 
pentru industrie medie, 23 loturi de 400 mp pentru industrie mică, trei loturi de 3.000 mp pentru 
servicii şi cinci loturi pentru logistică, manipularea materialelor şi depozite. 

Parcul industrial urmează să fie preluat în gestiune de către SC Business Park, firmă înfiinţată special 
de către Primăria Bistriţa pentru a se ocupa de această investiţie. Directorul acestei societăţi, Iulius 
Dumitru, a precizat luni că, până în prezent, au fost depuse 12 scrisori de intenţie din partea unor 
companii locale, interesate să concesioneze teren fie pentru relocarea activităţii, fie pentru 
extindere, suprafaţa totală solicitată de acestea ridicându-se la circa 10 hectare. Preţul de 
concesiune a terenului în zona parcului industrial Bistriţa Sud porneşte de la 0,2 euro pe metru 
pătrat pe an. 

 

Primăria oraşului Sântana şi-a înfiinţat propria fabrică de pavele, cu finanţare 
europeană 
Primăria oraşului arădean Sântana şi-a înfiinţat propria fabrică de pavele, punând astfel punct 
achiziţionării de asemenea materiale de construcţii de la diverşi producători, a anunţat Daniel 
Tomuţa, primarul acestui oraş. Potrivit sursei citate, în cadrul unui proiect, Primăria a înfiinţat o 
societate comercială al cărei asociat unic este Consiliul Local, având ca obiect producerea de pavele, 
finanţarea în valoare de 862.674,04 de lei fiind asigurată prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane. 

''Ne aflăm aproape de finalul unui proiect cu finanţare prin POSDRU, primul proiect de acest tip în 
care Primăria Sântana a intrat în parteneriat. Pentru noi, ca instituţie, a fost o mare provocare, un 
risc pe care ni l-am asumat, dar şi un beneficiu pe care l-am câştigat. Odată cu finalizarea proiectului, 
vine un început, o provocare şi mai mare, aceea de a menţine şi dezvolta această afacere. În acelaşi 
timp este şi începutul încrederii că se poate şi că o primărie poate veni în sprijinul comunităţii prin 
intermediul fondurilor europene', a declarat Tomuţa. 

Edilul oraşului a mai spus că înfiinţarea societăţii comerciale are la bază o idee de economie socială 
legată de integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 

Investiţia a fost demarată în decembrie 2014, primele patru luni fiind dedicate activităţilor 
pregătitoare, respectiv amenajare spaţiu, constituire şi pregătire echipă, achiziţie utilaje. Primele 
teste ale utilajului de producţie au fost realizate în aprilie 2015, iar primele produse finite au fost 
obţinute în luna mai. Personalul fabricii care funcţionează în satul aparţinător Caporal Alexa este 
alcătuit din cinci muncitori provenind din rândul persoanelor dezavantajate din punct de vedere 
social, un şef de echipă, un contabil, activitatea fiind condusă de un manager.  
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Complex wellness în locul fostului ştrand din Oradea 
Un complex wellness construit de Primăria Oradea prin fonduri europene, în locul fostului ştrand 
municipal, urmează să fie dat în folosinţă la începutul anului 2016, a declarat viceprimarul Mircea 
Mălan. "Am convenit cu constructorii să mărească numărul de muncitori de pe şantier, de la 260 cât 
lucrează zilnic, la 400 de oameni, pentru că acum s-au deschis fronturi de lucru pentru finisori. În 
bazinul mare de înot şi în cel cu valuri s-au făcut lucrările de izolare şi vor începe placarea cu gresie şi 
faianţă. Au sosit şi grinzile de lemn pentru clădirea principală, din molid, ce vor fi montate pe 
structura circulară a clădirii centrale, foarte spectaculoasă", a spus viceprimarul. 

Clădirea principală a complexului este concepută circular, pe trei nivele, şi va fi acoperită cu o cupolă 
transparentă, având în structură şi grinzile din lemn. Forma clădirii va sugera o floare de lotus, şi 
împreună cu bazinul pentru copii, ce va fi construit în formă de cetate stelară, vor aminti de 
simbolurile oraşului. 

Complexul va avea şase corpuri de clădire şi şapte bazine pentru adulţi şi copii, în interior şi exterior. 
Bazinul olimpic şi cel pentru sărituri sunt construite la standarde FINA, pentru a putea găzdui 
competiţii internaţionale. Vor fi asamblate zece tobogane, din care patru interioare, pentru a fi 
folosite tot timpul anului. 

Aquaparcul orădean va dispune şi de un spaţiu generos de plajă şi zonă verde. Dacă o suprafaţă de 
1,3 ha va fi ocupată de bazine şi clădiri, restul de 5,14 ha vor fi destinate spaţiului verde şi spaţiului 
de plajă. Va fi amenajat un lac artificial cu nuferi, se vor construi terenuri de sport multifuncţionale, 
duşuri, vestiare, vizitatorii având acces pe malul Crişului Repede. Se va realiza şi o parcare cu 300 de 
locuri, inclusiv pentru autocare. 

Lucrările de construcţie au început în februarie 2015, fiind executate de o firmă din Ungaria. 
Proiectul complexului este derulat de Primăria Oradea cu o finanţare în valoare de aproape 20 de 
milioane de euro, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

 

Noul stadion din Craiova va fi gata "la cheie" la mijlocul anului 2016 
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că au început lucrările pentru construcţia noului 
stadion de fotbal din Craiova, care ar urma să fie gata la mijlocul anului viitor. 

"A demarat construcţia noului stadion de fotbal. Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, durează mai mult 
partea de documentaţie decât partea de construcţie. A durat doi ani documentaţia, cu tot ceea ce a 
însemnat autorizaţie de construcţie, predări de amplasament, hotărâri de guvern, litigii pe care noi 
le-am avut şi a trebuit să le soluţionăm în instanţă cu un fost chiriaş care nu a plătit chirie, lucruri ce 
au dus la o întârziere a construcţiei noului stadion. Dar începând de astăzi, termenul de construcţie 
al noului stadion este de 14 luni şi jumătate. Asta înseamnă că la jumătatea anului viitor, ar trebui să 
avem stadionul la cheie", a declarat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu. 

Noul Complex sportiv din Craiova, care se ridică în locul Stadionului “Ion Oblemenco”, reprezintă o 
investiţie de circa 50 milioane de euro şi este finanţată de Guvernul României prin Compania 
Naţională de Investiţii. Complexul sportiv va avea în componenţă un stadion conceput pentru a 
putea găzdui competiţii europene şi internaţionale de fotbal şi va putea fi folosit şi pentru alte tipuri 
de sporturi: rugby, oină, hochei pe iarbă, minihochei sau fotbal american. Aici se vor putea organiza 
şi concerte, târguri, expoziţii, evenimente culturale sau sociale. 

Stadionul, cu un regim de înălţime P+4E, va avea 30.854 locuri pentru spectatori (inclusiv 624 locuri 
pentru presă, 222 locuri pentru persoane cu dizabilităţi şi 2.186 locuri VIP), o suprafaţă a terenului 
de 76.971 mp, suprafaţa construită la sol de 21.720,7 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 
41.608,2 mp. Ca amenajări exterioare, proiectul prevede platforme de acces pietonal şi zone verzi, 
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căi de acces auto distincte pentru diferitele categorii de utilizatori, 1.200 de locuri de parcare în 
interiorul complexului şi minimum 2.000 de locuri pe o rază de maximum 2 km. 

 

Consiliul Județean Sibiu a finalizat investiţia de amenajare a Centrului de comandă 
pentru situaţiile de urgenţă 
Consiliul Judeţean Sibiu a inaugurat o investiţie de 685.000 lei în amenajarea şi dotarea unui centru 
de comandă pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă deosebită, care va funcţiona în sediul ISU "Cpt. 
Dumitru Croitoru'' Sibiu. Amenajarea şi dotarea centrului s-au făcut din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Sibiu, 285.000 de lei fiind folosiţi pentru amenajarea şi compartimentarea centrului de 
comandă, iar restul de 400.000 de lei pentru dotarea cu echipamente performante şi mobilier. 

"Consider că este un mare câştig pentru judeţul Sibiu existenţa acestui centru care va conduce la 
eliminarea disfuncţionalităţilor în gestionarea operaţională a situaţiilor de urgenţă. Ştim cu toţii că în 
situaţiile de urgenţă fiecare secundă şi fiecare amănunt sunt extrem de importante pentru a lua 
deciziile cele mai bune şi pentru a interveni rapid şi eficient în vederea salvării de vieţi omeneşti şi de 
bunuri", a spus Ioan Cindrea, care a adăugat că acest centru va servi ca loc de întrunire a Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU). 

El a mai spus că nevoia unui astfel de centru a fost evidenţiată de accidentul de anul trecut cu 
avionul prăbuşit în Munţii Apuseni, în judeţul Alba, fiind necesar în astfel de situaţii de dezastre ca 
intervenţiile echipelor abilitate să fie coordonate eficient, "nu în orb şi nu separat", de toţi factorii de 
decizie de la nivel local. 

 

Proiect de infrastructură al Primăriei Târgu Mureş, de 12 milioane euro, realizat în timp 
record 
Viceprimarul municipiului Târgu Mureş, Claudiu Maior, a declarat că proiectul de reabilitare a 
infrastructurii de pe opt străzi şi bulevarde ale oraşului, în valoare de 12 milioane de euro, început în 
urmă cu o lună, va fi realizat în timp record, până la debutul anului şcolar. 

Proiectul face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) şi a obţinut finanţarea abia în 
această vară, ca urmare a blocării, de către o serie de organizaţii de mediu, a variantei iniţiale, care 
prevedea construirea unui drum de legătură între Cartierul Tudor Vladimirescu şi Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

"Am avut aprobate 12 milioane de euro pentru drumul de legătură dintre Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă şi Cartierul Tudor Vladimirescu, dar, din păcate, cei de la Mediu nu ne-au aprobat politic 
acest lucru, după ce o serie de organizaţii invocau că pe acel traseu avem liliacul păros şi faptul că 
broasca nu poate să treacă drumul pentru a ajunge în pădure. Din acest motiv nu ni s-a avizat 
proiectul, deşi aveam finanţarea, însă am reuşit, în cele din urmă, ca cele 12 milioane de euro să le 
trecem pe un alt proiect, un drum de legătură între Spital şi cartierul Tudor, dar prin oraş (...) Sperăm 
ca până în data de 14 septembrie să finalizăm drumurile principale care vor deservi elevii, pentru că 
avem şcoli precum Liceul Bolyai şi Colegiile Al. Papiu Ilarian şi Unirea, unde dimineaţa este o afluenţă 
extrem de mare. Credem că până în data de 14 septembrie să avem străzile măcar până la stratul de 
uzură. Trotuarele vor rămâne în lucru, dar cred că în 30 de zile, cum s-a muncit aici, nu cred că s-a 
mai muncit în ţară altundeva", a spus Claudiu Maior. 

Viceprimarul susţine că, dacă se face un calcul cu privire la durata de execuţie a drumurilor 
ocolitoare sau autostrăzilor din România, unde se lucrează şi câte 20 de ani, Primăria Târgu Mureş 
poate fi considerată campioană. "Noi am reuşit ca în 30 de zile să înlocuim reţelele de apă, canal, 
cablu, electricitate etc., să ajungem până la stratul de asfalt, urmând ca ultimul strat să îl turnăm 
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vinerea, sâmbăta şi duminica, când nu e atât de aglomerat. Avem, totuşi, opt străzi şi bulevarde, plus 
două parcuri şi câteva parcări. Lucrarea în întregul ei se va finaliza la începutul lunii noiembrie. Ar fi 
trebuit să avem drumul de legătură de doi ani şi jumătate, dar începând de la ONG-uri şi instituţiile 
de mediu, am fost blocaţi. Drumul de legătură între cel mai aglomerat cartier şi spital este necesar şi 
sper ca în viitorul program să putem accesa o nouă finanţare pentru construirea lui, cu condiţia să nu 
mai avem politicieni care susţin că iubesc Târgu Mureşul, dar îi urăsc pe târgumureşeni", a subliniat 
Claudiu Maior. În acest proiect, denumit PIDU III, s-a optat astfel pentru reabilitarea totală a 
infrastructurii de pe străzile Livezeni, Cutezanţei, Gloriei, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Mihai 
Viteazu, Ştefan cel Mare, Kogălniceanu, Gheorghe Marinescu, care măsoară aproape 10 kilometri. 

 

260 de blocuri - reabilitate termic, cu fonduri europene, în Sectorul 3 
Primăria sectorului 3 a demarat etapele de execuţie pentru reabilitarea a 260 de blocuri de locuinţe 
cu fonduri europene şi care vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an, a anunţat primarul Robert 
Negoiţă. Mai precis, 25 de mii de apartamente vor fi beneficiare ale unor lucrări de creştere a 
eficienţei energetice, valoarea totală a proiectelor fiind de 530 milioane lei. 

"Termenul de finalizare este foarte scurt; (blocurile - n.r.) trebuie să le terminăm până la 31 
decembrie. Lucrările nu au început încă la toate, dar dacă nu reuşim să le finalizăm până la 31 
decembrie, vom suporta costurile de la bugetul local pentru ceea ce nu s-a executat, ceea ce este o 
mare greutate pentru noi. Dacă nu reuşim să le închidem până la sfârşitul lunii mai anul viitor - sper 
să nu se întâmple la niciun bloc -, se pierde finanţarea totală", a spus Negoiţă. 

Proiectele sunt finanţate în proporţie de 60% de comunitatea europeană, restul de 40% fiind 
suportat de către bugetul local. Potrivit edilului sectorului 3 al Capitalei, procedura europeană 
prevede ca locatarii să aibă de achitat o cotă de participare, dar speră să găsească soluţii pentru ca ei 
să poată beneficia de execuţia lucrărilor în condiţii avantajoase. 

"Există o decizie a Consiliului Local prin care primăria îşi asumă această investiţie pe o perioadă de 
zece ani. Cetăţenii au cinci ani de graţie şi după această perioadă ei ar trebui să plătească, dar vom 
vedea ce se va întâmpla atunci", a explicat Raluca Covaci, director al Direcţiei de strategii şi 
programe de dezvoltare durabilă a autorităţii locale. 

 

 

Peste 93 milioane euro pentru modernizarea unui centru terapeutic, a unui parc şi a 
infrastructurii rutiere, la Galaţi 
Peste 93 milioane euro vor fi investite în municipiul Galaţi, în urma demarării a patru proiecte de 
investiţii, banii urmând a fi accesaţi prin proiecte pe fonduri europene, a anunţat purtătorul de 
cuvânt al Primăriei Galaţi, Emanuela Turcu. 

Potrivit acesteia, primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, a obţinut aprobarea Consiliului tehnico-
economic pentru începerea a patru noi proiecte de investiţii importante pentru dezvoltarea oraşului. 
Proiectele vor fi supuse votului Consiliului Local Galaţi, finanţarea lor urmând să se facă prin 
atragerea de fonduri europene. 

Cel mai amplu proiect este modernizarea axei rutiere centrale, valoarea investiţiei ridicându-se la 
aproximativ 54 milioane euro. Al doilea proiect de investiţii în modernizarea infrastructurii rutiere 
vizează axa est-vest şi se ridică la aproximativ 37 milioane euro. Al treilea proiect vizează 
modernizarea Parcului Mihai Eminescu şi este estimat la peste 1,5 milioane euro, iar al patrulea, la 
reabilitarea şi modernizarea fostului centru de transfuzii sanguine şi transformarea lui în Centru 
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terapeutic pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi. Valoarea proiectului depăşeşte 
600.000 euro. 

"Sunt proiecte vitale pentru dezvoltarea şi modernizarea Galaţiului. Sunt prioritare şi vrem să le 
facem cu bani europeni. Comunitatea europeană pune la bătaie fonduri consistente în noul exerciţiu 
bugetar pentru modernizarea infrastructurii rutiere, de transport urban, sociale şi pentru 
restaurarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu, pe care nu avem voie să le ratăm. Eu îmi doresc 
să finalizăm cât mai multe proiecte cu bani europeni", a declarat primarul Marius Stan. 

 

La Craiova au fost inaugurate lucrările noului cartier de locuinţe construit de o 
companie chineză 
La Craiova au fost inaugurate lucrările de construcţie a cartierului de locuinţe construit de o firmă 
din China. Proiectul reprezintă o investiţie pilot pentru România, fiind pentru prima dată când o 
administraţie publică semnează un astfel de contract cu o firmă din China. Cu acest prilej, primarul 
Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că acesta este cel mai mare cartier de locuinţe care se construieşte în 
Craiova după 1989, iar preţul la care craiovenii îşi pot cumpăra o casă este aproape de dumping 
pentru piaţa românească, adică de 400 euro/m.p. fără TVA, pentru construcţiile noi TVA fiind de 5%. 

"Cartierul va avea absolut toate funcţionalităţile, inclusiv grădiniţă, locuri de parcare, spaţii 
comerciale, chiar şi o piscină, la preţuri aproape de dumping pentru piaţa românească - 400 
euro/m.p. Dar locuinţele sunt de cea mai bună calitate şi toate materialele de construcţie vor 
respecta standardele pe care le prevede legislaţia românească. Chiar dacă investiţia vine din partea 
Chinei, circa 40 de milioane de euro, cei care vor lucra aici, în acest şantier, vor fi români, firmele 
subcontractoare sunt din zona noastră şi, de asemenea, materialele de construcţii vor fi luate de pe 
piaţa craioveană", a spus Olguţa Vasilescu. Compania chineză Shandong Ningjian Construction Group 
a încheiat un memorandum cu Primăria Craiova prin care va ridica, pe un teren care a fost cedat 
autorităţii locale de către Ministerului Apărării Naţionale, un cartier de 23 de blocuri, însumând 
182.000 m.p., în total 1.819 unităţi locative - garsoniere, apartamente cu două şi trei camere şi 
apartamente de tip penthouse. 

 

Opt noi terenuri de sport multifuncţionale vor fi construite în cartierele Timişoarei 
Municipalitatea timişoreană va construi opt noi terenuri de sport multifuncţionale în cartierele 
oraşului, cu bani de la bugetul local, contractând în acest scop o firmă pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnice, a anunţat primarul Nicolae Robu. 

Cele opt terenuri sunt primele dintr-un total de 20 pe care actuala administraţie a oraşului 
intenţionează să le contruiască şi au prevăzută, în total, o suprafaţă de 1.008 metri pătraţi. Fiecare 
dintre acestea va avea câte două porţi de minifotbal şi handbal, două coşuri de baschet omologate, 
două coşuri de baschet pentru copii, cinci bănci şi patru coşuri de gunoi, sistem de nocturnă şi va fi 
înconjurat perimetral cu un gard de protecţie cu înălţimea de 4 metri. 

"Am semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, cu detaliile 
de execuţie, pentru construirea unui număr de opt terenuri de sport multifuncţionale. (...). 
Terenurile sunt libere de sarcini şi am pornit cu primele opt. (...). Avem în plan să construim 20 de 
astfel de terenuri de sport multifuncţionale, de minifotbal, de baschet, de handbal, amplasate pe 
toată aria oraşului, pentru a crea, în primul rând pentru tineri, dar fără nicio restricţie de vârstă, 
posibilitatea de a face sport", a declarat Robu. 
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Complexul Sportiv si de Agrement MOLDOVA, un nou punct de atractie al 
municipiului Roman 
In prezenta a cateva sute de romascani de toate varstele, pe 20 iunie primarul Laurentiu Dan 
Leoreanu a deschis oficial Complexul Sportiv si de Agrement "Moldova" , cea mai recenta investitie 
majora a administratiei locale romascane. Dupa ce timp de 24 de ani de la evenimentele din 1989 
Strandul Municipal din Roman a parcurs o nefericita etapa de degradare, in 2013, la initiativa 
primarului Laurentiu Dan Leoreanu si cu sprijinul Consiliului Local, a demarat punerea in practica a 
unui ambitios proiect de modernizare a acestui obiectiv. 

Complexul Sportiv si de Agrement "Moldova" este rezultatul unei investitii de aproape 2,5 milioane 
de euro si este compus din: 
1. Ştrandul Municipal Roman 
2. Zona de picnic şi de agrement; 
3. Zona activităţilor comerciale; 
4. Zona pentru activtăţi sportive; 
5. Zona de alimentaţie publică; 
6. Zona de parcare. 
Strandul Municipal Roman cuprinde 3 bazine de inot: unul pentru copii, al doilea pentru incepatori, 
iar cel de-al treilea, cu dimensiuni olimpice, este o provocare pentru inotatori. Avand in vedere 
destinatia publica a bazinelor, apa se trateaza si se recircula. Schema de circulatie a apei este mixta: 
o circulatie de suprafata realizata prin canale perimetrale ce inconjoara bazinele pe 4 laturi si o 
circulatie de profunzime cu injectie de apa, ascendenta. Apa pentru bazine este asigurata de o statie 
de pompare si tratare, in suprafata de 250 mp, in care sunt utilaje si instalatii specifice precum si 3 
bazine de compensare. Prepararea apei calde se face prin intermediul a 70 panouri solare. Vizitatorii 
au la dispozitie 150 de umbrele, 300 de sezlonguri, 20 de cabine de schimb si 16 dusuri exterioare. 
Intreaga zona dispune de un sistem de acces cu cartele magnetice și un sistem de supraveghere 
video. 

Zona de picnic şi de agrement de la intrarea din strada Vasile Lupu spre Cartierul Favorit cuprinde: 
zona de sporturi în aer liber, locuri de joacă pentru copii, foișoare hexagonale pentru grătar, 
capacitate de gazduire 8 persoane - 22 de bucăți, foișoare hexagonale pentru grătare, capacitate de 
gazduire 12 persoane - 8 bucăți, zona pentru animale de companie, pistă pentru role și skateboard, 
pista pentru biciclete si zonă de fitness în aer liber. Programul de functionare al zonei de agrement si 
picnic in perioada este de LUNI pana JOI intre 9.00-21.00 si de VINERI pana DUMINICA intre 9.00-
23.00. Pentru accesul în zona de picnic utilizatorii vor plăti un tarif de folosire a foişoarelor în 
cuantum de 40 lei/ 4 ore (foişoare cu 6-8 locuri) şi respectiv de 60 lei/4 ore (foişoare cu 12-14 locuri), 
cu acces la utilităţi şi grătar. 

"Totul va fi gestionat în această incintă cu maximă responsabilitate. Tocmai pentru că această 
investiţie s-a făcut cu un efort major din partea tuturor, inclusiv a romaşcanilor - care au contribuit 
prin plata taxelor şi impozitelor, vă rog să avem grijă şi să păstrăm curăţenia şi ordinea. Oricum, 
pentru buna funcţionare a acestui obiectiv, Consiliul Local a adoptat un regulament, iar cei care vor 
greşi vor plăti şi, dacă vor greşi a doua oară, vor fi daţi afară", a precizat primarul municipiului 
Roman, Laurentiu Dan Leoreanu. 

 

Parcul fotovoltaic de la Sfântu Gheorghe va economisi jumătate de milion de euro 
anual la bugetul local 
Parcul fotovoltaic pe care autorităţile locale din Sfântu Gheorghe îl vor construi din fonduri europene 
va genera o economie de jumătate de milion de euro anual la bugetul local municipal, a declarat 
primarul Antal Arpad. Edilul a anunţat că Primăria a predat amplasamentul, prin urmare 
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constructorul poate demara lucrările, care, potrivit proiectului, vor trebui finalizate până la sfârşitul 
acestui an. 

Antal Arpad a menţionat că parcul fotovoltaic, ce va fi construit pe un teren de 6,2 hectare 
aparţinând Primăriei aflat la graniţa dintre municipiul Sfântu Gheorghe şi localitatea Vâlcele, va 
asigura aproape 85% din energia necesară pentru iluminatul public şi alimentarea cu energie 
electrică a instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului local. Procedurile pentru realizarea 
acestui proiect au durat mai mult de cinci ani. 

"Să fiu sincer, la un moment dat am simţit că nu se va mai finaliza acest proiect care a fost întocmit 
în 2010 (...) Finanţarea a fost semnată în 2013 şi abia acum s-a reuşit finalizarea licitaţiilor şi 
predarea amplasamentului (...) Acest proiect este foarte important pentru că va însemna o 
economie la bugetul municipiului Sfântu Gheorghe de aproape o jumătate de milion de euro în 
fiecare an şi îmi pare rău că abia după cinci ani îl putem porni. Dacă se realiza până acum, am fi 
economisit aproape două milioane de euro la bugetul municipiului Sfântu Gheorghe. Practic, 
cantitatea de energie electrică verde care se va crea prin acest proiect reprezintă aproape 85% din 
consumul de energie electrică al municipiului Sfântu Gheorghe, mă refer la iluminatul public şi 
consumul de energie al instituţiilor din subordinea Consiliului local (...) Deci, în bugetul anului viitor 
deja putem calcula o reducere la costurile cu energia electrică din oraş", a declarat Antal Arpad. 

Investiţia se va cifra la 15 milioane de lei, iar contribuţia municipiului Sfântu Gheorghe este de 
580.000 de lei. 

 

Proiecte europene în valoare de 11 milioane de euro la Topliţa 
Trei proiecte în valoare de aproximativ 11 milioane de euro se derulează în prezent în municipiul 
Topliţa, acestea vizând modernizarea infrastructurii şi facilitarea accesului la informaţii turistice. 
Primarul municipiului Topliţa, Stelu Platon, a declarat că în cadrul celui mai mare proiect se 
asfaltează 19 kilometri de străzi din oraş, o parte din trotuare şi se instalează 300 de stâlpi de 
iluminat cu panouri solare. De asemenea, se reabilitează podul peste râul Mureş şi se va construi şi 
un pod nou, tot peste acest râu. 

Proiectul are o valoare de aproape nouă milioane de euro, câştigat în cadrul Programului 
Operaţional Regional şi face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Al doilea proiect aflat în 
derulare vizează consolidarea drumului spre staţiunea turistică de la marginea municipiului, iar în 
cadrul celui de-al treilea proiect european se va construi un centru de informare turistică, în centrul 
oraşului. 

În afară de lucrările derulate din fonduri europene, primarul spune că se află în aşteptare mai multe 
proiecte de dezvoltare locală, finanţate din bugetul local, dar care nu pot începe din cauza birocraţiei 
excesive în obţinerea unor avize şi documente. 

“Avem bani, dar îi cheltuim foarte greu din cauza excesului de birocraţie la care s-a ajuns. Suntem în 
situaţia în care nu am avut niciodată atâţia bani necheltuiţi pe dezvoltare, nici nu ne-am putut 
imagina că vom ajunge să avem atâţia bani. Dar am ajuns în situaţia în care obţinerea unui oarecare 
aviz de la o instituţie descentralizată a statului poate să dureze şi trei luni. (...) Pentru că mereu se 
solicită completări la o cerere pentru aviz, adică se respectă acel termen de 30 zile, dar se tot cer 
clarificări, pentru a nu ieşi din termen şi s-a ajuns în situaţia imposibilă să stăm după câte un aviz şi 
trei luni”, a afirmat Stelu Platon. 
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Primăria Târgu-Jiu construieşte locuinţe sociale şi blocuri ANL 
Primăria municipiului Târgu-Jiu va construi, în perioada următoare, mai multe blocuri de locuinţe 
sociale şi ANL în diverse zone ale oraşului, a declarat directorul tehnic al instituţiei, Marius Ionescu. 
Potrivit sursei citate, cele două noi blocuri de locuinţe sociale vor fi construite în zona de nord a 
oraşului, valoarea investiţiei fiind de circa 6,5 milioane lei, iar în cartierul Narciselor vor fi realizate 
alte două noi blocuri de locuinţe ANL, în zonă existând deja alte o sută de locuinţe individuale pentru 
care municipalitatea a finalizat lucrările la utilităţile publice. 

"Se lucrează în zona de nord a municipiului la două blocuri sociale, valoarea investiţiei este de peste 
6,5 milioane lei din fonduri guvernamentale, blocuri de locuinţe sociale care cuprind 64 de unităţi 
locative. În zona Narciselor, unde în trecut Primăria a investit peste 8 milioane lei pentru utilităţi, au 
fost cadastrate acele terenuri astfel încât toată suprafaţa să fie destinată locuinţelor pentru tineri, în 
total pot fi construite acolo 16 blocuri pentru tineri. S-a obţinut avizul pentru două blocuri noi, 
urmând ca Primăria să pună la dispoziţie sau să predea amplasamentul. Vor mai urma alte patru 
blocuri. Tot în zona respectivă am finalizat lucrări de infrastructură la cele o sută de locuinţe 
individuale, lucrări de alimentare cu apă, canalizare şi energie electrică", a spus Marius Ionescu. 

El a mai afirmat că sunt în derulare lucrări de reabilitare termică a blocurilor din mai multe zone, 
sumele atrase până acum din fonduri europene şi guvernamentale fiind de circa două milioane euro. 
"Programul privind reabilitarea termică cuprinde 15 blocuri în plină reabilitare din care în zona 
centrală sunt 9 blocuri şi mai avem trei pachete cu 10 blocuri în faza de încheierea contractelor. Sunt 
sume în valoare de 2 milioane euro, o parte atraşi de la UE şi restul prin fonduri guvernamentale. 
Avem în continuare alte 20 de blocuri pregătite, sperăm să avem continuitate până la sfârşitul anului 
cu ajutorul asociaţiilor de proprietari", a conchis Marius Ionescu. 

 

Aproape 70 de scări de bloc vor fi reabilitate termic la Târgovişte 
Aproape 70 de scări de bloc vor fi reabilitate termic în Târgovişte, valoarea totală a investiţiei fiind de 
6 milioane de lei, iar locatarii urmând să suporte 20% din costul lucrărilor, se arată într-un comunicat 
al Primăriei Târgovişte.  

''Urmare a eforturilor conjugate ale administraţiei judeţene şi locale, unul din cele mai importante 
programe de interes la nivelul municipiului Târgovişte se va concretiza anul acesta în reabilitarea 
termică a nu mai puţin de 1.254 apartamente. Astfel, prin Ordinul nr. 951/2015 pentru aprobarea 
Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
cu finanţare în anul 2015, 68 de scări de bloc din Târgovişte vor beneficia de lucrări de reabilitare 
termică'', se arată în comunicatul Primăriei Târgovişte. 

Conform sursei citate, valoarea totală a investiţiei se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei, 
din care contribuţia municipiului Târgovişte reprezintă 30%, a asociaţiilor de proprietari 20%, 
diferenţa reprezentând suma acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

La Brăila au început lucrările pentru bazinul olimpic de înot la standarde 
internaţionale 
Brăila va avea un bazin olimpic de înot la standarde internaţionale, având în vedere că proiectul, în 
valoare de peste 30 milioane lei, are ca termen de finalizare primăvara anului 2016, potrivit 
informaţiilor furnizate de primarul de Brăila, Aurel Simionescu. 

"Lucrările au început şi, în mod normal, într-un an şi ceva, ar trebui să se finalizeze. Este un proiect 
pe care noi l-am depus în 2009 la Compania Naţională de Investiţii, instituţie care a realizat apoi 
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întreaga procedură pe partea de achiziţie publică. Proiectul are o valoare de circa 32 milioane lei şi 
este programat să se finalizeze în primul trimestru al anului 2016. Sper să avem şi sportivi foarte buni 
după aceea, mai ales că Brăila are tradiţie în nataţie şi a obţinut rezultate foarte bune la competiţii 
internaţionale. Când ai o bază materială corespunzătoare şi atracţia pentru pregătire este de altă 
dimensiune", a declarat Simionescu. 

Complexul sportiv va avea o capacitate maximă de 800-1.000 de locuri şi va respecta toate 
standardele actuale impuse de forurile internaţionale de specialitate. Lucrările de construcţie se 
realizează în cadrul unui contract încheiat de Compania Naţională de Investiţii cu antreprenorul 
general "Midanne Invest Grup" din Bucureşti, beneficiarul final fiind Primăria Brăila. 

 

Consiliul Județean Dolj investeşte 80 milioane de euro pentru dezvoltarea 
Aeroportului Craiova 
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat că în următorii ani, autorităţile 
judeţene vor investi 80 de milioane de euro în dezvoltarea Aeroportului din Craiova, aşa cum 
prevede Master Planul de Transport al României. Potrivit acestuia, printre proiectele de dezvoltare 
se află realizarea unui nou terminal de 22.000 m.p., precum şi a unui centru intermodal împreună cu 
CFR Craiova, proiecte care deja au fost demarate de către CJ Dolj. 

"Ne pregătim de faza următoare în ceea ce priveşte intrarea României în Schengen, care va intra în 
primul rând cu aeroporturile şi cu porturile, ceea ce înseamnă că va fi din nou o presiune pe 
Aeroportul din Craiova. Prin Master Planul pe care l-aţi văzut afişat, avem 80 de milioane de euro 
pentru dezvoltarea Aeroportului din Craiova. Deci, în anii următori vom avea un nou terminal de 
22.000 m.p. (...) Un alt proiect - suntem foarte puţine judeţe care au depus proiecte de acest fel - 
este cel prin care putem folosi şi calea ferată care ajunge la aeroport şi în care, împreună cu CFR 
Craiova, să realizăm un centru intermodal folosind un triaj din zonă conservat al CFR", a spus 
Prioteasa. 

Preşedintele CJ Dolj a mai afirmat că autoritatea judeţeană a făcut deja demersurile necesare pentru 
preluarea unui teren de la Aeroclubul din Craiova, aflat în imediata apropriere a ultimul terminal al 
aeroportului şi pe care se va realiza noul terminal. 
În ceea ce priveşte centrul intermodal, acesta va fi realizat într-un triaj conservat al CFR, unde 
containerele care vin pentru regiune să poată fi depozitate de pe tren şi luate pe o zonă de cargo pe 
aeroport. "Acest centru modal este, pe de altă parte, şi primul pas pe care îl facem pentru trecerea 
de la transportul de marfă la transportul de pasageri pentru care să existe o linie care să preia 
pasagerii din aeroport să îi ducă până în gara Craiova şi, mai departe, până la Podul de la Calafat", a 
explicat preşedintele CJ Dolj. 

 

Sistem de supraveghere video la Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului 
Municipiul Mangalia şi staţiunile arondate acestuia - Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi 
Olimp, vor fi supravegheate printr-un sistem video, conform unui proiect aprobat într-o şedinţă a 
consiliului local. Conform deciziei aleşilor locali, proiectul va fi finanţat din taxa de linişte pe care 
municipalitatea o încasează de la agenţii economici. Într-o primă etapă, după îndeplinirea 
procedurilor legale, se vor monta aproximativ 50 de camere video în cele mai importante zone ale 
oraşului, ulterior urmând a fi montate alte peste 250 de camere video. 

"În urma analizelor făcute împreună cu reprezentanţii Poliţiei, am identificat zonele cu cel mai mare 
risc de infracţionalitate. Acelea vor fi primele zone monitorizate video. Centrul de comandă şi 
supraveghere va fi la sediul Poliţiei Locale", a explicat edilul Radu Cristian. Conform acestuia, întregul 
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proiect prevede instalarea a peste 300 de camere de supraveghere, atât în Mangalia cât şi în 
staţiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp. 

 

Primăria Oradea reabilitează termic 68 de blocuri cu fonduri europene 
Primăria Oradea derulează, prin fonduri europene, un amplu program de reabilitare termică pentru 
68 de blocuri de locuinţe din municipiu, după cum a declarat viceprimarul Mircea Mălan. 

"Avem depuse cereri de finanţare pentru toate cele 68 de blocuri, în loturi de câte patru. Proiectele 
tehnice sunt finalizate pentru toate, sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici, aşteptăm numai 
răspunsul finanţatorului pentru unele, altele sunt în fază de licitaţie, altele sunt în execuţie, patru 
blocuri", a afirmat Mircea Mălan. 

Deoarece municipiul Oradea deţine în jur de 2.300 de blocuri, conducerea primăriei vizează, în 
continuare, reabilitarea termică a acestora, prin accesarea fondurilor europene şi în perioada de 
finanţare 2014-2020. "Vrem să lucrăm mult mai aplicat, să ieşim mai mult în teren, chiar dacă va fi 
un efort foarte mare pentru noi, ca să le explicăm direct oamenilor în ce anume constă acest tip de 
reabilitare. Pentru că acolo unde am fost, de regulă am reuşit să îi convingem; ei ştiau doar că se 
pune pe exterior polistiren", a spus Mircea Mălan. 

 

120 garsoniere şi apartamente ANL din municipiul Giurgiu au fost repartizate 
beneficiarilor 
Un număr de 120 de giurgiuveni au primit în luna aprilie cheile pentru apartamentele ANL, 
repartizate de Primărie în acest an. "Am semnat procesul verbal de recepţie finală, zicem că lucrurile 
sunt în regulă, nu mai sunt probleme chiar dacă această întârziere a noastră a fost, până la urmă, 
fundamentată de Autoritatea Naţională pentru Locuinţe pentru că au mai fost unele mici lucrări de 
efectuat şi, chiar dacă am fi vrut ca înmânarea cheilor pentru aceste apartamente să aibă loc încă de 
luna trecută, ne bucurăm că acest proces s-a încheiat cu succes astăzi, când 120 de locuitori ai 
municipiului Giurgiu vor putea intra să locuiască în noile apartamente şi garsoniere ANL construite în 
oraş", a declarat cu ocazia repartizării noilor locuinţe ANL, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae 
Barbu. 

El spune că şi Primăria a reuşit să finalizeze lucrările pe care trebuia să le execute, respectiv 
asfaltarea zonei de la blocurile ANL, parcările, iluminatul public. 

 

Circa 1.400 de apartamente reabilitate termic în Zalău 
Peste 800 de apartamente din Zalău au fost reabilitate termic în cadrul unor proiecte ale 
municipalităţii de creştere a eficienţei energetice, cu finanţare europeană, alte 580 de apartamente 
urmând a beneficia de reabilitare până la finalul anului 2015.  

"Lucrările de reabilitare au eficienţa scontată. Dacă pentru municipalitate e importantă reducerea 
emisiilor poluante, pentru cetăţeni e importantă reducerea facturilor la gaz şi s-a ajuns la facturi 
diminuate semnificativ", a precizat Radu Căpîlnaşiu, primarul Zalăului. 

Prin aceste proiecte au fost realizate lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, respectiv 
izolarea termică a faţadei blocurilor prin aplicarea unui strat de polistiren de 15 cm, înlocuirea 
tâmplăriei exterioare a ferestrelor şi uşii de acces în bloc, acolo unde această lucrare se impune, 
închiderea balcoanelor şi a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a planşeului peste 
ultimul nivel şi a planşeului peste subsol. 
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Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Regional, Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 - "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe". Asociaţiile de locatari şi municipalitatea suportă 40% din costuri, 
diferenţa fiind plătită din fonduri europene şi de la bugetul de stat. 

Valoarea totală a celor 12 contracte de finanţare semnate este de 30,34 milioane de lei, din care 
16,70 milioane de lei reprezintă contribuţia Fondului European pentru Dezvoltare Regională, 7,04 
milioane de lei contribuţia asociaţilor de proprietari şi 6,6 milioane de lei contribuţia municipiului 
Zalău. Valorile sunt la nivelul estimat al contractelor de finanţare. 

 

Primăria Baia Mare vrea să construiască un parc industrial pe 1.000 de hectare 
Administraţia municipiului Baia Mare va încheia un protocol cu administraţiile comunelor Groşi, 
Recea, Mocira şi Asociaţia composesorală din Mocira şi Zona metropolitană Baia Mare pentru 
construirea unui parc industrial în partea de sud a oraşului. 

Zona pe care ar urma să se construiască parcul industrial se întinde pe aproape 1.000 hectare, teren 
nefolosit, foste păşuni comunale abandonate. În apropierea amplasamentului, deja funcţionează mai 
multe unităţi de producţie ale unor companii cu capital autohton sau străin. 

Asocierea dintre municipiului Baia Mare şi comunele învecinate este primul pas în vederea depunerii 
documentaţiei la Ministerul Dezvoltării spre aprobare şi finanţare. "Consider că acest parc industrial, 
care ar urmă să funcţioneze în partea sudică a oraşului, ar putea fi un nou pas în dezvoltarea 
economiei locale, după mulţi ani de stagnare. Vom avea posibilitatea să generăm alte pârghii 
economice altele decât cele care au activat în ultimii 50 de ani şi cred că trebuie să ne gândim serios 
la viitor. Ar putea fi o zonă care să crească dorinţa investitorilor în a avea baze de producţie în 
vecinătatea oraşului" a spus, joi, primarul oraşului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. 

 

Proiect de construire a unei şosele de centură a municipiului Botoşani 
Municipiul Botoşani şi comunele adiacente, care constituie Zona metropolitană Botoşani, au în 
vedere dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură cu fonduri europene. Managerul de 
proiecte al Zonei metropolitane Botoşani, Florin Egner, a declarat că principala prioritate este 
construirea unei şosele de centură a municipiului Botoşani, care să permită preluarea traficului greu 
dinspre Suceava spre Iaşi. 

Potrivit acestuia, proiectul este estimat la două milioane de euro şi ar include, pe lângă realizarea 
ocolitorului, construcţia a două parcări pentru maşinile de mare tonaj, dar şi a unui hotel-restaurant. 

Printre proiectele Zonei metropolitane Botoşani, se mai află extinderea reţelelor de gaz, apă şi 
canalizare în localităţile care fac parte din asociere, construcţia de unităţi şcolare, dar şi a unor 
heliporturi în comunele Stăuceni, Mihai Eminescu şi Curteşti. 

Autorităţile din municipiul Botoşani şi comunele limitrofe mai au în vedere construcţia unor cămine 
pentru bătrâni, a unui complex sportiv, dar şi dezvoltarea unui circuit turistic. "Avem semnale că 
undeva în vară, în luna iunie-iulie, ar trebui să avem aprobat acest plan operaţional din care am 
putea să finanţăm proiecte pe zona metropolitană. Asta înseamnă că ghidurile vor fi disponibile 
undeva în august-septembrie şi ne va permite să adaptăm proiectele pe care le gândim şi care sunt 
incluse în strategia de dezvoltare să le depunem spre finanţare spre finalul acestui an", a afirmat 
primarul municipiului Botoşani, Ovidiu Portariuc. 

Zona metropolitană are în componenţă municipiul Botoşani, oraşul Bucecea, dar şi comunele 
Vlădeni, Mihai Eminescu, Roma, Răchiţi, Stăuceni, Băluşeni şi Curteşti. 
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Consiliul Județean Suceava împrumută 20 milioane lei pentru cofinanţarea a două 
mari proiecte 
Consiliul Judeţean Suceava angajează un credit de 20 de milioane lei pentru cofinanţarea a două 
proiecte mari ce se află în prezent în derulare cu finanţare nerambursabilă, a declarat preşedintele 
CJ Suceava, Ioan Cătălin Nechifor.  

Potrivit lui Nechifor, 15 milioane lei din această sumă va fi folosită pentru cofinanţarea proiectului 
"Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava'', finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu, iar restul de 5 milioane lei pentru cofinanţarea proiectului ''O clădire de 
patrimoniu - muzeu pentru mileniul III'', prin care se consolidează şi se reabilitează clădirea Muzeului 
de Istorie din Suceava. 

În expunerea de motive a proiectului de hotărâre se arată că împrumutul este necesar în condiţiile în 
care veniturile proprii ale CJ Suceava sunt limitate, iar potrivit contractelor de finanţare toate 
proiectele trebuie finalizate până la sfârşitul acestui an. Nechifor a precizat că suma totală pentru 
cofinanţarea celor două proiecte este de 23,79 milioane de lei. 

