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Sesiuni de instruire pentru potențiali beneficiari de proiecte finanțate
prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

EVENIMENTE
ADR SE

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, a organizat în
perioada 31.05 – 10.06.2019 un număr de 5 sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari, cu
privire la apelul 2 de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, respectiv: Axa prioritară 2:
”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1
“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Microîntreprinderi.
În cadrul întâlnirilor care au avut ca temă apelul de proiecte
lansat reprezentanții, ADR SE au precizat că solicitanții eligibili
sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990, privind
societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, care se încadrează în categoria
microîntreprinderilor.

La evenimente au participat oameni de afaceri și reprezentanți
ai mediului de afaceri din judeţele: Brăila, Galaţi, Constanţa,
Vrancea şi Buzău. La finalul întâlnirii, reprezentanții ADR SE au
răspuns întrebărilor care le-au fost adresate de către
participanți.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
- construirea, modernizarea, extinderea spațiului de
producție/prestare servicii;
- dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv
instrumente de comercializare on-line.
În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin
sistemul electronic MySMIS, în perioada 08.07.2019 ora 12:00 08.11.2019 ora 12:00.
Aspect din timpul sesiunii organizate la Brăila, 31.05.2019

Aspect din timpul sesiunii organizate la Buzău, 03.06.2019

Aspect din timpul sesiunii organizate la Constanța, 06.06.2019

Aspect din timpul sesiunii organizate la Galați, 07.06.2019

Aspect din timpul sesiunii organizate la Focșani, 10.06.2019
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Întâlniri de descoperire antreprenorială pentru identificarea portofoliului de proiecte
cuprinse în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS 3)
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, în colaborare cu
Comisia Europeană – DG Centrul Comun de Cercetare (JRC) a continuat la nivel regional seria întâlnirilor de descoperire
antreprenorială (EDP) în cadrul proiectului ,,Sprijin orientat către RIS 3 în România”, proiect implementat de JRC în România,
astfel:
l în data de 30 mai 2019, la Constanța în Sala de conferințe a
l în data de 22 mai 2019, a fost organizată la Galați în Sala
Senatului a Universității Danubius Galați, întâlnirea de Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură
descoperire antreprenorială privind două domenii de Constanța, întâlnirea de descoperire antreprenorială privind
specializare inteligentă identificate la nivel regional în cadrul alte două domenii de specializare inteligentă identificate la
Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare nivel regional în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și anume:
Sud-Est și anume:
w Turism
w Inginerie și transport naval
w Eco-tehnologii
w TIC, High Tech, Nanotehnologii și materiale avansate
Scopul întâlnirilor a fost identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în
domeniile de specializare inteligentă, evaluarea priorităților identificate și a relevanței măsurilor propuse în cadrul mixului de
politici cuprins în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
Evenimentule au reunit reprezentanți ai helixului cvadruplu, respectiv autorităților publice locale, universități/institute de
cercetare, firme și organizații neguvernamentale interesate.

Aspect din timpul evenimentului organizat la Galați, 22.05.2019

Aspect din timpul evenimentului organizat la Constanța, 30.05.2019

Sesiune de instruire privind scrierea proiectelor care pot fi depuse în cadrul
Axei Prioritare 1 - Programul Operațional Regional 2014 - 2020
În perioada 20-22 iunie 2019, ADR Sud-Est în colaborare cu
Unitatea de dezvoltare teritorială B3 a Centrului Comun de
Cercetare al Comisiei Europene (JRC) în cadrul proiectului
"Sprijin orientat spre specializarea inteligentă în România"
implementat de JRC în România, a organizat la Constanța un
eveniment constând într-un curs de scriere de proiecte pentru
potențiali beneficiari ai Axei Prioritare 1 a Programului
Operațional Regional.
Evenimentul reprezintă o activitate prevăzută în cadrul
proiectului “Targeted Support to RIS 3 în România”
implementat de JRC în România având ca scop îmbunătățirea
propunerilor de proiecte propuse și dezvoltate în întâlnirile de
descoperire anteprenorială (EDP) organizate de ADR Sud-Est.

Aspect din timpul evenimentului organizat la Constanța, 20 - 22.06.2019
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Proiectul implementat de JRC în România, vizează asigurarea
unei abordări coerente și durabile a Stategiei de Specializare
Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS3) cu Strategia
de Specializare Inteligentă Națională, prin promovarea unei
game largi de activități, cum ar fi sprijinirea identificării
priorităților RIS3 și dezvoltarea proiectelor RIS3 printr-un
proces de descoperire anteprenorială (EDP), sprijinirea creării
capacităților instituționale, orientarea metodologică și
furnizarea de expertiză pentru implementarea activităților
legate de RIS3, sprijinirea procesului de elaborare a politicilor

RIS3 și a implementării politicilor, inclusiv guvernanța națională
și regională pentru RIS3 și consolidarea coordonării la nivel
național și regional. Toate aceste linii de sprijin sunt destinate să
faciliteze absorbția finanțării din cadrul politicii de coeziune
prin proiectele regionale RIS3, facilitând astfel implementarea
Programului Operațional Regional (POR).
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice
locale, universităților, firmelor și organizațiilor neguvernamentale interesate.

