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În data de 27 ianuarie 2015, ADR Sud-Est a organizat la Brăila 2 întâlniri de lucru privind pregătirea portofoliului de proiecte cu finanțare din Programului 
Operațional Regional 2014-2020:

Evenimentele s-au desfășurat în scopul evidențierii efectelor intervențiilor privind dezvoltarea durabilă a infrastructurii turismului și cea a educației, precum și 
identificarea contribuției fondurilor europene la realizarea obiectivelor DMI 5.2 și DMI 3.4. La întâlnirile de lucru au participat administratori de firme, beneficiari în 
cadrul DMI 5.2 și directori de școli care au fost finanțate în cadrul DMI 3.4.

 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă procesul de consultare 
în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin organizarea de întâlniri 
de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de planificare a perioadei 
de programare 2014-2020.

În anul 2015, Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regională din cadrul Agenției 
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EVENIMENTE 

ADR SE 

Procesul de Planificare Regională 2014 - 2020

În data de 19 ianuarie 2015, la sediul ADR Sud-Est,  s-au desfășurat 2 focus-grupuri regionale organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în parteneriat cu International Consulting Expertise SRL (ICE), pentru evaluarea de impact a Programului Operațional Regional în perioada 2013-2015, 
pentru:

l Domeniul Major de Intervenție 5.2 “Crearea/dezvoltarea/mo-
dernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor 
naturale cu potenţial turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice“;

l Domeniul Major de Intervenție 3.4 “Reabilitarea/moderni-
zarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

l prima întâlnire de lucru a avut ca scop prioritizarea proiectelor ce 
urmează să fie finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 “Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, care corespund 
Obiectivului Tematic 7 al Strategiei Europa 2020 (Promovarea sistemelor de 
transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelei 
majore). La eveniment au participat 28 de reprezentanți ai consiliilor județene, 
ai MDRAP și ai  ADR Sud-Est;

l cea de-a doua întâlnire de lucru, a avut ca obiectiv clarificarea unor 
aspecte importante privind finanțarea proiectelor din Axa Prioritara 4 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” prioritatea de investiții 4.1 
”Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea adaptărilor”. La eveniment au participat 20 de reprezentanți ai 
primăriilor reședință de județ, ai MDRAP și ai ADR Sud-Est.
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În data de 5 februarie 2015, ADR Sud-Est a organizat un eveniment pentru informarea opiniei publice asupra modului de utilizare a instrumentului „Dezvoltării 
Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității (CLLD)”, prevăzut în Acordul de Parteneriat 2014-2020, în scopul promovării incluziunii sociale, combaterii 
sărăciei în comunitățile marginalizate. Proiectele care se vor depune pentru implementarea acestui instrument, se vor încadra în Axa Prioritară 9 ”Sprijinirea 
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, din POR 2014-2020 și Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea Locală plasată sub 
Responsabilitatea Comunității”, din POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman).

Prezentările realizate în cadrul reuniunii, precum și răspunsurile la întrebările participanților au fost furnizate de reprezentanții MDRAP, MFE și ERGO Network 
(rețea privind sprijinirea populației de etnie romă).

La eveniment au participat 58 de reprezentanți ai primăriilor reședință de județ, prefecturi, asistența socială, protecția copilului, structuri asociative reprezentative 
pentru mediul economic, reprezentanți ai inspectoratelor școlare, ONG-uri reprezentative pentru comunitățile defavorizate, ai MDRAP, MFE și ai ADR Sud-Est.

În data de 6 martie 2015, ADR Sud-Est a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Autorității Publice Locale și ONG-uri reprezentative pentru comunitățile 
dezavantajate din Municipiul Brăila în cadrul Axei prioritare 9 “Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor dezavantajate din mediul urban”, 
Prioritatea de investiţii 9.1 “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.”

Întâlnirea a continuat campania de informare asupra modului de utilizare a instrumentului “Dezvoltarea Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității 
(DLRC)” şi de constituire a unui parteneriat local sub forma Grupului de Acțiune Locală (GAL).
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Situaţia contractelor semnate în cadrul diferitelor domenii 
majore de intervenţie este următoarea:

n Domeniul major de intervenţie 1.1 - Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere - 92 contracte, 
valoarea  solicitată totală fiind de aprox. 195 milioane euro, din 
care:

l Sub-domeniul: Centre urbane -  (11 Planuri Intregrate 
de Dezvoltare Urbană - PIDU) – 34 contracte, valoare 
solicitată de  aprox.  59 milioane euro;

l Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană - (2 Planuri 
Intregrate de Dezvoltare Urbană - PIDU - municipiile Brăila 
şi Galaţi)  -  24  contracte, valoarea  solicitată totală de 
aprox.  45 milioane euro;

l  Sub-domeniul: Poli de creştere - (1 Plan Integrat de 
Dezvoltare – PID - Zona Metropolitană Constanţa, care 
cuprinde, până în prezent, 36 de proiecte) -  34 contracte  -  
valoarea solicitată de peste 91  milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie: Sprijinirea investiţiilor în 
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe -  5 contracte, 
valoarea solicitată totală fiind de aprox.  2  milioane euro ;

n Domeniul major de intervenţie 2.1 - Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură -  18 
contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 128 milioane 
euro ;

n Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilita-
rea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate - 19 contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 
37 milioane euro;