 

Bani europeni pentru un sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier din Galaţi 
Primăria municipiului Galaţi a demarat un proiect cu finanţare europeană pentru realizarea unui 
sistem inteligent de monitorizare a traficului rutier şi de prevenire a infracţionalităţii stradale, care 
vizează principalele patru axe rutiere ce traversează oraşul de la est la vest şi de la nord la sud. 
Proiectul prevede crearea sistemului "undă verde", montarea de camere video pentru 
supravegherea traficului, dar şi realizarea unui centru de comandă şi control unic pentru 
coordonarea activităţilor de management trafic şi supraveghere video. 

De asemenea, proiectul de îmbunătăţire a condiţiilor de circulaţie rutieră vizează şi introducerea 
semafoarelor pietonale dotate cu buton de activare, precum şi cu dispozitive audio de avertizare. În 
total este vorba de investiţii de 19,2 milioane de lei, dintre care fondurile nerambursabile reprezintă 
18,6 milioane lei. Sistemul nu este destinat numai conducătorilor auto care ar trebui să parcurgă o 
axă într-un timp redus, ci şi protecţiei pietonilor. 

După implementarea proiectului, în municipiul Galaţi vor fi 35 de intersecţii sincrone-adaptiv şi 26 de 
treceri de pietoni semaforizate sincron-adaptiv, 690 de semafoare şi 39 de camere video. 
Autorităţile estimează că timpul de deplasare în oraş se va diminua de la 38 de minute la 24, iar 
viteza medie de deplasare va creşte de la 28 la 32 km/h. De asemenea, se estimează o reducere a 
ratei criminalităţii din zona de acţiune cu minimum 10% în următorii trei ani. 

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, a declarat că, pe viitor, centrul de comandă şi 
supraveghere rutieră va fi completat şi cu alte sisteme menite să ducă la îmbunătăţirea siguranţei în 
spaţiile publice. "Vom introduce sistemul de supraveghere şi pentru zonele mai periculoase şi cu un 
grad de infracţionalitate mai mare din oraş. Un deziderat pentru mine este ca proiectele acestea să 
fie corelate şi cu proiectele de supraveghere în şcoli şi în jurul acestora. Acest lucru cred că va aduce 
cetăţenilor un grad de siguranţă sporit", a afirmat luni Marius Stan. 
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Consiliul Judeţean Dolj a deschis şantierul pentru construirea unui baze sportive de 
aproape 3,2 milioane euro 
Consiliul Judeţean Dolj a predat amplasamentul pentru construirea, la ieşirea din Craiova, a Centrului 
Turistic de Agrement şi Sport, printr-o investiţie de aproape 3,2 milioane euro. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat cu acest prilej că acest centru va fi o bază sportivă 
modernă, inspirată de cea pe care se pregăteşte echipa naţională de fotbal a României, de la 
Mogoşoaia. 

“Am procedat la predarea amplasamentului pentru Centrul Turistic de Agrement şi Sport, o investiţie 
care ne-am bucurat să constatăm că este aşteptată de foarte multă lume din Craiova şi din 
împrejurimi. Pe terenul nostru situat în apropierea Aeroportului Craiova va fi amenajată o bază 
sportivă modernă, inspirată de cea pe care se pregăteşte echipa naţională de fotbal a României, de 
la Mogoşoaia”, a spus Prioteasa. 

Proiectul Centrului Turistic pentru Agrement şi Sport, finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, prevede amenajarea unei baze moderne, prevăzute cu teren de fotbal cu gazon 
natural, teren sintetic cu marcaje pentru fotbal, volei şi handbal, precum şi două terenuri de tenis de 
câmp (toate dotate cu instalaţii pentru iluminare nocturnă), pistă de alergat, piste de bowling, 
perete pentru alpinism, alături de vestiare, cabinete medicale, săli de saună, de masaj şi de fitness. 
Valoarea lucrărilor de construire a centrului se ridică la aproape 3,2 milioane de euro, iar contribuţia 
CJ este 50%. 

 

Investiţii de peste 17 milioane de euro anunţate la Colibiţa de Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud 
Lacul de acumulare de la Colibiţa, situat la poalele Munţilor Călimani, este zona în care Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud doreşte să construiască un domeniu schiabil şi un centru nautic de 
agrement, investiţia în cele două obiective depăşind 17 milioane de euro, potrivit informaţiilor 
făcute publice de preşedintele acestei instituţii, Radu Moldovan. 

Consiliul Judeţean, împreună cu primăriile comunelor Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Prundu 
Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, Cetate şi Dumitriţa, finanţează un studiu de fezabilitate 
referitor la viitorul domeniu schiabil de la Colibiţa, în cadrul căruia sunt calculaţi indicatori pentru 
realizarea a trei instalaţii de transport (telegondolă, teleschi şi covor rulant), precum şi a şase pârtii 
de schi (trei de dificultate medie, două de dificultate redusă şi una pentru schiorii profesionişti). 

Lungimea estimată a acestor pârtii este de 5,1 kilometri, cu o suprafaţă totală de 17,7 hectare. 
Pârtiile de schi vor fi dotate cu indicatoare de semnalizare, panouri de informare, balize, plase şi 
saltele de protecţie, tunuri de zăpadă şi maşini de bătut zăpada. 

Atât la baza domeniului schiabil, cota 1.027 metri, cât şi în zona staţiei superioare a telegondolei, la 
cota 1.550 metri, sunt prevăzute zone de servicii ce vor cuprinde locuri de parcare, casierie, puncte 
ale Jandarmeriei, Salvamontului şi de prim ajutor, centru de închiriere echipament sportiv, fast-food, 
grupuri sanitare, spaţii de depozitare pentru echipamentele necesare întreţinerii pârtiilor. 

În ceea ce priveşte centrul nautic de agrement de la lacul Colibiţa, acesta este prins în studiul de 
prefezabilitate realizat de CJ împreună cu primăriile de pe Valea Bârgăului şi din Cetate şi Dumitriţa 
şi va oferi turiştilor următoarele oportunităţi: un debarcader pentru bărci cu pânze şi hidrobiciclete, 
o clădire principală în care va funcţiona un restaurant cu bar, grupuri sanitare publice, vestiare, 
punct de depozitare şi închiriere echipament sportiv şi un punct de prim ajutor. De asemenea, pe lac 
se va amenaja o terasă cu piscină, zonă de plajă şi o zonă belvedere. Suprafaţa optimă de teren pe 
care se va amenaja centrul nautic este de minimum 6.640 metri pătraţi, iar suprafaţa amenajată pe 
luciul de apă, de 352 metri pătraţi. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 2,2 milioane de 
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euro, iar sursa de finanţare poate fi asigurată din fonduri europene nerambursabile sau prin 
intermediul unei investiţii private în cadrul unui parteneriat public-privat. 

 

Consiliul Județean Harghita doreşte să dezvolte aerodromul Ciceu într-un aeroport 
regional 
Consiliul Judeţean Harghita doreşte să modernizeze şi să dezvolte aerodromul de la Ciceu şi să-l 
transforme în Aeroportul Hargita, facilitând în acest fel accesul către Bucureşti şi Budapesta şi 
contribuind la dezvoltarea economică a zonei. Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly 
Csaba, a prezentat concepţia de dezvoltare a aeroportului Hargita, care prevede realizarea, în acest 
an, a studiului de fezabilitate privind şi înfiinţarea companiei care să administreze aeroportul. 

Borboly a precizat că, în prezent, aerodromul Ciceu dispune de o pistă cu iarbă 1200x 50 m şi de trei 
hangare, iar în intenţie este să se asfalteze pista, să fie instalat un sistem de semnalizare pe timp de 
ceaţă şi de a completa construcţiile deja existente. Potrivit preşedintelui CJ Harghita, se ia în calcul 
folosirea unor avioane uşoare, de 30, 40 sau 50 de persoane, care sunt folosite deja în cursele 
interne din România şi care ar asigura legătura cu Bucureşti sau Budapesta. 

"Eu cred că propunerea noastră se bazează pe nişte fundamente bine gândite şi cred că acest proiect 
este realizabil, pentru că vorbim despre un aeroport care deja este funcţional, deci nu vorbim despre 
o idee, despre un vis, ci despre ceva care funcţionează de ani la rând. Şi este al doilea aeroport, 
momentan, după aeroportul de la Tuzla, aeroport privat în prezent, care are cartea aeroportului, are 
toate autorizaţiile, avizele necesare funcţionării şi eu cred că de aici trebuie să mai facem un pas mic 
şi despre acest lucru vorbim, încât să legăm Miercurea Ciuc de Bucureşti şi să legăm Miercurea Ciuc 
de Budapesta. Aceasta este ideea noastră, pentru că, după cum se vede, autostrăzile nu prea sunt 
proiectate pe teritoriul judeţului nostru şi eu cred că trebuie să ieşim din acest impas economic în 
care ne aflăm şi o posibilitate de a veni şi de a pleca din judeţul nostru pe calea aerului ar fi 
convenabilă pentru viaţa economică", a spus Borboly Csaba. 

 

Proiect privind îmbunătăţirea structurii drumurilor de exploataţie agricolă şi rută 
alternativă pentru traficul agricol în comuna Băleşti, judeţul Gorj 
Această rută alternativă este avantajoasă atât pentru deținătorii de utilaje agricole și proprietarii de 
teren, pe de-o parte, cât și pentru participanții la traficul rutier de pe DN 67, pe de altă parte, 
deoarece prin amenajarea drumurilor de exploatație agricolă se evită ambuteiajele, accidentele 
rutiere, se fluidizează traficul, se scurtează timpul de parcurgere al traseelor și se efectuează 
economii la consumul de combustibil, deoarece acestea deservesc și ca centură ocolitoare a 
comunei. 

Lungimea drumurilor de exploatație agricolă modernizate este de 6,1 km, și totodată deservește 
accesul la cca. 200 ha terenuri agricole. Acest proiect a fost finanțat din fonduri europene 
nerambursabile, precum și contribuția bugetului local al comunei Bălești. Valoarea investiției este de 
5.143.063 lei, și a fost finalizată în anul 2015.  

 

Proiectul privind reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani – 
Sărăţeni, din județul Mureș 
Linia de finanţare: Programul Operațional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 2 Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale, DOMENIUL DE INTERVENŢIE, 2.1 Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor 
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de centură, Contractul de finanţare nr. 2768/29.12.2011, cod SMIS 5636, durata proiectului: 43 de 
luni, termen de finalizare: 29 iulie 2015. 

Valoarea proiectului: 52.498.962,80 lei, din care: 

37.396.883,37 lei - asistenţă financiară nerambursabilă; 

5.041.751,07 lei - cofinanţare; 

10.060.328,36 lei - TVA. 

Rezultate: A fost reabilitat şi modernizat drumul judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni, având 
următoarele caracteristici: 13,555 km lungime, partea carosabilă: 2 x 3,00 m, benzi de încadrare: 2 x 
0,25 m, acostamente: 2 x 0,75 m, platformă: 8,00 m. Au fost reabilitate 2 poduri, 10,00 m respectiv 
15,00 m. Au fost realizate lucrări de consolidare şi lucrări în vederea asigurării scurgerii apelor. Au 
fost reabilitate 86 de podeţe şi 48 de intrări în drumuri laterale. S-a executat semnalizarea rutieră 
definitivă compusă din marcaje orizontale, panouri indicatoare şi borne kilometrice şi hectometrice 
noi. 

Realizarea proiectului va duce la: îmbunătăţirea accesibilităţii; creşterea traficului de marfă şi 
pasageri în zonă; reducerea timpului de călătorie; creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 
facilitarea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor; reducerea costurilor de transport de mărfuri şi 
călători; îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale; creşterea eficienţei activităţilor economice; 
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi 
implicit a investiţiilor productive. 

O bună calitate a infrastructurii va duce la reducerea costurilor de operare ale vehiculelor şi va 
îmbunătăţii indicatorii de mediu, toate acestea contribuind la creşterea standardelor de viaţă a 
populaţiei. Îmbunătăţirea accesibilităţii în zonă, precum şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor va stimula dezvoltarea economică durabilă prin atragerea investiţiilor şi dezvoltarea 
turismului. 

 

Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urganţă în condiţii de iarnă (autofreze de 
zăpadă) în Regiunea Sud Muntenia 

 
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2014 

AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

VALOARE PROIECT: 6.354.599,99 cu TVA 

Durata de implementare a proiectului: 15 luni. 

Contractul de finantare a fost semnat in data de 30 septembrie 2014 şi se va finaliza pe 30 
decembrie 2015. 

Consiliul Judetean Teleorman, ca lider al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgeţă 
Sud Muntenia”, implementeaza acest proiect  

Beneficiari finali: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman.  
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Obiectivul proiectului: În cadrul proiectui se vor achizitiona un număr de 7 echipamente pentru 
intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă) şi vor fi distribuite, câte una fiecărui 
Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă din Regiune. 

 

Modernizarea străzilor Gării, Dedradului și Gurghiului din municipiul Reghin 
Un proiect important al Municipiului Reghin îl reprezintă modernizarea străzilor Gării,  Dedradului  și 
Gurghiului, adică o lungime de 5,1 km de stradă. Acesta este primul proiect de lucrări de 
infrastructură pe drumurile reghinene finanţat din fonduri europene. 

Finanțarea a fost obținută prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 2 – 
Domeniul major de intervenție 2.1, valoarea contractului fiind de 11 298 354,92 cu TVA. 

Modernizarea acestor trei străzi a reprezentat un lucru vital în fluidizarea traficului în municipiu, fiind 
străzi care leagă zona centrală de zona industrială a orașului. În vederea atragerii de investitori, 
municipalitatea a considerat că modernizarea acestor străzi era un lucru esențial în vederea 
asigurării unor condiții bune de trafic către zona industrială.  

 

  



Administratie.ro - Proiecte relevante ale anului 2015 
 

- 23 - 
 

 
CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE DE 
SERVICII PUBLICE 
 

Locuitorii Municipiului Tîrgu Mureş vor beneficia de reabilitarea infrastructurii de 
transport, reţele edilitare de apă şi canalizare, iluminat public prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 
Proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 –Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor-poli urbani de creștere, D.M.I. 1.1 –Planuri Integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul - Poli de dezvoltare urbană, categoria de operaţiuni – Reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban,  este implementat de către Municipiul 
Tîrgu Mureș și are o valoare totală de 43.158.979,37 LEI, din care 26.377.010,00 LEI reprezintă 
valoarea eligibilă nerambursabilă. Programul Operațional Regional este implementat la nivel 
național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect.          

Obiectivul acestui  proiect finanţat prin programul REGIO îl constitue dezvoltarea municipiului Tîrgu 
Mureş şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor săi prin modernizarea infrastructurii de transport, în 
vederea fluidizării tranzitului la nivel urban şi regional precum şi îmbunătăţirea aspectului urban şi a 
serviciilor urbane generată de trecereea în subteran a reţelelor electrice şi a reţelelor de transmitere 
informaţii, reabilitarea reţelei de iluminat public, modernizarea reţelelor edilitare şi modernizarea 
spaţiilor verzii.  

 

Un modern centru pentru vârstnici a fost inaugurat la Cluj-Napoca printr-o investiţie 
de 4 milioane de lei 
Primăria municipiului Cluj-Napoca a inaugurat cel mai mare centru de vârstnici din oraş, realizat în 
urma unei investiţii de 4 milioane de lei, finanţată cu fonduri europene. Proiectul iniţial prevedea o 
sumă de peste 5 milioane de lei, însă în urma licitaţiei s-a realizat o economie de 1,2 milioane de lei. 

"Fac precizarea că s-a făcut o economie de un milion două sute de mii de lei în urma licitaţiei, ceea 
ce arată că procedura de licitaţie a fost binevenită, corectă, transparentă şi ne-a asigurat şi o 
economie la bugetul local şi la bugetul fondurilor europene", a declarat primarul Emil Boc. 

De asemenea, prin această investiţie capacitatea centrului a fost practic triplată, de la 70 la 234 de 
locuri cât are în prezent, iar suprafaţa utilă reabilitată a fost şi ea mărită până la 900 de metri pătraţi. 
Clădirea a fost dotată cu lift şi cu calculatoare conectate la internet, iar cei care frecventează acest 
centru au chiar şi posibilitatea de a face cursuri gratuite pentru a învăţa să folosească aceste 
facilităţi. Prin proiect s-a realizat şi dotarea cu echipamente adaptate nevoilor vârsnicilor, respectiv 
cu aparatură pentru gimnastică medicală, fizioterapie şi kinetoterapie. 

Centrul este prevăzut şi cu spaţii de petrecere a timpului liber în care pensionarii se întâlnesc şi 
discută, văd filme, joacă şah sau fac diverse alte activităţi. "Cel mai important lucru este că putem 
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oferi clujenilor, pensionarilor, condiţii europene, decente într-un centru modern al primăriei 
municipiului Cluj-Napoca. Toate standardele sunt de nivel occidental, de la clădire la echipamente şi 
de la personal la tot ce înseamnă facilităţi. Cu alte cuvinte este un loc unde persoanele vârstnice pot 
veni să petreacă momente plăcute alături de persoane de aceeaşi vârstă şi să desfăşoare activităţi 
culturale, educative, inclusiv învăţarea de a utiliza internetul", a mai spus primarul. 

 

Finanţare BERD de 5,7 milioane de euro pentru servicii de canalizare şi apă în judeţul 
Mehedinţi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) finanţează cu 5,7 milioane de euro 
procesul de modernizare a serviciilor reţelei de apă şi canalizare din zece localităţi din judeţul 
Mehedinţi, potrivit unui comunicat al BERD. 

BERD acordă un împrumut pe termen lung în valoare de 5,7 milioane de euro, în timp ce UE 
contribuie cu un grant de 57,1 milioane de euro din Programul pentru România al Fondului de 
Coeziune al Uniunii Europene. Contribuţia Guvernului Romaniei va fi de 8,7 milioane de euro, iar 
restul de 1,4 milioane de euro va fi acoperit de bugetele locale. 

"În cel mai recent proiect comun, partenerii cofinanţează planul de investiţii de 72,9 milioane de 
euro al SC Secom SA Drobeta-Turnu Severin, o companie regională care furnizează servicii de apă şi 
canalizare unei populaţii de aproximativ 300.000 de persoane în judeţul Mehedinţi", se menţionează 
în comunicat. 

Secom SA intenţionează să extindă şi să modernizeze reţeaua de apă şi canalizare în zece localităţi: 
Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramă, Strehaia, Vânju Mare, Simian, Cujmir, Brănişte, Gura Văii, 
Comanda şi Rogova. Fondurile BERD vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea a patru staţii de epurare, 
13 staţii noi de pompare a apei, zece noi rezervoare şi 27 de staţii de pompare a apelor uzate, 
adiţional la peste 200 kilometri de reţele de apă şi canalizare, care vor fi reabilitate şi extinse. 

"Investiţia va îmbunătăţi calitatea apei potabile, conform directivelor UE, şi va spori accesul la 
serviciile de apă şi canalizare calitative. Ca rezultat, mai mult de 15.000 de persoane vor fi conectate 
la reţeaua de apă şi aproape 30.000 la reţeaua de canalizare. Îmbunătăţirile vor reduce, de 
asemenea, pierderile de apă şi energie, reducând echivalentul al 415 tone de dioxid de carbon pe 
an", se mai precizează în comunicat. 

 

Municipalitatea din Giurgiu a demarat lucrările la 90 de locuinţe sociale 
Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat că municipalitatea a demarat lucrările la 90 
de apartamente sociale, adăugând că speră ca acestea să fie finalizate până în vara anului 2016. "Am 
dat ordinul de începere a lucrărilor pentru cele 20 de apartamente sociale de la Istru, sursele 
financiare le aveam din vară, dar obţinerea avizelor de la CFR şi de la electricitate au fost de durată. 
Licitaţia s-a încheiat de o lună, dar nu am putut să dăm liber amplasamentul din cauza acestor mici 
probleme care trebuiau rezolvate. Avem un constructor bun şi a spus că până la finalul acestui an 
vrea să ajungă la cota zero, adică să finalizeze subsolul, să îşi cumpere materiale în continuare şi, 
dacă vremea va permite, să continue lucrările şi pe timpul iernii", a spus Barbu. 

 

Proiectul POS Mediu de reabilitare apă-canal în municipiul Suceava a fost finalizat 
Proiectul de reabilitare şi extindere apă-canal realizat prin POS Mediu în municipiul Suceava în 
perioada 2014-2015, în valoare de peste 4,6 milioane de euro, s-a finalizat, a declarat primarul Ion 
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Lungu. Primarul Sucevei a arătat că prin acest proiect s-au făcut lucrări de reabilitare a reţelelor de 
apă şi canalizare pe 67 de străzi, iar pe alte 71 s-a realizat extinderea a astfel de reţele. 

''A fost o perioadă de disconfort, dar eu zic că totul e bine când se termină cu bine'', a spus Lungu, 
adăugând că în perioada următoare specialiştii municipalităţii vor verifica străzile încluse în proiect 
pentru a confirma că terenul a fost adus la starea iniţială în vederea realizării recepţiei finale. Potrivit 
lui Lungu, Suceava se află în topul oraşelor din România care au realizat proiecte de apă-canal, în 
prezent municipiul având din acest punct de vedere o acoperire de 96%. ''Sunt vreo cinci oraşe din 
ţară care au realizat aceste proiecte şi nu vom plăti penalizări la Uniunea Europeană pe clauze de 
infrigement'', a spus Lungu. 

Totodată, primarul a menţionat că învestiţiile în lucrări de apă-canal în municipiu vor continua în 
următorii ani, fiind deja semnat un acord de principiu pentru extinderea acestor reţele în zonele 
periferice ale Sucevei. Lungu a spus că, pentru această a doua etapă a proiectului, municipalitatea 
are prevăzute 22 de milioane de euro. 

 

Sistemul public de transport din Oradea va fi extins prin fonduri europene 
Sistemul de transport public din Oradea va fi extins şi modernizat cu ajutorul fondurilor europene, a 
declarat Csuzi Istvan, directorul general al SC Oradea Transport Local (OTL) SA, societate 
subordonată Consiliului Local. "Transportul public local din Oradea a ajuns la un nivel european, 
motiv pentru care trebuie să-l păstrăm şi să-l îmbunătăţim. Deoarece fondurile proprii nu sunt 
suficiente, avem mai multe proiecte pentru fonduri europene, pe Programul Operaţional Regional - 
mobilitate urbană, în noua perioadă", a declarat Csuzi Istvan. 

Strategia de Dezvoltare pe anii 2015-2020 va cuprinde extinderea infrastructurii actuale de tramvai, 
în direcţiile sud şi vest, cu cel puţin 8, respectiv 5 km, modernizarea depoului din Cartierul Salca şi 
construirea unui depou nou de parcare în zona Parcului Eurobusiness, proiecte în valoare de 10-12 
milioane de euro. De asemenea, conducerea societăţii de transport are intenţia să achiziţioneze 
autobuze ecologice şi să modernizeze 10-15 tramvaie din cele 60 de construcţie mai veche (marca 
Tatra), prin alte proiecte în valoare de 5-6 milioane de euro. 

Vor fi cumpărate validatoare pentru fiecare uşă şi vor fi upgradate calculatoarele de bord de pe 
tramvaie. Până la finele anului 2015 va fi dată în funcţiune Autogara Decebal, iar în anul 2016 se va 
finaliza Autogara de lângă Gara CFR. Regia locală de transport mai are în plan să înfiinţeze un sistem 
modern de închiriere de biciclete, cu cardul OTL. 

Proiectele OTL se bazează pe Planul de Mobilitate Urbană Sustenabil (SUMP), documentul de bază al 
strategiei de dezvoltare al unui municipiu, fiind strâns legat de Masterplanul de Transport al 
localităţii şi al regiunii, ca şi componente integrate la rândul lor în Planul de Urbanism General (PUG) 
al municipiului Oradea. 

 

În județul Vâlcea a fost lansat proiectul unei staţii ecologice de sortare a resturilor 
menajere, în valoare de 45 milioane euro 
Judeţul Vâlcea va avea cea mai mare staţie ecologică de sortare a resturilor menajere din zona 
Olteniei, în localitatea Roeşti, o investiţie ce va fi realizată cu fonduri europene de 45 de milioane de 
euro, a declarat primarul localităţii, Gheorghe Drăghici. 

"Cea mai mare staţie ecologică de reciclare a resturilor menajere din Oltenia este pe cale să se 
realizeze în comuna Roeşti. Proiectul, a cărui valoare se ridică la 45 de milioane de euro, deşi a fost 
în discuţii de 7 ani, în cele din urmă prinde contur. A fost scoasă pe SEAP proiectarea şi sperăm că 
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anul viitor demarează execuţia. Conform planului, staţia ecologică de reciclare din Roeşti, unde nu 
vor ajunge decât gunoaiele gata sortate care nu pot merge la groapa de gunoi, ar urma să se întindă 
pe o suprafaţă de 22 hectare. Locaţia se află în mijlocul unei păduri din satul Cuieni, în punctul 
Olteanca, la o depărtare apreciabilă de orice zonă locuită, aproximativ trei kilometri", a precizat 
primarul din Roeşti. 

Consiliul Judeţean Vâlcea va suporta cheltuielile legate de realizarea studiului de fezabilitate şi de 
întocmire a proiectului de construcţie a staţiei, cheltuieli care se ridică la aproximativ 5% din 
valoarea proiectului. Resturile menajere care pot fi reciclate din aproximativ 70% din localităţile 
vâlcene vor ajunge în Roeşti. La staţia ecologică se va putea face însă şi prelucrarea deşeurilor 
menajere din celelalte localităţi din zona Olteniei, fiind de altfel singura staţie de reciclare din 
această parte a ţării. 

 

251 milioane euro pentru refacerea şi extinderea reţelelor de apă-canal, în 14 localităţi 
sucevene, prin POIM 
În 14 localităţi sucevene se vor realiza, până în 2020, lucrări de refacere şi extindere a reţelelor de 
apă şi canalizare, în valoare de 251 de milioane, prin Programul Operaţional pentru Infrastructura 
Mare (POIM), a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor. 

El a arătat că prima parte a programului de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă din judeţ pe 
programarea 2007-2013, în valoare de 88 de milioane euro, se încheie la sfârşitul anului, continuând 
cu programul 2014-2020 ce prevede lucrări de 251 milioane euro. 

Nechifor a spus că a autorităţile judeţene au aprobat master-planul pentru apă - canalizare, ce 
include investiţii de 251 milioane euro în 14 localităţi asociate, urmând să fie implementat până în 
2020 cu fonduri ale Uniunii Europene. 

Urmează să fie realizate lucrări în Suceava (22 milioane euro), Şcheia (11 milioane euro), Salcea (6,2 
milioane euro), Fălticeni (8,5 milioane euro), Rădăuţi (7,3 milioane euro), Câmpulung Moldovenesc 
(22,2 milioane euro), Vatra Dornei (12,1 milioane euro), Vicovu de Sus (27 milioane euro), Marginea 
(22 de milioane euro), Siret (19,3 milioane euro), Suceviţa (4,9 milioane euro), Putna (6,9 milioane 
euro), Dolhasca (8,4 milioane euro) şi Mitocu Dragomirnei (8,5 milioane euro). Nechifor a precizat că 
a discutat cu reprezentanţii ministerului de resort privind alocarea fazată a sumelor de bani, pentru 
că nu doreşte să existe alocări care să nu poată fi folosite. Astfel, din întreaga sumă va fi alocat iniţial 
un procent de 60% pentru începerea lucrărilor, restul de bani urmând să fie viraţi doar unde va 
exista progres fizic în derularea programului. Preşedintele CJ Suceava a mai spus că în celelalte 
localităţi din judeţ se vor finanţa sisteme de apă-canal prin PNDL, dar şi prin alte surse de finanţare. 

 

Municipiul Braşov a finalizat modernizarea integrată a sistemului de iluminat public 
Reprezentanţii municipalităţii braşovene au anunţat finalizarea implementării proiectului 
"Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice", Braşovul 
fiind astfel primul oraş din Europa de această dimensiune care are implementat un sistem de 
telegestiune la nivelul întregii suprafeţe. 

"În anul 2007 am făcut primele discuţii în ceea ce priveşte iluminatul public în municipiul Braşov, 
apoi în anul 2011 s-au făcut primele studii, iar din luna martie 2014, s-au început efectiv lucrările la 
acest proiect. Acum la finalizarea implementării proiectului, avem un număr de 10.481 de stâlpi de 
iluminat care sunt controlaţi instantaneu prin această nouă tehnologie, precum şi reglarea 
intensităţii luminii prin programare automată. Totodată, cu ajutorul sistemului, putem face o 
îmbunătăţire a iluminatului şi o separare a ceea ce înseamnă zone de parc, artere principale, treceri 
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de pietoni, acolo unde iluminatul pe timpul nopţii trebuie să fie unul bun. Cu ajutorul sistemului 
modernizat, costurile iluminatului public în municipiu au scăzut cu 10%", a afirmat Mikloş Gantz, 
city-manager al Braşovului. 

Şeful Poliţiei Municipiului Braşov, comisarul-şef Popa Mircea Adrian, a afirmat că odată cu 
implementarea acestui proiect, Braşovul devine unul dintre cele mai sigure oraşe din România din 
punct de vedere al siguranţei cetăţenilor. "Este un proiect benefic poliţiei braşovene. Am spus-o şi o 
repet, infracţionalitatea în municipiul reşedinţă nu are un nivel ridicat, dar odată cu implementarea 
acestui proiect va spori gradul de siguranţă al cetăţenilor şi are o implicaţie directă în creşterea 
gradului de siguranţă rutieră, având în vedere că oraşul aflat în centrul ţării este tranzitat zilnic de 
peste 30.000 de autovehicule. De asemenea, este important ca Braşovul să fie sigur din toate 
punctele de vedere, ţinând cont că este vizitat pe tot parcursul anului, nu numai în anumite 
perioade. Este un proiect generos, care oferă o sumedenie de posibilităţi", a subliniat comisarul-şef. 

Proiectul a cărui valoare totală este de 9,8 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă în 
valoare de 9,6 milioane de lei, finanţat prin POR 2007-2013, oferă posibilitatea controlului interactiv, 
utilizându-se comanda de la distanţă a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 
de stâlpi, reglarea intensităţii luminii prin programare automată, precum şi monitorizarea şi 
reducerea consumului de energie electrică. 

Sistemul facilitează orientarea şi circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe timpul nopţii în condiţii de 
siguranţă şi oferă un ambient luminos confortabil cu un nivel corespunzător al iluminatului. Sistemul 
mai cuprinde un număr de 42 de camere video de supraveghere instalate pe stâlpii de iluminat din 
proprietatea municipalităţii, împreună cu un sistem de panică pentru apeluri de urgenţă şi suport 
video în timp real constituit din 42 de echipamente de monitorizare, alarmare şi comunicare de tip 
butoane de panică. 

 

Staţie de epurare a apelor uzate, inaugurată în oraşul Călan 
O staţie de epurare a apelor uzate a fost inaugurată în oraşul Călan, investiţia în valoare de peste opt 
milioane de lei fiind parte a unui proiect major de reabilitare a reţelei de apă şi canalizare derulat în 
judeţul Hunedoara de către operatorul regional ApaProd SA Deva. Potrivit specialiştilor, capacitatea 
de prelucrare a staţiei permite epurarea apelor uzate provenite de la peste 7.400 de utilizatori din 
oraşul Călan şi satele învecinate acestuia. 

"Lucrarea a fost terminată în iulie anul acesta. De atunci, staţia a fost în probe efectuate de către 
constructor. E o investiţie foarte importantă pentru această zonă, ne bucurăm că am reuşit să o 
finalizăm şi să ne încadrăm în toate termenele proiectului", a declarat directorul general al ApaProd 
Deva, Victor Arion. 

Noua staţie a fost construită pe locul în care funcţionau vechile echipamente de epurare a apei din 
Călan şi se numără printre cele mai moderne din judeţul Hunedoara, afirmă specialiştii ApaProd 
Deva. Staţia funcţionează cu bazine de tratare mecanică şi biologică a apelor uzate, iar activitatea 
este monitorizată permanent. 

 

Alimentare cu apă în satele Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti şi Rasova, 
comuna Băleşti, judeţul Gorj 
De rețeaua de alimentare cu apă potabilă beneficiază cca. 3 200 locuitori a 5 sate componente ale 
comunei Bălești, rețeaua având o lungime totală de 26,4 km. Obiectivul de investiție este finanțat de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Național de 
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Dezvoltare Locală, aprobat de OUG 28/2013 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea 
totală a investiției este de 3.798.511 lei, iar stadiul fizic realizat până în prezent este de 87 %. 

 

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”   
Linia de finanţare: POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, cofinanţare UE din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR); Contractul de finanţare nr. 99065/30.06.2010; Cod 
proiect: 2009 RO 161PR032, cod SMIS: 18590; Durata proiectului: 30.11.2015. 

Valoarea proiectului: 187.454.679 lei + TVA (cheltuieli eligibile) 

Rezultate: În cadrul proiectului SMIDS Mureş a fost edificată noua infrastructură de gestionare 
integrată a deşeurilor la nivel judetean, lucrările de execuţie fiind finalizate în totalitate. Au fost 
realizate următoarele investiţii: 

noul depozit zonal de la Sînpaul, singurul depozit de deşeuri care va mai funcţiona în judeţul Mureş 
şi care are capacitatea de a depozita deşeurile din întreg judeţul pentru o perioadă de cel puţin 20 
ani; 

instalaţia  de tratare mecano biologică a deşeurilor, situată tot la Sînpaul;  

staţia de sortare-transfer-compostare  situată la Cristeşti/Vălureni;  

închiderea, în conformitate cu normativele de mediu, a depozitelor neconforme de deşeuri situate în 
localităţile  Cristeşti, Reghin, Luduş, Iernut, Sovata); 

achiziţionarea de echipamente destinate colectării deşeurilor (pubele, containere) precum şi 
mijloace de transport containere (autocamioane).  

În momentul de faţă ne aflăm în faza de delegare a contractelor de operare a infrastructurii de 
gestionare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului SMIDS Mureş, în conformitate cu prevederile 
Legii 51/2006 a serviciilor de utilitate publică şi a Ordinului ANRSCUP nr. 82/2015 privind 
regulamentul cadru al serviciului de salubrizare.  

 

Proiectul “Centrul Multifuncțional Help – Modernizare Cantina de Ajutor Social Galați” 
Sursa de finnațare: FEDR 85%, bugetul național 13%, co-finanțare beneficiar 2% 

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea standardelor de calitate, a gradului de 
adresabilitate si a eficientei serviciilor sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale, contribuind 
astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale. 

Obiectivele specifice ale proiectului:   

Modernizarea serviciilor sociale oferite de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala  si  Cantina de 
Ajutor Social Galati in cadrul Centrului Multifunctional Help; 

Ridicarea standardelor de calitate in serviciile de asistenta sociala integrate prin modernizarea 
serviciilor in cadrul Centrului Multifunctional Help. 

Cresterea accesului potentialilor beneficiari la servicii de asistenta sociala.  

Grupul ţintă: copii si elevi preșcolari proveniți din familii cu situații financiare precare, persoane 
bolnave cronic și persoane vârstnice cu venituri mici sau fără venituri, datorită cărora participarea 
socială este relativ restricţionată.  
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Prin modernizare, toate spaţiile vor fi sigure şi accesibile beneficiarilor, urmând să se asigure 
adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor. Spaţiile 
comune din centru vor include camere în care au loc activităţi sociale, culturale, religioase, săli de 
mese, respectând normele în vigoare.  

 

 

Proiectul CAMPUS LOCUINȚE SOCIALE la Galați 
Construirea unui Campus Social format din 15 module/blocuri cu regim de înălțime P+2E 
reprezentand un număr de 768 unități locative, cu un număr total de 1632 dormitoare, pe 
amplasamentul reprezentat de un teren cu o suprafață de cca. 28.400 mp și lucrări tehnico - edilitare 
aferente. 

Construcții conexe: magazin alimentar, poliție, dispensar și pavilion administrativ, teren de sport. 

Amenajarea de spații verzi și plantate pe toată suprafața de teren care rămâne neocupată de 
funcțiunile campusului. 

Pentru realizarea acestei lucrări s-au creat noi locuri de muncă, atât direct pentru realizarea efectivă 
a campusului, cât și indirect la alți agenți economici. 

Imobilele au regim de înălțime P+2E și vor avea funcțiunea de locuințe colective, astfel:  

207 u.l. cu 1 cameră; suprafață de cca. 15,00 mp; 

360 u.l. cu 2 camere; suprafață de cca. 22,50 mp; 

189 u.l. cu 3 camere; suprafață de cca. 30,00 mp. 

 

Bistriţa-Năsăud: a fost finalizată etapa a treia de dotare a ISU printr-un proiect cu 
fonduri europene 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au organizat 
conferinţa de închidere a celei de-a treia etape a proiectului regional "Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de 
Nord", în baza căruia au fost dotate cu autospeciale inspectoratele din judeţele Cluj, Bihor, 
Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. 

Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, a fost derulat de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară "Transilvania de Nord", iar ultima etapă a însemnat atragerea a peste 11 
milioane lei din fonduri europene, bani cu care s-au cumpărat pentru fiecare judeţ autospeciale de 
intervenţie şi salvare de la înălţime. 

Potrivit vicepreşedintelui CJ Bistriţa-Năsăud, Alexandru Pugna, acest proiect a adus în ultimii trei ani, 
pentru ISU judeţean, şase autospeciale cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerări grele, o 
autospecială complexă de intervenţie medicală şi descarcerare, o autospecială pentru lucrul la 
înălţime şi trei ambulanţe de prim-ajutor. 
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Lucrări în infrastructura de canalizare a municipiului Orşova în valoare de 1,3 milioane 
euro 
Primarul municipiului Orşova, Ion Manea, a declarat că au fost demarate lucrările de extindere a 
reţelelor de canalizare a cartierului Poiana Stelei, a căror valoare se ridică la 1,3 milioane euro. 
Potrivit sursei citate, 78% din suma respectivă este nerambursabilă, fiind asigurată de Uniunea 
Europeană, 12% provine din bugetul consiliului local, iar 10% reprezintă procentul de cofinanţare al 
operatorului de apă-canal Floricola SA. "Pe o lungime de 1.131,5 metri se va executa o reţea nouă de 
canalizare în cartierul Poiana Stelei. Extinderea reţelei de canalizare gravitaţională cu tuburi PVC se 
va efectua pe o lungime de 1.370 metri", a precizat Manea. 

El a mai arătat că este nevoie de această investiţie, cu termen de execuţie în şase luni, deoarece 
vechile reţele datează din 1972 şi există pierderi de peste 60% din volumul apelor uzate care ar 
trebui să ajungă la staţia de epurare. 

 

O staţie modernă de sortare şi transfer a deşeurilor a fost inaugurată la Petroşani 
O staţie modernă de sortare şi transfer a gunoiului provenit din localităţile Văii Jiului a fost 
inaugurată la Petroşani, investiţia în valoare de 5 milioane de euro fiind parte a unui sistem integrat 
de gestionare a deşeurilor pentru întreg judeţul Hunedoara ce va fi pus în funcţiune până la sfârşitul 
acestui an. 

Staţia de la Petroşani va deveni operaţională abia la momentul în care va fi pus în funcţiune întregul 
sistem de colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor, inclusiv o groapă de gunoi ecologică, întreg 
proiectul fiind finanţat cu aproape 70 de milioane de euro de Uniunea Europeană. 

"Investiţia de la Petroşani reprezintă un pas înainte în ceea ce înseamnă infrastructura pentru 
colectarea deşeurilor menajere. Estimăm ca undeva la sfârşitul anului să avem funcţional sistemul 
integrat de colectare a deşeurilor", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Adrian 
David, prezent la eveniment. 

Staţia de sortare a deşeurilor are o capacitate de 15.980 tone pe an, iar cea de transfer de 42.571 
tone pe an, cele două ocupând o suprafaţă de 3.000 metri pătraţi, în zona fostei mine Dâlja. 
Proiectul sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Hunedoara are o valoare de 70 
milioane euro şi prevede realizarea unui deponeu ecologic în localitatea Bîrcea Mare şi a mai multor 
staţii de sortare şi transfer a gunoiului. Noul sistem trebuie să fie gata până la sfârşitului anului, în 
caz contrar riscându-se pierderea finanţării nerambursabile. 

 

Tehnologie japoneză pentru canalizarea din centrul municipiului Oradea, printr-un 
proiect cu fonduri europene 
Primăria Oradea aplică o tehnologie japoneză pentru a reabilita canalizarea pe nouă străzi din 
centrul municipiului, fără săpături, printr-un proiect cu fonduri europene. "În Oradea se 
implementează o tehnologie de ultimă generație, o tehnologie japoneză, prin care se reabilitează 
conductele de canalizare fără săpătură deschisă. Practic, se construiește o conductă prin interiorul 
conductei preexistente. Doar în București, după cunoștința noastră, se mai implementează o astfel 
de tehnologie, care înlătură disconfortul produs de săpături, praf, zgomot, problemele de circulație, 
cât și complicațiile ce afectează infrastructura", a declarat viceprimarul Mircea Mălan. 

Astfel, costurile sunt cu aproximativ 20% mai mari decât cele ale procedurii clasice, dar durata de 
execuție este de cinci ori mai scurtă, între 60 și 80 de metri pe zi, comparativ cu cei 12 metri pe zi 
prin tehnologia clasică. 
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Noua procedură va fi aplicată pe nouă străzi din centrul municipiului, toate lucrările din acest 
contract, adică 15,9 km de canalizare și 25,6 km de conducte, urmând să fie finalizate la sfârșitul lunii 
octombrie 2015. În prezent, calea Aradului este singura arteră pe care se lucrează cu tehnologie 
modernă. 

Lucrările de canalizare din centrul orașului fac parte din proiectul CL10-Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de apă și canalizare, în valoare de 19,2 milioane de lei și fac parte dintr-un proiect al 
APAREGIO în valoare totală de 83 de milioane de euro, aplicat la nivelul județului, din care peste 48 
de milioane de euro sunt alocați pentru lucrări în Oradea. 

 

Iluminatul public cu reţea subterană din oraşul Voluntari a fost modernizat cu fonduri 
europene 
Iluminatul public cu reţea subterană din oraşul Voluntari a fost modernizat cu fonduri europene în 
cadrul proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public cu reţea subterană, în 
oraşul Voluntari" cu finanţare europeană în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. 

Reţeaua electrică a fost astfel dezvoltată pe o lungime de aproximativ 51,5 km, s-au montat 1.370 de 
stâlpi de iluminat, s-au amplasat pe stâlpi 1.643 corpuri de iluminat, din care 1.232 corpuri de 150W 
şi 411 corpuri de 70 W şi s-a efectuat montarea a 9 puncte de aprindere. Beneficiarii direcţi ai 
proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană în oraşul 
Voluntari" sunt 8.852 de locuitori de pe cele 84 de străzi pe care s-a modernizat iluminatul public. 

Valoarea totală a proiectului: 29.151.777,07 lei, din care contribuţia financiară a Uniunii Europene la 
realizarea acestui proiect a fost de 15.297.220,86 lei, 3.360.248,26 lei au fost alocaţi din bugetul 
naţional, iar 10.494.307,95 lei a reprezentat contribuţia parteneriatului dintre Oraşul Voluntari şi 
Judeţul Ilfov. 

 

Lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată, în valoare de 102 milioane de euro, în 
județul Alba 
Lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată în aglomerările urbane mai mari de zece mii de locuitori 
în valoare de peste o sută de milioane de euro au fost finanţate în judeţul Alba prin Programul 
Operaţional Sectorial (POS) Mediu, a declarat directorul general al SC APA CTTA SA Alba, Viorel 
Lazăr. 

Până în prezent au fost finalizate, prin contracte de execuţie lucrări, reţelele de apă şi de canalizare 
din Aiud şi Sebeş, reţelele de canalizare din Alba Iulia, Blaj, Cîmpeni şi, prin contracte de proiectare şi 
execuţie lucrări, staţiile de epurare din Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir şi Ocna Mureş, precum şi 
contractual de furnizare vehicule operaţionale. 