REGIO SPRIJINĂ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ
PROECTE REGIO
SUD-EST

Anvelopare unități de învățământ Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați
instalarea a 40 panouri fotovoltaice de 250W fiecare, cu o
putere instalată de cca. 10 kWp;
Ÿ instalarea a 4 centrale termice eficiente, în condensație și a
sistemului de încălzire.
Ÿ

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei peste 800 de elevi
înscrişi în învaţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cele circa
50 cadrele didactice ale şcolii, precum și personalul didactic
auxiliar și personalul nedidactic al unităţii de învăţământ, în
număr de 13 persoane.
Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 2,76 milioane lei, din
care valoare eligibilă a fost de 2,71 milioane lei.

Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați a fost
modernizată prin intermediul unui proiect finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul
proiectului a vizat creșterea performanței energetice a
imobilului în care funcționează unitatea de învățământ, cu
efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a
sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.
Principalele lucrări de intervenţie care au fost efectuate au
vizat:
Ÿ izolarea termică a pereţilor exteriori, după execuţia
lucrărilor de reparaţii la faţade;
Ÿ izolarea termică a pardoselii de la parter şi a planşeului
peste subsol;
Ÿ termoizolarea planşeului peste ultimul nivel;
Ÿ lucrări de sistematizare verticală prin lucrări de reabilitare
a trotuarului din jurul construcţiei;
Ÿ lucrări de reparaţii hidroizolaţii la copertine;
Ÿ lucrări de reabilitare a reţelei electrice;
Ÿ realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi alarmare
în caz de incendiu;

Finanțarea a fost asigurată prin Axa Prioritară 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri
publice.
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Blocul G 8 din municipiul Galați, reabilitat cu fonduri europene
Proiectul "Creşterea performanţei energetice a blocului de
locuinţe G8 aferent Asociaţiei de proprietari nr. 360A Emanuel
din municipiul Galaţi", a fost finanţat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020. Principalale lucrări efectuate
au avut în vedere: anveloparea imobilului, termohidroizolarea
terasei, înlocuirea tâmplăriei cu profile PVC de culoare albă cu
geamuri termohidroizolante, înlocuirea liftului cu un altul
adaptat şi nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea
îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din
municipiul Galați, ceea ce va conduce la reducerea consumului
de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

Valoarea totală a proiectului este de circa 920 mii lei, din care
asistența financiară nerambursabilă a depășit 550 mii lei.
Finanțarea a fost asigurată prin Axa prioritară 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri
rezidențiale.

Reprezentanții beneficiarului, Primăria municipiului Galați, au
susținut că investiția va avea efecte favorabile asupra calităţii
mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu
minim 40% a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90
kW/m /an a energiei consumate. În urma reducerii
consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a
blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.
În urma implementării proiectului se preconizează obținerea
următoarelor rezultate:
Ÿ
îmbunătăţirea condițiilor de igienă și confort termic
interior;
Ÿ reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor
energetice;
Ÿ reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă
caldă de consum;
Ÿ reducerea emisiilor poluante generate de producerea,
transportul și consumul de energie.

Prin implementarea proiectului va creşte gradul de confort
termic în locuinţele blocului G8 aferent Asociației de proprietari
nr. 360A ”Emanuel” precum şi creşterea suportabilităţii
cheltuielilor prin reducerea consumurilor.

Eficientizarea energetică a 7 blocuri din Municipiul Buzău
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău
implementează 2 proiecte “Lucrări de intervenție în vederea
creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe 3A
Hașdeu, 3B Hașdeu și Integral 1 din Municipiul Buzau” și
“Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței
energetice a blocurilor de locuințe 19A, 19B, 19F, 19G din
Municipiul Buzău” finanțate prin POR 2014-2020, Axa prioritară
3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale.
În cadrul proiectelor sunt propuse lucrări precum izolarea
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termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei
exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă pentru
îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, izolarea
termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea
terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel
în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante,
închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie
termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor.
De asemenea, mai sunt vizate izolarea termică a planşeului
peste subsol, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente
părților comune ale blocului de locuințe. Lucrările vor mai
cuprinde înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune –
scări, subsol, etc.; construirea/repararea acoperişului tip
terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei.
Mai sunt vizate în cadrul proiectului repararea trotuarelor de
protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura

blocului de locuinţe; repararea/înlocuirea instalaţiei de
distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare
menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe;
măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii; crearea de facilităţi /
adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi
(rampe de acces); refacerea finisajelor interioare aferente
spaţiilor comune din bloc (casa scării) și înlocuirea lifturilor.
Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt cei peste 510 locatari din
cele 296 apartamente ale blocurilor. Implementarea
proiectelor de reabilitare termică, va scădea efortul asociațiilor
de proprietari în procesul de îmbunătățire a condițiilor de
confort energetic la nivelul fiecărui bloc, în contextul în care
locatarii sunt reprezentați de persoane cu venituri reduse.
Primul proiect are o valoarea totală de aproximativ 3,8 milioane
lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de circa
2,28 milioane lei. Cel de-al doilea proiect are o valoarea totală
de peste 4,25 milioane lei, iar finanțarea nerambursabilă este
de aproximativ 2,47 milioane lei.