REGIO 

SUD-EST 

LA ZI

REGIO - PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013 
ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD - EST

1 martie 2015

Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 finanţează în Regiunea de Dezvoltare Sud-
Est, respectiv în judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, prin intermediul 
celor cinci axe prioritare, 514 proiecte, în valoare de 587 mil. euro, reprezentând aprox. 103 % din 
valoarea alocată regiunii. Beneficiarii proiectelor sunt autorităţi publice locale, asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară, societăţi comerciale, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale şi 
unităţi de învăţământ.

La data de 1 martie 2015, valoarea sumelor rambursate către beneficiari era de 338 mil. euro, 
reprezentând aprox. 60 % din totalul fondurilor alocate la nivel regional.

n Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabili-
tarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale - 30  contracte, valoarea solicitată totală fiind 
de peste 13 milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă - 2 contracte, valoarea solicitată fiind de 
aprox.13  milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabili-
tarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă - 73 contracte, valoarea 
solicitată totală fiind de peste 60  milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 4.1 - Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi 
locală - 8 contracte, valoarea solicitată totală fiind de aprox. 8 
milioane euro ;

n Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării 
micro-întreprinderilor - 221 contracte, valoarea solicitată totală 
fiind de aprox.  32 milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - 19 contracte, 
valoarea solicitată totală fiind de aprox. 56 milioane euro;

n Domeniul major de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru  valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice - 27 
contracte, valoarea solicitată totală fiind de peste 43 milioane 
euro.
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PROIECTE FINALIZATE 

    Bani europeni pentru sănătatea tulcenilor

Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din 
Tulcea s-a finalizat la începutul acestui an printr-un proiect finanțat prin 
Programul Operațional Regional. Obiectivul general al proiectului a fost 
crearea condițiilor pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
din municipiul şi judeţul Tulcea şi ariile înconjurătoare prin 
reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii sociale a celei mai 
mari unități spitalicești tulcene.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: ridicarea nivelului 
calitativ al actului medical prin modernizarea şi dotarea Unităţii de 
Primiri Urgenţe amplasată la parterul Corpului A, în jumătatea nordică a 
acestuia din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea; reabilitarea 
termică a ansamblului format din Corpul A (Spitalul Judeţean) şi Corpul 
B (Policlinica Judeţeană ) pentru reducerea  costurilor cu întreţinerea 
clădirii; scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi prin dotarea cu 
aparatură medicală complexă pentru anumite analize sau diagnostice 
medicale, precum şi reorganizarea Unităţii de Primiri Urgenţe,  

scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare 
a dotării şi instrumentării la standarde europene; îmbunătăţirea 
accesibilităţii Spitalului Judeţean Tulcea şi a legăturilor lui cu ariile 
înconjurătoare. Durata de implementare a proiectului a fost de 18 de 
luni, fiind cuprinsă în perioada iulie 2013 – ianuarie 2015. 

Misiunea constructorilor nu a fost deloc ușoară având în vedere 
faptul că lucrările s-au desfășurat în paralel cu activitatea specifică unui 
spital de urgență. ”Lucrările s-au desfășurat cu o oarecare dificultate, 
activitatea noastră continuând în paralel cu modernizările. Practic 
suprafața a fost împărțită undeva la 40 – 60 % și a fost extrem de dificil și 
pentru constructor și pentru personalul spitalului, care a trebuit să 
restrângă activitatea. Dincolo de utilitate, dat fiind faptul că lucrările de 
reabilitare s-au întins practic pe 75 % din suprafața spitalului, avem 
așteptări înalte privitor și la economia de combustibil pentru încălzire și, 
de ce nu, și la vară, de energie pentru a răcori spațiul. Unele 
echipamente sunt legate strict de constanța temperaturii în care își 
desfășoară activitatea. Spitalul este unul de urgență iar inima oricărui 
asemenea spital este unitatea de primiri urgențe. În sfârșit se află la 
niște standarde în care putem să ne desfășurăm activitatea mai 
aproape de ceea ce înseamnă anul 2015”, a afirmat Daniel Negoescu, 
managerul Spitalului Județean de Urgență din Tulcea, în cadrul 
conferinței de presă organizate în luna ianuarie.