Viorel Lazăr a precizat că până la sfârşitul anului 2015 vor fi finalizate şi celelalte contracte de lucrări 
ale proiectului finanţat prin POS Mediu 2007 -2013, respective reţelele de canalizare din Cugir şi 
Ocna Mureş, staţiile de epurare Sebeş şi Cîmpeni şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei Sebeşel, 
Petreşti şi Cugir. 

Directorul general al SC APA CTTA SA a subliniat că din economiile rezultate în urma procedurilor de 
achiziţii publice au fost aprobate pentru finanţare pentru judeţul Alba de către Autoritatea de 
Management pentru POS Mediu două investiţii suplimentare, respectiv "Subtraversarea râului 
Mureş cu conducte magistrale de aducţiune cu apă", în valoare de zece milioane de lei, şi 
"Extinderea reţelelor de canalizare în Alba Iulia - cartierele Oarda de Sus şi Miceşti şi Blaj - cartierul 
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Mănărade, staţia de pompare ape uzate şi conducte de refulare pentru preluarea reţelelor de 
canalizare din cartierul Vinerea la staţia de epurare Cugir", în valoare de 8,8 milioane de lei. 

 

Primăria Târgu-Jiu modernizează reţeaua de transport în comun cu fonduri europene 
de circa 50 milioane euro 
Reţeaua de transport în comun a municipiului Târgu-Jiu va fi modernizată în perioada următoare, 
reprezentanţii Primăriei finalizând proiectul pe baza căruia se va solicita finanţare europeană în 
valoare de circa 50 de milioane de euro, a declarat directorul tehnic al instituţiei, Marius Ionescu. 

Potrivit sursei citate, modernizarea va fi structurată pe mai multe capitole, urrmând să cuprindă atât 
înlocuirea mijloacelor de transport cu altele noi şi echipate corespunzător normelor în vigoare, cât şi 
reabilitarea părţii de carosabil pe care se deplasează troleibuzele înlocuirea firelor de contact, a 
stâlpilor de susţinere, dar şi extinderea liniei de transport. 

"O investiţie prioritară rezultată din studiul de mobilitate se referă la modernizarea transportului în 
comun al municipiului Târgu-Jiu. Avem deja un proiect finalizat, elaborat, pregătit pentru a fi 
structurat în obiectivele de investiţii pentru că este un studiu destul de mare care se referă strict la 
modernizarea troleibuzelor. Valoarea estimată la studiul de fezabilitate este una cu care mergem să 
solicităm finanţare este de circa 50 de milioane de euro. Este o sumă destul de mare pe care nu o 
putem asigura din bugetul local", a spus Marius Ionescu. 

 

Primăria Suceava a semnat contractul de finanţare pentru achiziţia de autovehicule 
electrice 
Municipalitatea suceveană a semnat acordul de finanţare privind achiziţionarea de vehicule 
electrice, printr-un proiect cu fonduri elveţiene, în valoare de peste 13 milioane lei. Viceprimarul 
Sucevei Lucian Harşovschi a spus că, în baza proiectului, vor fi cumpărate 25 de vehicule electrice, 
respectiv 11 autobuze, 10 biciclete, două furgonete, o automăturătoare şi o autocisternă. De 
asemenea, vor fi amenajate 28 de puncte de încărcare în parcările mari, inclusiv în cele subterane. 

Documentul prevede că Programul de Cooperare Elveţiano-Român va finanţa proiectul 
"Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde" ce va fi implementat de 
municipiul Suceava. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni. 

"Acesta este al doilea acord de finanţare pe care îl semnăm în cadrul Programului de cooperare 
elveţiano-român pentru municipiul Suceava. Primul acord a avut în vedere modernizarea 
iluminatului public, prin introducerea unor noi surse de iluminat cu tehnologie LED - un proiect cu o 
valoare de peste 6,4 milioane de franci elveţieni (peste 27 de milioane de lei) din care 85% 
reprezintă co-finanţarea oferită de partea elveţiană. Acest al doilea proiect care va fi finanţat prin 
Program urmăreşte creşterea gradului de mobilitate a locuitorilor Sucevei, prin înlocuirea vehiculelor 
vechi şi ineficiente cu vehicule electrice. Astfel, vechea Cetate de scaun va urma tendinţa pe care o 
observăm la nivel global - pentru că ne dorim oraşe verzi, care să folosească energii regenerabile şi 
să reducă la minim amprenta de bioxid de carbon. Mai puţină poluare, mai puţin zgomot şi un aer 
mai curat - acestea sunt rezultatele pe care le aşteptăm', a declarat Shhaideh la Primăria Suceava. 

Bugetul total al proiectului este de 3.112.490 de franci elveţieni (echivalentul a 13.085.530,45 de lei) 
din care contribuţia elveţiană nerambursabilă este de 2.039.100 de franci elveţieni (sau 8.572.784,22 
lei), reprezentând 85% din costurile eligibile. 
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Autobuze electrice şi iluminat stradal modern, implementate la Cluj cu fonduri 
elveţiene 
Zece autobuze electrice vor circula în Cluj-Napoca peste cel mult 18 luni, acestea urmând să fie 
achiziţionate în baza unui proiect derulat cu fonduri elveţiene. Potrivit directorului Companiei de 
Transport Public Cluj-Napoca, Liviu Neag, autobuzele vor fi introduse pe rutele din zona centrală, 
pentru a contribui astfel la scăderea nivelului de poluare, care este mai mare în această parte a 
oraşului. De asemenea, autobuzele electrice vor face legătura între centrul municipiului, gară şi 
aeroport. 

"Autobuzele vor aduce contribuţii substanţiale la aceea ce înseamnă diminuarea noxelor şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu", a declarat primarul Emil Boc, în cadrul unei conferinţe de presă. 
Proiectul beneficiază de suma de 7,5 milioane de franci elveţieni, din care 6,4 milioane sunt fonduri 
nerambursabile. Din aceşti bani se vor realiza, totodată, o serie de staţii de încărcare cu electricitate, 
necesare funcţionării autobuzelor. 

Proiectul achiziţionării celor zece autobuze face parte dintr-un pachet de trei proiecte care vor fi 
derulate în Cluj-Napoca cu fonduri elveţiene. Cel de-al doilea vizează introducerea tehnologiei LED în 
iluminatul public stradal şi vor fi astfel modernizate 22 de străzi şi două instituţii publice. Al treilea 
proiect de referă la reabilitarea termică a două unităţi şcolare mari din Cluj-Napoca. 

Valoarea totală a proiectelor este de 11 milioane de franci elveţieni, din care 9,4 milioane de franci 
sunt bani nerambursabili. Contribuţia municipalităţii clujene este de 15 la sută, respectiv peste 1,6 
milioane franci elveţieni, la care se adaugă 2,2 milioane de lei cheltuieli neeligibile. 

 

Consiliul Judeţean Iaşi a contractat 5,2 milioane de euro de la BERD pentru 
cofinanţarea SMID 
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi şi cei ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvolare 
(BERD) au semnat contractul de împrumut a 5,2 milioane de euro, sumă necesară cofinanţării 
proiectului privind realizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID). Victorel Lupu, 
preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Iaşi, a declarat că acest credit va fi derulat pe o 
perioadă de 12 ani, din care primii trei perioadă de graţie. 

Pentru acest împrumut de 5,2 milioane de euro, Consiliul Judeţean Iaşi va achita o dobândă de 2%. 
Victorel Lupu a spus că acest împrumut de la BERD este necesar pentru cofinanţarea unui proiect 
derulat cu fonduri de la Uniunea Europeană, în cadrul programului managementului integrat al 
deşeurilor, valoarea totală fiind de aproape 70 de milioane de lei. 

"În urma negocierilor cu BERD, am obţinut o dobândă foarte bună, zic eu, respectiv, de 2%, după ce 
am plecat de la discuţii de 2,75%. Celelalte condiţii sunt foarte avantajoase", a declarat ulterior 
semnării documentelor Victorel Lupu, preşedintele interimar al CJ Iaşi. "Acest sistem înlocuieşte un 
sistem neadecvat de depozitare a deşeurilor de la nivelul judeţului. Deosebit de important e acest 
proiect prin impactul pe care îl are. Suntem deosebit de încântaţi să contribuim la acest proiect care 
are un mare impact asupra oamenilor", a spus James Byshop, reprezentant al Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie şi Dezvolare (BERD). 

 

Primăria Suceava a achiziţionat microbuze cu aer condiţionat şi rampă de acces 
pentru persoanele cu dizabilităţi 
Sucevenii pot circula cu cinci noi microbuze cu aer condiţionat şi rampă de acces pentru persoanele 
cu dizabilităţi, care deservesc trei linii de transport din municipiul Suceava, a declarat viceprimarul 
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Lucian Harşovschi. Microbuzele care au fost livrate municipalităţii sucevene au costat 806.085 lei 
plus TVA. 

Harşovschi a spus că microbuzele de maxi-taxi au fost licitate şi comandate în baza unui buget 
aprobat la începutul acestui an de conducerea Primăriei. Acestea au intrat în parcul auto al Primăriei 
şi au fost date în folosinţă societăţii de transport local, TPL. ''Vor fi folosite, în general, pe acele 
trasee în care fie rentabilitatea unui autobuz mare nu permite, fie starea drumului nu permite 
accesul vehiculelor mari'', a arătat Harşovschi. 

Microbuzele au zece locuri în picioare şi 11 pe scaune, dintre care patru rabatabile. Directorul TPL 
Suceava a precizat că mijloacele de transport ce urmează a fi înlocuite de noile microbuze au ca ani 
de fabricaţie 2000 şi 2001, putând fi retrase de pe trasee în condiţiile în care au înregistrat deja 
dublu normei de funcţionare. În prezent, TPL Suceava are în funcţionare 33 de autobuze, dintre care 
30 sunt în proprietatea primăriei. 

 

 

Primăria Arad a semnat acordul pentru reabilitarea sistemului de termoficare, 
finanţată cu fonduri elveţiene 
Contractul de finanţare pentru proiectul intitulat “Termoficare în Arad - Reabilitarea reţelei de 
transport şi distribuţie a energiei termice şi transformarea Punctului Termic Aradul Nou” este, 
derulat de municipalitate în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano- Român. 

Proiectul are un buget total de 9.326.553 de franci elveţieni (40.170.396,43 de lei), din care 
contribuţia elveţiană nerambursabilă este de 6.586.650 de franci elveţieni (28.369.360,22 lei), 
reprezentând 85% din costurile eligibile, în vreme ce contribuţia municipalităţii arădene este de 
2.739.903 lei (echivalentul a 11.801.036,21 lei). 

Lucrările de reabilitare trebuie finalizate în cel mult 42 de luni, iar impactul preconizat va fi 
reducerea costurilor de termoficare pentru toţi locuitorii Aradului, în urma reabilitării celor 8.702 
metri de conducte din reţeaua de distribuţie şi cea de transport şi, mai ales, pentru cei 1.817 
locuitori ai cartierului Aradul Nou (714 apartamente), care vor beneficia de o nouă centrală termică, 
pe gaz şi biomasă. În acest fel va fi asigurată alimentarea continuă, în condiţii de fiabilitate şi 
siguranţă, a consumatorilor racordaţi, se vor reduce pierderile, consumul de energie şi emisiile de 
CO2, a adăugat secretarul de stat Sirma Caraman. 

În prezent, în municipiul Arad, sistemul de termoficare este alcătuit din două CET-uri, unul pe lignit 
(centrala de bază) şi altul pe hidrocarburi (centrala de vârf), împreună cu reţelele de transport a 
agentului termic (punctele şi modulele termice) şi reţelele de distribuţie a agentului termic (reţelele 
termice secundare). Lungimea reţelei de transport ce urmează să fie reabilitată este de 7.000 metri 
şi reprezintă aproximativ nouă procente din lungimea totală de 79.000 metri, cât are reţeaua 
existentă în municipiu.Lungimea reţelei de distribuţie care urmează să fie reabilitată este de 6.500 
metri, reprezentând 6,56 % din lungimea de 99.000 metri reţea extinsă. 

 

Prima staţie automatizată de colectare a deşeurilor din Tulcea  
Prima staţie automatizată de colectare a deşeurilor din Tulcea, o investiţie estimată la circa 100.000 
de euro, a fost inaugurată în cursul anului 2015. “Mă bucur că lansăm astăzi o nouă staţie de 
colectare a deşeurilor în acest oraş frumos de pe Dunăre. Cine ştie? Poate că într-o zi ne va fi mai 
uşor să facem managementul deşeurilor cu barca. Scopul nostru este să transformăm România într-
un punct important de reciclare pentru Europa, iar pentru asta toţi actorii de pe piaţă trebuie să-şi 
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sincronizeze acţiunile”, a declarat preşedintele Green Group, Clement Hung, în timpul prezentării 
oficiale a staţiei automatizate de colectare a deşeurilor.  

La rândul său, cofondatorul grupului, Constantin Damov, a afirmat că sistemul pus la dispoziţia 
tulcenilor vine inclusiv în sprijinul autorităţilor. “Investiţiile în infrastructra de colectare separată a 
deşeurilor sunt o necesitate stringentă în momentul de faţă, iar cu acest sistem complementar noi 
venim în ajutorul autorităţilor locale. Suntem la limita a două rezervaţii Parcul Naţional Munţii 
Măcinului şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi credem că asemenea iniţiative trebuie continuate în 
această zonă”, a menţionat Damov.  

 

Sălaj: depozit ecologic judeţean de deşeuri de peste un milion de metri cubi, din bani 
europeni 
Toate deşeurile de pe raza judeţului Sălaj vor fi colectate, începând cu 2016, într-un depozit ecologic 
cu o capacitate totală de peste un milion de metri cubi ce va fi finalizat în toamna acestui an în 
localitatea Dobrin, în cadrul celui mai mare proiect al Consiliului Judeţean cu finanţare europeană, în 
valoare totală de circa 135 de milioane de lei, din care 15 milioane de lei contribuţie proprie. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, alături de directorul Direcţiei Managementul 
Proiectelor şi Dezvoltare Regională, Catiţa Crihan, membri ai echipei proiectului "Sistemului integrat 
de management al deşeurilor din Sălaj" şi mass-media din judeţ au vizitat şantierul Centrului de 
management integrat al deşeurilor de la Dobrin. 

Centrul de management integrat al deşeurilor de la Dobrin are o suprafaţă totală de 195.577 metri 
pătraţi şi o capacitate de circa 1,1 milioane metri cubi, având următoarele facilităţi: depozit ecologic, 
staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică şi staţie de epurare. 

 

Reabilitarea sistemului de termoficare din Oradea se află în stare avansată de 
implementare 
Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare centralizat al municipiului Oradea se află în stare 
avansată de implementare, schimbarea magistralelor având loc în procent de 82,5%, în cel mai mare 
proiect cu finanţare europeană din ţară de acest gen, a declarat viceprimarul municipiului Oradea, 
Mircea Mălan. 

Schimbarea magistralelor a început, practic, în luna martie 2014, iar în martie 2015, după ce o parte 
din reţele au fost reabilitate, pierderile de energie pe traseu s-au redus de la 47% la 29%, ceea ce a 
însemnat o economie de 3,1 milioane de lei doar pentru luna martie, a menţionat viceprimarul. Pe 
lângă schimbarea magistralelor (11 milioane de euro), în proiect este prevăzută şi modernizarea 
termocentralei (54 de milioane de euro). "Este cel mai mare contract de termoficare din ţară, în 
valoare de 77,7 milioane de euro. Chiar dacă termenul contractual era de 30 luni din martie 2014, 
noi vom termina în decembrie 2015, cu un an mai repede", a precizat viceprimarul. 

În ce priveşte termocentrala, managerul de proiect a declarat că realizarea noii surse este în fază 
avansată. S-au ridicat 13 clădiri care vor adăposti diverse instalaţii tehnologice şi cea mai mare parte 
a echipamentelor au fost aduse. Cea mai importantă achiziţie este turbina de cogenerare, adusă din 
SUA, produs de ultimă generaţie din 2015 şi montată în Budapesta într-o uzină a General Electric. 
"Urmează să fie aduse în şantier echipamentele şi instalaţiile şi să se realizeze conexiunile cu 
instalaţiile de gaze, conducte de apă, instalaţiile de control, curenţi slabi etc", a precizat Ioan 
Maghiar. 
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4,37 milioane de franci elveţieni, pentru modernizarea sistemului de termoficare din 
Braşov 
Locuitorii din zona rezidenţială Tractorul din Braşov vor beneficia de modernizarea sistemului de 
termoficare, o parte din finanţare, în valoare de 4,37 milioane de franci elveţieni, fiind asigurată prin 
programul de cooperare elveţiano-român pentru eficientizarea funcţionării reţelei de transport a 
energiei termice, informează un comunicat de presă remis de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice (MDRAP). 

Potrivit sursei citate, proiectul are un buget total de 6.346.194 de franci elveţieni (27.274.037,95 lei). 
Din această sumă, contribuţia financiară elveţiană nerambursabilă este de 4.370.730 de franci 
elveţieni (18.784.086,32 lei). Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni. 

Documentele pentru finanţarea proiectului au fost semnate, joi, de către ministrul Dezvoltării 
Regionale, Sevil Shhaideh, ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, Jean Hubert Lebet, secretarul de stat în 
MDRAP, Sirma Caraman, şi secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Attila Gyorgy. 

"Prin proiect, va fi finanţată executarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de transport de distribuţie 
de căldură (cu conducte preizolate, montate direct în pământ, cu diametre pornind de la Dn 400/ 
560 mm) şi/sau lucrări de extindere şi reconfigurare a reţelelor de alimentare cu apă caldă în zona 
delimitată de următoarele străzi şi bulevarde din Municipiul Braşov: 13 Decembrie, Bronzului, 
Argintului şi Octavian Goga", precizează MDRAP. 

 

Utilaje de salubrizare stradală pentru municipiul Vaslui, achiziţionate printr-un proiect 
transfrontalier 
Reprezentanţii Primăriei Vaslui au prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă,o serie de utilaje de 
salubrizare stradală, achiziţionate prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica 
Moldova 2007-2013, finanţat cu peste 1,3 milioane de euro de Uniunea Europeană, pentru proiectul 
"Creşterea capacităţii de management al deşeurilor pentru un mediu mai curat în oraşele Vaslui şi 
Cahul". 

"Le mulţumesc partenerilor noştri pentru colaborare şi îmi doresc să accesăm împreună şi pe viitor 
fonduri pentru dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezentăm. Pentru vasluieni, este un proiect 
important. Vom avea străzi şi trotuare mai curate, vor respira un aer mai proaspăt şi vom avea cu 
certitudine o mai bună activitate de gestionare a deşeurilor", a declarat primarul municipiului Vaslui, 
Vasile Pavăl. 

Potrivit acestuia, având în vedere obiectivul general al proiectului - îmbunătăţirea capacităţii de 
management al deşeurilor pentru cele două oraşe partenere cu impact transfrontalier important 
asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor - s-a impus achiziţia de echipamente de salubrizare 
stradală de către oraşele Vaslui şi Cahul. Prin achiziţia de echipamente de salubrizare stradală s-a 
urmărit eliminarea depozitelor neautorizate de deşeuri, extinderea zonei de colectare a deşeurilor 
pentru o mai bună acoperire a limitelor zonei urbane şi a ariilor învecinate, extinderea zonei de 
colectare peste limitele oraşului. De asemenea, s-a dorit a se promova schimbul transfrontalier de 
bune practici în domeniul salubrizării oraşului şi de a creşte gradul de conştientizare a cetăţenilor cu 
privire la impactul deşeurilor asupra mediului. 

Municipiul Vaslui a achiziţionat trei compactoare deşeuri, o maşină de măturat şi spălat străzi, trei 
aspiratoare stradale, 500 de containere de colectare deşeuri şi un utilaj de spălare a containerelor. 
Deoarece serviciul de salubritate este concesionat, din anul 2002, către operatorul specializat de 
salubritate Goscom SA, echipamentele achiziţionate au fost predate cu drept de folosinţă gratuită 
regiei locale. 
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Sistemul integrat de management al deşeurilor deserveşte toate 112 localităţi ale 
judeţului Olt 
Sistemul integrat de management al deşeurilor include un depozit ecologic de deşeuri, patru staţii de 
transfer pentru deşeuri, 112 platforme de colectare precum şi închiderea unor depozite neconforme, 
potrivit consilierului preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Miruna Ginerică. 

Aceasta a precizat că sistemul de management al deşeurilor în judeţul Olt se realizează printr-un 
proiect finanţat prin POS mediu, în valoare de aproape 39 milioane de euro, o parte dintre 
obiectivele proiectului fiind deja realizate, altele, unde lucrările de construcţie au fost complexe, 
fiind în stadiu avansat de amenajare. 

Beneficiarul proiectului este CJ Olt şi cele 112 localităţi ale judeţului, având în vedere că deşeurile din 
toate localităţile judeţului vor fi colectate şi duse la depozitul ecologic de la Bălteni, aflat acum în 
construcţie. Au fost deja finalizate staţia de sortare a deşeurilor, cu o capacitate de 29.000 tone pe 
an, pavilionul administrativ şi laboratorul, dar sunt în continuare în curs diferite lucrări în interiorul şi 
în exteriorul depozitului, termenele finale pentru finalizarea lucrărilor la depozitul de la Bălteni fiind 
luna august. Au fost achiziţionate şi utilajele necesare pentru funcţionarea depozitului. 

Până în luna noiembrie 2015 trebuiau închise şi depozitele urbane neconforme din Slatina, Caracal, 
Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt, lucrare realizată în proporţie de 70%. În locul depozitelor 
neconforme se vor folosi patru staţii de transfer, la Scorniceşti, Balş, Caracal şi Corabia, construite 
încă de anul trecut. În fiecare din localităţile judeţului au fost construite platforme pentru colectarea 
deşeurilor şi au fost amplasate containere pentru colectare selectivă. 

 

Noi investiţii cu fonduri UE de peste 150 milioane euro pentru infrastructura de apă a 
judeţului Timiş 
Societatea Aquatim derulează un nou proiect cu finanţare europeană asigurată în exerciţiul 2014-
2020, în valoare de peste 150 de milioane de euro, destinat prioritar comunelor cu o populaţie de 
peste 2.000 de locuitori din judeţul Timiş, condiţia impusă fiind ca localităţile respective să fie 
membre în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

Potrivit directorului Aquatim, conf. dr. ing. Ilie Vlaicu, societatea (aflată în subordinea municipalităţii) 
continuă tradiţia atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitări, modernizări şi extinderi ale 
infrastructurii de apă. El precizează că pe lângă investiţiile atrase pe exerciţiul financiar 2007- 2013, 
finanţate prin POS Mediu din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, în valoare totală de 118, 871 
milioane de euro, Aquatim a atras o nouă finanţare nerambursabilă pentru perioada 2014-2020, în 
valoare de peste 150 de milioane de euro. 

"Aceste noi fonduri vor fi direcţionate în special către localităţile mici şi mijlocii, cu condiţia să aibă 
peste 2.000 de locuitori şi să fie membre în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş. Calitatea de membru este necesară pentru delegarea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare către Aquatim SA", a declarat presei Ilie Vlaicu. 

Recent, a fost bifată o etapă importantă în cadrul proiectului, fiind semnat Contractul de servicii 
pentru "Asistenţa tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în 
perioada 2014-2020". 
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Consiliul Judeţean Caraş-Severin a semnat contractul de furnizare de echipamente 
pentru colectarea separată a deşeurilor 
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a semnat contractul de furnizare de echipamente pentru colectarea 
separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală, a declarat Camelia Şuşco, şefa Serviciului 
Comunicare din CJ Caraş-Severin. 

"Consiliul Judeţean Caraş-Severin a semnat contractul de furnizare de echipamente pentru 
colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală, în cadrul proiectului - Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş- Severin. (...) Se va realiza furnizarea, livrarea, 
asamblarea, după caz, instalarea şi testarea echipamentelor destinate colectării separate a 
deşeurilor reciclabile, a fluxurilor speciale de deşeuri în judeţul Caraş-Severin. Este vorba de 1.274 
containere pentru colectarea deşeurilor de hârtie şi carton, 1.251 pentru colectarea deşeurilor de 
plastic şi metal, 775 containere pentru colectarea deşeurilor de sticlă, 16.800 unităţi de compostare 
individuală, opt containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere, 21 pentru colectarea 
deşeurilor voluminoase şi zece pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice", 
afirmă Camelia Şuşco. 

Necesarul de containere a fost stabilit de proiectantul general, în cadrul studiului de fezabilitate, pe 
baza informaţiilor transmise de primăriile din judeţ, cărora la finalizarea proiectului le vor fi predate 
în vederea distriburii lor, cu titlu gratuit, către locuitorii judeţului Caraş-Severin, explică şefa 
Serviciului Comunicare. 

Derulat pe o perioadă de 44 de luni, proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă 
impusă de legislaţia europeană. Proiectul prevede construirea Centrului de management integrat al 
deşeurilor, care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de 
tratare mecano-biologică simplă, la Lupac. Alte trei staţii de transfer vor fi construite la Pojejena, 
Bozovici şi Oţelu Roşu. În cadrul proiectului vor fi executate şi lucrările de închidere a depozitelor 
neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin. 

 

Consiliul Judeţean Hunedoara a emis autorizaţia de construire a Centrului Integrat de 
Management al Deşeurilor 
Consiliul Judeţean Hunedoara a emis autorizaţia de construire a Centrului Integrat de Management 
al Deşeurilor, parte integrantă dintr-un proiect european în valoare de 64,4 de milioane de euro, ce a 
fost câştigat prin asocierea autorităţilor locale din întreg judeţul şi care îşi propune colectarea 
selectivă şi depozitarea ecologică a gunoiului. 

"Facem paşi înainte şi suntem determinaţi să implementăm acest proiect în timp util. El este vital 
pentru judeţul Hunedoara în contextul în care acesta este modelul pe care Uniunea Europeană îl 
vede pentru viitorul gestionării deşeurilor. Ca instituţie reprezentând locuitorii judeţului, nu ne 
permitem să-i frustrăm pe aceştia de facilităţile unui sistem ecologic de gestiune a deşeurilor la 
preţuri de servicii corecte", a declarat vicepreşedintele CJ Hunedoara, Dorin Gligor. 

Acesta a precizat că autorităţile judeţene vor monitoriza atent ritmul de lucru al constructorului, 
astfel încât acesta să se încadreze în graficele aprobate. Proiectul trebuie finalizat până la sfârşitul 
anului 2015, deoarece este finanţat din exerciţiul financiar 2007-2013 al UE. 
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La Braşov a fost înființat primul dispecerat naţional destinat intervenţiei rapide în 
iluminat public 
Primul dispecerat naţional destinat intervenţiei rapide în probleme legate de reţeaua de iluminat 
public, Flash Lighting Services S.A., a fost înfiinţat la Braşov, de operatorul local al serviciului de 
iluminat public. În acest scop a fost creată o linie telefonică naţională care preia sesizările din 
localităţile Braşov, Alba Iulia, Botoşani, Iaşi, Craiova, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Buzău, Săcele care 
însumează 60.000 de puncte luminoase. 

Apelurile efectuate la numărul de telefon 0751 Lumina (0751 586 462) sunt preluate de dispeceratul 
operativ care va acţiona rapid în informarea echipelor desemnate din fiecare oraş în parte pentru 
remedierea rapidă a problemelor din teren. Accesul la serviciile de dispecerat se poate face şi prin 
intermediul aplicaţei web, dar şi pe adresa de email dispeceratfls@gmail.com. Operatorul de 
telefonie va transmite, totodată, informări către toate structurile implicate, primărie şi furnizorii de 
utilităţi de interes public. 

"Pentru o sesizare privind un bec ars termenul de intervenţie este de 24 de ore, pentru altele, mai 
complicate, timpul de intervenţie este între 48-72 de ore, iar pentru cele mai grave, cum ar fi 
alimentarea cu energie electrică, în care sunt implicate şi alte societăţi cum ar fi de exemplu 
Electrica, intervenţia poate depăşi 72 de ore. Echipele de intervenţie sunt formate din trei persoane, 
dar numărul acestora poate creşte, în funcţie de problemele apărute, funcţionează 24 din 24 de ore, 
şapte din şapte zile", a declarat Dan Vătăjelu, director general, Flash Lighting Services S.A. 

 

Peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii apă-canal a 
oraşului Baia de Aramă 
Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare ale oraşului Baia de Aramă vor fi reabilitate cu 
bani europeni obţinuţi prin implementarea unui proiect de mediu, a declarat purtătorul de cuvânt al 
operatorului de servicii apă-canal Secom, Aida Guran. Potrivit acesteia, valoarea lucrărilor care 
urmează să înceapă în ultima decadă a lunii mai şi să se finalizeze în 12 luni se ridică la 10,1 milioane 
de lei, bani atraşi printr-un proiect implementat prin Programul Operaţional Regional-POS Mediu. 
"Conform documentaţiilor tehnice reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă se vor executa pe 
distanţa de 11.240 de metri, iar cele de canalizare pe 12.829 de metri", a precizat Aida Guran. 

Ea a spus că tot din suma alocată pentru sistemul de apă-canal al oraşului Baia de Aramă se vor mai 
construi trei rezervoare de apă cu o capacitate de 50, 300 şi 500 de metri cubi şi şase staţii de 
pompare apă uzată. 

 

Aviz favorabil pentru modernizarea sistemului de producere a agentului termic din 
municipiul Tulcea 
Consiliul de Administraţie al combinatului Alum SA Tulcea şi-a dat acordul pentru construirea în 
incinta unităţii a unei centrale în cogenerare, autorităţile locale sperând ca investiţia care va fi 
realizată din fonduri private să fie pusă în funcţiune în iarna 2016-2017. 

"Am primit avizul favorabil din partea Consiliului de Administraţie al combinatului Alum SA pentru 
continuarea demersurilor legate de centrala în cogenerare, Alum SA fiind unul din actorii acestui 
proiect în condiţiile în care deţine terenul pe care se va construi centrala. Intenţia noastră este ca în 
iarna 2016-2017 să avem în funcţiune centrala în cogenerare", a declarat primarul Constantin Hogea. 
El a mai spus că realizarea centralei în cogenerare va permite municipalităţii distribuirea agentului 
termic la un preţ mai redus decât cel din prezent. 



Administratie.ro - Proiecte relevante ale anului 2015 
 

- 40 - 
CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE DE SERVICII PUBLICE 

La rândul său, directorul societăţii Energoterm SA, furnizorul de agent termic al municipiului, Liviu 
Bîscă, a afirmat că, în urma acordului primit, trebuie modificat studiul de fezabilitate întocmit iniţial 
de investitorul privat care şi-a exprimat acordul de a realiza centrala în cogenerare din fonduri 
proprii. 

"Amplasamentul pe care se va afla centrala în cogenerare a fost modificat, astfel că studiul de 
fezabilitate trebuie refăcut, supus aprobării Consiliului local şi cel mai probabil anul viitor se va trece 
la realizarea investiţiei. Costul obiectivului ar putea creşte în aceste condiţii de la 12-15 milioane de 
euro, cât era estimat pentru amplasamentul iniţial, la 15-18 milioane de euro, finanţarea urmând să 
fie asigurată din surse private de către societatea Monsson Power SRL", a afirmat Bâscă. 

 

Circa patru milioane de euro pentru sistemul apă-canal al oraşului Vînju Mare 
Suma de 3,9 milioane de euro va fi investită în infrastructura de apă-canal a oraşului Vînju Mare, 
judeţul Mehedinţi, a declarat primarul Nicolae Rugină. Potrivit acestuia, banii respectivi sunt 
nerambursabili, fiind obţinuţi prin promovarea unui proiect în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial de Mediu. 

"Banii vor fi utilizaţi pentru înlocuirea a 9,9 kilometri şi respectiv extinderea a 6,3 kilometri de reţele 
de alimentare cu apă potabilă şi construcţia unui rezervor de stocare a apei cu o capacitate de 750 
metri cubi", a precizat Rugină. El a adăugat că reţeaua de canalizare existentă va fi extinsă cu 16,1 
kilometri şi înlocuită pe o distanţă de 2,8 kilometri, lucrările urmând să înceapă în perioada imediat 
următoare. 

 

A fost inaugurat sistemul de distribuţie a gazelor naturale în oraşul Corabia 
Sistemul de distribuţie a gazelor naturale în oraşul Corabia a fost inaugurat, miercuri, de către 
autorităţile locale şi firma care a executat lucrările, prima instituţie alimentată cu gaze naturale fiind 
Şcoala Generală "Dumitru Buzdun", unde a fost pusă în funcţiune o centrală termică. Sistemul de 
distribuţie a gazelor naturale în oraşul Corabia a fost realizat de firma Wirom Gas, care a montat şi 
conductele de transport gaze dintre oraşele Turnu Măgurele şi Corabia. Firma menţionată a 
sponsorizat şi şcoala "Dumitru Buzdun" cu o centrală termică pe gaze naturale, aceea care a fost 
pusă în funcţiune miercuri. 

În Corabia reţeaua de gaze naturale are până în prezent o lungime de şapte kilometri, investiţia în 
realizarea reţelei fiind de 2,7 milioane lei şi a fost făcută de firma Wirom, care a concesionat 
distribuţia gazelor în Corabia în urmă cu patru ani. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei 
Corabia, Dan Oltean, în anul în curs Wirom va mai investi circa 2,4 milioane lei pentru extinderea cu 
peste opt kilometri a reţelei de gaze naturale în localitate. 

 

Staţiunea Călimăneşti beneficiază de o nouă staţie de epurare în valoare de 16 
milioane de lei 
Staţiunea Călimăneşti are una din cele mai moderne staţii de epurare a apei, în urma unui proiect 
european în valoarea de 16.121.979,48 lei, a declarat primarul Florinel Constantinescu, prezent la 
recepţie. 

"Proiectul a demarat în anul 2013 şi avem astfel una din cele mai moderne staţii de epurare a apei. 
Acesta este doar începutul, se lucrează în toată staţiunea la sistemul de canalizare, pentru că cel 
vechi nu mai făcea faţă, iar staţiunea este în plină dezvoltare. Pentru că o staţiune de munte, de 
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interes naţional, nu este suficient să aibă doar hoteluri sau pensiuni moderne, ci şi o infrastructură 
de apă şi canal modernă şi care să facă faţă numărului din ce în ce mai mare de turişti", a declarat 
edilul din Călimăneşti. 

Acesta spune că staţiunea Călimăneşti se bucură de fonduri europene în acest an, iar multe din 
proiectele realizate din bani comunitari se apropie de final. "Avem exemplul Mirajul Oltului, unul din 
cele mai frumoase parcuri de distracţii de tip aqua magic care cu siguranţă va aduce aici turişti, 
croazierele de pe râul Olt, modernizarea străzilor, a parcurilor balneare, a aleilor de promenadă, a 
curei balneare. Sunt tot atâtea obiective care sunt pregătite pentru începerea unui nou sezon de 
turism la Călimăneşti", a mai spus Constantinescu. 

 

A fost semnat contractul de peste 35,2 milioane lei pentru dezvoltarea transportului 
ecologic în Craiova 
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a semnat contractul de execuţie lucrări privind 
proiectul "Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova", finanţat prin Programul 
Operaţional Regional. Valoarea contractului de execuţie de lucrări este de 29.071.295 lei, inclusiv 
TVA, iar valoarea totală a proiectului este de 35.247.259 lei, din care contribuţia Municipiul Craiova, 
în calitate de beneficiar, este de 3.304.807 lei. 

Lucrările de bază constau în reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică pentru 
tramvaie, amenajarea unor spaţii de parcare şi dotarea spaţiilor de parcare cu puncte de reîncărcare 
pentru autovehiculele cu motoare electrice sau hibrid, realizarea de piste pentru biciclete pe Calea 
Bucureşti, între bulevardul Carol I şi bulevardul Decebal, reabilitarea carosabilului străzii Calea 
Bucureşti, una dintre principalele artere ale oraşului. 

"Prin acest proiect, pentru Calea Bucureşti se va menţine numărul actual de benzi de circulaţie pe 
fiecare sens, însă cu reconfigurarea geometriilor intersecţiilor principale prin repoziţionarea a 9 
peroane de tramvaie, aflate în prezent înainte de intersecţiile semaforizate, după traversarea 
intersecţiilor (în sensul de mers). Astfel, prin relocarea peroanelor şi diminuarea lăţimii trotuarelor în 
zona intersecţiilor se va crea o bandă auto suplimentară de stocaj la semafoare. La trotuare, se vor 
executa reparaţii la îmbrăcămintea din mixtură asfaltică degradată, se vor înlocui bordurile 
deteriorate cu borduri noi, iar capacele căminelor de vizitare şi gurile de scurgere se vor aduce la 
noua cotă a îmbrăcăminţii rutiere", precizează Primăria Craiova. 

 

Aproximativ două milioane de lei pentru implementarea proiectului de gestionare a 
deşeurilor menajere în orașul Vînju Mare 
Lucrările de modernizare a infrastructurii de colectare a deşeurilor menajere au demarat în oraşul 
Vînju Mare, în cadrul proiectului care va fi dezvoltat în zona de sud a judeţului Mehedinţi, a declarat 
viceprimarul Puiu Gagea. 

Potrivit acestuia, valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ două milioane de lei, sumă 
nerambursabilă, gestionată de Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare, la a cărei 
înfiinţare a participat şi Primăria Vînju Mare. "A început execuţia staţiei de colectare în suprafaţă de 
5.630 metri pătraţi. Capacitatea acesteia va fi de 15.000 tone/anual de deşeuri. De această investiţie 
vor beneficia 67.000 locuitori din localităţile situate în jurul oraşului", a precizat Gagea. 

Edilul din Vînju Mare a mai arătat că execuţia platformei de colectare a deşeurilor este parte 
componentă a proiectului implementat de Consiliul Judeţean pentru întregul teritoriu - "Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi", cofinanţat de Uniunea 
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Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, cu valoarea nerambursabilă de 72.620.476 
lei, din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Peste 70 de camere video achiziţionate de Primăria Satu Mare, din fonduri europene 
Consiliul Local al municipiului Satu Mare a aprobat proiectul "Sistem de automatizare şi 
management a activităţii agenţilor Poliţiei locale Satu Mare", care prevede amplasarea a 73 de 
camere de filmat pe domeniul public. Conform hotărârii, scopul acestui proiect este îmbunătăţirea 
eficienţei activităţii Poliţiei Locale şi asigurarea de intervenţii operative prin utilizarea unui sistem de 
comunicaţii mobile digital şi mijloace de supraveghere şi monitorizare video. Practic se doreşte 
achiziţionarea de tehnologii de ultimă generaţie pentru activitatea curentă a poliţiştilor şi instalarea 
de camere supraveghere video în 73 de locaţii. 

Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional şi are o valoare de trei milioane lei, din 
care contribuţia municipiului Satu Mare va fi de 700.000 de lei. Primăria a inaugurat recent un centru 
alt sistem de supraveghere video format din 66 de camere şi un centru de comandă, tot din fonduri 
europene. 

 

 

Contracte pentru managementul integrat al deşeurilor solide, semnate de preşedintele 
CJ Bihor 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Cornel Popa, a semnat pe 27 februarie contractele pentru 
primele două proceduri de atribuire din cele şase ale proiectului "Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Bihor", proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu 
2007-2013, în valoare totală de 249 de milioane lei. 

Primul contract semnat se referă la construirea staţiei de tratare mecano-biologică, la Oradea, şi 
achiziţionarea de echipamente de manipulare, încărcare şi transport ale deşeurilor stabilizate. 
Valoarea totală este de 27 milioane de lei fără TVA, cu un termen de execuţie de 10 luni. Executantul 
acestei lucrări este asocierea Euriteh S.R.L. şi SC Good Prod S.R.L. 

Al doilea contract semnat este pentru construirea a patru staţii de transfer a deşeurilor (în Beiuş, 
Marghita, Salonta şi Săcueni), trei staţii de sortare (în Beiuş, Marghita şi Salonta) şi echipamentele 
aferente, precum şi a unei platforme de stocare temporară. Valoarea totală este de 63 milioane lei, 
fără TVA. La fel ca şi primul contract, termenul de execuţie este de 10 luni. Executantul acestui al 
doilea contract este asocierea SC Teamnet Engineering SRL şi SC Constructim S.A, precizează 
comunicatul CJ. Celelalte obiective din proiect vizează dotarea cu echipamente mobile de colectare a 
staţiei de sortare Valea lui Mihai şi staţia de transfer Aleşd, achiziţionarea de echipamente de 
colectare a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile pentru cele şase zone de colectare din judeţ, 
precum şi închiderea celor opt depozite de deşeuri neconforme din Oradea, Beiuş, Marghita, 
Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai. 

Toate procedurile de atribuire privind acestea sunt în etapa de evaluare, finalizare, contractare, 
astfel încât până la sfârşitul acestei luni urmează să fie semnate toate contractele aferente acestora. 
Judeţul este împărţit în şase zone de colectare: Zona 1 Oradea, Zona 2 Aleşd, Zona 3 Salonta, Zona 4 
Beiuş, Zona 5 Marghita, Zona 6 Săcuieni. Fiecare zonă va dispune de staţii de sortare şi transfer. Zona 
1 Oradea are în prezent o staţie de sortare şi va beneficia prin proiect şi de construirea unei unei 
staţii de tratare mecano-biologice care va deservi întregul judeţ. Prin documentul de poziţie adoptat 
de către toate cele 101 primării din judeţ şi Consiliul Judeţean şi înaintat finanţatorului s-au hotărât 
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ca operarea sistemului de colectare să fie făcută de către un singur operator pe fiecare zonă de 
colectare. 

 

Investiţie de 17 milioane lei într-o staţie de tratarea apei în oraşul Târgu Lăpuş 
Oraşul Târgu Lăpuş, din judeţul Maramureş, a fost dotat cu o nouă staţie de tratare a apei potabile, 
investiţie realizată printr-o finanţare cuprinsă în Programul Sectorial de Mediu, în valoare de 17 
milioane lei. Pe lângă realizarea staţiei de tratare a apei potabile a fost înlocuită, pe o distanţă de 
aproape 15 km, conducta de transport a apei din frontul de captare până la staţie. 

"Investiţia oferă posibilitatea de a livra apă de calitate la un înalt standard către abonaţii casnici şi 
agenţii economici. E o investiţie care a respectat toate condiţiile tehnice din locul de captare până la 
destinatarul final. După atâţia ani de aşteptare consider că era o investiţie necesară", a spus, 
miercuri, primarul oraşului Târgu Lăpuş, Mitru Leşe. 

Proiectul şi investiţia realizată din fonduri europene aparţine societăţii de utilităţi publice Vital Baia 
Mare, principalul distribuitor de apă-canal din judeţul Maramureş la recomandarea Direcţiei pentru 
Sănătate Publică Maramureş. Vital Baia Mare deţine investiţii în derulare în mai multe localităţi 
rurale şi urbane care să ducă la îmbunătăţirea calităţii apei livrată abonaţilor din reţea. 

 

 

Proiect de 33 milioane de euro pentru înlocuirea reţelelor de termoficare din Oradea 
Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a anunţat a doua etapă de reabilitare a reţelelor de 
termoficare din municipiu, printr-un proiect de 33 milioane de euro. "Împreună cu consultanţii 
Ministerului Mediului, am lucrat la acest proiect de reabilitare în continuare a reţelelor de 
termoficare şi avem aprobarea Autorităţii de Mediu pentru acest proiect ce constă în înlocuirea a 20 
de kilometri de magistrale, în afara celor 17 km din prima etapă, lucrare ce se ridică la o sumă de 33 
milioane de euro, din care contribuţia municipiului Oradea este de aproximativ 5%, diferenţa fiind 
grant", a precizat, într-o conferinţă de presă, primarul orădean. 

