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Conferințe de presă
organizate în județele: Galați și Brăila
EVENIMENTE
ADR SE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Organism Intermediar pentru implementarea
Programului Operațional Regional 2014 - 2020, a participat în calitate de co-organizator la două
conferințe de presă realizate în parteneriat cu autoritățile publice de la nivelul județelor Galați și
Brăila, cu scopul de a face cunoscute publicului larg preocupările factorilor responsabili pentru
atragerea de fonduri europene cu finanțare prin Regio.

Banii europeni în beneficiul nostru!
100 de milioane de lei au fost atraşi de către firmele private.
Consiliul Judeţean Galaţi a depus proiecte pe toate axele
prioritare unde a fost eligibil, iar în cadrul POR 2014-2020 are în
implementare proiecte în valoare totală de 582 de milioane de
lei. CJ Galați derulează opt proiecte de modernizare a
drumurilor judeţene, cinci proiecte de extindere, modernizare
şi dotare a ambulatoriilor şi a Unităţii de Primiri Urgenţe, două
de restaurare a clădirilor de patrimoniu şi un proiect major de
eficienţă energetică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
“Sf.Apostol Andrei”.

Vineri 29 noiembrie 2019, la sediul Consiliului Județean(CJ)
Galați, a avut loc conferința „Banii europeni în beneficiul
nostru!”, în cadrul căreia au fost prezentate sumele atrase de
instituțiile publice și firmele private din județul Galați prin
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, având în
vedere și impactul proiectelor finanțate din fonduri europene
asupra comunității gălățene. Potrivit informațiilor făcute
publice, judeţul Galaţi a atras 1,2 miliarde de lei prin POR 20142020.
Cei mai mulţi bani sunt investiţi pentru modernizarea
infrastructurii de transport, de sănătate şi de educaţie. Aproape

Președintele CJ Galați, Costel Fotea, a ținut să aprecieze munca
depusă de toți cei implicați în atragerea fondurilor din acest
important program operațional. „Banii europeni sunt cei mai
ieftini pe care îi putem investi, dacă ne raportăm la o
cofinanțare de doar 2 la sută. Totodată, pentru mediul privat
obținerea fondurilor UE înseamnă noi locuri de muncă, salarii
ce sunt achitate împreună cu viramentele obligatorii la buget și
per ansamblu un lanț complet de dezvoltare economică”, a
menționat președintele CJ Galați.
Prezent la eveniment, directorul general al Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminița Mihailov, a făcut o
prezentare completă a realizărilor pe cele 14 axe ale
Programului Operațional Regional, exemplificând cu obiective
de investiții semnificative finanțate din fonduri ale Uniunii
Europene.
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Bilanț POR 2014 – 2020 în județul Brăila
- 2 proiecte care vizează regenerarea urbană (un proiect
vizează investiții în 4 locații din centrul istoric al municipiului și
un proiect vizează investiții în 2 locații în cartierul Hipodrom);
- 1 proiect care vizează regenerarea economică și socială –
locuri de joacă pentru copii, facilități de agrement și
modernizare străzi în zona Lacu Dulce ;
- 2 proiecte care vizează investiții în infrastructură preșcolară
(Grădinița nr. 18 și Creșă în Cartierul Buzăului);
- 1 proiect care vizează investiții în infrastructura
învățământului obligatoriu (Colegiul Tehnic Costin
Nenițescu).
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional
2014 – 2020, a organizat joi 12 decembrie 2019, la Brăila, o
conferință de presă în cadrul căreia au fost prezentate
rezultatele implementării POR la nivelul municipiului și
județului. La eveniment au participat Directorul General al ADR
SE, doamna Luminița Mihailov, președintele Consiliului
Județean Brăila, domnul Francisk Iulian Chiriac, și primarul
municipiului Brăila, domnul Viorel Marian Dragomir.
În ceea ce privește Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, numărul
companiilor care au beneficiat de finanțare în județul Brăila
este de 20. Pe Prioritatea de investiții 2.1 A au fost semnate 13
contracte cu o valoare totală de peste 13,63 milioane lei iar pe
Prioritatea de investiții 2.2 A au fost semnate 7 contracte cu o
valoare totală de peste 40 milioane lei. Au fost finalizate 13
proiecte care au solicitat finanțare pe diferite domenii de
activitate.
”Zona IMM-urilor a fost o zonă accesată și este în continuare
dorită de sectorul privat. Vom lansa anului viitor o nouă schemă
de finanțare pentru competitivitatea economică”, a precizat
Luminița Mihailov, Directorul General al ADR SE.
Pe Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Obiectivul Specific 3.1 B – „Eficiență
energetică clădiri”, Primăria Municipiului Brăila a semnat 4
contracte de finanțate pentru mai multe gădinițe și internatul
Liceului cu Program Sportiv, cu o valoare totală de peste 9,87
milioane lei.
În cadrul Obiectivul Specific 3.2, Primăria Orașului Ianca a
depus un proiect care are ca obiectiv un trasport public modern,
proiect cu valoare eligibilă totală de 22,90 milioane lei, care este
în prezent în etapa de contractare.
Pe Axa Prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”,
Primăria Municipiului Brăila a depus 10 proiecte, cu valoare
totală eligibilă de peste 243 milioane lei. Dintre acestea, 9
proiecte sunt în contractare, după cum urmează:
- 3 proiecte care vizează mobilitatea urbană (transport
electric în Parc Monument – Radu Negru, Bulevardul
Independenței și Baldovinești);