Reprezentanții Beneficiarului, Consiliul Județean Tulcea au 
susținut că rezultatele obținute în urma implementării proiectului 
„Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean de Urgenţă Tulcea”, vor 
aduce beneficii pacienților care apelează anual la serviciile medicale 
oferite în Unitatea Primiri Urgențe şi locuitorilor județului Tulcea, 
contribuind astfel la ridicarea nivelului calitativ al actului medical.

 Valoarea proiectului este de 13,8 milioane lei din care finanțarea 
nerambursabilă se ridică la 10,7 milioane  lei.

Muzeul din Tecuci, redat activităţii şi circuitului turistic naţional 

Primăria municipiului Tecuci a finalizat execuția lucrărilor din cadrul  
proiectului „Reconvesie funcţională, consolidare şi restaurare – Muzeul 
Mixt Tecuci”. Investiția a salvat, practic, de la distrugere clădirea-
monument istoric a muzeului aflată pe lista monumentelor istorice 
reprezentative pentru patrimoniul cultural naţional, realizată la sfârșitul 
secolului XIX, care suferise degradări în timp. ”În momentul depunerii 
spre finanțare a proiectului, s-au constatat o serie de degradări 
importante ale structurii de rezistenţă, degradări arhitecturale, instalaţii 
sanitare, termice, electrice uzate, reţele apă canal vechi, drumurile şi 
sistematizarea verticală cu vizibile degradări”, a afirmat Cosmin Miron, 
șef al Biroului Fonduri Europene din cadrul Primăriei municipiului  
Tecuci.  Acesta a precizat că, în perioada de implementare a 
proiectului, decembrie 2011 – martie 2015, s-au  realizat  lucrări  în mai 
multe etape, respectiv: faza de consolidare, faza de arhitectură și 
instalații, faza de restaurare a componentelor artistice și s-a realizat 
achiziția de mobilier specific.

La finalizarea proiectului, după includerea într-un circuit cultural 
turistic naţional a  Muzeului Mixt Tecuci, clădire importantă de 
patrimoniu, se preconizează o creştere medie a numărului anual de 
turişti care vizitează acest obiectiv de patrimoniu. ”Se doreşte 
introducerea într-un circuit cultural-turistic a acestui obiectiv, având în 
vedere importanţa lui la nivel naţional precum şi pentru comunitatea 
locală şi nu numai, odată cu creşterea numărului de turişti tradiţionali – 

cei care vin în Tecuci cu ocazia festivalurilor şi concursurilor deja 
consacrate şi a turiştilor ocazionali care tranzitează zona sau care îşi  
doresc realizarea unui circuit cultural-turistic în zona Moldovei care să 
includă şi Tecuciul cu toate valorile de patrimoniu demne de luat în 
seamă”, a mai declarat reprezentantul municipalității tecucene.

Valoarea proiectului este de 17,8 milioane lei, din care finanțarea 
nerambursabilă se ridică la 13,5 milioane lei.
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Consiliul Judeţean Vrancea a finalizat proiectul de modernizare a 

Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „Elena Doamna“, din 

Focşani. 

Obiectivul principal al proiectului a vizat îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale a structurilor de cazare şi dotarea Centrului 

şcolar pentru educaţie incluzivă „Elena Doamna“, în vederea asigurării 

unui proces instructiv-educativ adaptat la cerinţele specifice ale copiilor 

cu dizabilităţi auditive şi logopedice şi standardelor europene.  

Prin implementarea proiectului, s-au asigurat îmbunătăţirea 

condiţiilor de studiu, cazare, petrecere a timpului liber pentru 299 de 

copii cu dizabilităţi de auz și vorbire precum şi condiţiile de predare 

pentru 87 de cadre didactice angajate în cadrul Centrului. Dotarea cu 

echipamente moderne IT, didactice şi de pregătire profesională va 

creşte calitatea serviciilor educaţionale furnizate elevilor cu dizabilităţi 

logopedice. Mai mult, folosirea de metode inovatoare în educaţie, va 

stimula recuperarea copiilor înscrişi în cadrul centrului, dezvoltarea 

cognitivă şi comportamentală şi va crea premisele integrării sociale şi 

profesionale a acestora după finalizarea studiilor. 