Acesta a subliniat că, prin schimbarea reţelelor, care datează din anii 60, se va genera o economie de 
aproximativ 4,8 milioane de euro, acestea fiind pagube cumulate atât prin pierderile fizice, de 
temperatură, cât şi prin producţia suplimentară de energie. 

Municipalitatea din Oradea mai derulează, din 31 ianuarie 2014, un amplu proiect de reabilitare a 
sistemului de termoficare urbană pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice, în valoare de 317.387.532 lei (77.772.000 euro), din care 50% 
fonduri nerambursabile, din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional 
Sectorial Mediu, 45% de la bugetul de stat şi 5% de la bugetul local. Proiectul presupune realizarea 
unei noi surse de producere a energiei termice la CET Oradea şi reabilitarea reţelei de termoficare, 
pe o lungime de 17,5 km. 

 

Peste 86 milioane de lei pentru construirea unui centru de management integrat al 
deşeurilor în județul Alba 
O asociere de firme din Austria, Italia şi România va construi Centrul de management integrat al 
deşeurilor de la Galda de Jos, o investiţie de peste 86 de milioane de lei, fără TVA, unde, printre 
altele, vor fi depozitate deşeurile colectate la nivelul întregului judeţ Alba. Consiliul Judeţean Alba a 
finalizat procedura de achiziţie publică pentru cel mai mare contract de lucrări din cadrul proiectului 
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"Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba", cofinanţat din Fondul European de 
dezvoltare Regională prin POS Mediu. 

Managerul de proiect, Dan Popescu, a declarat că a fost semnat contractul pentru execuţia Centrului 
de management integrat al deşeurilor de la Galda de Jos, investiţie care va fi realizată de Asocierea 
SC Porr Construct SRL - SC Porr Bau GmbH - Entorsa Italia SpA. 

Antreprenorul va proiecta şi construi la Galda de Jos o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-
biologică şi va executa depozitul conform unde vor fi colectate deşeurile din întregul judeţ. În cadrul 
staţiei de sortare vor fi selecţionate deşeurile reciclabile colectate separat în judeţ, respectiv sticla, 
hârtia şi cartonul, plasticul şi metalul. Staţia de tratare va avea rolul de a trata din punct de vedere 
biologic deşeurile biodegradabile, reducându-se astfel semnificativ cantitatea care va ajunge, în final, 
în depozitul conform. Celula depozitului va avea o capacitate de 543.000 metri cubi de deşeuri. 
Centrul de management integrat al deşeurilor va fi construit în extravilanul localităţii Galda de Jos, la 
o distanţă de peste 16 kilometri de Alba Iulia, principalul generator de deşeuri. Perioada de execuţie 
a contractului este de 15 luni. 

 

Primăria Negreşti Oaş va iniţia în afaceri peste 400 de tineri, printr-un proiect 
european 
Primăria oraşului Negreşti-Oaş a câştigat o finanţare de 1,3 milioane de euro prin care va instrui în 
antreprenoriat peste 400 de tineri şi va consilia 40 dintre aceştia să-şi înfiinţeze o firmă, proiect 
implementat prin "România Start-up", derulat de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU) 2007 - 2013. 

Beneficiarii proiectului vor fi minim 400 de tineri, din care cel puţin 50% din categoria de vârstă 18-
25 ani, înscrişi în învăţământul superior, din regiunile Nord-Vest şi Vest. De asemenea, 40 de tineri 
vor fi consiliaţi să-şi înfiinţeze un SRL. 

"Aceştia vor beneficia de o finanţare de maxim 25.000 de euro, având obligaţia să creeze minim 
două locuri de muncă fiecare, pe care să le menţină minim 6 luni de la finalizarea implementării 
proiectului. Planurile de afaceri selectate spre finanţare vor fi realizate în următoarele domenii: 
turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto, tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse 
farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi 
acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii", precizează sursa citată. 

 

Primăria Arad alocă peste 5,5 milioane lei pentru modernizarea parcului de tramvaie 
Primăria municipiului Arad alocă în acest an, de la bugetul local, peste 5,5 milioane de lei pentru 
modernizarea parcului de tramvaie, a anunţat primarul Gheorghe Falcă. "După achiziţia celor şase 
tramvaie model 'Imperio' de la Astra Vagoane Călători Arad SA (din care două circulă deja, de la 
finele anului trecut n.red.), municipalitatea va aloca în acest an suma de 5,58 milioane lei pentru 
modernizarea mai multor vagoane de tramvai vechi de tipurile GT6 şi GT8, pentru a creşte confortul 
oferit călătorilor", a declarat primarul Gheorghe Falcă. 

Conform caietului de sarcini, tramvaielor vechi ce vor fi incluse în proiect li se vor aduce îmbunătăţiri 
tehnice, urmând ca de asemenea interioarele să fie recondiţionate, iar tramvaiele să fie dotate cu 
instalaţie de aer condiţionat, astfel încât confortul oferit călătorilor, atât vara cât şi iarna, va creşte. 
Totodată, în cadrul altui proiect, vor fi schimbate pantografele tramvaielor vechi care circulă în 
municipiu, valoarea proiectului ridicându-se la 268.000 de lei. "După investiţiile realizate în 
modernizarea infrastructurii pentru tramvaie şi achiziţia a şase garnituri noi de tramvai, Aradul a 
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parcurs două etape importante în modernizarea transportului în comun, în municipiu", a afirmat 
Gheorghe Falcă. 

 

Proiectul “Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a 
consumatorilor, instituţii publice şi iluminat public din Oraşul Horezu, jud. Vâlcea” 
Incepând cu data de 25 Septembrie 2013 se implementeaza proiectul „Asigurarea  sustenabilităţii  
energetice  din  surse alternative, a consumatorilor, instituţii publice şi iluminat public din Oraşul 
Horezu, Jud.Vâlcea”, COD SMIS 21070,cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de finanţare încheiat pe data de 24 septembrie 2013.  

Valoarea totală a proiectului este de 18.160.391,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 
este de 14.385.258,30 lei. Proiectul se implementează în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, pe o durată 
de 25 luni, urmand a se finaliza in luna octombrie 2015 

Obiectivul general al  proiectului  este îmbunătăţirea  protecţiei  mediului  prin reducerea emisiilor 
poluante şi combaterea schimbărilor climatice. 

Obiective specifice sunt realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru 
consumul propriu al instituţiilor publice finanţate din bugetul autorităţii publice locale şi pentru 
iluminatul public, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solară în Oraşul Horezu, 
precum şi reducerea costurilor aferente consumului energiei electrice ale administraţiei publice 
Horezu la nivelul unui an calendaristic pentru administraţia publică locală din oraşul Horezu. 

Prin proiect, în zona de sud-vest a localităţii, s-a construit o centrală de panouri fotovoltaice. Aceasta 
are în componenţă 3.636 panouri fotovoltaice cu o putere de 270W fiecare. 

 

Proiectul „Participarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş” 
Acest proiect a fost derulat în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany și cu Institutul de 
Cercetare pentru Dezvoltare Socială și Inovare – ICED, fiind cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătățirea accesului și a 
participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.  

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 
din judeţul Timiş, în special din comunităţile rurale şi/sau izolate, prin furnizarea unui program de 
servicii integrate, destinat educaţiei şi formării acestora, precum şi promovării oportunităţilor de 
ocupare.  

Principalele grupuri ţintă vizate au fost: persoanele cu dizabilităţi, persoanele de etnie rromă şi tineri 
peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.  

Valoarea proiectului a fost de 2.240.344,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE a fost de 
2.006.720,93 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional - 188.816,19 lei, contribuția Fundației 
Serviciilor Sociale Bethany – 36.871,00 lei, iar contribuția ICED a fost de 7.935,88 lei. Perioada de 
implementare a proiectului a fost cuprinsă între 1 martie 2013 și 28 februarie 2015. 

Beneficiarii proiectului au fost 259 de persoane, dintre care 148 de persoane cu dizabilități, 81 de 
persoane de etnie romă și 30 de tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituționalizat de 
protecție a copilului, 30 de angajați ai administrației publice locale care lucrează cu persoanele 
vulnerabile și 17 voluntari. Proiectul a inclus activități specializate de evaluare psihologică și socială, 
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informare, orientare și consiliere profesională, asistență în vederea identificării unui loc de muncă, 
monitorizare post-angajare. 

 

Proiectul “Integrat, activ, independent. Promovarea integrării pe piaţa muncii a 
grupurilor vulnerabile” 
Acest proiect a fost implementat de către Direcţia  Generală de Asistentă Socială si Protecţia 
Copilului Timiş, în parteneriat cu PSIHO PROFIL SRL, Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Socială 
şi Inovare – ICED și SIVECO Romania SA, fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.   

Obiectivul general al proiectului a vizat facilitarea accesului la educaţie şi integrarea/reintegrarea 
persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării şi 
discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure şanse egale în integrarea pe piaţa 
muncii, prin oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere şi conştientizarea actorilor pe 
piaţa muncii şi a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale ale participării 
persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.  

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
(persoane de etnie rromă, familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv monoparentale şi persoane cu 
dizabilităţi).  

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.237.508,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 
2.004.043,71 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 188.564,29 lei. Perioada de 
implementare a fost cuprinsă între 1 martie 2013 și 28 februarie 2015. 

 

Proiectul „Prima prioritate: niciun copil invizibil”  
Proiectul „Prima prioritate: niciun copil invizibil” vizează situația copiilor „invizibili” care în familiile, 
comunitățile și societățile lor ies din atenția guvernelor, a comunităților și a mass media principalul 
obiectiv fiind creșterea accesului acestora la servicii sociale. Având în vedere slaba dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivel comunitar în România, proiectul pornește de la ipoteza că nivelul de 
bunăstare a copiilor va crește doar dacă acești copii vor beneficia de acces sporit la servicii sociale de 
bază.  

Proiectul a demarat în anul 2011, în 13 comunități din județul Bacău pornind de la faptul că politicile 
de protecţie socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor 
datorită faptului că sunt axate preponderent pe dimensiunea pecuniară a asistenței sociale, 
respectiv prestațiile sociale.  

Din acest motiv proiectul a avut ca obiectiv major compensarea lipsei de servicii sociale de bază la 
nivel comunitar prin introducerea unor prime elemente, acțiuni și activități de asistență socială care 
să se plieze, în mod complementar alocațiilor sociale, pe nevoile pe care comunitățile rurale le au.  

Proiectul s-a derulat în baza unui parteneriat care a avut următoarea structură: UNICEF România, 
Instituția Prefectului Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, 
Unități Administrativ Teritoriale (13 comune/8 comune/4 comune). În 2014 se alătură 
parteneriatului Direcția de Sănătate Publică Bacău.  

Intervențiile cheie ale proiectului au vizat patru aspecte importante:  
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- asigurarea resursei umane care să lucreze în teren, să identifice copiii ”invizibili”, să furnizeze 
servicii, să antreneze Structura Comunitară Consultativă și actorii locali;  

- dezvoltarea instrumentelor de lucru necesare unei intervenții eficiente și integrate – AURORA- 
instrument IT pentru gestionarea informațiilor din teren;  

- asigurarea resursei financiare pentru furnizarea efectivă de servicii de informare, consiliere, 
educație parentală - acordarea unor microgranturi pentru înființarea unor centre comunitare în 
cadrul cărora s-au desfășurat activități directe atât cu copiii cât și cu părinții cu implicarea actorilor 
locali;  

- asigurarea coordonării și transferului de expertiză de la DGASPC către comunitățile din proiect prin 
înființarea unui Centru de resurse pentru sprijinirea lucrătorilor comunitari și a structurilor 
comunitare consultative.  

 

Proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul 
comunităţii” 
Perioada: OCTOMBRIE 2014 – SEPTEMBRIE 2017  

Locația: 45 de comunități rurale și urbane din Județul Bacău  

Beneficiari: Peste 54.000 de copii și familiile acestora, din care peste 5.400 copii expuși riscului sever 
de excluziune socială  

Parteneri: Consiliul Județean Bacău, Instituția Prefectului, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Bacău, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Bacău și 38 de UAT-uri rurale și urbane (Asău, Motoșeni, Bacău, Negri, Balcani, Oituz, Berești-
Tazlău, Gura Văii, Berzunți, Pârjol, Blăgești, Poduri, Bogdănești, Racova, Buhuși, Răchitoasa, Căiuți, 
Sănduleni, Colonești, Sărata, Corbasca, Scorțeni, Dămienești, Slănic Moldova, Dealu Morii, Stănișești, 
Dofteana, Strugari, Găiceana, Tg. Ocna, Horgești, Ungureni, Letea Veche, Urechești, Lipova, 
Vultureni, Moinești, Zemeș).  

Cumulând experiențele anterioare ale UNICEF și partenerilor săi în intervenții la nivel local, județean 
și național, acest model de intervenție își propune testarea unui model de furnizare de servicii care 
să privilegieze o abordare integrată a serviciilor comunitare la nivelul județului Bacău.  

Integrarea serviciilor se realizează în primul rând prin coordonarea și optimizarea serviciilor asigurate 
de lucrătorii comunitari, respectiv:  

asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar;  

asistentul social;  

consilierul școlar;  

mediatorul școlar.  

Proiectul pilot urmărește totodată facilitarea accesului tuturor copiilor și adolescenților la educație 
incluzivă de calitate.  

Pentru a sprijini abordarea integrată a serviciilor la nivel comunitar, se urmărește:  

dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor în situații de risc (atât copii cât și 
familii); dezvoltarea de metodologii de lucru intersectoriale la nivelul sistemelor de educație, 
protecție socială și asistență medicală comunitară.  
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Reabilitare clădire P+4 pentru locuinţe sociale – oraş Ţicleni 
 
Au fost amenajate 10 garsoniere confort I, cu bucătărie, baie, hol 

Fiecare garsonieră are centrală proprie 

Băile sunt complet dotate. 

Evaluarea rezultatelor acţiunii 

Vor beneficia un număr de 10 familii care nu au locuinte şi au venituri mici. 

Modernizarea, reabilitarea şi extinderea centrului de plasament Gulliver Sibiu”  
Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor din centrul de plasament 
Gulliver prin modernizarea, reabilitarea şi extinderea acestuia. Spațiile vor fi reabilitate în 
conformitate cu standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip 
rezidențial. Valoarea totală a proiectului este de 3.982.747,92 RON și o valoare nerambursabilă de 
3.153.546,63 RON. Co-finanțarea eligibilă a DGASPC este în valoare de 64.358,09 lei.  Proiectul se 
derulează pe o perioadă de 17 luni. 

Imobilul în care funcționa centrul era degradat fizic și moral. Spațiile în care se desfășurau activitățile 
centrului de plasament nu aveau o ambianță potrivită iar dormitoarele găzduiau mai mult de 4 copii. 
De asemenea, spațiul în care se servea masa nu era un cadru familial, sala de mese aflându-se la 
subsolul clădirii.  

Noul centru va cuprinde 5 module a câte 10 copii. Fiecare modul va fi compus din: 3 dormitoare, o 
cameră pentru desfășurarea activităților educative, un spațiu format din oficiu și sală de mese, un 
spațiu igienico-sanitar. 

De asemenea, centru va deţine spaţii administrative (cabinet/birou pentru contabil, administrator, 
magaziner, o bucătărie pentru prepararea alimentelor, o spălătorie, un spațiu pentru arhivă), 
precum şi spaţiul pentru personal (birou psiholog, birou asistent social, birou șef centru, cameră 
destinată vizitelor părinților/aparținătorilor, cabinet medical). 

În present, execuția lucrărilor se află la stadiul de finisaje astfel încât, în cel scurt timp, copiii se vor 
muta în casă nouă. 

 

“Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Turnu 
Roşu" 
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui sistem sustenabil pentru găzduirea a 
maxim 50 de copii în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Tumu Roşu, jud. 
Sibiu (CPCD Tumu Roşu) prin reabilitarea şi modernizarea centrului, în conformitate cu practicile şi 
politicile Uniunii Europene. 

Proiectul are o durată de implementare de 16 de luni şi o valoare totală de 3.743.910,82 lei din care 
valoarea eligibilă a proiectului 3.024.513,88 lei, co-finanţarea eligibilă a DGASPC Sibiu - 60.490,28 lei.  

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 50 copii cu dizabilităţi.  

Acest proiect era necesar a se implementa deoarece clădirea în care îşi desfăşura activitatea CPCD 
Tumu Roşu era degradată, unele spaţii fiind afectate grav, în special plafoanele precum şi pereţii 
exteriori, instalațiile electrice, de alimentare cu apă şi sistemul de încălzire erau funcționale dar 
nerentabile fiind proiectate în anii 1960, echipamentele cu care era dotat centrul erau vechi, uzate 
fizic şi moral, insuficiente cantitativ raportat la numărul copiilor protejaţi, de asemenea centrul de 
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plasament nu deţinea un bloc alimentar, sală de mese şi cabinet medical proprii, iar cabinele de duş, 
chiuvetele şi toaletele nu asigurau intimitatea necesară şi nu erau accesibilizate. 

La finalizarea proiectului se doreşte ca CPCD Tumu Roşu să fie o casă primitoare pentru 50 copii cu 
dizabilităţi, şi va cuprinde 14 garsoniere. Fiecare garsonieră va fi compusă dintr-un dormitor pentru 
2-4 copii, o cameră de zi, precum şi un spaţiu igienico – sanitar,de asemenea, va deţine spații 
administrative şi spaţii pentru personal. 

 

Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş 

Asistență tehnică pentru managementul și supervizarea contractelor ISPA în sectorul deșeurilor 
solide în județul Argeș, în sumă de 2,294,350 €, finanțat din fonduri UE.  Închiderea depozitelor de 
deșeuri și platformelor de gunoi necontrolate, construirea unui depozit ecologic de deșeuri și a unei 
stații de transfer, sistem de colectare în zonele urbane și rurale, în sumă de 27,003,365.07 €, 
finanțat din fonduri UE și Bugetul Statului. Contract de servicii pentru evaluatorii independenți, în 
suma de 10,000€, finanțat din fonduri UE. Asistență tehnică pentru studiul tarifar și pregăatirea 
licitației pentru operatorul PPP, selectare și monitorizare, în sumă de 700,000€, finanțat prin credit 
BERD. Echipament pentru sistemul de pre-colectare, colectare și transport, în suma de 5,425,000 €, 
finanțat prin credit BERD. 

Etapa I Implemetarea proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş" , 
care a vizat 5 din cele 8 regiuni ale județului Argeș, a demarat în 2005 și a avut ca termen de 
finalizare decembrie 2010.  

Una dintre cele mai importante investitii a proiectului a constituit-o închiderea şi ecologizarea 
vechiului depozit de deșeuri de la Albota și amenajarea în zona limitrofă a unui depozit ecologic 
regional. Depozitul este prevazut cu un sistem de captare și epurare a apelor de suprafață și a 
levigatului rezultat din procesul de fermentare a substanţelor organice din deşeurile urbane. 
Tratarea levigatului se realizează intr-o statie de epurare prin osmoza inversa, cu capacitatea de 2.8 
m3/h. Depozitul de deseuri Albota este prevazut cu un sistem de captare si neutralizare a biogazului 
rezultat din masa depozitului de deșeuri. Colectarea gazului se realizează prin intermediul a 13 
puțuri de colectare, de unde este transportat printr-un sistem de conducte la staţia de suflante si 
ardere într-un arzător cu combustie internă. S-au mai realizat clădiri administrative, stație de spălare 
a mijloacelor de transport deșeuri în vederea respectării normelor de protecția mediului și a 
sănătății populației.  

Etapa II - Data semnării Contractului de Finanţare: 22.06.2011/ Data finalizării proiectului: 
22.08.2015 

Proiectul are ca ţintă realizarea următoarelor obiective: 

asigurarea  unei rate de colectare a deșeurilor de 100% în mediul urban și în cel rural în județul 
Argeș; 

promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în vederea atingerii țintelor 
de reducere a cantității  de  deșeuri biodegradabile la depozitare și a tintelor de reciclare/valorificare 
deșeuri de ambalaje în conformitate cu cerințele naționale și ale UE în vederea atingerii țintelor; 

reducerea cantității de deșeuri depozitate; 

închiderea  și reabilitarea depozitelor neconforme în scopul protejării mediului și îmbunătățirii 
sănătății populației. 

Principalele lucrări: 
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Realizare celula 2 a depozitului județean Albota,  Extinderea Stației de Sortare la Facilitățile de la 
depozitul Albota,  Realizare Stații de Transfer Curtea de Argeș și Costești,  Închiderea depozitului 
Curtea de Argeș,  Remedierea depozitului de la Costești,  Realizare platforme de colectare în zona 
ruralț,  Îmbunătățirea platformelor de compost Albota și Câmpulung,  Aprovizionarea de bunuri, 
echipamente și mașini. 

 

Proiect în valoare de 42 de milioane euro pentru modernizarea reţelei de transport în 
comun din Târgu-Jiu 
Primăria municipiului Târgu-Jiu derulează un proiect de modernizare a reţelei de transport în comun 
a oraşului finanţat cu fonduri europene în valoare de circa 42 de milioane euro, a declarat directorul 
tehnic al instituţiei, Marius Ionescu. Potrivit acestuia, proiectul de modernizare este structurat pe 
mai multe capitole, investiţiile constând în reabilitarea părţii de carosabil pe care se deplasează 
troleele, înlocuirea firelor de contact, a stâlpilor de susţinere, dar şi extinderea liniei de transport. 

"Se vor face lucrări de modernizare a tot ceea ce se găseşte în incinta operatorului local de 
transport, Transloc, se va extinde linia de transport cu troleu cu 1,5 kilometri în partea de sud, spre 
zona CET, aceasta presupunând şi o alimentare separată cu o staţie de redresare mobilă pentru acel 
tronson. În cadrul proiectului mai sunt prinse achiziţionarea a 15 trolee noi, care vor reduce factura 
operatorului la energie electrică, precum şi achiziţionarea de mijloace de transport de capacitate 
mică, de tip microbuz alimentate cu energie solară, cu acumulatori, acestea din urmă fiind necesare 
pentru a putea asigura transportul şi pe străzile unde transportul în comun agabaritic nu are acces", 
a spus Marius Ionescu. 
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Catalogul electronic este introdus în toate școlile din sectorul 3 al Capitalei 

Toate școlile din sectorul 3 al Capitalei au, începând cu 15 septembrie, un catalog electronic, grație 
unui proiect-pilot derulat de autoritatea locală în parteneriat cu Ministerul Educației. Profesorii vor 
veni la ore cu un laptop și vor scrie în catalogul electronic toate notele și absențele elevului, fiecare 
notare a lui urmând să fie transmisă în timp real părinților prin SMS și pe adresa de email. 

"Argumentele principale pentru care am dorit implementarea acestui sistem au fost: relaționarea cu 
ministerul și inspectoratele devine mult mai ușoară, datele vor fi transmise rapid, online. Dacă 
profesorii aveau până acum de făcut raportări și situații care dureau ore întregi, astăzi ele vor fi 
scurte, un click, adică o secundă. Cel mai important este și îmbunătățirea comunicării dintre 
profesori și părinții elevilor. Pentru orice modificare, mențiune în contul elevului, sistemul generează 
în mod automat SMS către părinți", a afirmat primarul sectorului 3, Robert Negoiță. 

Reprezentanta firmei care implementează acest proiect-pilot în școlile sectorului 3, Roxana Simion, a 
arătat că părintele va avea un cont propriu pe care îl primește prin înștiințare de la Primărie sau 
școală și va putea intra de pe orice calculator, laptop sau telefon pentru a vedea toată activitatea 
școlară a copilului. "Părintele și elevul nu pot interveni în catalog, doar profesorul. Va fi o 
confidențialitate a elevului. Știți, la catalogul clasic se pot ști notele oricărui elev. În momentul în 
care profesorul a completat nota sau absența părintele află și nu pot să spună că nu știu și pot lua 
atitudine în timp util", a explicat Simion. 

 

Covasna: peste 2.200 de elevi din clasa pregătitoare primesc gratuit ghiozdane 

Peste 2.200 de copii din judeţul Covasna care au început clasa pregătitoare primesc gratuit 
ghiozdane, prin programul "Primul ghiozdan", iniţiat în urmă cu trei ani de către Consiliul Judeţean. 
Ghiozdanele, albastre pentru băieţi şi roz pentru fete, sunt echipate cu câteva rechizite şcolare, 
printre care un penar cu creioane colorate, caiete şi o cutie pentru sandwich. Acestea au fost 
predate în urmă cu două zile directorilor unităţilor de învăţământ şi vor fi oferite copiilor în prima zi 
de şcoală. 

"În acest an am alocat din bugetul propriu al judeţului o sumă mai mare acestui program, peste 
150.000 de lei. Cei peste 2.200 de copii vor primi câte un pachet în valoare de 65 lei, ceea ce eu 
consider că reprezintă un ajutor substanţial pentru familii, deoarece un astfel de pachet costă mult 
mai mult în comerţ", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor. 

În noul an şcolar în judeţul Covasna funcţionează 316 unităţi de învăţământ de stat şi una 
particulară, dintre care 80% în mediul rural. 64% vor fi cu predare în limba maghiară, aproape 17% în 
limba română şi 19% mixte (română-maghiară). 

Din acest an şcolar, în judeţul Covasna funcţionează şi un Centru de excelenţă destinat copiilor 
superdotaţi, talentaţi şi performanţi. Sediul central va fi la Palatul Copiilor din Sfântu Gheorghe, iar 
pregătirea elevilor se va face la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" şi Colegiul "Szekely Miko" din 
Sfântu Gheorghe, Liceul teoretic "Mircea Eliade" din Întorsura Buzăului şi Liceul "Nagy Mozes" din 
Târgu Secuiesc. Centrul va avea două arii curriculare, limbă şi comunicare, respectiv matematică şi 
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ştiinţe, grupele vor fi formate din minimum 15 copii, iar selecţia lor va fi făcută pe parcursul anului 
şcolar. 

 

Cinci mii de ghiozdane cu rechizite, acordate de Primăria Braşov copiilor din clasa I şi cea 
pregătitoare 

Un număr de 5000 de ghiozdane, echipate cu tot ce este necesar pentru începerea anului şcolar, au 
fost acordate copiilor din municipiul Braşov care intră în clasa pregătitoare şi în clasa întâi, de către 
Primărie, a anunţat viceprimarul Braşovului, Adina Durbacă. 

"Este vorba despre proiectul 'Primul Ghiozdan', care a ajuns la a V-a ediţie, care este aprobat de 
Consiliul Local, pentru copiii care încep clasa pregătitoare şi clasa întâi. Un număr de 2500 de copii 
vor începe clasa pregătitoare şi tot atâţia clasa întâi. Sumele necesare pentru acest proiect sunt de 
138.539 de lei pentru clasa pregătitoare şi de 200.694 de lei pentru clasa întâi, prevăzute în bugetul 
local", a afirmat viceprimarul braşovean. 

 

Primăria Braşov acordă nu doar burse sociale şi de studiu, ci şi de merit şi de 
performanţă 

Patru tipuri de burse şcolare finanţate din bugetul local al municipiului Braşov vor fi acordate în anul 
şcolar 2015-2016, conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local. Bursele vor fi acordate elevilor 
înscrişi în învăţământul de stat şi o condiţie pentru a beneficia de acestea este ca elevii respectivi să 
nu aibă absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară. 

În anul şcolar 2014-2015 au fost acordate doar burse de ajutor social şi de studiu, ca măsură de 
protecţie socială pentru elevii provenind din familii cu venituri modeste, însă pentru anul şcolar 
2015-2016 se doreşte şi stimularea şi recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură. 

Cele patru tipuri de burse sunt: de ajutor social - în valoare de 25 de lei/ lună/ elev, de studiu - 30 de 
lei/ lună/ elev, de merit - în valoare de 35 de lei pe lună de elev şi de performanţă - 35 de lei/ lună/ 
elev. Potrivit prevederilor art.105 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, finanţarea burselor se 
asigură din bugetele locale, din sumele defalcate din taxele pe valoarea adăugată. Pentru anul 
bugetar 2015, fondurile alocate cu această destinaţie, în sumă de 442.000 de lei, din care s-au alocat 
până în 31 iulie 2015 doar 109.05 lei, disponibilul necheltuit fiind de 312,95 de lei, fonduri suficiente 
pentru a acoperi aceste cheltuieli până la sfârşitul acestui an, urmând ca pentru anul bugetar 2016 să 
se ţină seama la fundamentarea bugetului, de necesarul unităţilor de învăţământ, se precizează în 
expunerea de motive şi raportul de specialitate la proiectul de hotărâre adoptat luni de Consiliului 
Local Braşov. Elevii braşoveni, începând de la clasa pregătitoare şi până la clasa a XII-a, cursuri de zi, 
învăţământ de stat, beneficiază de transport gratuit pe toate traseele de transport public de călători, 
pe două linii, cu condiţia să nu aibă absenţe la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţi. 

 

Burse universitare în valoare totală de 100.000 de lei, oferite de Consiliul Local Sfântu 
Gheorghe 

Consiliul local Sfântu Gheorghe va acorda în acest an 25 de burse pentru studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu, alocând în acest scop suma de 100.000 de lei din bugetul 
local. Programul de burse a fost lansat anul trecut, când au fost alocaţi 75.000 de lei din bugetul 
local. Iniţiatorul programului, consilierul Zsigmond Jozsef, a declarat că aplicanţii trebuie să aibă 
domiciliul stabil în municipiul Sfântu Gheorghe, să frecventeze cursuri universitare la zi oriunde în 
lume, într-o unitate de învăţământ recunoscută oficial de ţara respectivă, să nu fi împlinit 35 ani la 
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data depunerii dosarului şi să se afle în faza de pregătire a tezei de licenţă, disertaţie sau doctorat. O 
altă condiţie este ca lucrările să fie axate pe subiecte legate de municipiul Sfântu Gheorghe sau 
judeţul Covasna, ori să poată fi transpuse în practică în zonă. 

Bursele se vor acorda în perioada martie-iunie a.c, iar studenţii care îşi susţin licenţa vor primi 300 de 
lei, masteranzii 500 de lei, iar doctoranzii câte 1000 de lei pe lună. Bursele pentru studenţi vin în 
completarea programului de burse de excelenţă pentru elevii din ultimul an de liceu, instituit în 
urmă cu aproape şase ani de Consiliul Local Sfântu Gheorghe la propunerea consilierului Mădălin 
Guruianu. 

 

Robert Negoiţă: "De anul viitor vom dubla bursele liceenilor care domiciliază şi învaţă în 
sectorul 3" 

Bursele liceenilor care domiciliază şi învaţă în sectorul 3 vor creşte de la 100 la 200 de lei, a declarat 
luni primarul Robert Sorin Negoiţă. "Ne interesează foarte mult tot ce înseamnă reţeaua de educaţie 
din sectorul 3, investiţia în educaţie este cea mai bună investiţie pe care o putem face. Reabilităm 
toate şcolile din sectorul 3 până la sfârşitul acestui an, sper că şi liceele vom reuşi să le reabilităm pe 
toate. Dacă celelalte sectoare sunt în scădere pe număr de elevi, din cauza natalităţii scăzute, noi, în 
sectorul 3, suntem în mare urcare ca număr de elevi. Chiar dacă avem cel mai mare buget de burse 
care a existat vreodată în Bucureşti, cele mai multe şi cele mai mari burse, vreau să anunţ că 
începând cu anul viitor vor creşte bursele pentru liceeni. Trebuie să vă înscrieţi în sectorul 3 la licee, 
pentru că altfel nu vă putem da burse şi în afară de faptul că trebuie să luaţi media cel puţin 8,50, 
mărirea burselor se va face doar pentru elevii care locuiesc în sectorul 3", a precizat edilul. 

Potrivit acestuia, bursa va fi mărită de la 100 la 200 de lei. "Bursa care în prezent este 100 de lei o 
vom dubla şi va fi de 200 de lei. Şcolile gimnaziale care dau un procent mare de elevi la liceele din 
sectorul trei vor avea o grijă deosebită din partea primăriei pe tot ce ţine de noi", a afirmat Negoiţă.  

Negoiţă a mai spus că în prezent peste 9.000 de elevi din sectorul 3 din învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal beneficiază de burse. "Dacă exemplul sectorului 3 în ceea ce priveşte cooperarea 
dintre autorităţile locale şi şcoală ar fi generalizat, tot sistemul de educaţie ar duce-o mult mai bine", 
a susţinut ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. 

 

Proiectul “CRESC în Vrancea - copii remigrați în Vrancea - educați, sprijiniți, consiliați!” 

Proiectul a cărui valoare este de 1.902.702 lei ( din care, 85% reprezintă grant SEE şi 15% contribuţie 
publică) se desfăşoară în perioada februarie 2015- aprilie 2016 şi vizează facilitarea reintegrării 
sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniţi în România după o perioadă petrecută în 
străinătate) prin implementarea unor măsuri active de consiliere psiho-educaţională a copiilor, dar şi 
a unor activităţi de de dezvoltare a competenţelor părinţilor şi specialiştilor din domeniu. 

Proiectul presupune înfiinţarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educaţională a Copiilor 
Remigraţi în Focşani, Adjud şi Mărăşeşti care să asigure accesul a 300 de copii remigraţi la resurse 
educaţionale specifice şi consiliere în domeniu, accesul a 300 de părinţi la programe de educaţie 
parentală adaptate pentru situaţia lor specifică şi dezvoltarea competenţelor specifice a 340 de 
profesionişti în domeniu.  

Metodologia inovatoare de intervenţie presupune dezvoltarea şi furnizarea unor servicii 
educaţionale integrate noi, inovatoare, având ca beneficiari toţi actorii sociali implicaţi în 
reintegrarea copiilor remigraţi (copii, părinţi, cadre didactice, alţi specialişti) pentru asigurarea 
coerenţei eforturilor depuse şi eficientizarea reinserţiei sociale şi reintegrării educaţionale a copiilor 
remigraţi. 
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Modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna Focșani 

Proiectul a avut drept obiective principale îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, a structurilor 
de cazare şi dotării Centrului pentru Educaţie Incluzivă Elena Doamna, în vederea asigurării unui 
proces instructiv-educativ adaptat la cerinţelor specifice ale copiilor cu dizabilităţi auditive si 
logopedice si standardelor europene.   

 Astfel, în cadrul proiectului sus menţionat s-a avut în vedere modernizarea spaţiilor de învăţământ si 
recuperare, a internatului şcolar, a atelierelor şi sălii de sport, dotarea a 23 săli de clasa, a 2 ateliere 
de specialitate, a unei camere senzoriale, a unui cabinet de audiologie, a 8 cabinete de terapie 
specifica, a unui laborator informatica, a unei săli de sport, cu echipamente didactice, IT si de 
pregătire profesionala.  

De asemenea, unul dintre principalele obiective a fost îmbunătăţirea calităţii procesului de formare, 
recuperare şi corectare a deficienţelor a 253 de copii cu deficienţe de auz si logopedice, precum şi 
creşterea atractivităţii şcolilor cu învăţământ special pentru cadrele didactice titulare.  

 

Proiectul „Amenajare bază sportivă şi curte Liceul Tehnologic Ţicleni” 

Valoare proiect: 300.000 lei 

Descrierea acţiunilor realizate: 

-a fost amenajată o bază sportivă modernă, cu teren de fotbal si tenis cu covor sintetic, 

- a fost realizat un sistem modern de iluminat nocturn 

-au fost construite gradene pe două laturi ale terenului 

-a fost realizata împrejmuirea 

-a fost construită o fântână arteziană 

-au fost montate 15 băncuţe 

-au fost construite alei 

-a fost plantat gazon 

Vor beneficia un numar de 600 elevi, precum şi locuitorii oraşului care doresc să desfăşoare activităţi 
sportive.De asemenea, echipa de karate, care are sportivi campioni europeni, îşi desfăşoară 
antrenamentele când vremea permite. 

 

Proiectul „Amenajare curte Şcoala Gimnazială nr. 1 Ţicleni” 

Valoare proiect: 200.000 lei 

Descrierea acţiunilor realizate     

- a fost amenajată curtea Şcolii Gimnaziale nr. 1  Ţicleni. 

- a fost construit un loc de joacă în aer liber pentru grădiniţă 

- a fost construit un teren de  fotbal cu covor sintetic, împrejmuit pentru a se evita spagerea 
geamurilor clădirii şcolii 

- a fost plantat gazon pe lângă toate aleile 
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Vor beneficia un numar de 320 elevi şcolari şi preşcolari. De asemenea, echipa de karate, care are 
sportivi campioni europeni, îşi desfăşoară antrenamentele când vremea permite. 

 

Reabilitare Şcoală Generală cu clasele I-VIII din satul Băleşti, comuna Băleşti, judeţul Gorj 

Obiectivul de investiție este finanțat din bugetul de stat și bugetul local al comunei Bălești, și 
deservește un nr. de cca. 150 elevi ai Școlii  Generale Bălești. Clădirea unității de învățământ a fost 
reabilitată în totalitate, s-a introdus sistem centralizat de încălzire, această școală fiind dotată și cu 
mobilier nou în cadrul acestui proiect. 

De asemenea a fost reabilitat gardul împrejmuitor al acesteia, precum a fost turnat covor asfaltic pe 
baza sportivă, elevii putând de acum spune că învață într-o școală la standarde europene. Valoarea 
investiției este de aproximativ 1.500.000 lei și a fost finalizată în anul 2015. 

  



STUDII DE CAZ MICROSOFT: PROIECTE 
INOVATIVE ÎN EDUCAȚIE  
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

SPRIJIN PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE ÎN IMPLEMENTAREA MANUALULUI DE EVALUARE 
INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI  
 
Beneficiar: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în calitate de 
partener principal și Beneficiar al finanțării 
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat realizarea programului educațional de dezvoltare a capacităţii 
furnizorilor de educaţie de a elabora, implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii 
educaţiei în învăţământul preuniversitar. 
 
Programul educațional vizat în cadrul proiectului a condus la optimizarea managementului şi asigurării calităţii la 
nivelul furnizorilor de educaţie, de care vor beneficia experţii – formatori în evaluare şi acreditare, directorii 

unităţilor de învăţământ, membrii consiliului de 
administraţie şi membrii comisiilor de evaluare 
şi asigurare a calităţii (CEAC – din care fac parte 
şi reprezentanţii elevilor, părinţilor, 
autorităţilor locale şi, după caz, ai 
angajatorilor). Mecanismele de asigurare a 
calităţii (fapt subliniat şi în POS-DRU) creează 
condiţiile de bază pentru ca sistemul 
educaţional să poată furniza cunoştinţele, 
abilităţile şi competenţele necesare pentru 
creşterea competitivităţii.  

 
Obiective specifice:  
Dezvoltarea, pilotarea şi implementarea manualului de evaluare internă a calităţii (susţinut printr-o aplicaţie 
informatică). A fost elaborat, pilotat şi implementat un program în domeniul educațional - manualul de evaluare 
internă a calităţii (cu aplicaţia informatică aferentă), ca instrument pentru managementul şi asigurarea calităţii. În 
acest fel s-a optimizat, la nivel de furnizor, ca timp de lucru şi cantitate de muncă depusă, activitatea de planificare, 
implementare, evaluare şi revizuire a activităţilor de autoevaluare şi îmbunătăţire a calităţii, în raport cu 
standardele şi cu cerinţele naţionale şi locale.  
 
Formarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă pentru implementarea instrumentului elaborat pentru 
managementul şi asigurarea calităţii. S-au realizat, conform cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1), acţiuni de dezvoltare a 
personalului cheie implicat în managementul şi asigurarea calităţii la nivel de sistem (experţi - formatori în evaluare 



şi acreditare) şi de furnizor (membrii CEAC, câte unul din fiecare unitate şcolară), pentru utilizarea manualului de 
evaluare internă.  

Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul furnizorilor de 
educaţie – prin activităţi şi materiale de sensibilizare, 
informare şi diseminare a manualului de evaluare internă a 
calităţii şi a aplicaţiei informatice asociate (inclusiv activităţi 
de sprijin de tip helpdesk). Realizarea acestui obiectiv a fost 
conforma cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1.), asigurând, pe de o 
parte, vizibilitatea proiectului şi, pe de altă parte, 
implementarea corectă şi unitară a manualului de evaluare 
internă în funcţie de condiţiile concrete din fiecare unitate 

şcolară. 
 
În cadrul celor trei categorii de activități, partenerul 
S&T Romania SRL a dezvoltat și implementat soluţia 
informatică „Portal de evaluare şi îmbunătăţire a 
calităţii”, un sistem integrat, la nivel naţional, pentru 
evaluarea internă a furnizorilor de educaţie din 
învăţământul preuniversitar. Soluţia informatică este 
una „web-based” și se bazează pe o platformă de 
management a conţinutului documentelor dezvoltata 
pe tehnologie Sharepoint. De asemenea, soluția este 

integrată cu serviciile „cloud” de autentificare şi colaborare Office 365/Live@Edu. Toate activitățile de arhivare, 
versionare, căutare, indexare extind capabilitățile standard ale platformei de management a conținutului. Din 
punct de vedere funcțional soluţia are 2 componente/module „Evaluarea şi Îmbunătăţirea Calităţii” și „Asistenţă 
Metodologică şi Biblioteca Electronică”. 
 
Utilizatorii soluţiei sunt reprezentanţi FE (furnizori de educaţie), ARACIP, Ministerul Educației, Inspectoratelor 
Şcolare Judeţene. În cadrul contractului au fost achiziționate și instalate echipamente HW și de comunicații, 
precum și licențe SW pentru operarea sistemului. 
 
 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DIN COMUNA SCHITU DUCA 

STUDIU DE CAZ DE IMPLEMENTARE A SOLUȚIEI  HP MULTISEAT ŞI MICROSOFT MULTIPOINT 
SERVER  
 
“Pentru copiii din mediul rural este extrem de important să aibă acces la calculator la şcoală, mulţi dintre 
ei neavând această posibilitate în familie. Din cauza lipsei de resurse financiare, şcolilor le este foarte 
dificil să achiziţioneze echipamente IT şi programele necesare” – Beatrice Coca, director al Şcolii cu 
clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, Iaşi. 
 



Schitu Duca este o comună situată la aproximativ 20 de km de municipiul Iaşi şi are 4278 de locuitori. În 
Schitu Duca funcţionează o şcoală cu 7 locaţii dispuse în cele 8 sate componente, în care învaţă în total 
687 elevi, de la clasa I până la clasa a VIII-a. 
 
Primarul comunei, Mihai Mihalache, aflat într-o continuă căutare de proiecte şi resurse de dezvoltare a 
comunei pe care o conduce, a propus companiei Microsoft demararea unui parteneriat pentru a sprijini 
scoala din comună, ale cărei dotări IT erau precare şi se rezumau la 10 calculatoare cu o vechime de 
peste 6 ani, fără suport software corect licențiat, uzate moral şi fără perspective de modernizare, din 
cauza lipsei de resurse financiare la nivel local şi la nivelul Ministerului de resort. 
 
Soluția 
Microsoft și HP au propus implementarea în şcoala de la Schitu Duca a unei soluții inovatoare, care să 
îmbunătăţească experienţa de învăţare a elevilor şi să aducă o abordare nouă în tehnicile de predare a 
profesorilor.  
 

   
 
Cristian Popescu, Local & Regional Public Sector Lead, Microsoft România: „Microsoft şi HP au propus o 
soluţie inovatoare, personalizată pentru educaţie, ce oferă experienţe unice şi aplicate în clasă pentru 
elevi și pentru profesori. Soluţia implementată prin acest parteneriat prezintă o serie de avantaje 
educaționale și economice cum sunt ușurința în instalare și în operare de către utilizatori fără pregătire 
în tehnologia informației și economiile semnificative de energie și de spațiu”. 
 