În cadrul Axei Prioritare 5 – ”Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – ”Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”, au fost semnate 2 contracte de finanțare, cu valoarea
totală de peste 43,26 milioane lei. Este vorba de proiectul
“Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare a
Bisericii "Buna Vestire" Brăila”, cu o valoare de peste 21,96
milioane lei, beneficiar Parohia Mixtă Româno-Elenă ”Buna
Vestire” și proiectul ”Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina
Publică”, cu o valoare de peste 21,3 milioane lei, beneficiar
Primăria Municipiului Brăila.
„Valoarea proiectelor cu finanțare europeană depășește suma
de 78 milioane euro pe diverse axe de finanțare și diverse
programe, a menționat Viorel Marian Dragomir, primarul
municipiului Brăila.
În cadul Axei Prioritare 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”, Consiliul Județean Brăila implementează 2
proiecte în valoare totală de peste 136 milioane lei:
l Proiectul „Asigurarea accesibilității directe pe traseul
Silistraru – Unirea – Gropeni către coridorul TEN-T – Buzău și
linia Dunării”, cu o valoare de peste 42,66 milioane lei, finanțat
în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
(SUERD);
l Proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport
județean pe traseul Gulianca – Ianca – Viziru, asigurând
conectivitatea directă cu coridorul TEN-T Brăila – Buzău”, cu o
valoare de peste 93,49 milioane lei. Acest proiect este aproape
de finalizare pe partea de licitații, umând ca în primăvara anului
viitor să demareze lucrările, a afirmat Francisk Iulian Chiriac,
președintele Consiliului Județean Brăila.
Pe Axa Prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale” se află în implementare proiectul “Reabilitarea Secției
Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Brăila”, cu o valoare de aproximativ 6 milioane lei.
Au fost semnate două contracte de finanțare care vizează
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
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și servicii medicale de urgență la nivel regional, în cadrul cărora
se finanțează pentru județul Brăila, investiții în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Brăila, Spitalului de Pneumoftiziologie
Brăila și Spitalului Orășenesc Făurei.
”Avem în momentul de față un proiect foarte important pentru
noi și dorit de toți brăilenii, reabilitarea secției UPU. Pe partea de
sănătate suntem pregătiți pentru reabilitarea celor două
corpuri de clădiri A și B, foarte importante pentru Spitalul
Județean Brăila. Reabilitarea constă în eficiența energetică,
toalete noi, linoleum pe jos, astfel încât condițiile de cazare
pentru pacienți să se îmbunătățească”, a subliniat președintele
Consiliului Județean Brăila
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În cadrul Axei Prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor
mici și mijlocii”, la nivelul județului Brăila, au fost depuse 3
proiecte în valoare totală de 47,20 milioane lei. Este vorba de un
proiect al Primăriei Orașului Ianca ce vizează modernizarea de
spații verzi (parc), străzi și modernizarea, reabilitarea și dotarea
Casei de Cultură, și două proiecte ale Primăriei Orașului
Însurăței, care vizează realizarea de locuri de joacă pentru copii,
crearea unui centru social de zi pentru vârstnici și crearea unui
centru pentru tineret.