Proiectul "Modernizarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă 

Elena Doamna'' face parte dintr-o iniţiativă complexă a Consiliului 

Judetean Vrancea prin care s-a urmărit soluţionarea problemelor pe 

Modernizarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „Elena Doamna“ din Focşani, la final
care le prezintă învăţământul special în judeţul Vrancea, atât din 

perspectiva îmbunătăţirii infrastructurii şi a serviciilor educative, cât şi 

din cea a limitării abandonului şcolar şi a respectării principiilor 

educaţiei incluzive.

Valoarea proiectului este de 10,3 milioane lei din care finanțarea 

nerambursabilă se ridică la 7,4 milioane  lei.

Proiectul a fost implementat în perioada februarie 2009 – februarie 

2015.

  

Școala cu clasele I-IV din orașul Negru Vodă, în haine noi, după reabilitare

Modernizarea, reabilitarea și sistematizarea verticală a şcolii cu clasele I-IV din orașul Negru Vodă, județul Constanța, a fost posibilă cu 
ajutorul Programului Operațional Regional. 

Obiectivul specific al proiectului derulat în perioada septembrie 2013 – martie 2015 l-a reprezentat îmbunătățirea calității infrastructurii 
educaționale și a dotării Școlii cu clasele I-IV din orașul Negru Vodă, județul Constanța, în vederea asigurării unui proces educațional la standarde 
europene.  

Lucrările efectuate au vizat: consolidarea, reabilitarea şi modernizarea școlii cu clasele I-IV existentă, extinderea școlii prin realizarea unui 
laborator IT, bibliotecă, sala de sport, vestiare, grupuri sanitare, teren de sport si a curții de recreație. ”A rezultat o școală modernă, dotată conform 
normelor europene”, a afirmat primarul orașului Negru Vodă, Ion Nicolin, în cadrul conferinței de finalizare a implementării proiectului, desfășurată 
în luna martie 2015. Edilul a mai suţinut că școala cu clasele I-IV va deveni un centru modern de învățământ care va asigura elevilor și cadrelor 
didactice cele mai bune  condiții de studiu și de lucru de mare calitate și totodată, va avea un efect pozitiv în descurajarea abandonului școlar.

Directorul Liceului Teoretic din orașul Negru Vodă, Natalia Palas, a apreciat investiția efectuată: ”Sunt foarte bucuroasă și mulțumesc pentru 
acest proiect. Elevii noștrii vor beneficia de o unitate de învățământ nouă care are ca și scop principal creșterea calității actului educațional". 

În cadrul unității de învățământ își desfășoară activitatea peste 200 de elevi și 10 cadre didactice.
Valoarea totală a proiectului ”Modernizare, reabilitare și sistematizare verticală școala cu clasele I-IV oraș Negru Vodă, județul Constanța” este 

de 3 milioane lei, din care 2 milioane lei  reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar aportul 
administrației locale este reprezentat de co-finanțarea de 2 %,  dar și de cheltuielile neeligibile legate de achiziționarea mobilierului. 
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    Centrul  social multifuncțional la Jariștea

Centru Social Multifuncţional de zi în satul Vărsătura, comuna 

Jariștea, jud. Vrancea, pentru persoanele vârstnice, a fost inaugurat la 

sfârșitul lunii februarie 2015. Realizat cu fonduri europene, centrul are 

o capacitate maximă pe zi de 30 de locuri, iar pe parcursul unui an 

calendaristic vor beneficia de astfel de servicii aproximativ 250 de 

persoane, dintre care 130 de femei şi 120 de bărbaţi. Pe timpul zilei, 

persoanele vârstnice din centru vor primi o masă caldă, consultații 

medicale primare dar și consiliere psihologică și juridică.  Pe lângă 

spațiile pentru servirea mesei, centrul social multifuncțional va fi dotat 

cu o sală în care persoanele vârstnice vor putea juca rummy, şah vor 

putea asculta muzică, sau vor putea face alte activități recreative. 

Centrul este realizat în fosta primărie din satul Vărsătura, clădire datată în anul 1913, care a fost consolidată, extinsă și modernizată, în așa fel 

încât aceasta să răspundă cerințelor noii destinații. Au fost efectuate diverse dotări, care au constat în : mobilier sală socializare, mobilier birou, 

dotări IT, sistem de alarmă. Pentru buna funcționare a Centrului, urmează să fie create 7 locuri de muncă. Prezent la inaugurarea Centrului, 

primarul comunei Jariștea, Cătălin Toma a subliniat importanța investiției pentru cei ajunși la vârsta a treia: „Bătrâneţea nu este nici pe departe o 

boală de care se pot îmbolnăvi numai anumite persoane, ci este o etapă a vieţii prin care trecem toţi.  Bătrâneţea poate fi foarte frumoasă, iar acei 

bătrâni rămaşi singuri, cei uitaţi sau pur şi simplu abandonaţi de rude se pot bucura din plin de această “. 
Valoarea totală a proiectului este de 1,5 mil. lei, din care 1,1 mil. lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional. Proiectul „Modernizare și extindere clădire existentă în vederea 
înființării Centrului Social Multifuncțional” a fost realizat de Primăria Jariştea în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vrancea.  