Soluția combină o platformă HP Multiseat împreună cu soluţia Microsoft Windows MultiPoint Server, ce 
au fost instalate în două locaţii selectate din școală, la Poieni şi la Schitu Duca. Soluţia a fost proiectată în 
special pentru a economisi spaţiu în clasă sau în laborator, energie şi costuri de întreţinere şi este 
accesibilă oricărui profesor din şcoală, fără a necesita o pregătire de specialitate.  
 
HP Multiseat include un calculator principal cu o unitate centrală performantă (HP Compaq Multiseat 
ms6200 Desktop) pe care rulează sistemul de operare Windows MultiPoint Server, la care au fost legate 
5 terminale (HP t150/t200 Zero Client for Multiseat), fiecare cu propriul monitor, tastatură și maus. 
Platforma permite conectarea a până la 15 terminale la unitatea centrală și, adiţional, la fiecare terminal 
se pot conecta până la 2 tastaturi. Astfel, soluția HP Multiseat:  



- permite reducerea numărului de unități centrale fizice 
- elimină complexitatea unei multitudini de cabluri care să încarce spaţiul de lucru sau care să ocupe 

sursele de alimentare cu energie electrică 
- elimină zgomotul făcut de eventuale unităţi suplimentare şi costurile şi timpul necesare întreţinerii 

lor.  
 
HP asigură echipamentul hardware, driverele software și cablurile şi, împreună cu Microsoft Windows 
MultiPoint Server, oferă școlilor soluția ideală pentru a dota cu costuri minime săli de clasă, săli de 
lectură conectate la Internet sau laboratoare informatice.  
 
Andrei Partenie, Corporate Enterprise & Public Account Manager, HP România: „Școlile din România, în 
special cele din zonele rurale, nu au acces la tehnologie iar raportul dintre numărul de calculatoare și 
numărul elevilor este foarte mic – acestea sunt provocări reale ale sistemului educaţional românesc. 
Soluţia HP Multiseat oferă un răspuns practic și eficient din punctul de vedere al costurilor, oferindu-le 
școlilor posibilitatea de a dubla, cu același buget, numărul de elevi ce au acces la tehnologie în scop 
educațional.” 
 
Impact 
În şcoala din Poieni sunt înregistraţi 140 de elevi în clase primare şi gimnaziale şi 19 cadre didactice, în 
timp ce şcoala din Schitu Duca sunt înregistraţi 60 elevi şi 3 cadre didactice în ciclul primar. Experienţa 
de învăţare este diferită de la o locaţie la alta: platforma are aplicaţii mult mai complexe pentru elevii 
din clasele mari din şcoala Poieni, fiind utilizată atât la prezentări de lecţii din domenii diverse, testări, 
cât şi la ore de informatică sau pentru lucru individual. La Schitu Duca, elevii de vârste mici folosesc 
platforma, în general, pentru prezentări la lecţiile de clasă.  
 
Beatrice Coca, Director, Școala din Schitu Duca: „Instalarea acestei platforme în şcoala noastră a fost un 
eveniment aşteptat şi fericit, întrucât nu aveam posibilităţi de modernizare a reţelei actuale de 
calculatoare, depaşite fizic şi moral. De când echipamentele au fost instalate, profesorii şcolii noastre au 
susţinut aici, zilnic, ore de clasă, din cele mai diverse domenii. Practic, mai toate orele se pot ţine aici: 
istorie, geografie, matematică, fizică, biologie.”  
 
Un alt avantaj al soluţiei este că se instalează şi se utilizează uşor şi nu necesită cunoştinţe specializate 
de tehnologia informației. „Administratorul reţelei este, desigur, profesorul de informatică, dar fiecare 
profesor care îşi ţine ora în laborator, indiferent de specialitate, administrează cu uşurinţă reţeaua în 
timpul orei, în funcţie de obiectivele sale la clasă”, mai spune Beatrice Coca.  
 
HP MultiSeat și Microsoft MultiPoint Server permit profesorului aflat în sala de clasă să vizualizeze 
miniaturi de ecran pentru fiecare terminal conectat şi să monitorizeze activitatea elevilor. Profesorul 
poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele, poate bloca o aplicaţie, poate bloca accesul la 
anumite site-uri Web sau poate limita accesul elevilor la o singură aplicaţie, cea care rulează pe 
calculatorul gazdă, asigurându-se că elevii se concentrează la lecţia predată. Beatrice Coca: „Elevii noştri 



au folosit până acum platforma pentru a asista la prezentări de lecţii dar au dat şi teste sau chestionare, 
pe care profesorul le poate monitoriza în timp real”. 
 
Pe fiecare terminal elevii îşi pot crea foldere individuale, unde îşi stochează fişierele create în cursul 
orelor.  Prin funcția de deconectare, elevii pot întrerupe activitatea la terminal fără a pierde informațiile 
şi, chiar dacă în absenţa lor, alţi elevi au utilizat calculatorul, nu trebuie decât să se conecteze din nou 
pentru a-şi relua activitatea. 
 
Există mai multe modalităţi de administrare a conturilor în reţea, în funcţie de necesităţile fiecărei şcoli. 
Astfel, se pot crea conturi de utilizatori individuale, accesibile printr-un nume de utilizator şi parolă unice 
pentru fiecare elev sau se pot crea conturi de utilizatori generice pentru fiecare terminal. O a treia 
opţiune este disponibilă în cazul în care se instalează sisteme multiple Windows MultiPoint Server, 
disponibile pentru reţele mai complexe. „Noi am ales a doua variantă, prin care am creat câte un cont 
de acces cu nume de utilizator şi parolă pe fiecare terminal de lucru, întrucât era mai uşor de gestionat 
din punct de vedere administrativ, presupunând mai puţin timp şi resurse pentru actualizarea anuală a 
conturilor”, declară Beatrice Coca, directorul şcolii. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să se conecteze 
mereu la acelaşi terminal pentru că doar acolo îşi regăsesc folderele create.  
 
Soluţia HP Multiseat și Microsoft MultiPoint Server nu se adresează exclusiv mediului educațional, ci și 
altor organizații mici și mijlocii şi s-a dovedit foarte eficientă şi în instituţii din domeniului sănătății. 
Beneficiul principal al soluţiei este faptul că permite accesul clienţilor la cele mai noi tehnologii în 
schimbul unui cost redus de instalare și exploatare. Deoarece nu sunt necesare cunoștințe IT pentru 
administrare, soluția poate ajuta orice profesor să țină cursuri aplicate și interactive, oferindu-le elevilor 
informații în timp real. În plus, soluţia reduce consumul de energie cu până la 80% față de utilizarea 
calculatoarelor individuale, ajutând astfel şcolile să realizeze economii importante.  
 
Mihai Mihalache, Primar, Comun Schitu Duca: „Parteneriatul cu Microsoft şi HP a adus un mare beneficiu 
copiilor din comuna noastră, prin facilitarea accesului la calculator şi, astfel, oferirea unui avantaj 
educaţional major. Este extrem de important să le poţi oferi copiilor din mediul rural echipamente şi 
resurse în pas cu dezvoltarea tehnologică, pentru ca ei să poată concura în deplină egalitate de 
cunoştinţe şi deprinderi cu alţi copii, indiferent de statut şi posibilităţi financiare, pentru a deveni adulţi 
educaţi și pregătiţi pentru viaţă. Apreciez efortul Microsoft şi HP de a sprijini instituţiile educaţionale din 
mediul rural şi de a contribui la o educaţie mai bună pentru copiii noştri”. 
 
Pe scurt 
 
Organizaţia 
Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi, are 687 elevi, din care 140 învaţă în unitatea 
centrală din satul Poieni, iar restul în celelalte 6 locaţii din cele 8 sate componente ale comunei. 
 
Situaţia 



Situaţia economică la nivel local şi naţional nu permitea şcolii să achiziţioneze calculatoare noi, 
moderne, cu toate programele software necesare, să le instaleze şi să le întreţină la parametri optimi. 
Scoala dispunea de 10 calculatoare vechi, fără licențe software, achiziţionate în urmă cu 6 ani. Mulţi 
dintre elevii şcolii nu au posibilităţi în familie pentru a cumpăra un calculator, astfel că este necesar să 
deprindă lucrul pe calculator în cadrul şcolii. 
 
Soluţia 
HP MultiSeat, o platformă formată dintr-o unitate centrală şi 5 terminale de lucru dotate cu monitoare, 
tastatură şi maus, împreună cu Microsoft MultiPoint Server. Acestea au fost instalate în 2 locaţii din cele 
7 ale şcolii. 
 
Beneficii 
- experienţă nouă de învăţare şi de predare 
- profesorul poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele sau poate închide aplicaţii de pe 

terminale 
- soluţia poate fi utilizată pentru prezentări, testări și lucru individual 
- ușurință în instalare şi utilizare, fără pregătire IT avansată 
- soluţie ergonomică, reduce numărul de cabluri și de unităţi fizice, îmbunătățește confortul fonic 
- soluţie economică, reduce consumul de energie 
- acces controlat prin nume de utilizator şi parolă 
- spațiu de lucru individualizat pentru fiecare elev 
 
 
Software 
Microsoft Windows MultiPoint Server 
 
Parteneri 
HP România  
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” BUCUREȘTI – POVESTEA UNUI PORTAL 
EDUCAȚIONAL UNIC ÎN EUROPA 
53 DE PROFESORI ŞI 754 ELEVI DE LA LICEUL „GRIGORE MOISIL“ DIN BUCUREŞTI 
UTILIZEAZĂ LEARNING GATEWAY, O PLATFORMĂ  SPECIAL CONCEPUTĂ DE  MICROSOFT 
SĂ AJUTE PROCESUL DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
În anul 2007, profesorii de la Liceul Grigore Moisil din Bucureşti, au avut curajul de a fi prima şcoală 
din sud estul Europei cu un portal educaţional „Learning Gateway” implementat de Microsoft. Soluţia 
construită pe baza tehnologiei Microsoft oferă un site dedicat, un spaţiu virtual pentru fiecare proiect, 
în cadrul unui portal dezvoltat pe intranet-ul propriu al liceului, „Moisil live”.  
 
„Learning Gateway” nu este un produs, un pachet pe care îl poţi cumpăra ca atare, ci este un cadru 
conceput să sprijine procesul de învăţământ, perfect adaptat şi modulat în funcţie de nevoile celui care îl 
va utiliza şi care integrează instrumente deja cunoscute. 



 
În anul 2007, profesorii de la Liceul „Grigore Moisil” din Bucureşti au făcut ca această școală să fie prima 
din sud-estul Europei care implementează un portal educațional cu ajutorul conceptului Learning 
Gateway, creat de Microsoft pentru educație. Prin Learning Gateway, liceul beneficiază de un cadru prin 
care tehnologia informației sprijină actul educațional. Conceptul este perfect adaptat și modulat în 
funcție de cerințele utilizatorilor și integrează instrumente software Microsoft deja cunoscute. 
 
Ioana Neacşu, Director al Liceului „Grigore Moisil”, despre impactul Learning Gateway:  
„Pentru noi acest portal a devenit o parte a şcolii, o componentă zilnică a activităţii noastre. În cei patru 
ani de când am reuşit să-l punem în funcţiune s-a transformat în instrumentul de lucru indispensabil, iar 
tot ceea ce înseamnă informaţie relevantă în cadrul Liceului „Grigore Moisil“ este stocat, transmis şi 
recepţionat prin intermediului portalului”. 
 
Implementare  
Implementarea proiectului a început în anul 2007, fiind prima școală din S-E Europei care a avut curajul să 
implementeze un astfel de proiect. Înainte de 2007 mai existau doar în Marea Britanie astfel de sisteme 
funcționale. 
Profitând de o foarte bună colaborare pe care am avut-o anterior cu Microsoft România dar și de granturile de 
dezvoltare școlară, care aduceau cu sine și o cotă de finanțare a proiectelor aprobate, acordate de Ministerul 
Educației și Cercetării, Colegiul Național ”Grigore Moisil” a aplicat și a câștigat implementarea proiectului. Parte din 
finanțarea acestui proiect s-a realizat prin fonduri guvernamentale implicând și o co-finanțare din partea 
partenerilor din proiect.  
Parteneri:  

 Microsoft pentru platforma Learning Gateway 
 SIVECO 
 Primăria Sectorului 6  

După implemantare portalul a devenit ca o parte a școlii, ca o componentă zilnică a activității elevilor și 
profesorilor de aici.  
”Când te obișnuiești cu un lucru nu mai conștientizezi valoarea lui pentru că îl ai permanent la îndemână și ți se 
pare normal să fie așa. Însă la începutul verii anului 2013 am avut probleme tehnice și pentru circa 2 luni am rămas 
fără portal. Abia atunci am realizat cât de indispensabil a devenit pentru noi toți, în sensul că tot ce înseamnă 
informație relevantă în cadrul organizației noastre, era purtat, transmis și recepționat prin intermediul portalului. 
Acesta are două aspecte extrem de importante: în afară de componenta educațională este un mediu virtual de 
învățare, în sensul că aici sunt postate portofoliile copiilor, proiectele noastre, rezultatele procesului de învățare.” 
Declară Ioana Neacșu, Directorul Colegiului.  
În momentul implementării proiectul a existat și o dozp de scepticism, în primul rând pentru că la momentul acela, 
o mică parte dintre profesori știau să utilizeze mijloace IT și pentru comunicare și în procesul didactic. Proiectul de 
realizare a platformei a inclus și o componentă de formare  a cadrelor didactice, care au parcurs un modul de 
formare pentru a ști să utilizeze portalul.  
 
Beneficiile colaborării cu Microsoft 
În primul rând platforma este Microsoft. Pe de o parte este portalul, pe de altă parte este “Partners in learning”. 
Faptul ca Liceul Grigore Moisil a avut portalul și l-a dezvoltat le-a permis să devină parteneri în rețeaua mondială 
pentru educație “Partners in learning”.  
 
Beneficii generale:  

1. Creștere dovedită a performanței școlare 



2. Auto-învățare în locul memorării  
3. Acces ușor și în timp util la informații  
4. Oportunităţi sporite de păstrare şi arhivare a istoricului oferite atât profesorilor cât şi elevilor 
5. Un excelent mijloc de comunicare între toate părțile 
6. Simplitate și ușurință de utilizare 

 
Evoluție 
Proiectul este într-o continuă evoluție și noi componente se adaugă pe măsură ce apar noi cerințe 
cărora Portalul portalul trebuie să le răspundă.  
(aici ar trebui să completăm cu lista noilor funcțiuni și beneficiile aduse de acestea) 
 
Funcționalități 
Comunicare și colaborare: Portalul este un mediu prin care se comunică nu doar cu elevii, ci şi cu părinţii acestora. 
În plus, profesorul uită că este magistru şi nu mai stă cu spatele la elevi şi faţa la tablă, ci devine parte din echipă, 
parte din cercul reunit în jurul calculatorului. 
Arhivare: activitățile desfășurate în cadrul liceului sunt înregistrate pe foi electronice și arhivate. Liceul 
„Grigore Moisil” păstrează istoricul datelor circulate în interiorul portalului în ultimii 4 ani de activitate. 
Stocare: portalul este un mediu virtual de învăţare unde sunt postate portofoliile copiilor, proiectele profesorilor, 
rezultatele procesului de învăţare. 
 

COLEGIUL NAȚIONAL DE  INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ - MICROSOFT WORLD TOUR 
SCHOOL 
 
Colegiul Național de informatică Piatra Neamț este singura școală din România selectată să ia parte la programul 
Microsoft Showcase School Programe. După 5 ani de munca grea în parteneriat cu Microsoft au reușit sa intre in 
elita educației la nivel global, iar în noiembrie 2014 a intrat pe lista celor 150 de școli de elită din 75 de țări 
participante în program.  
Microsoft recunoaște astfel tot efortul depus de profesorii și elevii Colegiului Național de Informatică, nu doar pe 
perioada selecției, dar în tot procesul educațional, pentru a crește nivelul de personalizare și implicare în procesul 
de învățare, atât pentru profesori cât și pentru elevi.  
Istoric 
Înființat cu mai bine de patru decenii în urmă, CNI este singura unitate de profil din județul Neamț cu toate clasele 
de profil real. Strategia școlii urmărește responsabilizarea elevilor față de propriul lor traseu profesional dar și 
implicarea în rezolvarea problemelor comunității locale.  În ceea ce privește componenta inovatoare a activității 
educative, CNI reșește să dezvolte proiecte naționale și internaționale abordând o viziune transdisciplinară prin 
abordarea de cursuri opționale transcurriculare.   
Ajutati de tehnologie profesorii și elevii colegiului dezvoltă un nou tip de educatie, în care  elevul nu este doar 
obiectul procesului educațional, ci mai ales subiectul acestuia. Manualele digitale, lecțiile video și aplicațiile diverse 
care aduc realitatea mai aproape de teorie au transformat CNI într-o școală tot mai pregătită de era digitală și mai 
aproape de mediul de afaceri și oportunitățile reale de dezvoltare și angajare ale elevilor săi.   
 
Colegiul în cifre  
920 elevi  
64 profesori  
3 Microsoft Expert Educator  
 



Tehnologie  
Laboratoarele dispun de software educațional și general și permit desfășurarea lecțiilor cu ajutorul Microsoft 
Office; AeL versiunea 6.0; Video proiectie; Audiții diverse. 
Laboratoarele integrează echipamente video și audio, proiectoare, smartboard-uri, sisteme audio, computere și 
laptopuri care permit elevilor și profesorilor să lucreze într-un mediu stimulant De fapt, fiecare elev  poate accesa 
cursul și testele de pe propriul său calculator, permițându-le acestora să învețe într-un mod interactiv.   
 
Elevii utilizează tablete Microsoft Surface RT  și Kinect / Xbox ceea ce îi ajută să se adapteze cu rapiditate la noile 
tehnologii. Recent introduse în curriculum  educațional, tabletele  sunt folosite începând cu clasa a cincea și până 
la clasa a X-a, permițând utilizarea unor practici de predare inovative care să conducă către incluziunea digitală a 
elevilor. Elevi și profesori utilizează Office 365 pentru a colabora pe proiecte diferite, atât în cadrul școlii cât și în 
afara acesteia.  
 
Parteneriatul cu Microsoft oferă CNI, prin selectarea acestei instituții în programul World Tour School posibilitatea 
de a-și demonstra competitivitatea pe piața educațională națională și internațională, după ce în urmă cu patru ani 
a fost admis în rândul școlilor Pathfinder, iar din 2011 a devenit școală mentor în programul ”Parteners in 
learning”.  
 
Academia Microsoft, care funcționează în cadrul CNI și Centrul de testare Certiport, prin intermediul căruia 
profesorii și elevii au posibilitatea de a se perfecționa în domeniul IT, sunt alte două importante realizări care au 
contribuit la selectarea CNI pentru a face parte din World Tour School.  
 
Despre Microsoft World Tour School  
 
Microsoft World Tour School este un program global, care include 3700 MIE Experts, 400 Showcase schools, 800 
MIE Experts in 400 showcase schools, 250 Student Ambassadors in 85 Showcase schools.  
 

COLEGIUL EMANUIL GOJDU DIN ORADEA: A ZECEA ACADEMIE MICROSOFT DIN ROMÂNIA   

 

Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este cea de-a treia școală din România care a reușit să intre pe lista celor mai 
performante școli Microsoft Showcase School în anul 2012. Această nouă reușită este urmarea unor performanțe 
mai vechi, precum reușita organizării Academiei Microsoft în cadrul școlii sau certificarea ca Centru de Testare 
CERTIPORT.  
În anul 2013 – 2014, din rețeaua școlară din România doar trei dintre școli au reușit să intre pe lista Microsoft 
Showcase School. Este vorba despre Colegiul Național ”Grigore Moisil”din București, Colegiul Național de 
Informatică din Piatra Neamț și Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.  
Microsoft Showcase School sunt o rețea de școli performante, unde conducerea școlii împărtășește o puternică 
dorință de schimbare și evoluție. Aceștia au reușit să creeze în școlile lor medii inovative de învătare, unde elevii 
contribuie pozitiv la propriul lor proces de creștere și la schimbarea procesului de învățare.  
Datorită rezultatelor obținute în decursul anilor de către cadre didactice din catedra de informatică, 
precum și a rezultatelor obținute de elevi la competițiile de profil, începând cu noiembrie 2012, Colegiul 
Național „Emanuil Gojdu” din Oradea a devenit una din cele 10 Academii Microsoft din România. 



Datorită performanțelor lor deosebite, la finele anului 2011, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din 
Oradea a devenit Academie CISCO. Apoi, în anul școlar 2011-2012, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” a 
devenit una din cele 10 academii Microsoft din România.  
 
Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este una dintre cele mai mari școli din țară cu rezultate excelente în 
ultimii ani și cu un management performant care a reușit să schimbe fundamental procesul de învățare 
din școală.  
 

COLEGIUL GERMAN GOETHE BUCUREȘTI – APLICAȚIA ADSERVIO  
 
Istoric 
Colegiul German Goethe este școala care continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din 
București, fiind înființată cu peste 250 de ani în urmă Școala se află în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană. Cunoașterea 
limbii germane este o condiție pentru înscrierea  la aceasta școala. 
 
Soluție  
Conducerea Colegiului Goethe a acceptat provocarea Adservio de a implementa un sistem inovativ de 
management școlar. Adservio este singurul sistem interactiv de management şcolar care îmbunătăţeşte vizibil 
activitatea în instituţiile de învăţământ. Modulele Adservio sunt interconectate şi se adresează tuturor celor 
implicaţi în activitatea de educare a tinerilor. Adservio oferă soluţii dedicate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Secretariat, Directori, Inspectorat, Profesori, Părinţi, Elevi. 
 
Beneficii pentru unitatea de învățământ, Directori și Secretari 
Adservio oferă instant toate informaţiile necesare, fără a mai fi nevoie de a căuta prin rapoarte, cataloage și 
dosare. Printr-o simplă accesare, Adservio pune la dispoziţie rapoartele de activitate ale cadrelor didactice, 
permite vizualizarea cataloagelor în format electronic, generarea rapoartelor către Inspectorat și Ministerul 
Educației și Cercetării Științifice şi oferă informații actualizate despre orice activitate din școală. Altfel spus, 
directorii au acces la orice informaţie, de absolut oriunde. 
În cadrul școlilor care au ales Adservio, rata absenteismului a scăzut cu 60%, iar in unele cazuri media pe clasă a 
crescut cu 1 punct. 
 
Beneficii elevi 
Elevii au la dispoziție o mulțime de instrumente toate la un click distanță. Ţin legătura cu prietenii de la şcoală şi 
creează grupul lor de discuţii, lucrează împreună la teme şi proiecte, încarcă pozele favorite şi le arată prietenilor. 
Cu Adservio pot oricând să verifice situația școlară, de la plusuri și minusuri primite pentru activitatea la ore, până 
la note, absențe și chiar probabilitatea de ascultare la o anumită materie. 
Alte beneficii: 

o Descoperă mai multe despre personalitatea lor, despre facultatea şi chiar despre cariera care li se 
potriveşte cel mai bine. 

o Pot trimite profesorilor temele şi proiectele direct, fără a mai fi nevoie de cd-uri, memory stick-uri sau alte 
medii de stocare. 

o Află notele primite de la profesori chiar şi când notarea se realizează seara de acasă și nu trebuie să mai 
aștepte până la ora următoare. 

o Au acces la cărţi gratuite şi la o librărie cu peste 10 000 de titluri. 
 
Beneficii Părinți 
Părinții au acces de oriunde și oricând la situația școlară a copilului. Văd unde se situează copilul faţă de media pe 
clasă şi pe şcoală. Află rapid evoluţia sa de la o zi la alta şi sunt informați instant, prin mesagerie, de către profesori, 
diriginte, secretariat sau chiar de conducerea școlii. 



 
Învăţători, profesori şi diriginţi 
Adservio preia o parte din munca învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor şi generează cu un singur click rapoartele 
către conducerea unității. Cu Adservio pot introduce rapid note şi absenţe, au acces oricând şi oriunde la orarul 
personal şi nu numai. Aplicația generează statistici legate de performanţa clasei şi elimină timpii acordaţi 
raportărilor semestriale şi anuale. Cu ajutorul Adservio profesorii sau diriginții nu mai trebuie să calculeze medii şi 
să numere note sau absenţe. Au oricând posibilitatea să comunice cu părinţii şi elevii şi să le transmită materiale şi 
informaţii educative utile. 
 
Beneficii ISJ și Minister 
Ministerul are la îndemână datele școlare actualizate la minut. 
RAPOARTE - Posibilitate de preluare directă a rapoartelor necesare Ministerului, din bazele de date ale 
Inspectoratelor și școlilor   
STATISTICI - Acces facil la rapoarte și date statistice globale, specifice, individualizate generate automat   
INFOMAȚII ACTUALIZATE - Acces la informații actualizate (bursieri, zone de proveniență, cazuri sociale, 
apartenență la religie, vârstă)   
COMUNICARE RAPIDĂ - Comunicare directă cu inspectori, directori, secretariat, cadre didactice prin intermediul 
mesageriei 
 
Pe scurt, Adservio înseamnă educație la standarde europene: 

o Acces la informația școlară oricând și de oriunde: note, absențe, scutiri 
o Internet în fiecare sală de clasă 
o Elevii pot afla probabilitatea de ascultare 
o Acces la clasamentul clasei 
o Comunicare mai ușoara cu profesorii și colegii 
o Test psihologic de autocunoaștere 
o Librărie online cu manuale școlare 
o Dotare cu echipamente IT a întregii școli 

 
 

MEDIUL UNIVERSITAR  

CENTRUL DE VIZUALIZARE AVANSATĂ  
 
Proiectul iniţiat de fostul rector al USAMV Iaşi, în prezent preşedinte al Senatului, prof. Gerard Jităreanu, 

a costat 4,5 milioane de dolari, 3 milioane de dolari fiind 
contribuţia companiei americane NavTech din dorinţa de a-şi 
promova proiectul în sud-estul Europei, iar restul sumei 
provenind de la Ministerul Educaţiei.  
Laboratoarele constituie un principal centru de atracție 
pentru diferiți vizitatori ai universității. În el lucreaza în 
principal studenții din anul I și al II-lea de la un număr de 43 
de discipline. Laboratoarele sunt certificate de către Asociaţia 
Internaţională a Centrelor de Vizualizare Avansată pentru a 

folosi expertiza Universităţii în folosul educaţiei globale şi al instruirii în sectorul alimentar al 
infrastructurii critice. 
 



Tehnologia de ultimă generaţie, folosită şi de armata 
americană în războiul din Irak, permite studenţilor şi 
profesorilor simulări în tridimensional a activităţilor care se 
derulează în cadrul procesului instructiv-educativ. Cele cinci 
laboratoare din care este format Centrul de Vizualizare 
Avansată oferă capabilităţi 3D şi de teleprezenţă sunt: 
laboratorul pentru experienţe şi descoperiri, laboratorul de 
instruire imersivă, laboratorul de instruire vizuală, 
laboratorul de teleprezenţă şi laboratorul de dezvoltare.  
 

Laboratorul de Tele-Prezenţă oferă un mediu inovativ pentru instruirea avansată la distanţă şi interacţiune umană, 
ce implică contact cognitiv si vizual direct, permiţând o colaborare mai eficientă între idei, educaţie şi descoperiri. 
Permite universităţii realizarea de cursuri la distanţă fără restricţii geografice sau de timp. 

 
Laboratorul de Educaţie Imersivă oferă un mediu CAVE (Cave Automatic Virtual Enviroment), de 
imersie/implicare virtuală într-un proces sau fenomen, pentru a creea o experienţă reală a învăţării 
prin practică. Laboratorul oferă vizualizarea pe un display de la 2 la 8 pereţi (laboratorul din Iaşi 
dispune de 4 pereţi). Cu alte cuvinte, cu ajutorul ochelarilor speciali, cei care folosesc CAVE pot 
vedea obiecte plutind în aer şi se pot plimba în jurul lor, putând astfel să le observe caracteristicile. 
 
Laboratorul de Experienţă şi Cercetare oferă o metodă incitantă şi inovativă pentru transferul de 
cunoştinţe, astfel încât audienţa să poată descoperi noi idei şi concepte prin "edutainment" 
(Educaţie şi diverstiment). În Aula „Haralamb Vasiliu“ de la USAMV în care se află acest laborator a 

fost amplasat cel mai mare ecran 3D din Europa.  

LABORATORUL DE INSTRUIRE VIZUALĂ OFERĂ UN MEDIU DE 
INSTRUIRE STIMULANT ŞI INCITANT, PRIN CARE STUDENŢII ŞI 
PROFESORII ÎŞI POT COMUNICA, VIRTUAL ŞI VIZUAL, IDEILE ŞI 
DESCOPERIRILE. LABORATORUL DE INSTRUIRE VIZUALĂ OFERĂ UN 
MEDIU CREATIV ŞI STIMULANT, ASTFEL ÎNCÂT STUDENŢII ÎŞI POT 
COMUNICA VIRTUAL ŞI VIZUAL PROPRIILE IDEI ŞI DESCOPERIRI. 
OBIECTELE 3D PLUTESC ÎN MIJLOCUL CLASEI, TRANSFORMATĂ 
ÎNTR-UN SPAŢIU 3D INTERACTIV.  

Laboratorul de Dezvoltare oferă conţinutul 3D al dezvoltării ciclului de viaţă într-un proces sau fenomen, pentru a 
susţine iniţiativele educaţionale la distanţă şi cele bazate pe simulări, pentru dezvoltarea economică a forţei de 
muncă.  

Cadrele didactice ale instituției au observat o creștere a pregătirii studenților și o creștere a înțelegerii 
unor subiecte care înainte erau mai greu de explicat. Fără discuție s-a realizat și îmbunătățirea 
considerabilă a actului didactic. Tehnicile de predare sunt explicate mult mai simplu, iar universitatea a 
creat o bază de date cu privire la metodele și subiectele proiectate în 3D doar cu ajutorul colectivului 



nostru, fără a cumpăra niciun program, practic am adaptat tehnologia. Prof. Univ. Dr. Ioan Țenu, 
Prorector responsabil cu activitatea educațională 
 

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MICROSOFT ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII 
ATHENAEUM BUCUREȘTI 
Istoric 
Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca instituție particulara de învatamânt 
superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional 
de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către 
ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”. Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 25 ani de existenţă, întreaga 
atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii 
cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în 
spaţiul intern, european, internaţional. 
 
Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor 
didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al 
învăţământului este adecvat pieţei „produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul 
dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului 
educaţional. 
 
Soluție 
În mediul universitar, cursanții și profesorii utilizează tehnologiile Microsoft  ca platformă comună de învățare și 
predare datorită ușurinței în utilizare și a performanțelor ridicate la un înalt nivel. Echipa suport IT din cadrul 
universității utilizează și administrează cu eficiență serverele bazate pe sisteme de operare în rețea, Microsoft 
Server și a stațiilor de lucru cu sistem de operare Windows. Crearea și gestionarea conturilor de utilizatori în cadrul 
grupurilor de studenți, masteranzi și profesori este deosebit de facilă și reușește să organizeze activitatea didactică 
pe ani de studii și specializări astfel încât posibilitățile de lucru în cadrul diferitelor activități practice sunt mult 
îmbunătățite. Activitățile practice desfășurate în cadrul laboratoarelor și seminariilor se desfășoară într-un mod 
plăcut, ce pune accentul pe lucru în echipă și potențează creativitatea și spontaneitatea datorată facilităților 
extrem de numeroase puse la dispoziție de platforma Microsoft.  
 
Lucrul colaborativ în cadrul universității este esențial și necesar în dezvoltarea aptitudinilor practice și reprezintă o 
metodă facilă de a pune în practică elementele teoretice expuse în cadrul cursurilor, iar tehnologiile Microsoft 
răspund cu eficiență și ușurință la astfel de cerințe. Metodele moderne de învățare presupun utilizarea aplicațiilor 
de tip e-Learning, ce au avantajul de a impune un ritm propriu de învățare, acces la materiale cu dinamică și 
conținut interactiv, transcrierea cursurilor în format digital, crearea de laboratoare virtuale, lecții practice și 
documentarea prin intermediul bibliotecilor digitale.  
 
Microsoft pune la dispoziție platforma ca bază pentru instalarea și configurarea unor sisteme de tip e-Learning și 
impune o gamă de standarde înalte pentru aplicații de ultimă generație accesibile prin intermediul Internet-ului, 
iar pentru administratorii de infrastructură și dezvoltatorii de conținut digital sunt puse la dispoziție instrumente 
necesare de creare conturi, acordare roluri, dezvoltare lecții interactive necesare unui proces modern de învățare 
on-line. În cadrul universității Athenaeum, platforma Microsoft are un rol esențial prin intermediului produselor 
software de la nivelul serverelor, a stațiilor de lucru în rețea și a aplicațiilor din suita Office, ce permit desfășurarea 
activităților didactice la un nivel înalt, centrat pe performanță și educație superioară. Alegerea platformei 
Microsoft este o alegere naturală, bazată pe sustenabilitate, fiabilitate și performanță necesară activităților de 
învățare, predare, practică în laboratoare și de studiu individual și în echipă.  
 



Pregătirea viitorilor absolvenți necesită instrumente moderne de comunicare și colaborare, 
iar utilizarea tehnologiilor Microsoft reprezintă soluția competitivă și eficientă, astfel încât 
integrarea și angajarea în companii de succes sau dezvoltarea de afaceri pe cont propriu 
reprezintă un scop ușor de realizat. În procesul managerial apreciez standardele înalte de 
calitate și performanță oferite de tehnologiile Microsoft, iar rezultatele obținute reflectă 
eforturile susținute de cadrele didactice în activitățile de predare și transmitere de 
cunoștințe, dar și nivelul de pregătire obținut de absolvenți ce reușesc să aplice 
competențele dobândite. Platforma Microsoft reprezintă suportul pentru excelență în 
educație și cercetare, fapt ce recomandă o bună colaborare între mediul universitar și 
tehnologiile IT de ultimă generație. – Prof. Univ. Dr. Emilia Vasile, Rector 
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Toate spitalele din judeţul Harghita au fost interconectate la un sistem informatic 
ultramodern, în premieră naţională 
Toate spitalele din judeţul Harghita au fost interconectate printr-un sistem informatic ultramodern, 
realizat cu fonduri europene, care dă posibilitatea medicilor specialişti să aibă acces la datele 
medicale ale pacienţilor pe care-i tratează, dar permite şi pacienţilor să-şi consulte dosarul medical. 

Proiectul se intitulează "E-sănătate, servicii medicale de calitate - sistem informatic medical la nivelul 
judeţului Harghita", a fost gândit de specialiştii Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc , a 
fost finanţat cu peste şapte milioane de lei, prin Programul Operaţional Sectorial. 

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, dr. Demeter Ferenc, a declarat, la 
evenimentul de închidere al proiectului, că toate cele cinci spitale din judeţ au fost conectat printr-
un sistem informatic integrat, unitar, care funcţionează şi care permite o evidenţă mult mai precisă şi 
un circuit informaţional mai rapid la datele pacientului. 

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc a explicat că în cazul unui pacient din 
Odorheiu Secuiesc, de exemplu, care a suferit un accident grav şi este transportat la Miercurea Ciuc, 
medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe pot avea acces la datele sale şi antecendentele medicale, 
dacă a fost vreodată în spital sau dacă medicul de familie a încărcat datele sale în sistem. Medicii mai 
pot avea acces la informaţiile despre bolnavul respectiv şi din fişa electronică a pacientului. 

Sistemul informatic are inclus şi un portal medical care permite pacientului accesarea propriului 
dosar electronic de sănătate, care conţine datele personale, accesibile în mod securizat, istoricul său 
medical, rezultatele investigaţiilor efectuate, tratamentele pe care le urmează sau eventualele 
intoleranţe la anumite substanţe medicale. Dosarele electronice ale pacienţilor sunt stocate într-o 
bază de date centrală la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc şi accesibile oricărei unităţi 
medicale din judeţ, medic de familie sau pacient autorizat, conectat la sistem. 

Managerul de proiect, Ferencz Huba, a spus că sistemul poate fi accesat şi de pe telefonul mobil, în 
cazul în care medicul nu se află în faţa unui calculator, în acest fel putând avea acces, spre exemplu, 
rezultatele de laborator ale diverselor analize sau la radiografii. Cele cinci spitale conectate la acest 
sistem sunt cele din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa şi Tulgheş. 

Proiectul "E-sănătate, servicii medicale de calitate - sistem informatic medical la nivelul judeţului 
Harghita" are o valoare de aproximativ 7,4 milioane lei şi a fost finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice". Cofinanţarea de 2 la sută, pentru toate 
spitalele partenere, care se ridică la aproape 100.000 lei, a fost suportată din bugetul Consiliului 
Judeţean Harghita. 

 

Ambulatorul de specialitate al spitalului "Sf. Spiridon Racovița" din Mioveni a fost 
complet reabilitat 
Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Mioveni anunţă finalizarea proiectului "Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatorului de specialitate din cadrul Spitalului Sf. 
Spiridon Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş" - proiect depus în cadrul Programului Operaţional 
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Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul Major de 
Intervenţie 3.1 "Reabilitarea / modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate". 

Beneficiarul acestui proiect este Unitatea administrativ- teritorială Oraşul Mioveni, autoritatea de 
management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar organismul 
Intermediar - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 19 luni, valoarea totală a proiectului este de 
3.674.716,96 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 2.378.490,40 lei. Obiectivul 
general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a infrastructurii serviciilor de sănătate, 
existente la nivelul oraşului Mioveni. 

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt locuitorii oraşului Mioveni, respectiv peste 35.000 de persoane 
la care se adaugă populaţia din mediul rural, din localităţile adiacente oraşului Mioveni (Miceşti, 
Stâlpeni, Dobreşti, Beleţi-Negreşti), având în vedere că prin dotarea ambulatoriului cu echipamente 
performante va creşte gradul de accesibilitate al pacienţilor la serviciile oferite de cadrele medicale 
din cadrul Ambulatoriului de specialitate din oraşul Mioveni. Tot beneficiari sunt şi angajaţii 
Ambulatoriului de Specialitate care îşi vor desfăşura activitatea într-un mediu plăcut, dotat cu 
echipamente medicale de ultimă generaţie fapt ce va determina creşterea eficienţei şi 
profesionalismului muncii prestate de către aceştia. 

Consiliul Local al oraşului Mioveni, în calitate de administrator al infrastructurii reabilitate, 
modernizate şi dotate prin acest proiect, va înregistra economii la bugetul local prin scăderea 
costurilor de întreţinere şi reparaţie a echipamentelor şi spaţiilor existente. 

 

Consilierii locali din Reşiţa au aprobat înfiinţarea unei baze de recuperare pentru 
afecţiunile locomotorii 
Consilierii locali din Reşiţa au aprobat înfiinţarea unei baze de recuperare pentru afecţiunile 
locomotorii, valoarea investiţiei fiind de 550.000 de lei. Banii provin dintr-un excedent bugetar din 
închirierea spaţiilor medicale din policlinică. 

"Suma va fi folosită, în premieră pentru oraş pentru realizarea unui proiect tehnic, în vederea 
amenajării unui bazin de recuperare ce lipseşte la Reşiţa. Mă gândesc la acele afecţiuni locomotorii. 
Locaţia pe care am găsit-o, să nu mai cheltuim banii pe construirea de imobile, este în clădirea de 
vis-a-vis de Poliţie, la grupul şcolar. Acolo este o clădire care se pretează pentru o astfel de investiţie. 
Proiectul vizează, practic, modernizarea acelui spaţiu şi, bineînţeles, dotarea lui cu cele 
corespunzătoare: bazin, vestiare şi anexe, spaţiu medical, apoi căi de acces, pentru că acolo reşiţenii 
să se poată recupera din punctul de vedere al afecţiunilor locomotorii", a declarat, la finalul şedinţei, 
primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu. 

Investiţia ar însemna proiectarea spaţiului medical pentru recuperarea hidro-kinetoterapeutică, 
pentru care a fost alocată suma de 50.000 lei, precum şi amenajarea spaţiului, ceea ce înseamnă o 
investiţie de peste 346.000 lei. Consilierii locali au aprobat suma de o 100.000 de lei pentru 
reabilitarea şi dotarea unor cabinete medicale, în aceeaşi locaţie. 

 

Oraşul Cavnic are propria staţie SMURD 
Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a declarat că ISU Maramureş va deschide o staţie SMURD 
pentru nevoile oraşului. "Din bugetul local am alocat iniţial suma de 150.000 de lei ca ulterior să 
ajungem la 250.000 de lei, suma toată a investiţiei pentru a putea organiza şi dota punctul de 
intervenţie cu infrastructura necesară. La începutul investiţiei n-am realizat necesarul real încât am 
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fost nevoiţi să facem corecţiile financiare pe parcurs pentru a putea aduce investiţia în stadiu final", 
a spus Vladimir Petruţ. 

Punctul SMURD din Cavnic unde vor lucra salariaţii ISU Maramureş va avea şi o grupă de intervenţie 
pentru pompieri, iar dotările au fost în mare parte achiziţionate. 

 

Peste 8.500 de persoane au fost consultate de medici din Ungaria, în cadrul unui 
program al Consiliului Județean Harghita 
Peste 8.500 de persoane din Harghita au fost consultate, în ultimii ani, de medici din Ungaria, în 
cadrul unui program al Consiliului Judeţean ce vizează cu precădere populaţia din mediul rural al 
cărei acces la investigaţii medicale de specialitate este mai redus.  

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat că ideea programului privind 
consultaţiile gratuite s-a născut în 2005, după inundaţiile catastrofale din judeţ, când medici din 
Ungaria au venit în ajutorul sătenilor, iar începând cu 2007 au loc în fiecare an astfel de consultaţii 
preventive. "Medicii din Kecskemet îşi iau concediu de odihnă ca să vină aici, fac totul în mod 
voluntar, este un gest umanitar şi altruist pe care îl apreciem foarte mult", a spus Borboly Csaba. 

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean din Bacs-Kiskun, Rideg Laszlo, a recunoscut că există 
o adevărată competiţie între medicii de la spitalul din Kecskemet pentru a veni voluntari în Harghita, 
iar unii dintre ei se află în judeţ pentru al nouălea an consecutiv. Rideg Laszlo s-a declarat emoţionat 
de faptul că "oamenii se îmbracă de sărbătoare pentru a veni la consultaţii" şi a susţinut că "şi 
medicii primesc la fel de mult de la oameni, ca şi oamenii de la medici". 

Directorul medical al Spitalului din Kecskemet şi conducătorul colectivului medical prezent la 
Ciucsângeorgiu, dr. Mocza Gyorgy, a vorbit şi despre o altă iniţiativă la care se lucrează în prezent - 
derularea unui proiect în care medici din Ungaria să vină şi să petreacă mai multe săptămâni în 
spitalele din Harghita. 

Consiliul Judeţean Harghita, în colaborare cu Asociaţia de Întrajutorare Caritas, mai derulează şi un 
alt program de investigaţii paraclinice, în toate comunele unde există interes în acest sens. Medicii 
specialişti merg în localităţile respective şi îi consultă pe toţi cei interesaţi şi, dacă este cazul, îi trimit 
la spital pentru investigaţii suplimentare sau pentru tratament.  

 

Consiliul Judeţean Iaşi investeşte aproape 20 milioane de lei în Spitalul Clinic de 
Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" 
Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi Unitatea medicală va fi reabilitată 
complet până la sfârşitul acestui an. Valoarea totală a investiţiilor din ultimii doi ani ajunge la suma 
de 30 milioane de lei, aceasta fiind alocată din fonduri ale Consiliului Judeţean şi fonduri europene. 