De asemenea, se află în implementare un proiect care vizează
îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale Regiunea Sud-Est, care constă în dotarea cu ambulanțe a
serviciilor specializate de la nivelul fiecărui județ al regiunii.
Pe Axa Prioritara 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, 2 proiecte în valoare de 8,43 milioane lei au fost
depuse de către Primăria Municipiului Brăila. Proiectele vizează
reabilitarea, modernizarea și dotarea a două școli și se află, în
acest moment, în etapa de evaluare tehnico-finaciară.

Întâlnire de lucru regională cu reprezentanții GAL-urilor urbane din Regiunea Sud-Est
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de
Organism Intermediar (OI) pentru POR 2014 – 2020, a organizat,
în data de 12 decembrie 2019, la nivel regional, o întâlnire de
lucru în contextul implementării Axei Prioritare 9: Sprijinirea
Regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban.

Evenimentul a vizat aspecte legate de:
Ÿ implementarea Axei Prioritare 9: Sprijinirea Regenerării
Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din
Mediul Urban;
Ÿ analiza procedurii pentru aprobarea modificării
Strategiilor de Dezvoltare Locală;
Ÿ prezentarea studiului realizat de ADR SE privind
„Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din
Regiunea Sud-Est”.
La eveniment au participat reprezentanți ai grupurilor de
acțiune locală urbane (Municipiul Galați - GAL STRATEGAL,
Municipiul Focșani - GAL Unirea Focșani și Municipiul Râmnicu
Sărat - GAL Sus Râmnicul) care au strategii de dezvoltare locală
(SDL-uri) selectate pentru a putea fi finanțate prin intermediul
Programului Operațional Regional 2014-2020.

Sesiuni de instruire pentru beneficiari de proiecte finanțate prin POR 2014 - 2020
ADR SE, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 20142020, a organizat în perioada 31.10.2019 - 29.11.2019, sesiuni
de instruire cu beneficiarii publici ai proiectelor.
Sesiunile de instruire au fost organizate în municipiile: Brăila,
Buzău, Constanța, Galați, Focșani și Tulcea, având ca temă
Management de proiect și Conflict de interese și
incompatibilități.
La cele 6 evenimente organizate, au participat reprezentanți ai
autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est,
care au în derulare contracte de finanțare POR.
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REGIO SPRIJINĂ MOBILITATEA REGIONALĂ
Drum de interes regional modernizat în județul Buzău

Prin intermediul unui proiect finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 au fost modernizați aproape
10 km de drum de interes regional pe traseul Buda - Alexandru
Odobescu - limită cu județul Vrancea.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
județene.

Alexandru Odobescu - limită județ Vrancea, județul Buzău” a
fost finanțat prin Programul 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 de proiecte nefinalizate.

Rezultate obținute au constat în: 9,475 km de drum de interes
regional cu conectivitate directă la TEN-T modernizați, 4 stații
transport public și alveole construite/modernizate, 196
indicatoare montate și 2 treceri de pietoni marcate. Investiția
va contribui la: asigurarea unui trafic rutier în condiții de
siguranță și confort, reducerea factorilor poluanți de mediu,
facilitarea accesului populației și a bunurilor pe piețele
regionale, îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate,
educație și asistență socială.
Valoarea totală a proiectului a fost de cica 23,5 milioane lei, din
care din care asistența financiară nerambursabilă a depășit 21
milioane lei.
Proiectul “Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500, Buda -