etapă a vieţii
  

Proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi (grădini 

publice, parcuri, mobilier urban) – Parc Dendrologic Tecuci”, finanțat 

din fonduri europene, s-a finalizat în luna ianuarie 2015. În cadrul 

proiectului, în valoare de 5 milioane lei, s-au executat lucrări de 

construcţii (seră modernă, pavilion administrativ expoziţional în formă 

de melc, piaţete, piste de role, alei, ministaţie de epurare, luciu de apă 

cu fântână arteziană şi pasarelă, pergole etc.) şi lucrări de amenajare a 

terenului prin înfiinţarea de plantaţii de arbori, arbuşti şi flori.

Prin obiectivele specifice, proiectul şi-a propus dotarea şi echiparea 

parcului pentru activităţi cultural educative şi recreative, devenind astfel 

un element de regenerare atât a mediului cât şi a sănătăţii, contribuind 

esenţial la creşterea standardului de viaţă a locuitorilor, îmbunătăţirea 

funcţionalităţii mediului urban, a microclimatului şi combaterea unor 

factori de poluare a mediului. „Având în vedere faptul că în zona de sud 

a municipiului Tecuci s-a conturat, în ultimii ani,  un cartier cu densitate 

mare a populației tinere, numit Cartierul Tineretului, în care  s-au 

construit blocuri de tip A.N.L., majoritatea locuințelor colective fiind 

construite după 1989, s-au  înființat  zone de agrement destinate în 

special tinerilor, proiectul de modernizare a parcului dendrologic are pe 

lângă rolul de agrement,  pe acela de a contribui la calitatea mediului  şi 

de a  reprezenta un filtru împotriva poluării aerului”, ne-a precizat 

Cosmin Miron, șef al Biroului Fonduri Europene din cadrul Primăriei 

municipiului  Tecuci. Acesta a adăugat că prin implementarea acestui 

proiect s-a urmărit și valorificarea potențialului biologic dar și estetic al 

vegetației, armonizarea ansamblurilor arhitecturale urbanistice, 

infrumusețarea și igienizarea mediului.

Perioada de implementare a proiectului a fost noiembrie 2011 – 

ianuarie 2015. 

Parc dendrologic la Tecuci
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PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Reabilitarea și modernizarea unui tronson de 16,05 km de drum 

județean din zona Râmnicu Sărat - Buda, județul Buzău, este finanțată 

prin Programul Operațional Regional. Este vorba de o porțiune din 

Drumul Județean 203 H care face legătura cu judeţul Vrancea 

străbătând comunele Topliceni şi Buda şi deservește o populaţie de 

peste 7.000 locuitori. 

Drumul nu a mai fost reparat prin lucrări de reabilitare în ultimii de 

20 de ani, iar resursele financiare alocate pentru întreţinere au fost total 

insuficiente pentru menţinerea unei stări tehnice corespunzătoare. 

Starea tehnică actuală a acestui drum este necorespunzătoare pentru 

circulaţia rutieră care în ultimul timp a crescut exploziv atât ca număr, 

cât şi ca şi capacitate, prezentând degradări (faianţări şi fisuri), gropi în 

îmbrăcăminte, văluriri, băltiri de apă în carosabil, podeţe degradate, 

colmatate şi nefuncţionale, poduri subdimensionate, alunecări 

reactivate care provoacă întreruperi periodice ale circulaţiei.

”Lucrările prevăzute a se executa sunt lucrări de modernizare atât 

a drumului, cât şi a podurilor aferente constând din: refacerea structurii 

rutiere existente şi aducerea părţii carosabile la dimensiunile impuse 

de normele europene, respectiv 2 benzi x 3,0 m prin execuţia unor 

casete de lărgire şi reciclarea asfaltului existent cu refacerea stratului 

de bază de 10 cm şi strat nou din beton asfaltic de 5 cm grosime, 

înlocuirea a două poduri existente cu două poduri noi, la standarde 

Drum în curs de reabilitare, în județul Buzău
europene, respectiv podul de la km 0+158 peste pârâul Greabăn şi 