"La final vom avea poate cel mai bun spital de neurochirurgie care există astăzi în România. Valoarea 
lucrărilor pentru reabilitarea interioară și exterioară este de 19 milioane de lei, fiind finanțată 
integral de la Consiliul Județean. La acești bani se adaugă aproximativ 10 milioane de lei, fondurile 
obținute pentru Ambulatoriul de specialitate", a declarat fostul preşedinte al CJ Iaşi, Cristian 
Adomniței. 

El a adăugat că în acest an vor începe și lucrările de reabilitare a Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii "Sfânta Maria". Obiectivele deja realizate sunt: reabilitare clădire spital (70% din lucrări sunt 
realizate), reabilitare 4 lifturi, consolidare subsol, înlocuire tâmplărie exterioară, instalații electrice, 
reabilitare Ambulatoriu de specialitate. Alte obiective avute în vedere sunt: reparații capitale fațadă 
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clădire (procedură de licitaţie pentru execuţia lucrărilor) și reabilitare ATI și extindere instalații fluide 
medicale (documentație aflată în evaluare). 

 

Consiliul Județean Covasna a alocat 200.000 de lei pentru reabilitarea cabinetelor 
medicale din mediul rural 
Consiliul Judeţean Covasna a alocat 200.000 de lei pentru continuarea programului de reabilitare şi 
modernizare a cabinetelor medicale din mediul rural, demarat anul trecut. Preşedintele CJ Covasna, 
Tamas Sandor, a declarat că principala condiţie pentru accesarea acestor sume este ca imobilele să 
aparţină consiliilor locale pe raza cărora se află, iar autorităţile locale să contribuie cu cel puţin 50% 
din valoarea lucrărilor de reabilitare. Anul trecut au fost depuse opt cereri de finanţare, a menţionat 
Tamas Sandor. 

Programul a demarat după ce autorităţile locale au constatat că majoritatea imobilelor din mediul 
rural în care funcţionează cabinete medicale se află într-un stadiu avansat de degradare şi nu oferă 
condiţii corespunzătoare medicilor şi pacienţilor. Din aceşti bani pot fi efectuate lucrări de reparaţii 
la acoperişuri, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, zugrăveli, reparaţii la instalaţiile 
electrice, instalaţii sanitare şi de termoficare. 

Consiliul Judeţean Covasna va continua şi programul de reabilitare a căminelor culturale, pentru care 
a alocat 150.000 de lei. "Am iniţiat acest program în urmă cu patru ani şi putem spune că s-a bucurat 
de succes. În total, cu sprijinul CJ Covasna şi al autorităţilor locale au fost reabilitate 80 de cămine 
culturale în cei patru ani", a mai spus Tamas Sandor. 

 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş” 
Linia de finanţare: POR 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, Contractul de finanţare nr. 3865/30.09.2013, durata proiectului: 27 de luni, 
termen de finalizare: 31 decembrie 2015 

Valoarea proiectului: 19.870.295,01 lei, din care: 

15.651.990,02 lei – asistenţă financiară nerambursabilă; 

402.579,42 lei – cofinanţare; 

3.815.725,57 lei - TVA. 

Rezultate: Prin proiect se va reabilita şi moderniza ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
ambulatoriu situat în două locaţii: str. Gh. Marinescu nr. 50 (Ambulatoriul general) şi str. Gh. 
Marinescu nr. 34 (Ambulatoriul ORL), iar 14 cabinetele medicale de specialitate vor fi dotate cu 
echipamente de ultimă generaţie, instrumentar şi mobilier. 

Realizarea proiectului va duce la: creşterea eficienţei şi calităţii actului medical prin modernizarea şi 
dotarea ambulatoriului; scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită 
îngrijire medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului cu aparatură performantă; scăderea 
timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin dotarea 
ambulatoriului; asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui 
sistem sanitar modern şi eficient. 
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Prin implementarea proiectului se va realiza mutarea centrului de greutate a serviciilor medicale 
spre servicii de prevenire a îmbolnăvirilor, asigurarea unor servicii medicale la standarde europene 
pentru populaţia din regiune şi îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei. 

 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orășenesc Horezu 
Unitatea Administrativ Teritorială Horezu a finalizat Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu”, cod SMIS 16042, realizat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate.  

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.073.643,08 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 
6.340.887,00 lei, din care: 6.214.069,26 lei – cheltuieli nerambursabile şi 126.817,74 lei – contribuţia 
beneficiarului. Valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului s-a ridicat la 188.606,00 lei. Valoarea 
T.V.A. aferentă cheltuielilor prevăzute în proiect s-a cifrat la 1.554.150,08 lei.  

Obiectivele specifice ale proiectului au fost realizata  reabilitarea / modernizarea clădirii 
AmbulatoriuluiIntegrat al Spitalului Horezu şi dotarea acestei unităţi medicale cu echipamente şi 
mobilier de specialitate.     

Grupul ţintă: Beneficiarii proiectului sunt locuitorii oraşului Horezu, precum şi cei din cele 17 
localităţi învecinate. 

Rezultatele investiţiei: s-a înlocuit acoperişul, montându-se învelitoare de ţiglă metalică, inclusiv 
jgheaburi şi burlane noi pentru toată clădirea; termoizolare cu saltele semirigide de vată minerală cu 
grosime de 8 cm (între căpriori, care au fost reparaţi); s-a reparat capital şarpanta existentă; s-au 
reabilitat termic pereţii externi ai întregii clădiri; s-au executat zugrăveli lavabile interioare şi 
exterioare pentru toată clădirea; s-a refăcut trotuarul din jurul clădirii, pe o lăţime de un metru; s-au 
reparat capital instalaţiile electrice, termice, alimentare cu apă şi sanitare; unitatea a fost dotată cu 
echipamente medicale specifice activităţilor prestate în cadrul ambulatoriului. 

Durata de implementare a proiectului a fost de 27 de luni, finalizat in luna martie 2015. 

 

Proiectul “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, jud. Timiş” 
Proiectul  este  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea / modernizarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.  

Obiectivul general al acestui proiect este cel de reabilitare, extindere şi dotare a unui centru modern 
pentru un număr de 50 de persoane cu dizabilităţi neuropsihice grave, în vederea reorganizării 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia. Valoarea totală a proiectului este 
de 3.931.851 lei, din care cofinanţare Consiliul Judeţean Timiş 63.580,88 lei. Proiectul este în curs de 
implementare. 

 

Proiectul “Extindere clădire spital, reorganizare şi dotare CPU – Spitalul de Pediatrie 
Piteşti” 
Valoarea totala a investiției 2 025 903, 84 lei, cu TVA inclus. Sursa de finantare integral din fonduri 
alocate de către Consiliul Județean Argeș. 
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Investitia a fost realizată în 24 de luni, cuprinzând toate fazele necesare, reprezentând : 

- Studiu de fezabilitate și Proiect; 

- Asistenta tehnică; 

- Executia lucrărilor; 

- Servicii de dirigentie de șantier. 

Obiectivul investitiei esteb realizare unei locații noi pentru Compartimentul Primiri Urgente din 
cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești și dotarea acesteia la standarde corespunzatoare în vederea 
acordarii unor servicii medicale de urgență de calitate, copiilor și tinerilor în vârstă de până la 18 ani, 
din județul Arges, precum și din județele limitrofe. 

 

„Achiziţionare    echipamente    specifice    pentru îmbunătăţirea capacităţii  şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de   urgenţă  şi  pentru  acordarea   asistenţei   
medicale  de   urgenţă  şi  a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia- etapa 
a II-a” 
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2014 

AXA PRIORITARĂ  3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 21.560.000 lei cu TVA 

Durata de implementare a proiectului: 19 luni. 

LOCALIZAREA PROIECTULUI: Judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova Şi 
Teleorman 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de 
asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei 
dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin 
creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane. 

Contractul de finantare a fost semnat in data de 30 iulie 2013 şi s-a finalizat pe 28 februarie 2015 

Consiliul Judetean Teleorman, ca lider al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgeţă 
Sud Muntenia”, a implementat acest proiect  

Beneficiari finali: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman 

S-a achiziţionat un număr de 13 autospeciale pentru intervenţii în caz de incendii şi 1 sistem 
echipamente descarcerare după cum urmează: 

- 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare de 9000 l câte una pentru 
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă a judeţelor: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman  

- 6 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mare de 7000 l câte una pentru 
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă a judeţelor: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman 

- o autospecială pentru salvare la înălţime pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a 
judeţelor Giurgiu 
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- un sistem echipamente descarcerare pentru autospeciala pentru interventii la accidente colective 
pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a judeţului Prahova. 

 

Proiectul „Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” 
Proiectul este finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 

Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie: 3.1 – „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii serviciilor de 
sănătate” 

Valoare proiect: 88.361.771,89 lei 

Valoare  C+M = 60.569.660,98  lei  

Cheltuieli eligibile: 67.926.908,34lei 

 Cheltuieli neeligibile  inclusiv TVA): 20.434.863,55 lei 

Data inceperii proiectului: 17.08.2010 

Data finalizarii proiectului: 17.12.2015 

Obiectivul general  al proiectului : imbunatatirea si ridicarea calitatii serviciilor medicale la standarde 
europene, cu efecte pozitive directe asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata 
muncii, realizand astfel obiectivul general al programului de finantare. 

Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alexandria  (corpurile A 
şi B) şi dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale  

Scopul proiectului: 

Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui act medical corespunzator si reabilitarea 
corespunzătoare a cladirii aflate in proprietatea Consiliului Judetean Teleorman având ca scop 
furnizarea de servicii medicale de calitate si menţinerea stării de sănatate in   conformitate cu  
standardele în vigoare   

Alinierea serviciilor la standardele Uniunii Europene  
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Lucrări de modernizare a centrului civic al municipiului Orşova în valoare de peste 4 
milioane lei 
Primăria municipiului Orşova a început implementarea proiectului "Reabilitare, modernizarea şi 
punerea în valoare a centrului civic", în valoare de 4,1 milioane lei, sumă obţinută de administraţia 
locală de la Guvern prin Programul de finanţare nerambursabilă de la stat. 

"Suma alocată va fi utilizată în refacerea arhitecturii stradale din zona centrului localităţii. Vor fi 
refăcute trotuarele cu pavele din granit şi piatră, spaţiile verzi şi reţeaua de iluminat public. De 
asemenea, vom amenaja un amfiteatru de vară, vom amplasa fântâni arteziene şi ţâşnitori şi vom 
refac", a precizat primarul Ion Manea. 

Edilul municipiului Orşova a arătat că investiţiile sunt în măsură să atragă tot mai mulţi turişti la 
pensiunile de pe faleza Golfului Cerna, Grasca şi Clisura Dunării. "Sunt în zona noastră mai multe 
monumente istorice atractive - Mănăstirea Sf. Ana, ctitorită de celebru gazetar Pamfil Şeicaru, 
Catedrala catolică, nu departe Tabula Traiana, chipul lui Decebal şi staţiunea balneară Băile 
Herculane", a mai adăugat Manea. 

 

Primăria Câmpulung Moldovenesc reabilitează din fonduri proprii clădirile istorice ale 
oraşului 
Mai multe clădiri istorice din zona centrală a municipiului Câmpulung Moldovenesc sunt reabilitate 
cu fonduri din bugetul propriu al Primăriei, după ce Consiliul Local a aprobat, în luna februarie a 
acestui an, o hotărâre privind un program multianual în acest sens, a declarat primarul Mihăiţă 
Negură. El a spus că hotărârea de CL prevede toate procedurile legale de reabilitare a acoperişurilor 
şi faţadelor clădirilor, proprietăţi private sau ale statului. 

Potrivit primarului, printre primele clădiri incluse în acest program se află Şcoala Generală nr. 3 
''Bogdan Vodă'', la care au fost deja reabilitate faţada, acoperişul, au fost înlocuite burlanele, 
investiţia totală depăşind suma de 300.000 lei. 

Totodată, în luna iunie a fost finalizată reabilitarea Bisericii romano-catolice. Lucrările au constat, 
printre altele, în repararea acoperişului, înlocuirea burlanelor şi a ulucilor, precum şi reabilitarea 
faţadelor de la biserică şi de la casa parohială. 

Edilul a menţionat că, după ce Primăria a demarat aceste lucrări, mai mulţi proprietari de spaţii din 
zona centrală au început să-şi reabiliteze clădirile. ''Zona centrală a municipiului are clădiri construite 
în timpul imperiului austriac, clădiri cu o istorie bogată şi cu o arhitectură deosebită, austraică. Din 
acest motiv am luat decizia să reabilităm aceste clădiri vechi, iar la final vom schimba complet 
imaginea municipiului Câmpulung Moldovenesc'', a mai spus Negură. 
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Antal Arpad: "Proiectul de reabilitare a centrului municipiului Sfântu Gheorghe este în 
trendul european de extindere a spaţiilor pietonale" 
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat că proiectul de reabilitare a centrului 
oraşului, finanţat din fonduri europene, se încadrează în trendul european de extindere a spaţiilor 
pietonale, precizând că lucrările începute în luna mai se vor încheia la începutul anului viitor. 

"Multe oraşe europene au decis ca din străzi să facă spaţii pietonale. (...) Din iarnă, centrul 
municipiului Sfântu Gheorghe va fi plin cu oameni şi nu cu maşini, cum a fost până acum. (...) Trebuie 
să avem curajul să luăm decizii curajoase şi atunci putem să construim oraşe pentru oameni şi nu 
pentru maşini. (...) Oamenii folosesc infrastructura care se dezvoltă, dacă o dezvoltăm pe cea pentru 
maşini vor merge cu maşina, dacă dezvoltăm pistele pentru biciclete vor merge cu bicicletele, dacă 
dezvoltăm transportul în comun vor merge cu autobuzele, iar dacă facem spaţii pietonale vor merge 
pe jos", a afirmat Antal Arpad. 

Lucrările de reamenajare urbanistică a centrului municipiului Sfântu Gheorghe vor costa circa două 
milioane de euro şi vor fi finanţate din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional. 

Potrivit proiectului, Piaţa Libertăţii va fi transformată în spaţiu pietonal, cu spaţii verzi şi locuri de 
recreere şi petrecere a timpului liber. Principalul punct de atracţie al pieţei va fi o colină de 
aproximativ cinci metri înălţime, amplasată în vecinătatea Prefecturii şi Consiliului Judeţean Covasna, 
ce va evoca, într-o formă stilizată, trupul balaurului răpus de Sfântul Gheorghe, ocrotitorul oraşului. 

Concepţia aparţine arhitectului Zsigmond Pal, care a câştigat un concurs organizat în acest scop de 
către Primărie. Proiectul a fost, în general, primit pozitiv de locuitorii municipiului, însă au fost şi voci 
care l-au criticat, invocând faptul că balaurul va cenzura vizual statuia voievodului Mihai Viteazul. 

Municipiul Sfântu Gheorghe a atras în ultimii ani peste 20 de milioane de euro prin Programul 
Operaţional Regional, din care au fost finanţate 15 proiecte, printre care reabilitarea şi echiparea 
cantinei sociale, restaurarea "Casei Bene", o clădire monument istoric transformată ulterior în 
muzeu cinegetic, reabilitarea şi extinderea Centrului pentru persoane vârstnice, modernizarea mai 
multor unităţi şcolare, dezvoltarea infrastructurii de agrement din staţiunea Şugaş băi, construirea 
parcului industrial de la Câmpu Frumos, înfiinţarea unei noi creşe şi reabilitarea mai multor artere de 
circulaţie. 

 

A fost finalizat proiectul de reabilitare a centrului istoric al municipiului Buzău 
Proiectul privind "Reabilitarea reţelei de drumuri şi staţii de transport din zona de acţiune urbană a 
municipiului Buzău", în valoare de peste 34 milioane de lei, dintre care peste 20 de milioane de lei 
fonduri europene, a fost finalizat. 

În cadrul acestui proiect demarat în 2013 a fost reabilitat Centrul istoric, respectiv strada Cuza Vodă, 
arteră declarată monument istoric, au fost asfaltate 19 străzi cu o lungime totală de 9,5 kilometri din 
cartierul Mihai Viteazul, iar 26 de staţii de autobuz au fost modernizate. 

Proiectul cu o valoare totală de 34.451.870,24 de lei a beneficiat de o finanţare europeană 
nerambursabilă în valoare de 20.965.488,77 lei, 4.605.362,50 de lei, contribuţie guvernamentală şi 
8.359.264,86 lei contribuţia Primăriei municipiului Buzău. 

"Proiectul a fost finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1: ' 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere', Domeniul Major de Intervenţie 
1.1 - 'Planuri integrate de dezvoltare urbană', Sub-domeniul 'Centre urbane' şi a condus la 
dezvoltarea infrastructurii de transport, crearea de noi locuri de muncă şi la creşterea calităţii vieţii 
în municipiul Buzău", a declarat asistent manager George Florea. 
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Primăria Timişoarei a finalizat licitaţia pentru valorificarea vestigiilor din centrul 
istoric 
Primarul Nicolae Robu a anunţat finalizarea licitaţiei pentru valorificarea vestigiilor istorice 
descoperite recent, cu ocazia lucrărilor pe şantierul pentru reabilitarea vetrei vechi a Timişoarei. "Am 
terminat licitaţia pentru centrul istoric, contestaţiile au fost respinse. Astăzi semnăm contractul 
pentru punerea în valoare a vestigiilor istorice descoperite în perioada implementării proiectului de 
reabilitare a centrului istoric. Oferta câştigătoare aparţine asocierii dintre SC Corint SRL şi SC General 
Game SRL. Valoarea contractului este de 6,9 milioane de lei, durata de execuţie de două luni pentru 
proiectare şi de şase luni pentru execuţia proiectului", a afirmat Robu. 

Edilul-şef doreşte crearea unor adevărate muzee în aer liber în Pieţele Libertăţii şi Sfântul Gheorghe, 
unde s-au aflat numeroase urme din perioada în care Timişoara era sub ocupaţie otomană. Piesele 
de rezistenţă care au fost scoase la iveală din adâncul celor trei-patru veacuri sunt relicvele a trei 
moschei, vechile ziduri ale geamiei Gemgime, pe care arheologii le apreciază ca fiind cel mai frumos 
zid medieval de piatră fasonată descoperit în Timişoara, ruine ale Moscheei Sultanului şi ale băilor 
turceşti, ale unor mori de apă, uliţe meşteşugăreşti, de şelari, Zidul Marelui Hambar, Poarta 
Cocoşului (devenită ulterior Poarta Eugeniu de Savoia), o colecţie de lulele, dar şi o ghiulea de opt 
kilograme şi urmele fortificaţiilor austriece, chiar şi Casa Camerală, construită între 1752-1754 
pentru guvernatorul civil al vremii, contele Vilana Perlas. 

Datorită faptului că în Piaţa Libertăţii s-a descoperit baia turcească, iar în Piaţa Sfântul Gheorghe 
moscheea - elementele cele mai importante ale spaţiului public musulman - arheologii au considerat 
necesar să le păstreze şi să le integreze în viitoarea amenajare, propusă de primar. Valorificarea unor 
relicve descoperite în recentele descărcări arheologice din centrul istoric al Timişoarei a impus 
modificarea proiectului iniţial, finanţat prin POR 2007-2013 cu bani europeni, primarul Nicolae Robu 
dorind ca piaţetele din vatra istorică să devină muzee în aer liber şi puternice puncte de atracţie 
turistică, în perspectiva devenirii oraşului Capitală Culturală Europeană 2021. 

 

Investiţii mari ale Primăriei Oradea în reabilitarea clădirilor de patrimoniu 
Viceprimarul municipiului Oradea, Huszar Istvan, a declarat că reabilitarea clădirilor monumente 
istorice din centrul oraşului este o prioritate pentru primărie, bugetul alocat investiţiilor în acest an 
fiind cu 34% mai mare decât în anul 2014. 

"Valoarea totală a bugetului pentru investiţii din cadrul Administraţiei Imobiliare Oradea se ridică la 
21,235 milioane de lei. Faţă de 2013, în 2014 a fost alocat un fond cu 24% mai mare, iar faţă de 
2014, în anul 2015, avem o sumă cu 34% mai mare, datorită faptului că avem mai multe clădiri 
monumente istorice din zona centrală care se vor reabilita anul acesta, majoritatea urmând să fie 
finalizate în termen de execuţie de 18 luni, până la sfârşitul anului 2016", a precizat viceprimarul 
Huszar. 

Primăria derulează Programul multianual pentru reabilitarea clădirilor cu valoare istorică situate în 
"Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea", în cadrul căruia sunt prevăzute, în anul 2015, lucrări la 
şapte clădiri de patrimoniu din oraş: imobilul din strada Eminescu nr. 5, clădirea din Republicii nr. 13, 
Casa Poynar (str. Nicolae Grigorescu nr. 6), Palatul Stern (str. Republicii nr. 10A), Palatul Moskovits 
Miksa (Parcul Traian nr. 2), fostul Cinema Transilvania (Piaţa Ferdinand) şi restaurarea interioară a 
Pasajului Vulturul Negru (ziduri şi cupolă). 

La Palatul Stern, lucrările vor fi reabilitate pe cheltuiala Primăriei Oradea, urmând ca proprietarii să 
plătească în timp partea ce le revine. Măsura a fost luată deoarece nu toţi proprietarii de 
apartamente au fost de acord cu efectuarea lucrărilor de reparaţii, în condiţii în care clădirea se află 
în stare avansată de degradare şi constituie pericol public. Consiliul Local a aprobat recent 
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notificarea proprietarilor de apartamente din clădire cu privire la demararea de către municipalitate 
a lucrărilor de reparaţii în numele şi pe cheltuiala acestora. Cei care nu vor dori să plătească vor fi 
executaţi silit. O lucrare de mare valoare, 4,5 milioane de lei, se va realiza la clădirea monument 
istoric "Vulturul Negru", unde sunt în derulare lucrările de reabilitare a acoperişului şi faţadelor la 
aripa dinspre Piaţa Unirii. Pasajul interior, ce leagă trei străzi, în formă de Y, este acoperit cu sticlă 
fiind principala atracţie turistică a clădirii, de altfel reprezentativă pentru stilul Secession. 

 

Două zone din Deva sunt modernizate în baza unor finanţări europene de 2,7 milioane 
euro 
Infrastructura urbană din două zone ale municipiului Deva a fost modernizată până la sfârşitul 
anului, în baza unor finanţări europene nerambursabile în valoare de 2,66 milioane euro. Cele două 
proiecte şi-au propus să refacă aleile pietonale, carosabilul şi mobilierul urban, precum şi zonele 
verzi sau iluminatul stradal. 

"Sunt proiecte complexe care cuprind atât drumuri, cât şi trotuare, mobilier urban, practic, mai 
multe funcţiuni ce urmează să fie oferite cetăţenilor. Proiectele fac parte dintr-o serie de şase, 
incluse în cadrul planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului Deva. Suma totală (a celor 
şase proiecte, n.r.) este de peste 7,5 milioane euro", a declarat directorul Agenţiei de Dezvoltare 
Regională Vest, Sorin Maxim. 

Primul proiect se referă la amenajarea Pieţei Arras, loc în care au fost refăcute spaţiile verzi, aleile şi 
vor montate două fântâni arteziene. De asemenea, piaţa a fost dotată cu mobilier urban nou, de la 
rastele pentru biciclete, până la bănci şi un infochioşc, dar s-a acordat o atenţie sporită şi refacerii 
iluminatului ambiental. Proiectul are o valoare totală de 1,46 milioane euro, din care contribuţia 
nerambursabilă a UE se ridică la 98%. 

În ceea ce priveşte al doilea proiect, acesta are ca scop modernizarea zonei Dacia şi celor adiacente, 
principalele lucrări executate fiind cele de refacere a trotuarelor, a parcărilor şi carosabilului. Va fi 
modernizat sistemul de iluminat public şi vor fi montate camere video de supraveghere şi un sistem 
de internet wireless de tipul Hot Spot. Valoarea proiectului se ridică la 1,27 milioane euro, din care 
contribuţia primăriei este de 2%. "Sunt două proiecte funcţionale. Piaţa Arras va fi una care se va 
putea transforma şi în locul de desfăşurare al unor evenimente mai mici. Va avea multă zonă verde şi 
fântâni arteziene. În zona Dacia urmărim menţinerea spaţiilor verzi, dar şi o decongestionare a 
traficului", a spus primarul municipiului Deva, Petru Mărginean. 

Cele două proiecte fac parte dintr-o serie de 11 depuse de Primăria Deva în cadrul domeniului 
intitulat "Poli de dezvoltare urbană". Până în prezent au fost implementare cinci proiecte, în valoare 
de 7,47 milioane euro, şi vor mai urma alte patru în sumă de 5,3 milioane euro. 

 

Proiectul “Subtraversarea Dunării la Galaţi” 
Proiectul prevede construirea unui drum nou, respectiv două tuneluri de subtraversare a fluviului 
Dunărea, câte unul pentru fiecare sens de circulație și două benzi pe sens, respectiv, unul dinspre 
Municipiul Galați și celălalt dinspre județul Tulcea; la finalizare, să creeze o nouă legătură rutieră, ce 
va contribui la dezvoltarea regională prin asigurarea unei infrastructuri inovatoare de transport. 

Se impune realizarea unei rute alternative, cu o structură de subtraversare, în concordanță cu 
dezvoltarea viitoarei centuri ocolitoare care ar proteja orașele Galați și Brăila de traficul greu. 
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Design-ul funcțional al tunelului va fi în conformitate cu criteriile de gabarit și siguranță ale Directivei 
Europene 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele 
minime de securitate pentru tuneluri în rețeaua rutieră trans-europeană. 

Durata de construcție este de patru ani pentru nodurile rutiere noi, drumuri de acces și tunel, de 
asemenea, construcția tunelului nu este dependentă de condițiile meteo ca în cazul realizării unui 
pod. 

Abordarea propusă de Municipiul Galați este una fazată, cu considerarea tuturor surselor de 
finanțare disponibile pentru un astfel de proiect (fonduri private, fonduri UE-TEN.1, Programul 
Junker, fonduri de la bugetul de stat). 

Municipiul Galați, urmează să dezvolte proiectul de realizare a unei căi de comunicație sub forma a 
două tuneluri exclusive rutiere de subtraversare a fluviului Dunărea. Pentru a realiza acest lucru 
Municipiul Galați va pune la dispoziție investitorilor imobilele necesare desfășurate investiției, va 
colabora pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare demarării și finalizării investiției și 
va solicita și obține concursul autorităților relevante din județul Tulcea.  

La finalizarea sa, proiectul va contribui la dezvoltarea regiunii Galați – Tulcea și, implicit, Dobrogea 
de Nord, prin asigurarea unei alternative de transport inovative și rapide și va asigura o legătură 
rutieră directă a traficului dinspre Nordul și Nord-Estul țării (Ucraina, Republica Moldova) către 
Dobrogea și Constanța (ieșirea la Marea Neagră) și, mai departe, spre Bulgaria și Tulcea (implicit și 
Asia). În acest fel se va decongestiona traficul rutier existent pe podurile de la Hârșova (Giurgeni 
Vadu Oii) și de la Fetești – Cernavodă, volumul acestuia crescând în acest fel. Viteza de circulație prin 
tunel va fi de 80 km/oră.  
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CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE ÎN 
DOMENIUL CULTURAL 
Parcul arheologic din Constanţa va fi reabilitat cu fonduri europene 
Primăria Municipiului Constanţa a inaugurat lucrările de investiţii la noul proiect de reabilitare, 
sistematizare şi modernizare urbanistică a Parcului arheologic amenajat în zona Palatului 
Administrativ din centrul oraşului. Potrivit viceprimarului Decebal Făgădău, proiectul, în valoare de 
peste 15,5 milioane lei, din care contribuţia UE este de aproape 12 milioane lei, este realizat prin 
POR - axa prioritară Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere şi va fi finalizat 
în decursul a şase luni. 

Conform proiectului, întreaga suprafaţă de 1,4 hectare a Parcului arheologic, amenajat în urmă cu 
aproximativ 60 de ani intramuros în zona zidurilor de apărare şi a porţii principale a cetăţii antice 
Tomis, va fi redesenată şi amenajată pentru a optimiza şi armoniza în întregul areal atât spaţiile de 
recreere şi agrement, locurile de joacă pentru copii cât şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice 
şi a artefactelor expuse în parc. 

Mobilierul urban, băncile, corpurile de iluminat sau pavajul aleilor de promenadă vor fi realizate în 
stil Art Nouveau, la fel ca întregul cartier istoric al oraşului. Vor fi plantaţi arbori din specii nobile 
precum mesteacănul, catalpa sau prunus pissardi şi vor fi înlocuiţi arborii bătrâni fără stabilitate. Vor 
fi create spaţii noi pentru o zonă de relaxare, locurile de joacă, vor fi instalate aparate de fitness 
pentru adulţi şi, în premieră, va fi realizată o zonă specială de alăptare pentru mame şi un spaţiu 
destinat iubitorilor de animale. 

 

Cărţi noi puse la dispoziţia bibliotecilor de la sate, printr-un program finanţat de 
Consiliul Judeţean Harghita 
Mai multe biblioteci de la sate vor beneficia de cărţi noi, pe care să le pună la dispoziţia cititorilor, 
printr-un program derulat de Biblioteca Judeţeană "Kajoni Janos" din Miercurea Ciuc şi finanţat de 
Consiliul Judeţean Harghita. Programul se intitulează "Îmbunătăţire a serviciilor de bibliotecă în 
localităţile mici din judeţul Harghita" şi a fost iniţiat după ce s-a constatat că în unele biblioteci din 
comunele judeţului există un deficit de carte nouă, iar numărul cititorilor este redus. 

Coordonatoarea proiectului, Melinda Bedőo, de la Biblioteca Judeţeană din Miercurea Ciuc, a 
declarat că, pentru început, s-au achiziţionat aproximativ 400 de cărţi noi, care să răspundă 
interesului diverselor categorii din public, care vor fi puse, pentru o anumită perioadă de timp, la 
dispoziţia bibliotecilor de la sate. 

Prima dintre bibliotecile care va beneficia de acest program este cea din Mereşti, la care fondul de 
carte va rămâne aproximativ trei luni, timp în care cititorii interesaţi pot să împrumute cărţi de 
beletristică, literatură pentru copii şi tineret, cărţi de istorie, călătorii sau cunoaştere locală precum 
şi diverse publicaţii interactive. De asemenea, se vor iniţia şi diverse activităţi, cu implicarea 
voluntarilor locali, astfel încât bibliotecile să aibă "viaţă" şi să nu fie doar "nişte colecţii prăfuite". 

După o anumită perioadă de timp, fondul de carte este mutat în altă localitate, la o altă bibliotecă 
unde există deficit de cărţi noi. Coordonatoarea programului şi-a exprimat speranţa că, după 
derularea acestui program, bibliotecile respective vor fi interesate să achiziţioneze cărţi noi. Potrivit 
lui Melinda Bedo, dacă nu au fonduri suficiente, bibliotecile vor fi încurajate să se asocieze, să pună 
banii împreună şi să cumpere cărţi pe care să le folosească în comun. "Pot pune banii împreună, 
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dacă nu-i au pe toţi, achiziţionează un fond de carte, care să se mute de la unul la altul. În momentul 
în care cineva vrea să se retragă, poate să-şi primească toate cărţile, dar până atunci mai multe 
biblioteci le pot folosi în comun", a explicat coordonatoarea programului. 

 

CJ Maramureş a decis finanţarea unor proiecte culturale ce ţin de identitatea judeţului 
Consilierii judeţeni din Maramureş au decis să aloce din buget suma de 500.000 de lei pentru 
principalele acţiuni culturale de interes judeţean şi să fixeze un "calendar cultural" pe durata unui an 
de zile. Finanţarea va fi împărţită pe două categorii distincte: proiecte culturale prioritare şi 
programe depuse anual de beneficiari conform ghidurilor de finanţare. 

"Cea de-a doua componentă a fost stabilită la acest moment pe trei secţiuni, respectiv festivaluri şi 
alte manifestări de mare importanţă în Maramureş, a doua componentă, la propunerea comisiei de 
cultură şi (...), realizarea unui manual de identitate şi istorie a Maramureşului şi trei este ceea ce 
cunoaşteţi cu toţii, este acţiunea 'Crăciun în Maramureş' care s-a desfăşurat cu succes de la prima 
ediţie şi încercăm să îl folosim în continuare", a spus preşedintele CJ Maramureş, Zamfir Ciceu. 

Administraţia CJ Maramureş consideră prioritară susţinerea financiară a unor evenimente culturale, 
marea lor majoritatea desfăşurându-se în sate şi comune, evenimente care de-a lungul anilor au 
câştigat în popularitate. Au beneficiat de finanţare: Festivalul datinilor şi al obiceiurilor de iarnă 
"Marmaţia", Festivalul naţional de folclor "Alină-te dor, alină", Festivalul Stuparilor din comuna 
Cerneşti şi Festivalul inter-judeţean "Hora la Prislop". 

 

Festivalul Internațional al Educației de la Iași a ajuns la a treia ediție 
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional al Educației s-a desfășurat în perioada 22 - 31 mai, la 
Iași, dar și în Chișinău și Cernăuți, orașe partenere în competiția Capitală Europeană a Culturii 2021. 
La fel ca și primele două ediții, FIE 2015 a cuprins sute de evenimente - muzică, expoziții, carte, film, 
conferințe, operă, teatru, educație, care au transformat Iașul, timp de 10 zile, într-o veritabilă 
capitală culturală europeană. 

În acest an, activitățile festivalului au avut loc pe axa Copou - Ștefan cel Mare - Palatul Culturii. În 
paralel, au mai existat mai avea loc zeci de manifestări în stradă, atât în zona centrală, cât și în 
cartiere: proiecții de film, momente de operă și dans, spectacole de teatru, concerte, animații și 
acrobații. 

"Pentru administrația municipală este extrem de importantă marcarea unei particularități istorice a 
Iașului, și anume aceea de a fi un centru de iradiere a culturii și a educației în spațiul românesc și 
european. Tocmai de aceea am simțit nevoia să organizăm și anul acesta festivalul pe alte 
coordonate decât cele ale sărbătorii populare tradiționale, reprezentată de Zilele orașului, fără a 
pierde însă din vedere comunitatea ieșeană în ansamblul ei", a declarat Mihai Chirica, viceprimarul 
municipiului Iași. 
 

Consiliul Județean Dolj a semnat contractul pentru realizarea Centrului Internaţional 
"Constantin Brâncuşi" 
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj şi ai asocierii de firme care a câştigat licitaţia pentru 
construirea Centrului Internaţional "Constantin Brâncuşi" au semnat contractul de realizare a 
lucrării, în valoare de peste 6,3 milioane euro. Centrul va fi ridicat în curtea Palatului "Jean Mihail" 
care găzduieşte Muzeul de Artă din Craiova, unde sunt expuse mai lucrări ale artistului. Potrivit 
preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, centrul va fi unic în ţară. 
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"Este un proiect de care vorbim de ani de zile. (...) Ne-am propus să realizăm o investiţie unică în 
România şi în lume, pentru că nu a mai fost realizat un asemenea proiect pentru Brâncuşi. În al 
doilea rând, ceea ce realizăm la Craiova, ca spectaculozitate, este o operă de artă unică în felul ei, 
care va face să mişte oameni de acasă, mai de aproape sau mai de departe, care să dorească să vină 
să viziteze acest obiectiv", a afirmat preşedintele CJ Dolj. 

Ion Prioteasa a mai afirmat că acest centru este realizat cu fonduri europene, pe o axă destinată 
turismului, şi va avea o conotaţie turistică, dar şi una istorică, pentru că este amplasat în curtea unei 
bijuterii arhitectonice - Muzeul de Artă. "A trecut un an de zile de când am semnat contractul de 
finanţare, iar din acest moment începe o cursă contra cronometru ca într-un termen cât mai scurt să 
realizăm acest obiectiv, firma care a câştigat angajându-se să execute acest proiect în termen de 
nouă luni", a afirmat preşedintele CJ Dolj. 

Obiectivul va fi realizat de o asociere de firme, iar co-finanţarea CJ este de 50% din valoarea 
contractului. Potrivit proiectului, Centrul Internaţional "Brâncuşi" este unul complex, o construcţie 
rectangulară, de 1.200 m.p., subteran, cu o prismă de sticlă la intrarea dinspre Muzeul de Artă. 

Intrarea va începe cu un amfiteatru, cu scări care coboară în încăperile de jos şi în care vor fi săli de 
expoziţie, săli interactive, două ateliere de discurs care se pot transforma în săli de conferinţe, un 
atelier care se poate transforma în sală de spectacol, o sală de spectacol, un atelier de creaţie, o sală 
de expoziţie. 

 

Municipiul Moineşti a fost și în 2015 un important punct de reper pe harta 
evenimentelor culturale din România 
Primarul municipiului Moinești, ing. Viorel Ilie, a adresat o scrisoare deschisă contribuabililor în care 
sunt prezentate succint obiectivele realizate în anul precedent din banii colectați, proiectele 
demarate în anul 2014, precum și proiectele aprobate care vor fi finanțate din bugetul anului 2016, 
așa cum rezultă din "Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-
2020". 

Anul trecut au avut loc în municipiul Moineşti o serie de evenimente majore, de mare importanță, 
dintre care putem aminti: 

- cea de-a zece ediție a Simpozionului Internațional Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de 
Urgență - eveniment important la care au participat ministrul Sănătății, secretari de stat, specialiști, 
experți și doctori din străinătate; 

- continuarea parteneriatului cu Fundația Libra din Marea Britanie și organizarea celei de-a cincea 
ediții a Taberei Internaționale de Voluntariat în colaborare cu profesorii și elevii celor două licee ale 
municipiului și copiii Școlii Gimnaziale "Tristan Tzara"; 

- premierea profesorilor și elevilor care au obținut rezultate de excepție în cadrul olimpiadelor 
școlare la nivel național și internațional; 

- a avut loc a patra ediție a Târgului Producătorilor Locali de Ziua Recoltei, eveniment care a debutat 
în anul 2012 sub sloganul "Produs în Moinești" în parteneriat cu asociația ACTIV Moinești; 

- a avut loc a cincea ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Românească pentru copii și 
adolescenți "Vis de Stea" - un eveniment organizat în colaborare cu Asociația M. Y. Music Art; 

- a patra ediție a Festivalului Național de muzică și Dans Popular ,,Moineșteanca" (peste 350 de 
participanți de la Palatele și Cluburile Elevilor din toată țara), cu oaspeți din Republica Moldova, 
Ucraina și Bulgaria - un eveniment organizat în colaborare cu Asociația "Mîndră iie românească"; 
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- au avut loc numeroase expoziții personale și colective ale artiștilor plastici în cadrul Galeriilor de 
Artă "Geneza" și "MansArta" - pictură, grafică, fotografie, colaje și tehnică mixtă. 

 

Oraşul Oraviţa va avea cinci noi muzee 
Bogăţiile culturale, istorice şi ştiinţifice ale Oraviţei vor fi puse în valoare prin cinci noi muzee ce vor 
fi amenajate în oraş, pe lângă cele deja existente, cel din incinta Teatrului Vechi Mihai Eminescu şi 
Muzeul Farmaciei, a declarat primarul oraşului, Dumitru Ursu. 

"Patru dintre cele cinci noi edificii cu care se va îmbogăţi oraşul Oraviţa sunt: Muzeul de Istorie, care 
este aproape finalizat şi va funcţiona în incinta şcolii de muzică, apoi Muzeul Meşterilor Armurieri şi 
Armelor Medievale, care va fi amenajat la demisolul Primăriei, Muzeul Monetăriei Imperiale - pentru 
că la Oraviţa şi la Ciclova Montană s-a bătut monedă - şi Muzeul de Speologie, ce va fi amenajat într-
un fost depozit. Acesta va fi din piatră şi va imita o peşteră", a afirmat Dumitru Ursu. 

Amenajarea celor patru muzee se va face cu bani de la bugetul local şi se intenţionează ca prin 
această investiţie trecutul încărcat de istorie al Oraviţei să devină accesibil publicului larg. De 
asemenea, cu ajutorul fondurilor europene, de această dată, va fi amenajat şi un muzeu de ceară, 
care se va numi Palatul Văii Caraşului. Acesta va fi amenajat în fostul sediu al primăriei oraşului 
Oraviţa şi va adăposti statuete din ceară, reprezentând personalităţile marcante ce au trecut prin 
zonă, printre care Mihai Eminescu, Împăratul Franz Joseph, Carol I sau Împărăteasa Sissi, a mai 
precizat primarul Oraviţei, Dumitru Ursu. 

 

Proiectul “Amenajarea Complexului Muzeal Goleşti – reabilitare, conservare şi punere 
în valoare” 
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges 

Proiect  finantat prin Programul Operational Regional, DMI 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila 
a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe"                                      
Valoare totala: 10.929.649,88 lei 

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti include un  ansamblu arhitectural medieval din care fac 
parte un conac fortificat şi alte clădiri clasate ca monumente istorice clasa A. Muzeul Viticulturii şi 
Pomiculturii este considerat valoare de patrimoniu cultural de interes naţional şi monument istoric 
de valoare naţională excepţională .                                                                                                                                            

Obiective ce vor fi reabilitate în cadrul proiectului 

lucrări de amenajare și reabilitare la Clădirea Conacului ridicat în 1640 

lucrări de amenajare și reabilitare la Muzeul Etnografic  

lucrări de amenajare și reabilitare la Turnul Porții  

Parc Alăturat Incintei (Împrejmuire).  

Parcul din Jurul Conacului. Amenajarea peisagistica a grădinii conacului Goleştilor. De asemenea, în 
cadrul proiectului se amenajează parcarea care se situează în partea de nord a parcului alăturat 
zonei muzeale, fiind poziţionată lângă poarta de acces în complexul turistic.  
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DOMENIUL MEDIULUI 
Suceava este primul oraş din România ce va implementa conceptul de 
electromobilitate 
Suceava este primul oraş din România care va implementa conceptul de electromobilitate cu 
vehicule electrice şi puncte de încărcare, a declarat primarul Ion Lungu. El a anunţat că 
municipalitatea a primit avizul pentru demararea proiectului ''Electromobilitate-vehicule electrice 
pentru o municipalitate verde'', promovat de Primăria Suceava şi finanţat prin Programul de 
Cooperare Elvenţiano - Român cu 3,11 milioane franci elveţieni. 

Referindu-se la posibilitatea înmatriculării acestor autovehicule electrice, în condiţiile în care 
criteriile de omologare RAR sunt încă neclare, primarul a arătat că se va găsi o soluţie pentru ca 
acestea să poată fi folosite. ''Vom găsi o soluţie să le înmatriculăm. Probabil, provizoriu, la Primărie'', 
a spus Lungu. 

Proiectul ''Electromobilitate-vehicule electrice pentru o municipalitate verde'' preve achiziţionarea a 
11 autoturisme electrice, două furgonete electrice, o automăturătoare şi o autocisternă electrice, 
pentru dotarea parcului auto al municipiului Suceava, dar şi zece biciclete electrice, precum şi 
sistemul de încărcare cu panouri fotovoltaice. Totodată, se vor construi 28 de puncte de încărcare, 
dintre care jumătate pentru încărcare rapidă, şi se vor amenaja 56 locuri de parcare pentru vehicule 
electrice. 
Codul Rutier prevede că ''tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate 
utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, 
precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi 
evidenţa acestora''. 

 

Primăria Iaşi a semnat actul adiţional pentru finanţarea unui proiect de mediu de 14 
milioane euro 
Mihai Chirica, viceprimarul cu atribuţii de primar interimar al municipiului Iaşi, a declarat că a fost 
semnat la Ministerul Mediului actul adiţional de completare a finanţării POS-Mediu pentru patru 
obiective de investiţii, printre care şi modernizarea cazanului CET 2 Holboca. 