REGIO SPRIJINĂ DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ
Fonduri europene pentru modernizarea transportului public din Focșani
Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă a semnat, în data
de 28 octombrie 2019, împreună cu Luminița Mihailov –
Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională SudEst, contractul de finanțare al proiectului „Resistematizarea
infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în
vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu

transportul public, cu bicicleta și pietonale”. Prin proiect se va
urmări, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea
mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții cu
caracter integrat în infrastructura de transport public urban și în
infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în
vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a
persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător.
Astfel, se are în vedere îmbunătățirea eficienței transportului
public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs,
accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat
cu autoturisme, precum și a transferului către modurile
nemotorizate de transport. Deasemenea, se va urmări ca
utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin
atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs,
față de utilizarea transportului public/a modurilor
nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru
reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de
echivalent CO2.
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În cadrul proiectului vor fi implementate următoarele măsuri:
amenajarea de benzi dedicate transportului public pe cu o
lungime totală de 7.199 metri; introducerea de sensuri unice pe
4 artere de circulație; amenajarea unor sensuri giratorii în 2
intersecții; reabilitarea de piste pentru bicicliști pe o lungime de
11.025 metri; realizarea a 59 de staţii de transport public
inteligente, panouri fotovoltaice pentru susţinerea sistemelor
de iluminat, încărcare USB, afişaj publicitar şi informare călători;
piloni antiparcare şi piloni retractabili, care vor fi instalați pe Bd.
Unirii, pentru a oferi posibilitatea restricționării temporare a
traficului auto pe un anumit tronson al arterei; stații de
încărcare pentru vehicule electrice; reabilitarea trotuarelor și
amenajarea spațiilor verzi; pregătirea infrastructurii de
comunicații pentru sistemele inteligente de transport a căror
implementare este avută în vedere prin alte proiecte
(managementul traficului, informare călători, supraveghere
video, bike-sharing, ticketing).
Beneficiarii direcți ai implementării proiectului sunt cei circa
93.000 de locuitori ai municipiului Focșani. Creșterea calității
deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale, prin
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resistematizarea infrastructurii de transport pe traseele de
transport public, reabilitarea arterelor respective, asigurarea
benzii dedicate pentru transportul public și crearea/reabilitarea de stații de transport inteligente, crearea de
piste de biciclete și reabilitarea troatuarelor, vor conduce la o
creștere a calității vieții cetățenilor, inclusiv datorită efectelor
pozitive asupra mediului, prin reducerea utilizării vehiculului
personal.
Operatorul de transport public este un alt beneficiar direct al
proiectului, prin creșterea eficienței operării sistemului de
transport public, în urma investițiilor realizate și, implicit,
creșterea numărului de călători (datorită creșterii siguranței,
confortului, atractivității și accesibilității acestui mod de
deplasare).
De asemenea, se va reduce durata de deplasare prin asigurarea
benzii dedicate pentru autovehiculele de transport public.
Valoarea totală a investiției este de circa 73,6 milioane lei, din
care asistența financiară nerambursabilă este de circa 56,5
milioane lei.

Fonduri Europene pentru reabilitarea Grădiniței nr. 18 din Focșani
Proiectul “Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea
infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit
nr. 18” din municipiul Focșani este finanțat prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul de investiții 4.4 :
”Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă” și este implementat de Primăria
municipiului Focșani. Obiectivul general al proiectul are în
vedere creșterea calității infrastructurii Grădiniței în vederea
asigurării accesului sporit la educație timpurie, a minim 273 de
copii și sprijinirea participării părinților acestora pe piața forței
de muncă.
Investiția presupune: reabilitarea termică prin anveloparea
clădirii, lucrări de reabilitare a instalațiilor termice, sanitare și
electrice, refacerea tâmplăriei interioare, lucrări de
arhitectură, achiziția de mobilier și de diverse echipamente.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 273 de preșcolari,
părinții acestora, personalul didactic și auxiliar al grădinței,
precum și Primăria municipiului Focșani – solicitant al finanțării

nerambursabile și administrator al clădirii publice care face
obiectul investiției.
Valoarea totală a proiectului este de 4,4 milioane lei, din care
din care asistența financiară nerambursabilă este de 4,3
milioane lei.
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REGIO FINANȚEAZĂ INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Infrastructura educațională a municipiului Galați, modernizată cu fonduri Regio
care asistența financiară nerambursabilă depășește 9,8
milioane lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 10 : „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul Specific
10.1: „reșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” - Apel dedicat
învățământului obligatoriu.