REGIO SPRIJINĂ MOBILITATEA REGIONALĂ
Extinderea şi modernizarea Drumului de Centură al Municipiul Galați
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Asigurarea parametrilor tehnici optimizați pentru
tronsoanele Variantei ocolitoare cu statut de drum județean
(DJ251M) pentru desfășurarea unui trafic în condiții de
eficiență economică, siguranță și confort.

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează
proiectul “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a
municipiului Galați”, în parteneriat cu UAT Municipiul Galați.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unei
rute de acces rutier extinsă și modernizată ce face legatură între
punctul estic, partea de nord și punctul de ieșire vestic al
municipiului Galați ca variantă ocolitoare cu statut de drum
județean clasa tehnică II și III.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiții 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor
prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării
a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b Legături rutiere, feroviare şi aeriene.

2. Refacerea semnalizării prin marcaje și indicatoare rutiere;
accesul pietonal prin reabilitarea trotuarelor existente, crearea
de facilități pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces),
accesul localnicilor defavorizați spre oraș din zonele periferice
ale municipiului; realizarea unei piste de bicicliști pe trotuarul
din partea de est al drumului pe toată lungimea tronsonului I și
II; creșterea calității vieții în zona urbană prin reducerea
emisiilor de carbon, reducerea la maxim a traficului greu prin
construirea unui pod suspendat, fluidizarea traficului și
descărcarea traficului urban prin preluarea unui procent
substanțial din acesta; drumul va fi protejat împotriva
fenomenelor extreme (viscol, inundații, vînturi puternice, etc.)
prin implementarea de măsuri complementare pentru
protecție (perdea de arbori pe marginea drumului).
Beneficiari direcți ai proiectului sunt: populația localității
tranzitate de varianta ocolitoare a Municipiului Galați, care va
beneficia de extinderea și modernizarea acestuia, aproximativ
303.111 persoane, autoritățile locale, participanții la trafic care
vor folosi drumul economisind timp, combustibil și ruland în
condiții de trafic cu siguranță crescută, serviciile de urgență.
Bugetul total al proiectului este peste 135,19 milioane lei, din
care finanțarea nerambursabilă este de aproximativ 132,49
milioane lei.
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DJ 254 va fi reabilitat şi modernizat pe traseul IVEȘTI - GRIVIȚA
Ivești, Grivița și Costache Negri și municipiul Galați, ca Port la
Dunăre, dar și pentru îmbunătațirea condițiilor de viață și de
activitate în Regiunea Dunării.

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează
proiectul “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ 254)”, în
parteneriat cu UAT Comuna Ivești, UAT Comuna Grivița și UAT
Comuna Costache Negri.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a
nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor
prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării
a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b Legături rutiere, feroviare şi aeriene.
Scopul proiectului este de a facilita îmbunătățirea
infrastructurii rutiere a județului Galați în Regiunea Dunării,
pentru asigurarea unui transport sigur și sustenabil către
diferite obiective de interes social, economic din comunele

Obiectivele specifice sunt:
Ÿ reabilitarea și modernizarea sectoarelor de drum județean
DJ 254, situate între pozițiile kilometrice 0+000 – 2+300 și
4+900 – 18+000 între localitățile Ivești – Grivița – Costache
Negri, în vederea asigurării conectivității la rețeaua TEN-T;
Ÿ realizarea de investiții suplimentare pentru protecția
mediului;
Ÿ realizarea de investiții complementare pe sectoarele
drumului județean modernizat DJ 254 pentru creșterea
accesibilității populației la facilitățile existente pe traseele ce
fac conectivitatea la rețeaua TEN-T.
În cadrul proiectului vor fi reabilitați 15,4 km de drum, peste
8500 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate, vor
fi construite/modernizate 7 stații transport public, treceri de
pietoni dotate cu stâlpi de iluminat, alimentate de panouri
fotovoltaice, se vor amplasa indicatoare rutiere, marcaje
rutiere longitudinale și transversale, vor fi montați parapeți
metalici de tip semigreu. De asemenea se vor executa 34 de
podețe pentru traversarea cursurilor de apă în punctele de
intersecție cu drumurile laterale.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii din comunele
prin care trece DJ 254, în total aproape 17.000 de persoane,
agenţi economici din zonă, firmele de construcţii, furnizorii de
utilităţi.
Bugetul total al proiectului este de circa 33,79 milioane lei, din
care finanțarea nerambursabilă este de peste 33,12 milioane
lei.