podul de la km 10+065 peste pârâul Băbeni, reabilitarea a două poduri 

existente prin îmbunătăţirea parametrilor tehnici actuali, respectiv la 

km 6+491 peste pârâul Bălţatu şi la km 11+924 peste pârâul Deduleşti, 

execuţia acostamentelor şi  a benzilor de încadrare pe întregul tronson 

de drum 2 părţi x 1,0 m x 16,05 km; execuţia şanţurilor de pământ şi 

protejate în zonele de pantă, rampă, zona podurilor; refacerea celor 30 

podeţe transversale existente; consolidarea zonelor alunecoase; 

amenajarea drumurilor laterale; semnalizarea rutieră orizontală şi 

verticală”, ne-a precizat managerul proiectului, Luminița Băcanu, 

director executiv adjunct la Direcția pentru Administrarea Patrimoniului 

și Investiții din cadrul Consiliului Județean Buzău.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea 

accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în zona 

Râmnicu-Sărat - Topliceni - Buda în vederea stimulării dezvoltării 

economice durabile. ”Având în vedere că acest drum constituie singura 

legătură a cetăţenilor din zonă cu restul judeţului Buzău, fiind în acelaşi 

timp un drum de tranzit spre judeţul Vrancea, este foarte importantă 

aducerea acestui drum la parametrii unui drum judeţean la standarde 

europene. Modernizarea drumului va permite dezvoltarea aconomică 

şi socială a zonei, cunoscând că în zonă s-au dezvoltat investiţii în 

domeniul comerţului, confecţiilor textile, agricultură, pomicultură”, a 

adăugat managerul de proiect. Durata de implementare a proiectului 

este de 11 luni: ianuarie 2015 – decembrie 2015, pentru execuția 

propriu-zisă a lucrărilor fiind prevăzut un interval de 6 luni după 

emiterea ordinului de începere a acestora.

Proiectul ”Reabilitare DJ 203H, Km.0+000 – 16+000, Rîmnicu 

Sărat-Buda, județul Buzău” implementat de Consiliul Județean Buzău 

are o valoare de 58 mil. lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 

29,6 mil.  lei.

    Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“ din Focșani va avea o sală modernă de 

festivităţi unde vor fi asigurate toate dotările necesare. Proiectul are ca 

obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii în educaţie prin 

reabilitare, modernizare şi dotare a Corpului B aparţinând Colegiului 

Naţional Al. I. Cuza, din Municipiul Focşani, în scopul asigurării unui 

proces educaţional la standarde europene, în decurs de un an. Prin 

obiectivele specifice ale proiectului se propune reabilitarea şi 

modernizarea clădirii Corpului B dar şi dotarea sălii de festivităţi cu 

mobilierul necesar şi aparatura IT corespunzătoare unei săli 

multimedia, pentru desfăşurarea activităţi lor formale şi 

extracurriculare. Astfel, la finalizarea lucrărilor, elevii vor beneficia de 

un spaţiu modern, la standarde europene. 

Lucrările care vor fi executate sunt de consolidare a fundaţiilor, 

consolidare a suprastructurii, realizare a structurii acoperişului, 

reabilitare termică a clădirii, lucrări de intervenţie la instalaţiile 

interioare şi exterioare, reabilitare pereţi, tavane, pardoseli, tâmplărie 

interioară şi exterioară, finisare exterioară şi anvelopare clădire.

Lucrările de reabilitare a Corpului B, începute în 2011, au fost sistate 

din cauza lipsei banilor. Ulterior, beneficiarul investiției, Primăria 

municipiului Focşani a identificat posibilitatea cofinanţării unui proiect 

de reabilitare şi dotare a acestei clădiri prin intermediul fondurilor 

europene, respectiv Apelul de proiecte pentru fondurile realocate POR. 

Astfel, a fost depus şi aprobat pentru finanţare proiectul de reabilitare 

de la Colegiul „Al. I. Cuza“. Proiectul ”Reabilitare şi consolidare corp “B” 

pentru amenajare sală festivităţi Colegiul  Naţional Al. I. Cuza - 

Municipiul Focşani” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 3 – ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 

Domeniul Major de intervenţie 3.4- ”Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna decembrie a anului 

trecut şi are ca termen de execuţie 12 luni de la data semnării. Valoarea 

totală a proiectului este de 1,1 milioane lei, din care finanţarea 

nerambursabilă este de 720 mii lei.