"A fost semnat la Ministerul Mediului, şi va ajunge şi la noi la Primărie, actul adiţional de completare 
a finanţării POS Mediu pentru patru obiective. E vorba de finalizarea modernizării de la cazanul CET 2 
Holboca, magistrala de legătură între magistralele 2 şi 5, pentru nişte lucrări de demolare a unei 
stacade pentru proiectul 'zgură şi cenuşă', precum şi a unei staţii de epurare a apelor rezultate din 
transportul cenuşei", a spus primarul interimar Mihai Chirica. Conform edilului, valoarea întregului 
proiect depăşeşte suma de 14 milioane de euro. 

Mihai Chirica a spus că pentru municipalitatea ieşeană cele mai importante sunt lucrările de 
modernizare a Cazanului CET 2 Holboca, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, respectiv 
recuperarea banilor de la stacada de zgură şi cenuşă, în valoare de 70.000 de euro. Prin intermediul 
acestui proiect municipalitatea şi-a dorit creşterea eficienţei energetice a cazanului, reducerea 
poluării aerului, reducerea pierderilor de căldură din reţea cu 15%. 
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Lucrările de construcţie la cele trei staţii de transfer a deşeurilor din județul Caraş-
Severin au fost finalizate 
Lucrările de construcţie la cele trei staţii de transfer de la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu au fost 
finalizate, în cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-
Severin", care ar trebui să fie funcţional începând cu luna iunie 2016. 

"Avem un contract care s-a finalizat în luna decembrie şi care nu va mai raporta lucrări pe anul viitor. 
Este vorba de contractul ce prevede cele trei staţii de transfer, unde Hidroconstrucţia a finalizat 
lucrările, timp în care plăţile efectuate de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin vor fi rambursate de 
către Autoritatea de Mediu. Celelalte două contracte, privind închiderile depozitelor neconforme, se 
află în stadiul de realizare de peste 95%. Decontările financiare noi sperăm să depăşească 85% în 
acest an şi desfăşurăm o activitate intensă de monitorizare a evoluţiei contractului pentru centrul 
integrat de management al deşeurilor de la Lupac, unde în această perioadă sunt aşteptate livrările 
de utilaje, care înseamnă 30% din contract, în timp ce lucrările sunt undeva la 59%", a declarat 
arhitectul judeţului Caraş-Severin, Victor Naidan, manager al proiectului.  

În perioada noiembrie - decembrie 2015, a fost derulat şi studiul final în ceea ce priveşte măsurarea 
creşterii gradului de informare a populaţiei în legătură cu implementarea proiectului Sistem integrat 
de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin, respectiv importanţa protecţiei mediului şi a 
gestionării eficiente a deşeurilor, comparativ cu nivelul iniţial.  

Proiectul Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin, al cărui valoare 
depăşeşte 186 milioane lei, este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013.  

 

În județul Arad s-a încheiat prima parte a proiectului SMIDS, finanţat din fonduri 
europene 
Preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Arad, Adrian Ţolea, a anunţat finalizarea etapei de 
lucrări din cadrul proiectului intitulat "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 
Arad (SMIDS)". Potrivit lui Ţolea, s-au închis zece depozite urbane neconforme, s-au realizat o staţie 
de sortare, două staţii de compostare şi patru staţii de transfer şi s-au achiziţionat utilaje noi. 

"Urmează ca după 1 ianuarie 2016 să organizăm licitaţiile pentru desemnarea operatorilor pentru 
celor cinci zone din judeţul şi, bineînţeles, prin campania de informare pe care o vom face avem 
speranţa că şi cetăţenii din judeţul Arad vor fi cât mai responsabili şi, împreună, vom putea face o 
colectare selectivă a deşeurilor. Este foarte important, pentru că suntem unul dintre puţinele judeţe 
din ţară care a reuşit să încheie partea de lucrări a proiectului şi sper ca, la mijlocul anului viitor, 
după încheierea perioadei de licitaţii, sistemul să devină funcţional, atât pentru confortul nostru, cât 
şi pentru a ne îndeplini fundamentul dezvoltării durabile a judeţului Arad în acord prevederile 
europene din Directiva Cadru pentru Deşeuri, adoptată şi implementată şi de ţara noastră", a 
declarat cu acest prilej Adrian Ţolea. Proiectul SMIDS Arad a fost finanţat prin intermediul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric".  Valoarea totală a proiectului s-a 
ridicat 112 324 234 lei, din care valoare eligibilă conform POS, a fost de 107 690 164 lei. Cofinanţarea 
Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională a fost de 80 574 715 lei, 
respectiv 80% din valoarea eligibilă.  

Obiectivele specifice ale proiectului intitulat "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Arad" (SMIDS) au vizat: implementarea colectării deşeurilor la nivelul întregului judeţ prin 
extinderea serviciilor de salubritate, implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile la 
nivelul întregului judeţ, construirea unei infrastructuri complexe de tratare a deşeurilor formate din 
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staţii de transfer, compostare şi sortare, închiderea tuturor depozitelor neconforme de deşeuri şi 
implementarea compostării individuale în mediul rural.  

 

S-au finalizat lucrările de construcţie la staţiile de tratare şi sortare a deşeurilor solide 
din județul Mehedinţi 
Lucrările de construcţie a staţiilor de tratare mecanică şi biologică şi de sortare a deşeurilor solide 
amplasate în comuna Malovăţ au fost finalizate, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean 
Mehedinţi, Aladin Georgescu. Potrivit sursei citate, valoarea acestor lucrări se ridică la 11 milioane 
de euro şi face parte din fondul acordat de Uniunea Europeană proiectului "Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi" finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial-Mediu cu suma de 27 milioane de euro. 

"A fost executat şi drumul de acces la aceste obiective. De asemenea, investiţiile la staţiile de sortare 
din oraşele Orşova, Baia de Aramă, Strehaia şi Vînju Mare au fost şi ele terminate conform 
graficelor", a precizat Georgescu.  

Şeful CJ Mehedinţi a mai arătat că odată cu intrarea în exploatare a acestora din urmă, la sfârşitul 
semestrului I al anului 2016, vor fi închise depozitele de deşeuri menajere neconforme din localităţile 
Strehaia, Baia de Aramă şi Vînju Mare.  
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A fost inaugurat "Drumul Vinului" din Podgoria Aradului 
"Drumul Vinului: Păuliş - Ghioroc - Covăsânţ - Şiria", unul dintre cele mai importante proiecte de 
infrastructură rutieră ale CJ Arad, a fost inaugurat. Potrivit preşedintelui interimar al CJ Arad, Adrian 
Ţolea, proiectul, în valoare totală de 61.827.197,67 lei, din care 48.173.324,29 lei asistenţă financiară 
nerambursabilă, a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 - 
2013. Proiectul a vizat reabilitarea infrastructurii rutiere pe 24,01 kilometri, pe două tronsoane de 
drum judeţean - DJ 708 B, cu o lungime de 18,7 km, respectiv DJ 708C, cu o lungime de 5,4 kilometri, 
tronsoane care străbat localităţile din zona viticolă cunoscută sub numele de Podgoria Aradului. 

"Proiectul 'Drumul Vinului' a însemnat doar o etapă, Podgoria Aradului având nevoie de susţinere şi 
pe mai departe. Dorim să sprijinim dezvoltarea întregii Podgorii a Aradului, care se întinde de la 
plantaţiile viticole de la Zăbrani şi până la dealurile de la Şilindia. Consiliul Judeţean doreşte ca pe 
viitor să sprijine dezvoltarea acestei zone şi prin reabilitarea drumului judeţean Arad - Şiria - Pâncota 
- Buteni", a declarat Adrian Ţolea. 

El a precizat că se doreşte dezvoltarea acestei zone atât prin promovare turistică, cât şi prin 
evenimente culturale, sportive, prin proiectele pe care administraţia judeţeană le va depune pentru 
conservarea Cetăţilor de la Şiria şi de la Şoimoş şi amenajarea de puncte turistice acolo. 

 

Investiţie finalizată în infrastructura turistică a oraşului Baia de Aramă 
Centrul naţional de informare şi promovare turistică Baia de Aramă a fost introdus în circuitul turistic 
european, a declarat primarul Rafael Dunărinţu. Potrivit sursei citate, în baza unui proiect finanţat cu 
497.812 lei prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară "Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului", şi din resurse financiare locale şi guvernamentale de 132.033 lei s-a 
construit o clădire care este dotată cu toate echipamentele specifice. 

"Rolul acestei infrastructuri turistice este acela de a promova potenţialul turistic şi cultural al regiunii 
de nord a judeţului Mehedinţi. Aceasta se va adăuga în următorii patru ani celorlalte obiective 
turistice - pârtiile naturale şi artificiale, telecabinei şi ştrandurilor care se vor amenaja în perimetrul 
oraşului Baia de Aramă", a precizat Dunărinţu. 

El a mai arătat că în partea de nord a judeţului Mehedinţi există peste 200 de monumente naturale, 
istorice şi culturale, unele dintre acestea devenite destinaţii turistice atractive pentru cei peste 
10.000 de turişti care vin anual la pensiunile din zonă. "Interesul nostru este de a aduce cât mai mulţi 
iubitori de natură şi spiritualitate românească în oraşul nostru, de a sprijini dezvoltarea economică a 
acestuia", a adăugat Dunărinţu. 

 

Cetatea Severinului a reintrat în circuitul turistic european 
Lucrările de reabilitare/conservare a Cetăţii Medievale a Severinului au fost finalizate la Drobeta 
Turnu Severin, iar cetatea a reintrat în circuitul turistic. Primarul localităţii, Constantin Gherghe, a 
declarat că execuţia acestora a fost posibilă datorită fondurilor europene nerambursabile obţinute 
de comunitate în valoare de aproximativ 36 milioane de la Uniunea Europeană şi a altor 17,5 
milioane lei reprezentând cofinanţarea guvernamentală şi a autorităţilor locale. 
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"O parte din aceste sume sunt utilizate şi în consolidarea şi modernizarea Palatului Cultural Theodor 
Costescu. Sperăm ca la începutul anului 2016 şi acest important obiectiv cultural turistic să fie 
finalizat", a precizat Gherghe. 

 

Proiectul “Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial 
Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit valorificarea potenţialului turistic, cultural şi istoric, 
precum şi creşterea numărului de turişti din judeţ şi din regiune, în scopul stimulării dezvoltării 
economice a judeţului Vrancea şi a Regiunii 2 Sud Est. De asemenea, pe lângă restaurarea, 
consolidarea, reabilitarea şi punerea în valoare a celor patru mausolee, monumente istorice şi de 
arhitectură, proiectul propune introducerea acestora în cadrul unui circuit turistic cultural aparte, al 
rememorării unei etape importante din istoria neamului. In afara acestor patru mausolee, s-a avut în 
vedere introducerea în circuitul turistic a unor monumente de o importantă factură istorică. 

 Desfăşurat pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 4 iunie 2009 proiectul a dat o importanţă 
deosebită lucrărilor speciale de restaurare, fiind încheiat inclusiv un contract de consultanţă şi 
analize de laborator pentru materialele aflate în proces de degradare în vederea recomandării 
soluţiilor de stopare a acestuia. În ceea ce priveşte lucrările de execuţie,  acestea au început în 
decembrie 2009. Lucrările efectuate la cele patru mausolee au constat în restaurare, refacere 
instalaţii electrice, iluminat interior şi arhitectura exterioară, montare sistem detecţie şi avertizare 
efracţie, restaurare pictură murală. După caz, au fost efectuate lucrări de refacere sursă apă, 
terasamente, construcţii, reţele apă-canal, irigaţii, desfacere-refacere pavaj, lucrări de protecţie,  
instalaţii electrice iluminat exterior parc şi statui. Prin acelaşi proces de reabilitare şi restaurare au 
trecut şi punctele de informare aferente şi după caz, muzeele. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.938.105,58 lei, reprezentând aproximativ 5.000.000 €. Din 
această sumă, o valoare de 14.558.092,68 lei, aproximativ 3.300.000 € au fost acordaţi prin 
Programul FEDR, suma reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.  

Proiectul „Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial” reprezintă o 
iniţiativă singulară în România, iar în contextul realizării acestui proiect, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Vrancea, domnul Marian Oprişan, are în intenţie, de asemenea, introducerea celor patru 
mausolee care fac obiectul proiectului în patrimoniul UNESCO.  

 

“Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu” 
Unitatea Administrativ Teritorială Horezu a lansat Proiectul “Dotarea Centrului de Informare şi 
Promovare Turistică Horezu”, cod SMIS 39294, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de 
intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii Românei ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de 
Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. 

Valoareatotală a proiectuluieste de 446.400 lei.Valoarea eligibilăaproiectuluieste de 187.975 lei, din 
care: 169.873,01 lei (90,37%) - reprezintăcontribuţia FEDR, 14.324,49 lei (7,63%) - contribuţia de la 
bugetulnaţionalşi 3.759,50 lei (2%) - contribuţiabeneficiarului. Valoareaneeligibilăestimată inclusiv 
TVA aferentă acesteia, este de 213.311,00 lei. Valoarea T.V.A. aferentăcheltuieliloreligibile prevăzute 
în proiect este de 45.114,00 lei.  

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului de turişti atraşi în localitate, prin oferirea de 
informaţii cu caracter general şi turistic asupra potenţialului natural şi antropic al zonei şi, ca urmare, 
promovarea şi valorificarea durabilă a resurselor şi produselor turistice locale. 
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Obiective specifice : introducerea zonei în circuitulnaţional informatic în domeniul turismului şi 
promovarea acesteia ca destinaţie turistică naţională şi europeană; creşterea cu 30% a numărului de 
turişti şi a operatorilor din turism informaţi asupra zonei, atât direct prin centru, cât şi prin 
intermediul paginii web ce va fi creată; asigurarea accesului la informaţii privind evenimentele 
culturale tradiţionale care au loc în localităţile din Depresiunea Horezu; crearea unor locuri de 
muncă şi păstrarea celor existente în structurile turistice din zonă. 

Grupulţintă: agenţiile şi operatorii de turism; organizatorii profesionişti de evenimente turistice, 
culturale şi artistice la nivel local, regional, naţional şi internaţional; firme specializate pentru 
organizarea de sesiuni de training sau team-building-uri în Horezu; vizitatorii români şi străini aflaţi în 
trecere prin Horezu; turiştii români şi străini veniţi pentru turism de aventură, de agrement, monahal 
sau cultural; alte structuricu activitate în turism. 

 

Centru de informare turistică la Şimleu Silvaniei 
Un centru de informare şi promovare turistică va fi realizat la Şimleu Silvaniei, al doilea oraş ca 
mărime din Sălaj, prin intermediul unui proiect european în valoare totală de 629.000 de lei. Centrul 
va fi găzduit de o clădire monument istoric, ce face parte din fosta Cetate Bathory şi care va fi 
reabilitată parţial prin acest proiect. 

"Eu cred că este foarte important ca în Şimleu Silvaniei să avem în centru de informare turistică 
pentru faptul că este un oraş istoric, în primul rând, este un oraş care sper că într-un viitor nu foarte 
îndepărtat va fi cu adevărat un oraş turistic. (...) Consider că Şimleu Silvaniei, din acest punct de 
vedere, poate să fie un pol de dezvoltare pentru turismul din zonă şi eu cred că turiştii care îşi vor 
dori să viziteze această parte a ţării vor pleca mulţumiţi de aici, într-un viitor nu foarte îndepărtat, 
pentru că Şimleul este bogat în istorie, este bine aşezat din punct de vedere geografie şi este o parte 
frumoasă din această ţară", a declarat Septimiu Ţurcaş, primarul oraşului. 

Acesta a exemplificat moştenirea istorică a oraşului prin prezenţa ruinelor Cetăţii Bathory, unde s-a 
născut fostul rege al Poloniei, Ştefan Bathory, existenţa Muzeului Holocaustului din Transilvania de 
Nord, dar şi prin personalităţile care s-au născut sau au trăit aici, precum Iuliu Maniu, doctorul Ioan 
Puşcaş sau Joe Pasternak, un cunoscut regizor american ce a lucrat pentru studiourile Uninversal 
Pictures şi Metro-Goldwyn-Mayer. 

Potrivit sursei citate, obiectivele proiectului ce vizează crearea Centrului Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică Şimleul Silvaniei includ reabilitarea clădirii in care va funcţiona centrul, crearea 
unui site şi instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice locale, creşterea 
numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică 
naţională şi internaţională, dar şi menţinerea şi creşterea numărului de locuri de muncă nou create 
în mediul urban datorită dezvoltării turismului în zonă.  

 

Municipiul Bistriţa va avea de anul viitor pârtie de schi 
Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu, a semnat contractul de începere a lucrărilor la pârtia de 
schi ce se va construi pe un deal din apropierea oraşului, costurile fiind de aproximativ 5,5 milioane 
euro. Potrivit primarului Bistriţei, lucrările la pârtia de schi de pe Dealul Cocoşului, care face parte 
dintr-un proiect mai amplu de creare a unui complex turistic şi de agrement, denumit Wonderland. 

"Predarea amplasamentului se va face foarte repede, la începutul lui septembrie, trebuie rezolvate 
procedurile până atunci. Un termen de realizare realist este iunie 2016, deci iarna viitoare vom schia 
cu siguranţă. Lucrările de construcţii care sunt prevăzute se vor realiza în acest an: realizarea 
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drumului, a parcării, a pârtiei, lacul pentru apa necesară pentru zăpada artificială, aducţiunea de 
apă", a spus Creţu, cu ocazia semnării contractului. 

Echipamentele pentru pârtia de schi vor fi instalate anul viitor, furnizor fiind firma austriacă 
Doppelmayr. Pârtia din Bistriţa va fi situată la o altitudine ce nu depăşeşte 680 metri şi va avea o 
lungime de un kilometru, fiind încadrată, ca şi grad de dificultate, la categoria medie spre uşoară. 
Pârtia va fi dotată cu telescaun şi instalaţie de zăpadă artificială. Fondurile necesare construirii 
acestei pârtii au fost obţinute de Primăria municipiului Bistriţa în baza unui credit bancar. 

 

Primăria staţiunii Ocnele Mari a inaugurat Centrul de Informare Turistică 
Staţiunea vâlceană Ocnele Mari are începând din acest an un centru de informare turistică, unde 
turiştii veniţi la tratament se pot interesa despre locuri de cazare, pensiuni, muzee, atracţii turistice, 
trasee. 

"Mult aşteptatul Centru de Informare Turistică al oraşului Ocnele Mari a fost inaugurat. S-a muncit 
enorm de mult la acest Centru, atât fizic cât şi psihic, recunoştinţa mea este nemăsurată pentru că 
acest Centru marchează într-un fel 'momentul zero' de renaştere al Staţiunii Balneoclimaterice 
Ocnele Mari. Aici turiştii pot afla sau pot primi date despre acest oraş, veche cetate dacică şi ulterior 
romană, despre Salină, despre bisericile domneşti, despre tot ce înconjoară frumoasa noastră 
staţiune", a declarat cu ocazia inaugurării edilul staţiunii, Petre Iordache. 

Obiectivul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică. 
Valoarea proiectului este de 580.337,43 lei, Primăria Ocnele Mari participând cu aproximativ 40.000 
lei (cofinanţarea de 2% şi cheltuielile eligibile şi neeligibile). 

 

Centru de Informare şi Promovare Turistică, înfiinţat la Blaj cu fonduri europene 
Un centru de informare şi promovare turistică a fost construit şi dotat prin fonduri europene în 
municipiul Blaj, în Parcul Avram Iancu, acesta urmând să ofere turiştilor date de interes general, 
precum atracţiile turistice, evenimentele culturale şi de afaceri, structurile de cazare şi masă sau 
posibilităţile de petrecere a timpului liber în "Mica Romă". "Proiectul 'Crearea Centrului Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică Blaj şi dotarea acestuia' completează eforturile susţinute pe care 
administraţia publică locală le-a realizat în ultimii ani de creare a confortului urban, de reabilitare a 
zonelor istorice, de susţinere a evenimentelor culturale şi marchează o creştere a calităţii serviciilor 
publice", a declarat primarul Gheorghe Valentin Rotar. 

Construcţia efectivă a edificiului a început în luna martie, centrul urmând să fie funcţional odată cu 
ocuparea celor două locuri de muncă scoase la concurs de către persoane specializate în acest 
domeniu, vorbitoare a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională. Cu o valoare totală de 
peste 607.000 lei, proiectul a beneficiat de asistenţă financiară nerambursabilă de aproximativ 
431.000 de lei. Proiectul şi-a propus să crească nivelul de cunoaştere a atracţiilor turistice din Blaj 
prin crearea unei imagini unice şi pozitive privind oferta turistică a zonei, să revigoreze turismul în 
municipiul Blaj prin promovarea resurselor naturale şi antropice locale. Pe lângă construirea efectivă 
a Centrului de Informare Turistică Blaj, proiectul european a mai avut ca alte obiective specifice 
îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice, îmbunătăţirea accesibilităţii vizitatorilor şi promovarea 
chiar a municipiului Blaj ca destinaţie activă, culturală, religioasă, oenologică, de odihnă şi recreere 
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sau de business. Beneficiarii proiectului vor fi turiştii, precum şi furnizorii de bunuri şi servicii locali, 
investitorii etc. 

 

Clubul Nautic şi de agrement din Slatina a fost finalizat 
Clubul nautic şi de agrement Plaja Olt din municipiul Slatina, investiţie realizată cu o fonduri de la 
bugetul local şi fonduri europene nerambursabile, a fost finalizat, potrivit managerului public al 
Primăriei Slatina, Cristiana Şerban. 

Primarul interimar al municipiului Slatina, Emil Popa, a precizat că deschiderea complexului de 
agrement de la Slatina va fi făcută în vara viitoare, după ce va fi angajat personalul, respectiv 45 de 
persoane, printre care şi instructori în diferite sporturi şi după ce vor fi obţinute avizele şi 
autorizaţiile necesare pentru funcţionarea tuturor obiectivelor. De administrarea complexului se va 
ocupa Clubul Sportiv Municipal Slatina. 

Proiectul, în valoare totală de 36,2 milioane lei, este cea mai mare investiţie pentru agrement din 
judeţul Olt, atât ca valoare, cât şi din punct de vedere al suprafeţei. Complexul se întinde pe o 
suprafaţă de 10 hectare teren şi 15 hectare luciu de apă. Proiectul a beneficiat de co-finanţare 
nerambursabilă de nouă milioane lei, prin Programul Operaţional Regional. 

A fost amenajată o plajă, o piscină pentru adulţi şi una pentru copii, un debarcader pentru 
hidrobiciclete şi bărci, au fost amenajate terenuri de minifotbal, tenis, beach-volei, minigolf, teren 
pentru tir cu arcul, pistă pentru biciclete, pentru role, parcare de 150 de locuri. Tot în complexul de 
agrement Clubul Nautic Slatina au fost amenajate un centru pentru fitness şi un centru SPA. Pentru 
agrementul pe apă au fost achiziţionate şapte bărci cu vele pentru copii, cinci bărci cu vele pentru 
adulţi, şase bărci simple, 10 hidrobiciclete, două catamarane mici. 

 

Primăria Oradea pune la dispoziţia turiştilor un card cu facilităţi 
Turiştii din Oradea, Băile Felix şi 1 Mai au mai multe facilităţi printr-un card oficial de turism al 
oraşului, prezentat de Primăria Oradea. City-managerul oraşului Eduard Florea a precizat că Oradea 
City Card, în valoare de 15 lei, oferă utilizatorilor un pachet consistent de avantaje. 

"Cardul oferă vizitatorilor Oradiei şi Băilor Felix accesul la informaţie turistică oficială de primă 
categorie, transport public gratuit şi un sistem garantat de discounturi la cele mai importante puncte 
şi servicii de interes turistic din oraş. Alături de Oradea City App, aplicaţia oficială de informare 
turistică, Oradea City Card reprezintă un instrument important de creştere a consumului turistic 
local, Oradea fiind între primele trei oraşe din România care lansează o astfel de iniţiativă", a 
declarat, în conferinţă de presă, Eduard Florea. 

Cardul de transport este valabil pentru o singură persoană şi oferă călătorii nelimitate pe durata 
celor 48 de ore, în oraşul Oradea şi pe traseele: Oradea-Băile Felix, Oradea-Băile 1 Mai şi Băile Felix-
Băile 1 Mai. Reducerile la obiectivele turistice şi parteneri privaţi sunt valabile până la sfârşitul anului 
2015. 

Oradea City Card oferă posesorilor un pachet important de avantaje valabile exclusiv în baza cardului 
şi o economie estimată la peste 400 lei, în funcţie de cumpărăturile pe care le realizează la operatorii 
economici din cadrul parteneriatului. 

Momentan sunt aproape 40 de parteneri privaţi alături de cele şase obiective turistice unde 
utilizatorii cardului pot beneficia de reduceri între 10% şi 40%: Turnul Primăriei Oradea, Grădina 
Zoologică, trei case memoriale din Oradea respectiv Muzeul, Tezaurul şi Colecţia Muzeală a 
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Catedralei Romano-Catolice. Oradea City Card va fi disponibil atât în Oradea, cât şi în Băile Felix, în 
chioşcuri de ziare, puncte de vânzare a biletelor de transport în comun şi în trei hoteluri mari.  

 

Centre de informare turistică înființate cu fonduri europene în stațiunile Saturn, 
Jupiter și Neptun-Olimp 
Trei centre de informare turistică vor fi construite de Primăria Mangalia cu fonduri europene în 
valoare totală de aproximativ 330.000 de euro, în stațiunile Saturn, Jupiter și Neptun-Olimp. Primăria 
Mangalia a informat că proiectele sunt realizate în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 5: 
"Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", data finalizării lucrărilor fiind 31 decembrie 2015. 

"Obiectivul proiectului vizează creșterea gradului de informare a turiștilor, prin crearea unei rețele 
informatice, care va cuprinde o bază de date cu toate obiectivele turistice din zonă. De asemenea, se 
vor putea efectua schimburi de date cu tour-operatorii, cu scopul unei cât mai bune informări a 
turiștilor, despre stațiunile din sudul litoralului", conform reprezentanților administrației locale de la 
Mangalia. 

Beneficiarul proiectului este UAT Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Direcția Gestionare 
Fonduri Comunitare pentru Turism, din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. 

 

Centru de informare şi promovare turistică la Zalău 
Un centru ce îşi propune promovarea potenţialului turistic al municipiului Zalău şi a judeţului Sălaj a 
fost realizat de către autorităţile locale în oraşul reşedinţă de judeţ printr-un proiect european. 
Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 
"Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", durata de implementare fiind de opt luni, iar 
bugetul total de 174.200 lei. 

"Obiectivul general al proiectului a fost promovarea potenţialului turistic al municipiului Zalău şi 
judeţului Sălaj prin crearea unui centru de informare turistică. Scopul Centrului de Informare şi 
Promovare Turistică Zalău este de a oferi informaţii turiştilor asupra ofertei turistice şi a atracţiilor 
turistice locale, regionale sau naţionale, de a oferi materiale de promovare locale, regionale sau 
naţionale, precum şi informaţii privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit. Alte 
activităţi vizează organizarea de evenimente cu potenţial de atragere a turiştilor şi colaborarea cu 
agenţi economici din domeniul turismului în vederea promovării obiectivelor turistice şi dezvoltării 
de proiecte comune", a declarat Radu Căpâlnaşiu, primarul Zalăului. Centrul a fost amenajat la 
parterul clădirii Transilvania din Zalău, într-un spaţiu reabilitat prin alt proiect european al 
municipalităţii. 

 

Centru de informare turistică, la Caracal 
Un centru de informare turistică a fost amenajat în municipiul Caracal. Proiectul, numit "Centrul 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Caracal", are o valoare de aproximativ 
600.000 lei, din care peste 480.000 reprezintă finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Regional. Centrul de informare turistică din Caracal a fost amenaja într-o clădire nouă, situată în 
centrul municipiului, în Piaţa Victoriei, în apropierea sediului primăriei oraşului. 

Un centru de informare turistică este în curs de amenajare şi la mai puţin de 20 de kilometri de 
Caracal, în comuna Dobrosloveni, în centrul localităţii, în imediata apropiere a DN 64. Până în 
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prezent nu era funcţional în judeţul Olt vreun centru de informare turistică, în condiţiile în care şi 
gradul de utilizare a locurilor de cazare din pensiuni, hoteluri şi vile turistice este de obicei redus. 

 

Două aqua parcuri vor funcţiona în staţiunea Călimăneşti - Căciulata 
Staţiunea Călimăneşti-Căciulata va avea două aqua parcuri, autorităţile aşteptându-se la o explozie a 
turismului în zona Valea Oltului. "Mulţi încearcă să ne compare cu Sinaia, noi nu ne propunem asta, 
alergăm pe două culoare diferite de turism, Călimăneştiul este o staţiunea balneară şi asta este 
coordonata pentru care ne doim să fim căutaţi. Aici, ne propunem să atragem toate tipurile de 
turişti, pentru că le putem oferi toată gama de turism, de la tratament balnear, la turism monahal, 
dar şi turismul efectiv pentru tineri. În acest ultim capitol, Călimăneştiul va avea două parcuri de tip 
aqua magic, unul al primăriei şi unul al dezvoltatorului care deţine baza de tratament din Căciulata. 
Cele două odată finalizate vor duce la o explozie a turismului pe Valea Oltului, în următorii doi-trei 
ani, Mai vreau să spun că a crescut simţitor turismul de week-end fapt reflctat de încasări.", a 
declarat primarul Florinel Constantinescu. 

Proiectul primăriei "Mirajul Oltului" este un aqua parc aflat în construcţie în Călimăneşti, finanţat de 
fonduri europene şi care odată finalizat va avea trei bazine, tobogane, dar şi un vaporaş, cu care se 
vor putea face croaziere pe râul Olt. Al doilea proiect la care se lucrează este un aqua land construit 
de un investitor privat şi va avea aproximativ 10 bazine, pe malul Oltului, în zona staţiunii Căciulata. 
Staţiunea Călimăneşti-Căciulata se află la 20 de km de Râmnicu Vâlcea pe DN7, la ieşirea Oltului din 
defileul Oltului şi este una din cele mai cunoscute staţiuni balneare din România. 

 

Drumurile de acces la cetățile dacice din munții Orăștiei vor fi modernizate cu fonduri 
nerambursabile 
A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul Modernizare drumuri de acces pentru 
integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei. Proiectul primește 
finanţare prin Regio - Programul Operaţional Regional, în cadrul axei prioritare 2 "Îmbunătățirea 
infrastructurii de transport regionale și locale" și a domeniului major de intervenţie 2.1 "Reabilitarea 
și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusive construcția/reabilitarea 
șoselelor de centură". 

Proiectul Consiliului Județean Hunedoara, "Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în 
circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei", vizează modernizarea drumului 
județean 705A, pe traseul cuprins între localitățile Costești și Sarmizegetusa Regia (km 19+465 - 
37+370) și conectarea acestuia la rețeaua drumurilor naționale și la rețeaua TEN. Implementarea 
proiectului se va face pe parcursul a 8 luni. Ca urmare a implementării proiectului, vor fi reabilitați 
mai mult de 17 km de drum județean cu 7 poduri și 9 stații de încrucișare. De asemenea, prin acest 
proiect vor fi amenajate și 12 parcări. 

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 41,59 milioane lei (9,41 milioane euro), dintre care 
aproximativ 32,95 milioane lei (7,45 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,4205 lei/euro) reprezintă 
finanţarea nerambursabilă. 

 

Principalele obiective turistice ale judeţului Timiş vor fi promovate virtual 
Principalele atracţii turistice ale judeţului Timiş vor fi promovate de acum şi virtual, pe site-ul 
turismtimis.ro, lansat de Consiliul Judeţean. "Lacul Surduc, staţiunea Buziaş, Rezervaţia Satchinez, 
mănăstirile şi bisericile din lemn din Banat sunt principalele obiective asupra cărora ne-am oprit 
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atenţia, dar site-ul cuprinde şi multe alte obiective de interes turistic din judeţ", a declarat la lansare 
Delia Barbu, director al Asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului Timiş. 
După ce intră pe pagina turistică, utilizatorul se poate informa despre locurile pe care şi-ar dori să le 
viziteze, dar poate şi să lase impresii sau sugestii. ADR Vest are pus la punct de aproape doi ani un 
portal mult mai bogat, în care turismul din Banatul istoric, românesc şi sârbesc, este promovat pritr-
un portal electronic care conţine obiective şi trasee deosebit de atractive ce pot fi personalizate în 
funcţie de gusturile fiecărui potenţial turist. 

Este vorba despre 500 de obiective şi aproape 90 de trasee din cele două zone riverane, accesibile 
pedestru sau cu bicicleta, unele pe tot parcursul anului, altele doar vara. Printre atracţii se află prima 
farmacie minieră din ţară, Farmacia Knoblauch din Oraviţa, fondată în anul 1763 de Edward Winter, 
Semeringul bănăţean - prima linie de cale ferată de pe ruta Anina-Oraviţa şi retur, un traseu cu 
trenul de epocă ce durează două ore -, podgoriile Vinik din zona Vîrşeţ (Serbia) sau Rezervaţia 
naturală de la Zrenianin. 

Portalul oferă informaţii despre trasee tematice (urbane, bike, sportive, culturale, economice şi 
altele), iar prin accesarea unui sector se deschid ofertele cu obiectivele cuprinse în respectivul 
segment turistic, date despre obiective, accesibilitatea şi gradul de dificultate al traseului ales, timpul 
în care poate fi parcurs). "Este vorba despre un proiect în valoare totală de 330.000 de euro, bani 
europeni, şi este primul în care traseele sunt sigure, garantate de noi, pentru că fiecare traseu 
prezentat a fost străbătut de noi la pas, ştim că există şi că este funcţional. Ne-am izbit, nu de puţine 
ori, de trasee care nu mai existau sau de obiective deja dispărute, dar care erau prezente pe hărţile 
turistice. Noi am actualizat harta şi garantăm că fiecare obiectiv prezentat pe portal există, fiind 
garantat de noi", a precizat Raluca Cibu Buzac, reprezentanta Centrului Regional de Inovare şi 
Transfer Tehnologic Tehimpuls. 

 

Un centru de informare şi promovare turistică va fi realizat la Târgovişte cu bani 
europeni 
Un centru de informare şi promovare turistică va fi realizat de Primăria Târgovişte, cu fonduri 
europene, a anunţat primarul interimar al municipiului Târgovişte, Ciprian Prisăcaru. Investiţia este 
derulată prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 şi are o perioadă de implementare de opt 
luni. 

Valoare totală a proiectului este de 593.000 lei, din care 503.000 finanţare nerambursabilă. ''Am 
încercat şi, spun eu, am şi reuşit să sprijinim acest fenomen al promovării turismului prin 
implementarea acestui proiect. Credem noi că, prin furnizarea informaţiilor celor interesaţi, va 
contribui la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus. Un lucru foarte interesant este acela că, 
deşi noi am scos pe SEAP lucrările pentru executarea acestui centru, nicio firmă nu s-a prezentat 
pentru a participa la licitaţie. Îi invit, pe această cale, pe toţi cei interesaţi, pe toţi cei care au firme 
de construcţii, din Târgovişte, din Dâmboviţa, din alte judeţe, să vină şi să participe la licitaţie'', a 
precizat primarul interimar al Târgoviştei, Ciprian Prisăcaru. 

În cadrul proiectului va fi realizat şi un portal web cu informaţii turistice despre Târgovişte. 

 

Centru de informare turistică din bani europeni, în Negreşti Oaş 
Oraşul Negreşti-Oaş va avea un Centru de Informare Turistică, după ce Primăria a câştigat un proiect 
cu finanţare europeană în valoare de peste 600.000 de lei. Prin acest centru se doreşte 
îmbunătăţirea gradului de atractivitate a oraşului Negreşti-Oaş şi implicit a judeţului Satu Mare, prin 
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transformarea zonei într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi 
cultural. 

"Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică va avea drept misiune promovarea 
obiectivelor turistice existente în zonă şi furnizarea de informaţii clare şi concise turiştilor interesaţi, 
atât prin intermediul instrumentelor de comunicare online, cât şi la la faţa locului, asigurând un flux 
de informaţii continuu şi actualizat", a declarat primarul Aurelia Fedorca. Edilul Negreştiului a 
precizat că înfiinţarea acestui centru este un pas important în cadrul programului privind dezvoltarea 
turistică a zonei. 

"Sper că până construim acest centru să reuşim să finalizăm şi lucrările la staţiunea Luna Şes. Ar fi 
două puncte foarte importante pentru dezvoltarea durabilă pe segmentul de turism a oraşului 
Negreşti-Oaş. Avem locuri şi oameni frumoşi, tradiţii şi porturi extraordinare şi sper ca, pe viitor, să 
reuşim să tragem cât mai mulţi turişti şi să-i determinăm să se întoarcă la noi", a precizat primarul. 
Proiectul beneficiază de o finanţare de 628.754 lei, din care 488.368 lei reprezintă sumă 
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional, 41.233 valoare nerambursabilă din bugetul 
naţional şi 10.808 lei cofinanţarea Primăriei. 

 

O nouă identitate de brand pentru serviciile turistice de la Sinaia 
Serviciile turistice din Sinaia au o nouă identitate de brand care a fost lansată de primarul Vlad 
Oprea, acesta explicând că este începutul unui proiect de rebranduire a staţiunii. "Acest rebranding 
pentru compania publică care asigură administrarea domeniului schiabil este doar o mică 
componentă a ceea ce înseamnă rebrandingul staţiunii noastre. Ne-am propus ca anul acesta să 
continuăm această campanie şi să începem o promovare chiar agresivă a oraşului nostru", a spus 
Oprea. 

Astfel, Transport Urban Sinaia (TUS), companie care are drept unic acţionar Consiliul Local Sinaia, are 
o nouă identitate pentru serviciile din portofoliul său care vizează administrarea domeniului schiabil 
(pârtiile), a transportului pe cablu şi a transportului în comun, a parcărilor şi a bazelor sportive din 
oraş. "Am considerat (...) că suntem în urmă din punctul de vedere al imaginii, al percepţiei, în raport 
cu performanţa publică şi serviciile de calitate pe care le oferim. Atunci am apelat la acest proces de 
rebranding pentru a aduce imaginea noastră în contemporaneitate. (...) Obiectivele acestui proiect 
sunt creşterea popularităţii domeniului schiabil Sinaia până la a-l transforma în cel mai căutat 
domeniu schiabil din ţară, o poziţionare corectă şi clară în piaţă raportată la serviciile pe care le 
oferim şi calitatea lor şi o viziune integrată a tuturor serviciilor pe care noi le oferim", a declarat 
directorul Transport Urban Sinaia, Bogdan Fălcescu. 

Potrivit acestuia, TUS se ocupă de tot transportul din staţiune, dar are şi componentă de 
entertainment, respectiv pârtiile, Bike Resort Sinaia şi bazele sportive, iar toate acestea aveau nevoie 
de o imagine integrată. "Scopul major al proiectului este ca serviciile acestea turistice şi compania 
aceasta să o scoatem din zona ei de confort local şi să o mutăm într-o zonă de popularitate şi 
apreciere publică la nivel naţional şi, evident, în câţiva ani, să ajungem prin serviciile noastre şi pe 
piaţe externe unde cred că putem deveni competitivi. Acest rebranding atrage pentru noi şi 
obligativitatea de a creşte nivelul calităţii serviciilor pe care le oferim şi asta este asumarea noastră 
importantă în următorii doi ani, să facem cele mai bune şi competitive servicii pe care le găsiţi în 
piaţa aceasta de transport pe cablu în România şi să oferim turistului o experienţă din domeniul 
schiabil şi nu doar să fim doar un furnizor de transport pe cablu", a adăugat Fălcescu. 
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Primăria Sebeş a înfiinţat o întreprindere socială prin care va vinde pachete turistice 
în ţară şi străinătate 
Primăria municipiului Sebeş a înfiinţat, prin fonduri europene, un centru de informare turistică, prin 
care se promovează zona istorică a oraşului, dar se vând şi pachete turistice, în ţară şi străinătate, "la 
cel mai mic preţ", au anunţat reprezentanţii instituţiei. 

Prin acelaşi proiect a fost înfiinţată şi o mini-tipografie, unde se editează noua revistă a Primăriei, 
precum şi diverse materiale publicitare. Atât centrul de informare turistică, cât şi mini-tipografia sunt 
realizate prin proiectul "Dezvoltarea economică sociala prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 
întreprinderi sociale", urmând a fi create douăzeci de locuri de muncă. Valoarea proiectului este de 
peste un milion de euro. 

Aceasta este prima atragere de fonduri europene reuşită de către Primăria municipiului Sebeş.  

 

Primăria staţiunii Băile Govora a iniţiat un ambiţios proiect imobiliar 
"Govora Nouă" este cel mai amplu proiect început de primăria oraşului Băile Govora, în acest an, 
proiect în urma căruia în actualul sat Curături se va dezvolta una din cele mai moderne staţiuni, a 
declarat primarul Mihai Mateescu. 

"Anul 2015 debutează cu cel mai ambiţios proiect pe care ni-l propunem şi care va dura cred eu 
maxim cinci ani. Localitatea componentă Curături, un sat aflat în mijlocul pădurii, va deveni una din 
destinaţiile turistice ale românilor. Noi am reuşit anul trecut să asfaltăm şi să creăm o cură balneară 
până la intrarea în sat. Urmează să aducem în acest an utilităţile, mă refer la apă, canal şi gaz. După 
care va fi totul perimetrizat pentru a permite investitorilor să dezvolte aici case de vacanţă, pensiuni 
şi hoteluri. Investiţiile publice pe care primăria le demarează în acest an în Govora Nouă vor atrage 
după sine investiţiile private", a precizat Mateescu. 

Potrivit edilului govorean, deja mai mulţi investitori francezi au proiecte de dezvoltare a unor 
campusuri turistice în această zonă. Şi tot aici, mai spune primarul Mateescu, se vor ridica în regim 
ANL, vile P+1, pentru tinerii din oraş. Satul Curături se află la 2 km distanţă de Băile Govora, iar 
drumul de legătură a fost asfaltat din fonduri europene. Alături de acest drum a fost creată şi o alee 
de cură balnear şi o pistă de biciclete.  
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Portalul Primăriei Alba Iulia a fost complet restructurat şi modernizat 
Portalul Primăriei municipiului Alba Iulia a fost complet restructurat şi modernizat, vechiul site, 
realizat în 2006, bazându-se pe un sistem de control al informaţiilor învechit, care permitea ca doar 
25% din conţinutul acestuia să poată fi administrat dinamic, au anunţat reprezentanţii autorităţilor 
locale. 

"Suntem siguri că în viitor dialogul administraţie-cetăţeni se va purta tot mai eficient pe internet. Ar 
trebui să se ajungă la acel nivel la care albaiulienii să nu mai fie absolut deloc purtaţi de la o uşă la 
alta, să facem trecerea de la 'purtat' la Portal. Avem astăzi proiecte care au transformat pozitiv Alba 
Iulia şi, din acest punct de vedere, un sistem informatic care merită utilizat la maxim. Totul despre 
tot ce te interesează: urbanism, patrimoniu, dispecerat, harta de incidente, terenuri, acte, taxe, 
impozite plătite de-acasă şi multe altele. Altfel spus, deschidem primăria non-stop", a declarat 
primarul Mircea Hava. 

Noul site este construit pe o platformă modernă de control a datelor, care permite gestionarea şi 
administrarea fiecărei secţiuni a site-ului de la o singură consolă de administrare. Majoritatea 
secţiunilor vechi ale site-ului au fost îmbunătăţite sau au fost adăugate secţiuni (pagini) noi, cum ar fi 
Cetăţeni de onoare şi Servicii publice. 