REGIO FINANȚEAZĂ INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE
UPU Brăila se modernizează cu bani europeni

Proiectul „Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila”, finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost semnat în
data de 7 iunie 2019 de către președintele Consiliului Județean

Brăila, Iulian-Francisk Chiriac, și directorul general al Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminița Mihailov.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și
eficienței îngrijirii spitalicești în cadrul Secției Unitate de Primire
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Brăila. Proiectul
prevede lucrări de modernizare, recompartimentare și
reabilitare a unor zone medicale în vederea conformării cu
legislația în vigoare cu privire la organizarea și funcționarea
UPU, precum și dotare cu aparatură medicală de specialitate a
Unității de Primire Urgențe. Vor fi realizate: lucrări de
arhitectură, lucrări de rezistență, lucrări de instalații electrice
curenți tari, lucrări de instalații electrice curenți slabi, lucrări de
instalații termice, lucrări de instalații sanitare, repoziționarea
circuitelor de fluide medicale etc.
Proiectul prevede, de asemenea, măsuri de eficientizare
energetică ce constau în termoizolarea pereților exteriori de la
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suprastructură, de la toate fațadele precum și înlocuirea
circuitului de încălzire termică și completarea cu calorifere,
acolo unde este necesar. Totodată, se are în vedere înlocuirea
sistemelor de aparataje, înlocuirea corpurilor de iluminat cu
altele mai performante/eficiente. Prin implementarea acestor
măsuri se va obține, pe de o parte reducerea costurilor de
funcționare ale Unității de Primire Urgențe, iar pe de altă parte
creșterea gradului de confort atât pentru pacienți cât și pentru
personalul ce deservește această unitate.
”Prioritatea mea este ca brăilenii să beneficieze de servicii
medicale normale, la standarde europene. Acest proiect va
schimba în întregime aspectul unității”, a declarat șeful CJ
Brăila. Acesta a mai spus că, după semnarea contactului de
finanțare, pasul urmator este organizarea licitației pentru
desemnarea firmei care se va ocupa de lucrările propriu-zise
care se vor derula în condițiile în care UPU va continua să
funcționeze în acel spațiu.

Valoarea totală a proiectului este de circa 6 milioane lei, din care
asistența financiară nerambursabilă este în valoare de peste 5,8
milioane lei.
Finanțarea a fost asigurată prin Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de
primiri urgențe.

La rândul său, directorul general al ADR Sud-Est a precizat: ”Este
unul dintre proiectele care a fost agreat de CJ şi avizat de
Ministerul Sănătăţii, care a primit finanţare din Programul
Operaţional Regional 2014-2020, suma de 1,5 milioane de euro.
Din punct de vedere al Programului, odată ce am semnat
contractul aşteptăm demararea activităţilor pe care
beneficiarul trebuie să le parcurgă, respectiv procedurile de
licitaţie publică. Important este că au obţinut această sumă
considerabilă, era suma maximă pe care o putea atrage pentru
acest gen de investiţii. CJ a aplicat. Dacă procedura de licitaţie
se va încheia în 3-6 luni, înseamnă că, la anul, lucrările se vor
vedea şi în teren”.

Investiții de peste 6,6 milioane de lei la Unitatea de Primiri Urgențe Galați
2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea
ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială
prin îmbunatățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.2
”Îmbunatățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a semnat
pe 3 aprilie 2019, alături de Luminiţa Mihailov, directorul
general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, contractul de finanţare pentru proiectul
“Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”.
Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi va fi extinsă cu
aproximativ şapte sute de metri pătraţi şi va fi dotată cu
aparatură modernă, în cadrul unui proiect finanţat prin POR

“Vom extinde Unitatea de Primiri Urgenţe cu aproximativ 700
de mp, ceea ce înseamnă o dublare a suprafeţei actuale. Vor fi
reconfigurate circuitele medicale din cadrul UPU şi vom dota
secţia cu aparatură medicală, inclusiv un computer tomograf
doar pentru pacienţii care vin la urgenţă. Astfel, vom reduce
timpul de aşteptare al pacienţilor care vin la UPU şi vom
decongestiona secţia. De asemenea, vom realiza un spaţiu
special pentru accesul ambulanţelor. Şi pentru acest proiect
avem procedurile de achiziţie publică demarate deja”, a
declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.
Noua structură funcțională prevede realizarea unui spațiu
pentru servicii de investigație imagistică pe circuitul de cod roșu
care va include o cameră de pregătire a pacienţilor, cameră de

Pagina 9

investigaţii, camera de comandă CT, cabinet medici şi sală de
aşteptare, precum şi realizarea de spaţii de depozitare pentru
filme radiologice, extinderea sălii de aşteptare pentru circuitul
galben, extinderea spaţiului de arhivă și reorganizarea
sistemului de acces al ambulanțelor în structura UPU.
În cadrul proiectului vor fi achiziționate pentru dotarea UPU
computer tomograf, negatoscop, incubator transport
neonatologie, aparat de radiologie mobil, electrocardiografe,
ventilatoare transport pacienţi, injectomate, precum şi
mobilier medical.
Realizarea investiției va avea următoarele beneficii:
îmbunătățirea calității factorilor de mediu, creșterea calității
actului medical, reducerea timpului de intervenție per pacient.
Valoarea totală a proiectului este de circa 6,61 milioane lei, din
care valoarea asistenței financiare nerambursabilă este de
peste 6,48 milioane lei.