Investiţie cu fonduri europene la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“ din Focşani
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Centru de prevenire a abandonului și a separării 
copilului de familia sa, în construcție la Grădina

Un centru de prevenire a abandonului și a separării copilului de 

familia sa este în curs de amanajare în comuna Grădina, județul 

Constanța, cu ajutorul unei finanțări acordate prin Programul 

Operațional Regional. Sediul centrului se va realiza în fosta Casă a 

Agronomului din localitate, clădire ce va fi reabilitată, modernizată și 

extinsă. Astfel, vor fi consolidați toți pereții interiori și exteriori cât și 

fundațiile de piatră. Pentru o mai bună desfășurare a activităților, 

construcția actuală va fi recompartimentată și extinsă. La parter se va 
face o cantină cu o suprafață de aproximativ 36 mp, o bucătărie de 17 mp și un spațiu de depozitare cu acces din exterior. Mai mult, extinderea pe 

orizontală a construcției va cuprinde 2 grupuri sanitare, un spațiu de depozitare și un hol de acces la grupurile sanitare. Totodată, în extinderea 

propusă va fi cuprinsă și camera centralei termice, precum și un depozit de combustibili necesari funcționării centralei. Clădirea se va extinde cu un 

etaj care va cuprinde un spațiu destinat activităților educaționale, de recreere și odihnă a copiilor. De asemenea, se va amenaja un loc de joacă cu 

toate dotările necesare. De acest proiect vor beneficia 8 copii ce vor fi asistați permanent și alți 30 de copii ce provin din familii defavorizate care vor 

primi o masă caldă, vor dormi și își vor face temele, supravegheați de profesori. ”Ne bucurăm că am reușit să implementăm astăzi acest proiect, o 

idee care ne-a venit încă din 2010. Suntem siguri că acest centru își va dovedi necesitatea și eficiența în timp. În primă instanță de acest centru vor 

beneficia opt copii care vor sta aici permanent, și încă două grupuri de câte 15 în două schimburi, vor veni aici pentru a lua o masă cald și pentru a fi 

ajutați la teme. Vor lucra învățători, un psiholog, o bucătăreasă și nu în ultimul rând, voluntari. Pentru hrana celor mici ne bazăm, în primul rând, pe 

sponsori, pe agenți economici și pe investitorii de pe raza comunei care ne-au ajutat până acum așa cum au putut de fiecare dată“, a declarat 

primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.

Proiectul are o valoare totală de aprox. 2,4 mil.  lei, din care peste 1,5 mil.lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, peste 230 mii lei – 

contribuția Guvernului României, iar diferența o reprezintă aportul beneficiarului, parteneriatul alcătuit de Primăria comunei Grădina și Direcția 

Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului a județului Constanța. Finalizarea proiectului este prevăzută pentru luna decembrie 2015.

Ambulatoriul Spitalului din Medgidia, în proces 
de modernizare 

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

Ambulatoriului Policlinica Medgidia din cadrul Spitalului Municipal 

Medgidia este finanțată prin Programul Operațional Regional. Proiectul 

vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală, prin 

modernizarea infrastructurii ambulatoriului şi dotarea acestuia cu 

aparatură de ultimă generaţie. Potrivit proiectului, se vor desfăşura 

lucrări de reabilitare ce constau în reparaţii la clădiri: izolarea termică a 

pereţilor exteriori, repararea căilor de acces şi înlocuirea geamurilor cu 

tâmplărie PVC şi geamuri termopan. De asemenea, în interiorul clădirii 

se vor reface instalaţiile de apă caldă şi agent termic, grupurile 

sanitare, precum şi circuitele electrice. Se vor înlocui instalaţiile termice 

şi se va monta o instalaţie de ventilaţie şi climatizare. Odată cu 

reabilitarea infrastructurii, ambulatoriul va fi dotat cu aparatură 

medicală modernă, mai exact cu un computer tomograf, care în 

prezent funcționează doar în sistem privat, și totodată cu aparate care 

în prezent nu există în spital, precum RMN, echipamente endoscopice, 

aparatură de ecografie, mamograf digital, aparate de radiologie, 

aparatură pentru fizioterapie, precum și aparatură de laborator. 

”Consider că prin acest proiect deosebit de important pentru 

comunitatea locală va crește calitatea vieții cetățenilor din municipiu și 

din zonele învecinate, prin prisma faptului că vor putea beneficia de 

servicii medicale la standarde europene în Medgidia, servicii pe care 

momentan le pot primi în Spitalul Județean Constanța sau în clinici 

private. Aceste servicii pot fi costisitoare, însă, după finalizarea 

proiectului, cetățenii vor putea beneficia de ele la un cost cu mult mai 

redus”, a declarat primarul Marian Iordache, în cadrul conferinței de 

lansare a proiectului desfășurate în luna ianuarie a acestui an. Edilul a 

mai afirmat că atunci când se vor efectua lucrările se va încerca să nu 

fie afectat programul normal al cabinetelor medicale pentru că se 

dorește ca medicii să își desfășoare activitatea în condiții bune. În 

prezent se derulează procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie, 

demararea acestora fiind estimată pentru luna aprilie 2015. Proiectul 

„Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

Ambulatoriului Policlinica Medgidia din cadrul Spitalului Municipal 

Medgidia” a fost semnat în luna noiembrie 2014 și urmează să se 

finalizeze în luna decembrie a acestui an.