Noul design al site-ului ajută utilizatorul să ajungă mult mai rapid la secţiunile de care are nevoie. 
Posibilitatea de căutare în site este net superioară, utilizatorul având, de exemplu, posibilitatea să 
caute o ştire sau un document pe baza alegerii unui interval de timp cu ajutorul unui calendar 
dinamic. O altă noutate importantă o prezintă optimizarea site-ului cu versiunile moderne de smart 
phone şi tablete existente pe piaţă, utilizatorul având posibilitatea astfel de găsire rapidă a 
informaţiilor publice de care are nevoie chiar dacă nu are acces la un calculator. 

O secţiune nouă este secţiunea de Patrimoniu, care are drept scop punerea în valoare şi promovarea 
patrimoniului cultural, arhitectural şi istoric al oraşului. Fiecare obiectiv este prezentat cu un mini-
album foto şi este poziţionat dinamic pe harta oraşului. 

 

Aplicaţie pentru sesizări on-line, lansată de primăria municipiului Buzău 
Primăria Buzău a lansat o aplicaţie pentru telefoane mobile cu ajutorul căreia cetăţenii pot semnala 
în timp real factorilor responsabili problemele cu care se confruntă, a anunţat primarul Constantin 
Boşcodeală. "Având în vedere că tot mai mulţi cetăţeni încearcă să trimită sesizările on-line, am 
încercat să facem o aplicaţie numai la nivelul municipiului Buzău, sesizările sunt preluate de serviciile 
de specialitate şi în funcţie de rezolvare se trimite răspuns în termenul prevăzut de lege", a afirmat 
Boşcodeală. 

Potrivit sursei citate, fie că este vorba de salubritate, electricitate sau curăţenia oraşului, cu un singur 
click sesizările cetăţenilor poate ajunge în timp real la factorii de decizie care pot dispune 
remedierea problemei. Aplicaţia se numeşte Buzău City Report. 
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Angajaţi ai primăriei Zalău, pregătiţi în limbaj mimico-gestual printr-un proiect 
european 
Un total de 12 angajaţi din cadrul primăriei Zalău au urmat un program de pregătire limbaj mimico-
gestual, care vine în sprijinul cetăţenilor cu deficienţe, printr-un proiect european în cadrul căruia 
peste 250 de angajaţi ai instituţiei au urmat diverse cursuri pentru îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale. 

Potrivit datelor prezentate de primarul Radu Căpîlnaşiu, în perioada 2013-2015 a fost implementat 
proiectul "Program de îmbunătăţire a eficacităţii organizaţionale a Primăriei Municipiului Zalău, prin 
pregătirea resurselor umane şi restructurare organizaţională", finanţat Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cu o valoare totală de 783.453 lei. 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Primăriei 
Municipiului Zalău, prin realizarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane şi implementarea 
unui program de instruire, pe parcursul a 18 luni, grupul ţintă al proiectului fiind format din angajaţii 
primăriei şi ai Consiliului Local Zalău. 

Prin acest proiect au fost pregătite, în total, 253 de persoane, în cadrul a nouă module structurate în 
două pachete: module de utilizare a calculatorului, de limbi străine - engleză, franceză, Politici 
Publice, Expert achiziţii publice, Manager Îmbunătăţire Procese, Manager de Proiect, Formator, 
Comunicare şi relaţii publice. Cursurile au inclus şi un program de pregătire limbaj mimico-gestual 
care vine în sprijinul cetăţenilor municipiului cu deficienţe, asigurându-se astfel egalitatea de şanse 
pentru aceştia. 

Radu Căpîlnaşiu a adăugat că un alt curs apreciat a fost cel de limba engleză, utilă în accesarea de 
informaţii de pe internet, pentru proiecte şi programe europene. 

 

Sisteme electronice de ordonare, la ghişeele Primăriei Reşiţa 
Direcţiile din subordinea Primăriei Reşiţa care lucrează direct cu publicul au fost dotate cu sisteme 
electronice de ordonare, ceea ce presupune emiterea unor bonuri de ordine pentru eliminarea 
cozilor de la ghişee. 

"Pentru îmbunătăţirea activităţii de la ghişee, am implementat, gratuit, pentru a-l testa, un sistem 
electronic de ordonare şi dirijare, deocamdată, pe o perioadă de 30 de zile. Acesta presupune 
emiterea unor bonuri cu numere de ordine. Mai exact, persoana care vine îşi ia un număr de ordine 
şi va aştepta până se afişează numărul respectiv la ghişeu", a declarat Elena Dragomirescu, directorul 
Direcţiei Impozite şi Taxe. 

Sistemul electronic de ordonare este funcţional la Direcţia Impozite şi Taxe. Tot ceea ce trebuie să 
facă cetăţenii este să preia din dispozitivul instalat la intrare un număr de ordine şi apoi să aştepte să 
se afişeze, în sistem electronic, numărul de pe bilet pentru a se prezenta la ghişee. Un sistem similar 
a fost instalat si la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, din cadrul Primăriei Reşiţa. 

 

Tel Verde pentru preluarea problemelor cetăţenilor din Deva 
Primăria municipiului Deva a deschis serviciul de Tel Verde, la care cetăţenii pot suna şi să lase 
mesaje legate de problemele pe care consideră că trebuie să fie rezolvate de administraţia publică 
locală. Persoanele interesate să comunice Primăriei Deva sugestiile sau nemulţumirile lor pot 
telefona la numărul 0800 800 382, apelurile fiind gratuite indiferent de reţeaua de comunicaţii din 
care se face apelul. 
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"Sunt mulţi cetăţeni ai oraşului care au probleme de comunicat administraţiei locale - sugestii, 
nemulţumiri sau alte aspecte ce ţin de buna gospodărire a oraşului. Am constatat că unii dintre 
cetăţeni nu reuşesc să vină la audienţe pentru a-şi prezenta opiniile. Tel Verde are tocmai acest scop: 
să ne apropie mai mult de cetăţeni şi de problemele lor", a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei 
Deva, Mona Voinescu. 

Cetăţenii pot suna 24 de ore din 24 la serviciul Tel Verde, toate solicitările urmând să fie preluate şi 
analizate zilnic. În funcţie de obiectul acestora, problemele semnalate vor fi direcţionate către 
compartimentele de specialitate ale Primăriei Deva pentru găsirea soluţiilor convenabile de 
rezolvare. 

 

Site-ul Primăriei Sectorului 1 este acum accesibil și persoanelor cu deficiențe de 
vedere 
Primăria Sectorului 1 a creat, în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere, o platformă online, pe 
pagina oficială de internet a instituției. "Astfel, persoanele cu handicap vizual pot accesa toate 
informațiile de pe site-ul administrației locale - www.primariasector1.ro - care se regăsesc în cadrul 
versiunii facile destinate acestei categorii de persoane. Platforma dedicată acestor beneficiari 
conține toate informațiile pe care le oferă site-ul instituției", precizează comunicatul Primăriei 
sectorului 1. 

Potrivit sursei citate, link-ul cu acest serviciu este poziționat în partea superioară a paginii principale 
și poate fi accesat "cu ajutorul programelor și dispozitivelor speciale folosite de persoanele cu 
handicap vizual". 

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările ulterioare, autoritățile publice sunt obligate să ia măsuri pentru accesibilizarea paginilor 
de internet proprii pentru persoanele cu handicap vizual. 

 

Primăria Oradea are un ghişeu Pay Point pentru toate utilităţile 
Primăria Oradea a anunţat că este prima instituţie publică din România care oferă serviciile unui 
ghişeu Pay Point, în cadrul sălii de relaţii cu publicul, unde cetăţenii să-şi poată plăti toate facturile la 
utilităţi şi comunicaţii. 

"Cetăţenii orădeni vor putea, într-o singură oprire, să-şi plătească facturile într-un mod civilizat, în 
timp redus: este vorba despre facturile furnizorilor care au contracte cu Pay Point. În prezent, sunt 
contracte cu compania de apă, cu Electrica şi cu toţi operatorii de telefonie. Încercăm să aducem şi 
alţi furnizori de servicii publice să intre în parteneriatul cu acest operator pentru a putea beneficia 
apoi la nivelul casieriei de încasare, adică firma de gaz şi cea de termoficare", a declarat Eduard 
Florea, city managerul municipalităţii Oradea. 

Ghişeul este deservit de o persoană, are însemne speciale şi o casă de marcat pe baza căreia se vor 
citi şi înregistra codurile de bare înscrise pe facturi şi se vor încasa sumele cu eliberarea unei 
chitanţe. 
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Linie telefonică gratuită la Primăria Slatina 
Slătinenii pot apela cu diferite probleme Primăria Slatina la un număr de telefon gratuit, angajaţii 
primăriei urmând să răspundă apelurilor în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, pe durata programului 
de lucru. 

Numărul de telefon al Primăriei Slatina ce poate fi apelat gratuit este 0349 919 şi la acest număr vor 
răspunde angajaţi ai primăriei în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi în intervalul orar 8,00 - 16,45 şi 
vineri în intervalul orar 8,00 - 14,00. La numărul de telefon menţionat cetăţenii pot solicita informaţii 
privind activităţile administraţiei publice locale, pot sesiza diferite probleme. 

Linia telefonică lansată miercuri are şi scopul de a facilita comunicarea între cetăţeni şi administraţia 
locală, fiind considerată de primarul municipiului Slatina, Minel Prina, încă o cale de comunicare şi 
colaborare între administraţie şi cetăţeni. 

 

A fost lansat noul site al Primăriei Vaslui 
Conducerea Primăriei Vaslui a prezentat noua pagina de internet a instituţiei. Site-ul cuprinde 
informaţii despre toate serviciile şi direcţiile din cadrul primăriei, o prezentare generală a 
municipiului Vaslui, a obiectivelor turistice şi a personalităţilor marcante din zonă şi trimiteri către 
paginile tuturor instituţiilor aflate în subordinea primăriei. 

"Am încercat să punem în prim-plan cetăţeanul şi informaţia de care el are nevoie. Am încercat să 
concentrăm o serie întreagă de informaţii utile pentru vasluieni dar şi pentru cei care doresc să 
cunoască mai multe lucruri despre Vaslui. Sperăm ca site-ul să fie pe placul cetăţenilor, chiar şi al 
celor care nu sunt foarte familiarizaţi cu internetul. Elaborarea site-ului s-a făcut după discuţii cu 
reprezentanţii tuturor serviciilor din cadrul primăriei, deoarece ei ştiu cel mai bine care sunt 
informaţiile de care cetăţenii au nevoie", a declarat Dumitru Busuioc, reprezentantul firmei care se 
ocupă de administrarea site-ului. 

Primarul Vasile Pavăl şi-a manifestat încrederea că noul site va fi bine primit de cetăţeni, mai ales că 
el cuprinde mult mai multe informaţii decât cel existent înainte. "Am făcut o vizionare prealabilă cu 
angajaţii primăriei şi credem că prin această nouă platformă on-line oferim o gamă variată de 
informaţii cetăţenilor. Evident, oamenii sunt cei care vor spune dacă sunt mulţumiţi. Noi aşteptăm 
sugestii, suntem deschişi şi vrem să îmbunătăţim site-ul, să-l completăm", a spus primarul 
municipiului Vaslui. 
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CINE suntem NOI? 

NOI suntem profesionisti cu o mare experienta si puternice competente in consultanta si IT, insusite si prin 
intermediul companiilor multinationale in care am profesat anterior BION (IBM, Orange, SAS Institute, OMV-Petrom, 
Vodafone, AdPharma) dar si prin dezvoltarea profesionala din cadrul BION. 
Ne concentram pe dezvoltarea de solutii de DataWarehouse si Solutii  de Business Intelligence pe deplin 
personalizate astfel incat sa intruneasca cerintele si nevoile clientului.   
 
NOI suntem experti in domenii precum: Business Analysis, Solution Architect, Technical Architect, Data Modeler, 
Project Management, Risk Management, Quality Assurance, Senior Developers, Technical Experts ( Data Integration, 
Data Quality, Data Reporting, Information Management, Information Analysis, Data Modelling, Performance 
Management) Testing  Engineer,  Trainer.  
 
NOI suntem concentrati pe dezvoltarea de parteneriate pe termen lung alaturi de clientii nostri, mergand mai 
departe de relatia client-furnizor. NOI dorim sa devenim conslultantul dumneavoastra de incredere.  
 
CE putem NOI sa facem pentru organizatia dumneavoastra? 

„Avem terabytes de date, dar unde este informatia ceruta?”  
 
“ Cum putem debloca informatia ce este prinsa intre silozurile de aplicatii imprastiate in toate organizatia? ” 

“Cum pot prezice rezultatele de maine?” 

Suna aceste intrebari familiar dar nu aveti inca raspunsul? Exista un raspuns potential: Business Intelligence, iar noi 
putem dezvolta o astfel de solutie pentru dumneavoastra.  
 
Business Intelligence ajuta organizatiile sa transforme datele in informatii utile si cu sens , informatii care apoi sunt 
distribuite celor care au nevoie de ele, cand si unde au nevoie de ele astfel incat sa se poata lua decizii mai bine 
fundamentate si in timp  util.   
 
O initiativa cuprinzatoare de Business Intelligence este cea mai buna metoda prin care organizatiile acceseaza, 
organizeaza, analizeaza, navigheaza si impart informatiile in 
interiorul companiei pentru a sustine procesul de luare al 
deciziilor si pentru a optimiza performantele companiei. BI 
permite organizatiilor sa inglobeze date de la o varietate de 
surse pentru a avea o vedere asupra organizatiei integrata, la 
zi.   
 
Initiativele de succes de tip Business Intelligence (BI) implica 
mai mult decat simpla livrare a unui instrument BI. Noi va vom 
ajuta in alegrea celui mai optim instrument pentru analiza si 
planificare, pentru implementarea solutiei, instruirea 
specialistilor dumneavoastra si vom oferi suport. Este 
important faptul ca BION Team poate acoperi toate solutiile 
majore din piata si este independenta din punctul de vedere 
al tehnologiilor de IT. Va vom recomanda cea mai buna solutie 
sau tehnologie care se potriveste organizatiei dumneavoastra si mediului de IT.  
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Livrarea Informatiilor 

 
 

Dashboards 

 
 

Prezentarea informatiei in context.  
 
Consolideaza informatiile dintr-o varietate de surse intr-o 
singura interfata, usor de folosit si prezinta informatiile in 
contextul unde oamenii au cea mai mare nevoie de ele.  
 

Colaborare si cautare  

 
 

Conecteaza oamenii la informatii critice  
 
Conecteaza angajatii la informatii critice, din surse multiple, in 
mai multe formaturi structurate sau nestructurate, organizate 
ca si instrumente grafice usor de organizat, in orice locatie.  
 

Raportare gestionata  

 
 

Creaza si imparte rapoarte .  
 
Imputerniceste oamenii sa creeze, publice si imparta propriile 
rapoarte de business intr-o maniera centralizat si intr-un mediu 
securizat, fara a cere suport aditional de la IT.  
 

Vizualizare 

 
 
 

 Vizualizeaza povestea din spatele datelor 
 
Conecteaza si acopera date de tip Business Intelligence in 
diagrame ajutand oamenii sa inteleaga procesele si sa 
imbunatateasca performantele. Datele sunt prezentate in 
context si nu ca si grafice statice sau tabele singulare.  
 

 
 
 
Scorecards 
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 Urmareste performantele de business in context 
 
 Scorecard-urile pot consolida informatia de la o varietate de 
surse intr-o singura interfata usor de folosit, si pot prezenta 
informatiile in context, acolo unde si cand cei care adopta 
decizii au cea mai mare nevoie de ele.  
 

  
 
Interogare, Raportare si Analiza 
 

 

Analiza ad-hoc  

 
 

Gasirea raspunsurilor usor si rapid   
 
Analiza ad-hoc da angajatilor posibilitatea de a creea rapoarte 
ad-hoc care sa livreze raspunsuri la intrebari critice de business 
– chiar si fara a avea cunostinte tehnice aprofundate sau 
experienta  
 

Raportarea productiei 

 
 

Analiza si imbunatatirea proceselor de productie.  
 
Permite angajatilor sa analizeze fluxurile de munca si sa 
identifice zonele care necesita imbunatatiri. Rapoartele de 
productie pot ajuta angajatii sa determine cauza principala a 
exceptiilor si furnizeaza instrumente pentru a prezice 
capacitatea viitoare.  

Analiza OLAP  

 
 

Stocarea si conectarea informatiilor.  
 
Efectueaza interogari ad-hoc si analizeaza cantitati mari de date 
complexe din intreaga organizatie prin perspectiva tuturor 
aspectelor de business. Functionalitatile OLAP pot fi folosite 
pentru imbunatatirea raportarilor pentru vanzari, marketing, 
raportare de management, bugetare si previzionare, raportare 
financiara si arii similare.  
 

  
 
 

Depozitarea datelor & Management 
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Data Warehousing 

 
 

Stocarea si conectarea informatiei 
 
Se face in siguranta, iar efectuarea analizei, extragerea, 
transformarea si incarcarea datelor devin procese mai usoare. 
Anagajatii vor petrece mai putin timp cautand datele potrivite 
si mai mult timp efectuand munca cu o valoare mai mare. De 
asemenea, vor adopta si decizi mai bune.  
 

Analiza Ad-hoc  

 

Analizarea rapida a datelor prin prisma tuturor dimensiunilor 
de business.  
 
Online Analytical Processing (OLAP) permite realizarea de 
interogari si analiza unor cantitati mari de date complexe din 
cadrul companiei sa devina rapide si usoare. Prin intermediul 
functionalitatilor OLAP se imbunatatesc raportarile catre 
vanzari, marketing,  raportare de management, bugetare si 
previzionare, raportare financiara si arii similare.  
 
 

Calitatea datelor 

 
 

Pastrarea calitatii datelor cu incredere  
 
Inalta calitate a datelor dumneavoastra este protejata prin 
intermediul unei integrari securizate si o stransa 
interoperabilitate intre multiple surse de date. 
 

Data Mining 

 
 

Gasim informatiile utile in multitudinea de date.   
 
Solutiile de tip Data Mining permit oameniilor sa mearga 
dincolo de simpla analiza pentru a indentifica tendinte ascunse, 
probleme sau relatii intre informatii. O data ce aceste 
perspective sunt extrase din modele, clustere si tendinte, 
angajatii pot intentifica mai bine cauza principala a problemelor 
si pot prezice rezultate viitoare.  
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CAND Business Intelligence? 

Piata competitiva....presiunea reducerilor costurilor....asteptari de cresterea 
performantelor...flexibilitate....volume mari de date.....nevoie puternica de 
analiza complexa... o solutie de tip Business Intelligence poate ajuta la 
definirea actiunilor pentru depasirea provocarilor si ofera suport in procesul 
de luare a deciziilor.  

Business Intelligence ( BI) reprezinta o vasta categorie de programe de 
aplicatii si tehnologii pentru colectarea, stocarea, analizarea si furnizarea 
accesului catre date din surse variate, furnizand astfel utilizatorilor 
companiei informatii de incredere, in timp util si analiza pentru 
imbunatatirea procesului de adoptare a deciziilor.  

In termeni mai simpli, BI este un termen – umbrela care se refera la aplicatii se software destinate analizarii datelor 
brute ale unei organizatii cu scopul de a facilita procesul de adoptare a deciziilor pentru a contribui la succesul 
companiei. Ca si disciplina, BI include un numar de activitati legate, incluzand suportul de decizie, data mining, OLAP, 
interogare si raportare, analiza statistica si previzionare.  

 

PENTRU succes aveti 
nevoie de Business 
Intelligence iar NOI il 
putem furniza 

Business Intelligence permite companiilor sa 
castige avantaje din date. O data ce organizatia 
are BI, poate anticipa timpul de raspuns sporti 
privind colectarea datelor, poate veni cu idei noi 

pentru initiative de business, poate avea o imagine exacta a nevoilor si cerintelor clientilor si poate efectua mai 
multe campanii de marketing orientate.  

In plus, compania, va castiga cunostinte care o vor ajuta sa isi avanseze brand-ul in top in termeni de cota de piata,  
reduca costurile generale si totodata intarzierile din lantul de aprovizionare alaturi de alte avantaje. Deciziile care se 
bazeaza doar pe intuitie nu pot asigura succesul, dar in cadrul oferit de BI de adoptare de decizii bazate pe fapte, 
succesul este asigurat. Mai mult, BI face o organizatie agila, oferindu-i astfel un plus de competitivitate in conditiile 
de piata din ziua de azi.  
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CUM se gaseste cea mai buna solutie de BI pentru 
organizatia dumneavoastra?  

 
Toate organizatiile sunt diferite – acesta este un fapt – si mai mult, in 
timp ce solutiile BI devin din ce in ce mai sofisticate, metrici, KPI si ROI 
devin din ce in ce mai raspindite de la obiectivele generale ale 
companiei pana la evaluarile personale ale angajatilor. Nevoia de a 
structura, izola si calcula diferite aspecte devine din ce in ce mai 
importanta. Multe intrebari se ridica in momentul in care doriti sa 
faceti ordine in haosul din cadrul tuturor raportarilor disponibila in 
organizatia dumneavoastra.  
Cateva dintre intrebarile principale sunt: 

• La ce ar trebui sa se uite cel care calculeaza profitabilitatea 
intregii organizatiei? 

• De ce ar trebui calculata profitabilitatea pe departamente?  
• Cum poate fi determinata profibalilitatea clientului? 

• Cand ar trebui calculata profitabilitatea proiectului? 
• Cine ar trebui luat in considerare cand se calculeaza profitabilitatea pe persoana? 

Acestea sunt doar cateva din intrebari si suntem siguri ca aveti mult mai multe, dar ideea este cum, cand, cine si 
unde sa inceapa implementarea unui astfel de intrument?  

Vom fi incantati si onorati sa va asistam atunci cand aceste intrebari se vor ridica in cadrul organizatiei 
dumneavoastra.  

 

Intradevar, nevoie? 

Ar trebui sa fie clar, in acest punct, faptul ca BI este important si este 
momentul ca organizatiile sa faca pasii necesari pentru a-l face disponibil 
tuturor angajatiilor care au nevoie sa acceseze rapid informatii si sa le 
analizeze. Produsele de pe piata sunt in continua evolutie, se schimba mai 
repede si costa mai putin decat in trecut. BI poate fi furnizat folosind 
diferite tehnologii software si on demand prin intermediul internetului in 
forma sofware as a service. De asemenea, asteptarile au evoluat: 
utilizatorii doresc? Intradevar nevoie? BI sa faca mai mult decat in trecut, 
precum procesarea evenimentelor de business si adaugarea de context 
geografic informatiilor?  BI implica colaborarea si furnizeaza indrumare asupra actiunilor, obiectivelor si planurilor.  
Acestea si alte activitati transforma BI intr-un management de performanta. 

Pentru a ne misca in aceasta directie, de un BI mai strategic, organizatiile trebuie sa gestioneze mai eficient datele 
pentru a se asigura ca informatia diseminata este de inalta calitate si subiect al unei guvernari atente. Aceasta 
inseamna, de asemenea, a avea structuri de data warehouse rapide, performante pentru a sustine BI acolo unde 
este necesara in cadrul organizatiei. Si nu uitati ca un BI eficient necesita leadership executiv, iar aceia responsabili 
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pentru disponibilitatea BI vor trebui sa dezvolte sau sa adopte cele  mai bune practici pentru evitarea costurilor ce 
nu sunt necesare si a ineficientelor.  

If you need to know about specific solutions and products, or are interested in finding more useful insights on BI and 
its technologies, please consider BION Team as a trusted partner. Daca doriti sa stiti despre produse si soluti 
specifice, sau sunteti interesati in aflarea de mai multe informatii ajutatoare legate de BI si tehnologiile sale, va 
rugam sa considerati BION Team drept un partener de incredere.  

DE CE va putem NOI ajuta sa va maximizati beneficiile? 

Va putem ajuta sa va maximizati beneficiile si sa scadeti riscurile unui proiect Data Warehouse/ Business Intelligence 
deoacere:  

- NOI suntem independenti din punct de vedere tehnic; am dovedit experienta in mai multe instrumente, 
avand astffel o felxibilitate mare in ceea ce priveste abordarea tehnica :  
- Data Integration, Data Management: IBM InfoSphere, Informatica, Microsoft Integration Services, SAS 

Data Integration 
- Data Bases: DB2, Oracle, SAS, Microsoft, Teradata 
- Reporting: Business Objects, Cognos, Microsoft Reporting Services, OBIEE 
- Business Intelligence: TM1, SAS Business Intelligence, SPSS, Chordiant, Cognos Planning, SAS Enterprise 

Miner, Microsoft Analysis Services, Microsoft Dynamics 
- IT Operations management: IBM Tivoli, HP BTO 
- Cloud Computing 

- NOI putem implementa o solutie Data Warehouse si Business Intelligence in mediul nostru tehnic sau putem 
selecta pentru dumneavoastra instrumentele cele mai potrivite pentru a va indeplini cerintele.  

- NOI avem o buna intelegere a mai multor industrii si a provocarilor cu care acestea se confrunta 
- NOI putem acoperi toate rolurile si responsabilitatile in cadrul unui proiect 
- NOI putem efectua toate activitatile legate de un proiect, de la analizarea situatiei actuale la suport si 

mentenanta 
- NOI suntem familiari cu mediile multinationale si multiculturale 
- NOI suntem flexibili si putem adapta metodologiile si abordarile noastre cu scopul de a avea cele mai bune 

rezultate 
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Platformă de comunicare audio-video implementată la toate primăriile din judeţul Olt 
Primăriile din judeţul Olt au primit de la Instituţia Prefectului camere web pentru ca funcţionarii din 
localităţi şi secretarii primăriilor să comunice în sistem de videoconferinţă cu autorităţile de la nivel 
judeţean, fără a mai fi nevoie să se deplaseze zeci de kilometri la unele şedinţe, potrivit prefectului 
judeţului, Silviu Neacşu. Platforma de comunicare audio-video cu ajutorul camerelor conectate la 
internet este funcţională începând de marţi şi va putea fi folosită şi de instituţii publice care vor să ia 
legătura cu reprezentanţi ai primăriilor, secretarii primăriilor, reprezentanţi ai şcolilor etc. 

Prefectul a menţionat că nu au fost făcute cheltuieli suplimentare pentru a achiziţiona şi monta 
camerele web, deoarece acestea au fost achiziţionate la alegerile din 2012 şi de atunci nu au mai 
fost folosite. Montarea lor a fost asigurată de angajaţi ai Prefecturii, împreună cu funcţionari din 
primării. "Costurile au fost zero.(...) Încercăm să eficientizăm relaţia noastră cu primăriile", a spus 
Silviu Neacşu. Sistemul de comunicare audio-video va putea fi folosit atât de Prefectură cât şi de 
instituţiile deconcentrate. Prefectul a menţionat că prin acest sistem de comunicare nu vor fi 
transmise informaţii secrete. 

Platforma de comunicare audio-video a fost iniţiată de Prefectura Olt în parteneriat cu serviciile 
publice deconcentrate şi autorităţile publice locale din judeţ, în cadrul Parteneriatului "Împreună în 
timp real". Obiectivul acestui demers este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai 
eficiente prin dezvoltarea şi simplificarea colaborării la nivel judeţean. 

 

Iaşi, al cincilea oraş din lume care a dezvoltat o aplicaţie ce oferă posibilitatea unei 
călătorii virtuale 3D 
Aplicaţia "Iaşi Virtual Reality" a fost lansată, în premieră naţională, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Iaşi, acesta fiind al cincilea oraş din lume care a dezvoltat o aplicaţie ce oferă 
posibilitatea unei călătorii virtuale 3D, după Tokio, Paris, Londra şi New York.  

Radu Danciu, una dintre persoanele implicate în proiect, a declarat că aplicaţia a fost produsă în 
parteneriat public-privat, două dintre companiile de tehnologie fiind din Iaşi. Conform lui Danciu, 
proiectul reprezintă un instrument inovativ de promovare a patrimoniului cultural şi arhitectural al 
Iaşului şi reprezintă totodată un suport educaţional modern şi interactiv care va fi folosit în şcoli şi 
licee pentru predarea unor subiecte de literatură, istorie şi geografie. 

"Aplicaţiile oferă posibilitatea unei călătorii virtuale 3D, după Tokio, Paris, Londra şi New York. Noi 
încercăm să aducem generaţiile noi mai aproape de tehnologie. Astfel, aplicaţiile sunt un instrument 
educaţional modern şi interactiv. Poate fi folosită în şcoli şi licee pentru ilustrarea unor subiecte la 
română, istorie sau geografie. Poate substitui, totodată, şi o excursie costisitoare", a explicat Radu 
Danciu. El a explicat că prin intermediul ajutorul aplicaţiei pot fi vizitate virtual 3D cele mai 
reprezentative zece locuri din Iaşi: Parcul Copou, Biblioteca Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" 
Iaşi, Muzeul Unirii, Râpa Galbenă, Mănăstirea Trei Ierarhi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 
Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, Palatul Roznovanu (unde îşi are sediul 
Primăria Municipiului Iaşi), Palatul Culturii şi Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi.  

Turul va avea şi un ghid audio în limba română şi engleză, care oferă informaţii despre locurile pe 
care utilizatorul le "vizitează" virtual. "Acest gând, al oraşului virtual, a fost lansat în urmă cu trei 
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luni. Mă bucur că reuşim să avem un eveniment important la mai puţin de o lună de la depunerea 
dosarului pentru candidatura la titulatura de Capitală culturală europeană 2021. Ar fi fost imposibil 
de crezut că într-un oraş cu mulţi specialişti în IT să nu beneficiem de rezultatul muncii lor", a spus 
viceprimarul cu atribuţii de primar interimar Mihai Chirica. 

Aplicaţia poate fi instalată pe smartphone-uri cu sistemele de operare Android, iOS şi Windows 
Phone şi poate fi descărcată începând de luni din Google Play Store, Apple AppStore, Windows 
Phone Store şi funcţionează împreună cu o pereche de ochelari Cardboard Glasses. Aplicaţia are 
rolul de a ajuta municipiul Iaşi în competiţia de obţinere a prestigiosul titlu de Capitală Culturală 
Europeană în anul 2021. Dosarul de candidatură al municipiului Iaşi are ca temă principală şi ca 
slogan formula "Switch On" şi a fost depus la Ministerul Culturii pe 10 octombrie. Eligibilitatea 
dosarelor de candidatură a 14 oraşe din România a fost validată, iar reuniunea de preselecţie, în 
urma căreia juriul european va întocmi o listă scurtă a oraşelor candidate, va avea loc în perioada 7 - 
10 decembrie. 

 

Gestiune în sistem informatic a registrului agricol pentru 15 primării din judeţul Sălaj 
Un număr de 15 din cele 64 de primării din Sălaj beneficiază de gestiunea în sistem informatic a 
registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor, prin intermediul unui proiect cu 
finanţare europeană implementat de Consiliul Judeţean, în parteneriat unităţile administrativ-
teritoriale implicate. Potrivit datelor prezentate de Catiţa Crihan, manager de proiect, valoarea 
totală a proiectului este de 6,7 milioane de lei, acesta fiind implementat în localităţile Zalău, Cehu 
Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii 
de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate 
cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT - urilor partenere cu privire la informaţiile din 
domeniul agricol şi implementarea unor aplicaţii informatice care să contribuie la o gestiune mai 
bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole. 

Prin proiect s-au achiziţionat atât sistemul informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format 
electronic în primăriile partenere din judeţul Sălaj, cât şi serviciile de dezvoltare şi implementare a 
soluţiilor software, care vor facilita accesul utilizatorilor la serviciile administraţiei publice. 
Autorităţile vor utiliza astfel tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii 
electronice, eficientizându-se astfel activităţile interne ale instituţiilor beneficiare. 

Totodată, se vor reduce costurile de comunicare inter-instituţională prin crearea unei platforme de 
legătură între UAT-urile din judeţ, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC) şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) folosind 
mijloace electronice. 

 

Registrul Agricol Electronic, implementat în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţul Tulcea 
Locuitorii din 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea vor putea avea acces on-line, 
începând de anul viitor, la informaţiile legate de datoriile pe care le au către autorităţi, ca urmare a 
implementării Registrului Agricol Electronic. Consiliul Judeţean Tulcea a prezentat rezultatele 
proiectului "Siera 2 - Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemului informatic integrat: 
Registrul Agricol Electronic", care se derulează în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 
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"Mai avem un proiect cu acelaşi obiectiv care se derulează în alte 15 unităţi administrativ-teritoriale 
şi ne dorim să acoperim toate comunele şi oraşele din judeţ. Derulând acest proiect în mai mult de 
jumătate din judeţ, putem spune că Tulcea este unul din judeţele fruntaşe în ceea ce priveşte gradul 
de acoperire a Registrului Agricol Electronic", a declarat coordonatorul proiectului, Mihaela Lungu. 
Potrivit acesteia, provocarea proiectului derulat de CJ a constat în noile aplicaţii IT, Registrul Agricol 
Electronic urmând să funcţioneze la parametrii maximi cel mai probabil începând de anul viitor. 
"Deocamdată, aplicaţiile nu funcţionează la nivelul scontat. Încă mai avem probleme de adaptare, 
dar avem o perioadă de mentenanţă de cinci ani, iar furnizorul de servicii este alături de noi. (...) Prin 
aceste aplicaţii, orice persoană din unităţile administrativ-teritoriale acoperite de Registru va putea 
afla datoriile pe care le are la bugetul de stat şi le va putea plăti electronic", a menţionat Lungu. 

Pentru implementarea proiectului privind Registrul Agricol Electronic în 15 unităţi administrativ-
teritoriale, CJ a realizat investiţii în valoare totală de 6.512.400 lei, pe lângă echipamentele 
electronice achiziţionate fiind acoperite şi cheltuielile legate de instruirea personalului din primării. 

 

Primăria sectorului 1 a lansat o aplicație prin care bicicliștii își pot alege traseul direct 
de pe telefon 
Primăria sectorului 1 a lansat o aplicație prin care bicicliștii își pot alege traseul preferat direct de pe 
telefonul mobil. Lansată în colaborare cu Asociația Green Gate, aplicația "La Pedale" poate fi 
descărcată gratuit de pe toate dispozitivele smartphone atât cu sistem de operare Android, cât și 
IOS. Aceasta pune la dispoziția iubitorilor sportului pe două roți 12 trasee predefinite. În plus, 
bicicliștii își pot crea propriul traseu prin intermediul Google Maps. 

Iubitorii de istorie și cultură pot introduce în traseul lor de plimbări cu bicicleta și monumentele 
sectorului 1, aplicația "La Pedale" conținând o listă a celor mai importante bijuterii arhitectonice din 
această zonă. Totodată, Primăria sectorului 1 a reamenajat complet parcul Băneasa și a decis să 
amplaseze în zonă un centru de închiriat gratuit biciclete, după modelul celor din parcurile Kiseleff și 
Herăstrău. 

 

Gestiune informatică a Registrului Agricol pentru 15 primării bistrițene, în baza unui 
proiect european 
Un număr de 15 primării din judeţul Bistriţa-Năsăud beneficiază, din această vară, de un sistem 
informatic de gestiune a Registrului Agricol, în baza unui proiect cu fonduri europene câştigat de 
Consiliul Judeţean. Proiectul a fost finanţat prin POS-CCE în baza contractului de finanţare încheiat 
cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, beneficiarii direcţi fiind Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi primăriile oraşelor Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi şi ale comunelor Teaca, Lechinţa, 
Bistriţa Bârgăului, Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, Budacu de Jos, Cetate, Leşu, Şieu, 
Monor şi Milaş. Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie 2014 - iulie 2015 şi a avut o valoare totală 
de peste 6,7 milioane lei, din care 98% finanţare nerambursabilă. 

Registrul Agricol va fi primul sistem prin care sunt impuse standarde de interoperabilitate între 
sistemele instituţiilor care au un rol în acest domeniu, respectiv primării, Consiliul Judeţean, 
Ministerul Afacerilor Interne, ANCPI, APIA, Ministerul Finanţelor, Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului. 

"Toate aceste instituţii vor putea avea acces la conţinutul informaţional din punct de vedere al 
numărului de gospodării, al tipurilor de culturi, al numărului de maşini, de utilaje, instalaţii şi eu cred 
că acest sistem va ajuta foarte mult la agregarea datelor existente la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud 
şi vor putea fi utilizate cu mult mai uşor atât de către UAT-uri, cât şi de instituţiile care lucrează la 
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nivel naţional", a declarat preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, cu ocazia conferinţei care 
a marcat închiderea proiectului. 

Proiectul are în vedere eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor publice prin implementarea 
Registrului Agricol în format electronic şi a sistemului GIS integrat, realizarea inventarului digital 
(GIS) al terenurilor de pe raza UAT-urilor partenere, implementarea unei platforme comunicaţionale 
dedicate acestui sistem, la nivelul Consiliului Judeţean şi al primăriilor, precum şi instruirea 
personalului care va utiliza produsele software realizate şi cel care va asigura mentenanţa. 

 

Peste 1.900 de instituţii publice vor beneficia de certificate digitale calificate 
Certificate digitale calificate, care vor fi date în folosinţă gratuită pe o perioadă de un an de la data 
emiterii unui număr de 1.930 de autorităţi şi instituţii publice, vor fi achiziţionate în cadrul unui 
proiect pentru implementarea semnăturii electronice în administraţia publică centrală şi locală din 
România. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici implementează proiectul "e-ANFP - Întărirea 
capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din 
subordinea/ coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente 
inovatoare". 

Conform unui comunicat transmis de ANFP, prin intermediul proiectului, vor fi achiziţionate 
certificate digitale calificate care vor fi date în folosinţă gratuită, pe o perioadă de un an de la data 
emiterii, unui număr de 1.930 de autorităţi şi instituţii publice. 

Certificatele digitale calificate asigură integritatea şi confidenţialitatea documentelor transmise 
electronic, permit autentificarea la diverse aplicaţii şi garantează identitatea persoanei în sensul 
privind semnătura electronică şi sunt emise de SC CertSIGN SA, furnizor acreditat de servicii de 
certificare calificată. 

Sursa citată menţionează că, în relaţia cu ANFP, semnătura electronică extinsă va fi folosită, 
începând cu anul viitor, de instituţiile şi autorităţile publice prin utilizarea Portalului de management 
al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici. Astfel, se va putea cunoaşte în timp real situaţia, atât 
a funcţionarilor publici din administraţia publică din România, la nivel central şi local, cât şi situaţia 
autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la managementul resurselor umane. Totodată, aceste 
instrumente informatice (de tipul semnăturii electronice, Portal de management) vor contribui la 
eficientizarea, transparentizarea şi reducerea timpilor de transmitere a documentelor şi vor preveni 
situaţiile de nerespectare a prevederilor în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, 
precizează comunicatul de presă. 

 

Consiliul Județean Arad a accesat un proiect pentru un sistem informatic destinat 
gestionării Registrului Agricol 
Consiliul Judeţean Arad a accesat, în parteneriat cu 15 UAT (Unităţi Administrativ Teritoriale) 
arădene, un proiect prin care se introduce un sistem informatic destinat gestionării Registrului 
Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a 
soluţiilor software. 

Contractul a fost parafat din partea beneficiarilor, de către Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliul 
Judeţean Arad, ca reprezentant al administraţiei judeţene şi a partenerilor săi din proiect (cele 15 
UAT - oraşele Ineu, Nădlac, Pâncota, Pecica şi Sebiş, respective comunele Apateu, Cermei, Covăsânţ, 
Fântânele, Pilu, Secusigiu, Semlac, Şepreuş, Şicula şi Şiria), respectiv de către Emil Munteanu, 
reprezentantul asocierii alcătuite din SC Power Net Consulting SRL, SC Advanced Tehnology Systems 
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SRL şi SC Soft Business Union SRL, executanţi ai lucrărilor, câştigătorii contractului având oferta cea 
mai mică. 

Proiectul intitulat 'Sistem Informatic pentru Gestionarea Registrului Agricol Electronic în judeţul 
Arad' are o valoare de 2.477.054 lei (fără TVA), din care 2.357.609,56 lei - furnizare echipamente IT şi 
programe informatice - şi 119.444,44 lei - servicii de instruire personal (cursuri de formare 
profesională). Finanţarea acestuia se face prin Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii 
Economice (POS CCE), Axa Prioritară III 'Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public', Domeniul Major de Intervenţie 2: 'Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor 
publice electronice', Operaţiunea 1: 'Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar'. 

 

Consiliul Judeţean Dolj implementează un proiect de 1,5 milioane pentru un sistem 
integrat de "e-administraţie" 
Conducerea Consiliului Judeţean Dolj a anunţat că implementează un proiect în valoare de 1,5 
milioane euro pentru un sistem integrat de "e-administraţie" la nivelul instituţiei şi la 45 de primării 
din judeţ. 

Potrivit preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, acest proiect alături de proiectele "Sistem informatic 
geografic de management agricol la CJ Dolj şi UAT-uri (unităţi administrativ-teritoriale)" şi "Sistem 
informatic integrat privind gospodăriile şi exploataţiile agricole din judeţul Dolj" sunt derulate de 
Consiliul Judeţean, în parteneriat cu 45 de unităţi administrativ-teritoriale. 

"Finanţarea a fost obţinută de CJ Dolj din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial 
Creşterea Competitivităţii Economice. Cele trei proiecte prevăd achiziţionarea echipamentelor, a 
aplicaţiilor informatice şi implementarea unor sisteme integrate destinate gestionării în format 
electronic a Registrului Agricol, precum şi a unei serii de activităţi financiar-contabile, bugetare şi de 
evidenţă a taxelor şi impozitelor locale la nivelul primăriilor partenere", a spus Prioteasa. 

Acesta a mai afirmat că cele trei proiecte vor înlesni în mod semnificativ activitatea administraţiilor 
locale partenere, în special prin asigurarea unei evidenţe exacte a proprietăţilor şi suprafeţelor de 
teren ale contribuabililor. 

 

Aplicaţie pentru smartphone de promovare turistică a municipiului Oradea şi staţiunii 
Băile Felix 
Primăria municipiului Oradea a lansat aplicaţia oficială de turism a oraşului şi a staţiunii Băile Felix, 
cea mai complexă aplicaţie din România pentru telefoanele smart. 

Oradea City App, mai simplu Oradea City, va rula pe sistemele Android şi IOS şi oferă o bază amplă 
de informaţii turistice şi nu numai, împreună cu tururi ghidate (şi audio, în curând) în Oradea. 
Aplicaţia oferă o multitudine de informaţii legate de restaurante şi hoteluri din Oradea şi Băile Felix, 
dar şi despre spitale, farmacii, service-uri auto, bancomate, precum şi posibilitatea de a consulta 
reţelele de transport în comun sau chiar de a achiziţiona bilete de tramvai, autobuz ori tichete de 
parcare. Aplicaţia este gratuită şi va putea fi descărcată din Google Play şi AppStore. 

Folosirea aplicaţiei nu este condiţionată de folosirea unei conexiuni la internet. După instalarea 
aplicaţiei, aceasta descarcă tot conţinutul (aprox. 100 MB) în limba prestabilită (română, engleză, în 
viitorul apropiat şi în maghiară). Odată descărcată informaţia, ea poate fi vizualizată sau consultată 
fără conexiunea la internet. Pentru cei care doresc să folosească internetul, aplicaţia oferă şi detalii 
legate de toate zonele cu internet gratuit oferit de municipalitate - secţiunea Wi-Fi. 
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Aplicaţia prezintă informaţii din Oradea şi Băile Felix sub formă de puncte de interes. Aplicaţia a fost 
realizată de Primăria Oradea cu sprijinul membrilor Asociaţiei pentru promovarea turismului din 
Oradea şi regiune şi a partenerilor săi: Mobiversal, compania care a realizat aplicaţia, Ioana Lucaciu - 
traducător pentru textele în limba engleză, conf.univ. Ramona Novicov Ramona - Facultatea de 
Arhitectură şi Construcţii, Universitatea Oradea - revizuirea textelor, Fundaţia pentru Protejarea 
Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Biroul de turism religios al 
Episcopiei Romano-Catolice.  
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