Ambulatoriul de Specialitate de la Spitalul TBC Galaţi, extins şi modernizat cu fonduri europene
UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează
proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie Galaţi".
Contractul a fost semnat miercuri, 24 aprilie 2019 de către
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea și de
directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională SudEst, Luminiţa Mihailov.
"Clădirea Ambulatoriului de Specialitate va fi consolidată,
reabilitată, supraetajată şi extinsă pe orizontală şi pe verticală,
ceea ce înseamnă că vom mări de aproape 4 ori suprafaţa
actuală. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare
termică a sistemului de încălzire, vor fi instalate pompe de
căldură şi sisteme de climatizare. O treime din banii alocaţi
proiectului vor fi investiţi în dotarea cu aparatură medicală,
inclusiv un computer tomograf performant", a declarat Costel
Fotea, preşedintele CJ Galaţi.
La rândul său directorul general al ADR Sud-Est a precizat:
”Acesta este al doilea contract de finanţare pe care îl semnăm în
cadrul POR 2014-2020, primul fiind proiectul de extindere şi
modernizare a Unităţii Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean
Galaţi. Principiul de finanţare a fost primul venit, primul servit.
Având resurse limitate, cei care au putut să se încadreze în timp
au primit finanţare”.
Obiectiv general al proiectului este îmbunătățirea calității
serviciilor de asistență medicală pentru Ambulatoriul Spitalului
de Pneumoftiziologie Galați.
În cadrul proiectului se vor efectua lucrări de consolidare,
supraetajarea construcţiei existente, extinderea de orizontală
şi verticală a clădirii, de la aproximativ 230 mp la 850 mp, lucrări
de reabilitare termică a anvelopei clădirii, lucrări de reabilitare
termică a sistemului de încălzire/furnizare a apei calde,
instalarea de pompe de căldură de tip aer-apă, instalarea de

sisteme de climatizare, ventilare naturală, modernizarea
instalaţiei de iluminat, instalarea unui sistem de management
energetic integrat, lucrări de amenajare interioară şi instalaţii.
Echipamentele medicale achiziţionate care se vor regăsi în noul
ambulatoriu al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi sunt: un
computer tomograf, un aparat automat de developat filme RX,
aparate de oxigenoterapie portabile, aspiratoare portabile de
secreţii, defibrilatoare, un ecograf doppler portabil, un
electrocardiograf, un frigider cu refrigerare şi congelator
separat, o instalaţie de roentgendiagnostic post grafie şi scopie,
un nebulizator (aparat aerosoli), un scaun de recoltare sânge,
etc.
Noul ambulatoriu va permite tratarea pacienţilor ale căror
afecţiuni nu necesită internare în afara spitalului şi va oferi un
mediu mult mai sigur atât pentru bolnavi, cât şi pentru
personalul medical.
Proiectul a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară ”Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1, Operaţiunea
8.1.A: Ambulatorii. Valoarea totală a proiectului este de
aproximativ 9,46 milioane lei, din care circa 6,59 milioane lei
reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională, iar puţin peste 2,6 milioane lei, finanţare
nerambursabilă din bugetul naţional.
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Ambulatoriul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor se extinde și modernizează
internă, precum şi pentru laboratorul de analize. Construcţia va
avea un regim de înălţime P+1 şi o suprafaţă desfăşurată de 838
de metri pătraţi.
Pe lista echipamentele care vor fi achiziţionate prin proiect se
află un aparat de radiologie mobil, un electrocardiograf,
negatoscoape radiologice, ecografe doppler, un analizor
imunologie automat cu staţie PC, un analizor microbiologie
automat cu staţie PC, electrocauter şi microscoape digitale.
Valoarea totală estimată a echipamentelor ce vor fi
achiziţionate este de 2,2 milioane de lei.
Bugetul total al proiectului este de 11,1 milioane lei, din care
valoare asistenței financiare nerambursabilă este de peste 10,4
milioane lei.
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a
semnat luni, 20 mai 2019, alături de Luminiţa Mihailov,
directorul general Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, contractul de finanţare pentru
proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a
Ambulatoriului Integrat de Specialitate de la Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor”.
În cadrul proiectului va fi construită o clădire nouă pentru
Ambulatoriu şi vor fi modernizate cabinetele medicale
existente. Vor fi create astfel spaţii noi pentru cabinetele de
chirurgie, obstetrică, ORL, oftalmologie, pediatrie, medicină

Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Regional
2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și

REGIO FINANȚEAZĂ PROIECTE SOCIALE DESTINATE DEZINSTITUȚIONALIZĂRII
Centre de zi și locuințe de tip familial pentru beneficiarii Protecției Copilului Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială și ProtecțIa Copilului
Constanța, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Constanța, în calitate de Beneficiar, implementează 3
proiecte finanțate prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 8.1 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
şi sociale – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de
la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire
cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii.
Cele 3 proiecte au ca obiectiv general demararea procesului de
dezinstituționalizare a copiilor din centrele de mare capacitate
aflate în subordinea DGASPC Constanța.
Proiectul “Închiderea Centrului de plasament Ovidiu” își
propune construirea și dotarea a 2 case de tip familial în
Municipiul Medgidia, str. Progresului FN, județul Constanța, cu
o capacitate de 16 locuri fiecare, destinate copiilor din cadrul
Centrului de Plasament „Ovidiu” și extinderea/ modernizarea/
dotarea imobilului situat pe strada Theodor Aman, Nr. 44,