Valoarea totală a proiectului este peste 28 mil. lei, din care 

contribuția Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională  este de peste 23 mil. lei, contribuția bugetului naţional se 

ridică la peste 3,5 mil. lei iar co-finanţare beneficiarului, Primăria 

municipiului Medgidia, este de peste 500 mii lei.
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Reabilitarea şi modernizarea Campusului Şcolar al Liceului 

Pedagogic "D.P. Perpessicius" Brăila este finanțată prin Programul 

Operațional Regional. Investiție abandonată în urmă cu 6 ani, din 

cauza lipsei finanțării, și reluată la finele anului trecut, are în vedere 

reabilitarea și modernizarea următoarelor obiective: clădirea centrală 

a liceului, amfiteatrul, sala de sport, clădirea internatului, centrala 

termică, extinderea sălii de sport și construirea unor corpuri noi pentru 

școală și garsoniere . ”Trebuie să finalizăm această lucrare pentru că, 

pe de o parte, este o lucrare de referință, este o unitate școlară de 

referință și noi putem să utilizăm după aceea spațiile respective, mă 

refer în mod deosebit la ceea ce înseamnă cantină și internat și pentru 

alte categorii de copii, nu numai cei care învață la liceul Perpessicius", 

a afirmat primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, la conferința 

de lansare a proiectului.

Elevii navetiși dar și părinții acestora sunt încântați că vor avea din 

nou internat și cantină. ”Este necesar pentru că sunt mulți copii din 

mediul rural și de la liceu, și de la învățământul primar și gimnazial și ar 

fi o oportunitate. În felul acesta ar fi foarte aproape de școală, ar reduce 

niște cheltuieli de transport, un preț mult mai convenabil vizavi de 

cazare", a declarat Sorin Mirceoi - președinte Asociației de părinți de la 

Liceul Pedagogic.

Conducerea liceului a fost de părere că, înainte de toate, este 

importantă supravegherea atentă a elevilor. ”Avându-i sub ochiul 

pedagogului școlar, ei nu pot să facă tot ce doresc ei să facă. Am avut 

copii din Republica Moldova care au fost goniți din gazdă pentru că, la 

vârsta adolescenței, care este o vârstă specială, au băut, au făcut 

chefuri în apartamentul pe care l-au închiriat. A fost scandal pur și 

simplu și au venit să rezolvăm noi problema, ori școala nu poate să 

controleze chestia asta", a spus Constantin Gherghinoiu, directorul 

Liceului Pedagogic.

Prin această investiţie în valoare de peste 16 milioane lei, prevăzută 

a se finaliza până la sfărșitul acestui an, clădirea liceului va beneficia 

de finalizarea scării metalice de evacuare în caz de incendiu şi 

montarea uşilor de acces către aceasta, finalizarea lucrărilor de 

finisaje exterioare, şarpantă şi învelitoare, lucrări de instalaţii în subsol 

şi lucrări de instalaţii de alarmare în caz de incendiu. La clădirea 

cantinei se vor face lucrări exterioare, interioare, amenajare camere, 

Campus şcolar la Liceul Pedagogic  din Brăila

interioare, realizare trotuare de protecţie, rigole preluare ape pluviale, 

rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi. La clădirea sălii de 

sport se vor finaliza lucrările de şarpantă şi învelitoare, instalaţiile 

termice, electrice, de alarmare în caz de incendiu. În exterior, se va 

realiza o împrejmuire, pe latura dinspre blocul H65, se va reface stratul 

de binder, se vor finaliza lucrările de reţele exterioare de canalizare, 

agent termic, apă rece, reţele electrice alimentare corpuri, reţele de 

hidranţi incendiu. De asemenea, va fi refăcut terenul de sport, iar 

centrala termică va beneficia de finisaje interioare, de finalizarea 

lucrărilor la instalaţiile hidraulice şi electrice şi de dotările PSI necesare. 

De asemenea, se va realiza o construcție nouă care va pune la 

dispoziția elevilor 8 săli de clasă și 10 garsoniere pentru cazarea 

profesorilor din alte localități

Obiectivul general al proiectului “Execuţie Campus Şcolar la Liceul 

Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila” vizează îmbunătăţirea calităţii 

infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la 

standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi 

adulţilor la procesul educational.

Beneficiarul investiției este parteneriatul dintre Primăria municipiului 

Brăila și Liceului Pedagogic "D.P. Perpessicius" Brăila.

.
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