Municipiul Medgidia, Județul Constanța, în vederea deschiderii
unui Centru de Zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat
beneficiarilor din cadrul Centrului de Plasament „Ovidiu” și din
comunitate.
Valoarea totală a proiectului este de peste 4,52 miloane lei, din
care aproximativ 4,43 milioane lei reprezintă finanțarea
nerambursabilă.
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Prin proiectul «Închiderea complexului de servicii comunitare
"Orizont"», vor fi construite și dotate 2 case de tip familial în
comuna Lumina, județul Constanța, cu o capacitate de 16 locuri
fiecare, destinate copiilor cu beneficiarilor din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare ”Orizont” în comuna
Lumina, jud. Constanța. De asemenea va fi reabilitat/
modernizat și dotat imobilului situat pe strada Morii, nr.79J din
Comuna Lumina, Județul Constanța, în vederea deschiderii
unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 30 de locuri,
destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare ”Orizont” și din
comunitate.
Se mai are în vedere reabilitarea/modernizarea și dotarea
imobilului situat pe Aleea Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța,
Județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de
Recuperare cu o capacitate de 70 de locuri, destinat copiilor cu
dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare ”Orizont ” și copiilor din comunitatea
constănțeană, diagnosticați cu Sindrom autist, sindrom Down
și/sau alte Dizabilități Neuropsihice.

finanțarea nerambursabilă este de peste 4,43 milioane lei.
Proiectul «Închiderea Centrului de Plasament "Delfinul"»
prevede construirea și dotarea a 2 case de tip familial în orașul
Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27, județul Constanța, destinate
copiilor din cadrul Centrului de Plasament ”Delfinul”, cu o
capacitate de 16 locuri fiecare și reabilitarea/modernizarea/
dotarea imobilului situat pe strada Pandurului, Nr. 120,
Municipiul Constanta, Județul Constanța, în vederea
deschiderii unui Centru de Zi destinat beneficiarilor din cadrul
Centrului de Plasament „Delfinul” și din comunitate, cu o
capacitate de 40 de locuri.
Valoarea totală a proiectului este de 4,50 milioane lei, din care
finanțarea nerambursabilă este de peste 4,41 milioane lei.
Prin serviciile oferite de casele de tip familial și centrele de zi va
fi creat un mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât
mai apropiat de cel de tip familial care în funcție de nevoile
fiecaruiă, să le permită să dobândească un nivel corespunzător
de independență pentru o integrare familială, școlară, socială și
profesională adecvată.

Valoarea totală a proiectului este de 5,65 milioane lei, din care

REGIO FINANȚEAZĂ PROIECTE PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI
Modernizarea Falezei Mangalia-Saturn, cu fonduri europene
turistice principale, Marea Neagră, și la îmbunătățirea
condițiilor de viață locuitorilor celor două stațiuni, oferind
sprijin mediului de afaceri local în dezvoltarea afacerilor
existente și inițierea unora noi.

Unitatea Administrativ Teritorială Primăria Municipiului
Mangalia este beneficiarul proiectului ”Lucrări de amenajare și
modernizare zone de interes turistic – Sudul litoralului
(Mangalia – Saturn)”, finanțat prin POR 2014-2020, Axa
prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 SUERD:
,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă,
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale
specifice, precum și Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării”.
Proiectul are ca prim obiectiv specific realizarea de
infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea
atracțiilor turistice, care contribuie la valorificarea atracției

Acțiunile principale vizate de proiect sunt cele privind
reabilitarea și modernizarea zonei de promenadă a falezei, din
Mangalia până în Saturn pe o distanță de peste 2 km, prin
refacerea integrală a zonei pietonale și a sistemului de iluminat
public. De asemenea, va fi realizat un foișor de observare (punct
de belvedere), se vor amenaja spații verzi și vor fi create alei de
acces. Toate zonele ce au diferențe de nivel și sunt destinate
traficului pietonal vor fi echipate cu scări de acces și rampe
pentru persoane cu dizabilități, acestea fiind dotate cu
balustrade din inox, rezistent în mediul marin.
În cadrul procesului de reabilitare a falezei Mangalia-Saturn, vor
fi amplasate diverse tipuri de bănci și mobilier urban. În scopul
creşterii atractivităţii turistice a zonei, prin implementarea
acestui proiect vor fi dezvoltate ariile destinate circulaţiei
pietonale, cu locuri pentru odihnă şi relaxare.
Investiția propusă contribuie în mod direct Ia valorificarea
resurselor turistice naturale ale stațiunilor Mangalia și Saturn
(apa mării, ape mezotermale sulfuroase, bioclimat marin bogat
în aerosoli salini).
Bugetul total al proiectului este de aproximativ 22,8 milioane
lei, din care finanțarea nerambursabilă se ridică la aproximativ
22, 33 milioane lei.
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PROIECTE
INTERREGIONALE

“Perlele Dunării”
“Perlele Dunării” - Turism sustenabil de-a lungul
Dunării
În cadrul proiectului Transdanube Pearls au fost certificate ca
regiuni pilot care promovează mobilitatea sustenabilă și
serviciile de turism sustenabile, devenind, în mod oficial,
“Perle” ale Dunării, un număr de 11 destinații turistice situate
de-a lungul Dunării, care includ și Delta Dunării.
Rețeaua de “Perle” ale Dunării oferă vizitatorilor servicii de
mobilitate și de turism sustenabile, care permit efectuarea de
călătorii de-a lungul Dunării, fără utilizarea autoturismelor
personale.
Lansarea rețelei marchează finalizarea proiectului
Transdanube. Pearls finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 și implementat de un consorțiu
alcătuit din 15 organizaţii din 9 ţări europene şi 24 de parteneri
strategici, sub coordonarea Agenției de Mediu din Austria.
Conferința finală a proiectului Transdanube.Pearls a avut loc în
Austria, la Lacul Neusiedl, în data de 13 mai 2019 și a reunit
peste 80 de reprezentanți ai unor organizații implicate în
promovarea turismului și mobilității sustenabile din Austria,
Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Croația, Bulgaria și
România.
În cadrul conferinței, au fost prezentate noile servicii de
mobilitate și turism dezvoltate de partenerii proiectului
Transdanube.Pearls.
Astfel, în Regiunea Dunării din Austria de Sus au fost dezvoltate
oferte transnaționale de turism care oferă posibilitatea
efectuării de călătorii cu bicicleta de-a lungul Euro Velo 6, pe
traseul Budapesta - Belgrad.
În zona Lacului Neusiedl din Germania au fost create facilitățile
necesare deplasării cu bicicleta din zona gării până în zona

lacului. În Serbia, pe ruta Belgrad - Kladovo, bicicletele pot fi
transportate cu autobuzul, iar în Ungaria, la Mosonmagyaróvár,
au fost puse bazele unui sistem de închiriere de biciclete care va
deveni, în curând, funcțional.

Lansarea rețelei “Perlele”Dunării
Rețeaua de “Perle” ale Dunării funcționează ca o platformă
comună pentru destinațiile turistice situate de-a lungul Dunării
și a fost creată cu scopul de a implementa activități comune de
marketing, în vederea creșterii vizibilității destinațiilor membre
– “Perlele” Dunării.
Rețeaua a fost creată și cu scopul de a oferi vizitatorilor,
turiștilor, dar și locuitorilor din regiunea Dunării, informații
complete cu privire la modalitățile de a călători sustenabil de-a
lungul Dunării, cu mijloace de transport precum autobuze,
trenuri, biciclete sau cu navele ecologice. Membrii rețelei vor
continua să dezvolte noi servicii de mobilitate sustenabilă și să
furnizeze informații pentru turiști, dar și pentru localnici.
Persoanele care vizitează regiunea Dunării vor avea, astfel,
posibilitatea să călătorească sustenabil nu numai de-a lungul
Dunării, dar și dintr-o destinație de tip “Perlă” către alta.
Membrii rețelei vor promova pe scară largă conceptul de
mobilitate sustenabilă în turism și vor continua să dezvolte
soluții de mobilitate sustenabile, ecologice, cu emisii scăzute,
multimodale și eficiente.

Transdanube.Pearls: Călătorind sustenabil în
vacanțe
15 organizații din 9 țări europene și 24 de parteneri strategici
asociați au făcut parte din consorțiul care a implementat
proiectul Transdanube.Pearls, promovând conceptul de
mobilitate sustenabilă în turism. Liderul de proiect a fost
Agenția de Mediu din Austria.
Începând cu anul 2017, pe întreaga perioadă de implementare
a proiectului, partenerii au creat centre de informare în
mobilitate de-a lungul Dunării, au dezvoltat măsuri de
consolidare a capacității pentru actorii cheie locali și regionali și
au îmbunătățit metodele de informare în turism și mobilitate
pentru cetățeni și turiști. Au fost implementate și acțiuni - pilot
constând în crearea de centre de închiriere a bicicletelor,
dezvoltarea facilităților de transportare a acestora și înființarea
de parcări pentru biciclete, cu scopul de a crește mobilitatea
sustenabilă de-a lungul Dunării.
În cadrul proiectului, ADR SE a elaborat studiul de fezabilitate
pentru crearea unei piste de biciclete în comuna Sfântu
Gheorghe și a înființat, la Tulcea, Centrul de Mobilitate pentru
Delta Dunării, dotat cu 20 de biciclete care sunt puse la
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dispoziția persoanelor care doresc să meargă cu bicicleta, atât
turiști, cât și locuitorii din municipiul Tulcea și din comunele
Crișan și Sfântu Gheorghe.
Managerii de mobilitate din cadrul Centrului oferă tuturor
celor interesați informații privind mobilitatea sustenabilă din
Delta Dunării, precum: orarele de parcurs și rutele mijloacelor

de transport public, atât pe căi rutiere, cât și pe apă, oferte de
transport flexibile etc.
Contact: Carmen Cononov - Manager de proiect, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, http://www.interregdanube.eu/approved-projects/transdanube-pearls, Tel.:
0240.516.986, E-Mail: carmen.cononov@adrse.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est

Eveniment interregional organizat în Middelburg/Olanda
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de lider
al proiectului VIOLET – „Conservarea clădirilor de patrimoniu
prin măsuri de reducere a consumului de energie” finanțat în
cadrul Programului INTERREG EUROPE, a participat în perioada
13-15 mai 2019, la cel de-al 5-lea eveniment interregional
organizat în Middelburg/Olanda.
Proiectul VIOLET este implementat de un consorțiu care
reunește organizații din Uniunea Europeană cu rol în
dezvoltarea și implementarea politicii de dezvoltare regională
în domeniul eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu,
respectiv: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (Lider
de proiect), Institutul European pentru Inovare și Tehnologie
(Germania), Agenția de Energie din Cipru, Ministerul Regional

al Locuințelor și Lucrărilor Publice - Întreprinderea Publică
pentru Locuințe Sociale și Inovare din Andalusia (Spania),
Primăria Orașului Middelburg (Olanda) și Agenția Locală pentru
Energie și Climă (Franța).
Proiectul își propune îmbunătățirea politicilor în domeniul
eficienței energetice a clădirilor tradiționale, cu valoare de
patrimoniu, în vederea conservării și adaptării acestora la
standardele actuale de eficiență energetică.
Alături de reprezentanții ADR SE, la acest eveniment de
cooperare interregională au participat reprezentanți ai
Consiliilor Județene Buzău, Tulcea și Constanța și ai Directiei
Județene pentru Cultură Brăila, organizații cu rol de parteneri
strategici în cadrul proiectului.
Evenimentul interegional a vizat prezentarea variantelor
intermediare ale Planurilor de Acțiune în domeniul
îmbunătățirii politicii și programelor de eficiență energetică
pentru clădirile de patrimoniu, aflate în proces de elaborare la
nivelul fiecărui partener de proiect.
De asemenea, s-a organizat o vizită de studiu care a avut ca
obiectiv prezentarea unor bune practici în domeniul eficienței
energetice pentru clădirile de patrimoniu în orașul Middelburg.
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul VIOLET,
puteți accesa: http://www.interregeurope.eu/violet/,
http://www.interregeurope.eu/,https://www.facebook.com/
VioletEUProject/,https://twitter.com/violet_interreg.
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Conferința finală organizată în cadrul proiectului D-STIR
„Cadru pentru inovare și cercetare responsabilă prin utilizarea
conceptului de cercetare socio-tehnică în regiunea Dunării”
Peste 45 persoane, reprezentanți ai regiunilor partenere
proiectului D-STIR din România, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Cehia, Germania, Croația și Bosnia-Herțegovina, precum și
reprezentanți ai Punctului Național de Contact pentru
Programul Transnațional Dunărea – Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, autorităților publice locale,
universităților, centrelor de cercetare, organizațiilor care
sprijină mediul de afaceri și ai unor companii care activează în
domeniul cercetării-inovării din Regiunea de Dezvoltare SudEst, au participat la conferința finală a proiectului, organizată de
către ADR SE, în data de 26 iunie a.c, la Brăila.
ADR SE a avut rolul de coordonator al parteneriatului
interregional constituit pentru implementarea proiectului DSTIR „Cadru pentru inovare și cercetare responsabilă prin
utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnică în regiunea
Dunării”, finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea
2014-2020 și derulat în perioada 01.01.2019-30.06.2019.
Proiectul și-a propus îmbunătățirea cadrului pentru inovare la
nivelul Regiunii Dunării și creșterea gradului de conștientizare
cu privire la rolul cercetării și inovării responsabile prin
implicarea tuturor actorilor din cercetare și inovare: mediul
academic și institutele de cercetare, decidenții politici, mediul

de afaceri, societatea civilă, precum și introducerea în
activitatea de cercetare-dezvoltare a noțiunilor de etică,
guvernanță, angajament public, egalitatea de gen etc.
Rezultatul principal al proiectului îl reprezintă Strategia de
Cercetare și Inovare Responsabilă la nivelul Regiunii Dunării,
care include recomandări adresate mediului academic,
mediului de afaceri și sectorului public, în vederea promovării și
aplicării de măsuri concrete în domeniul cercetării-inovării
responsabile.
Pentru mai multe informații cu privire la proiectul D-STIR, vă
rugăm vizitați:http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/d-stir ; http://www.adrse.ro/DIP/D_STIR.aspx ;
http://www.facebook.com/dstirproject
Contact:
Nina Irimia, coordonator proiect D-STIR
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Lider de proiect
Adresa: Anghel Saligny 24, 810118, Brăila, România
E-mail: nina.irimia@adrse.ro
Telefon: 004 0339 732415
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