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, şi directorul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, Luminiţa
Mihailov, au semnat, vineri 29 noiembrie 2019, două contracte
de finanţare europeană pentru modernizarea şi reabilitarea
Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi a Colegiului Tehnic „Traian
Vuia”.
Obiectivul general al proiectului Modernizare și reabilitare
Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” vizează asigurarea
accesului, calității și a atractivității educației în școlile din
municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la
învățământul obligatoriu, la reducerea abandonului școlar și a
părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre
niveluri superioare de educație. Proiectul vizează reabilitarea,
modernizarea şi mansardarea clădirii unităţii de învăţământ.
Astfel, noul etaj va avea o suprafaţă construită de 767,56 mp şi
va include şapte săli de clasă, un laborator, cabinet laborator şi
două grupuri sanitare pentru elevi. În plus, se vor reabilita
terenurile de sport, precum şi gardul şcolii. De asemenea, se vor
achiziţiona obiecte de mobilier şcolar şi echipamente IT pentru
cinci săli de clasă, cabinetul medical, cabinetul de psihologie,
sala multimedia şi laboratorul de informatică.

Proiectul ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” - corp
Școală Galați” urmărește asigurarea unei pregătiri de
specialitate într-un mediu corespunzător celor cica 600 de elevi
înscriși în unitatea de învățământ. Investiția presupune
realizarea de lucrări de reabilitare şi de consolidare, reabilitarea
termică a elementelor de anvelopă, reabilitarea instalaţiilor
sanitare şi electrice, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea
placajelor cu faianţă, zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane,
lucrări de sistematizare verticală, achiziţionare de mobilier
şcolar, bănci, scaune, catedre şi calculatoare.
Valoarea totală a proiectului este de 8,2 milioane lei, din care
din care asistența financiară nerambursabilă depășește 3,8
milioane lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 4 : „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4.5, Obiectivul Specific 4.5:
„Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante
pentru piața forței de muncă”.

Investițiile propuse vor conduce la asigurarea unei oferte
educaționale adecvate, accesibile si de calitate pentru cei circa
900 de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare”.
Valoarea totală a proiectului este de 10 milioane lei, din care din

Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă Tulcea
Proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare
Colegiului Tehnic Henri Coandă - Municipiul Tulcea prin
echipare educațională” urmărește creșterea calității procesului
educațional și este finanțat prin Pogramul Operațional Regional
2014 – 2020.

interioare precum și dotarea cu echipamente didactice,
echipamente pentru pregătirea profesională și echipamente IT.
De asemenea, se are în vedere modernizarea utilităților,
inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu
dizabilități.

Investiția presupune realizarea unor lucrări de consolidare,
reabilitare și modernizare a clădirii, efectuarea unor amenajări

Realizarea proiectului va corespunde din punct de vedere
tehnic și estetic cerințelor tehnice, economice și tehnologice a
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standardelor în vigoare. Din punct de vedere funcțional,
construcția va răspunde cerințelor desfășurării activității de
învațământ, astfel asigurând numărul necesar de clase și de
laboratoare. Instalațiile tehnico-edilitare vor corespunde
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standardelor și normelor tehnice și sanitare, iar cei circa 740
elevii și 36 de persoane care formează corpul didactic și
personalul auxiliar din cadrul instituției de învățământ își vor
putea desfășura activitatea având confortul necesar asigurat.
Reprezentanții beneficiarului, Consiliul Județean Tulcea, se
așteaptă ca reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului să
aibă un impact major pentru îmbunătățirea calității
învățământului și a calității vieții elevilor din municipiul Tulcea,
încercând totodată de a stimula frecventarea cursurilor,
reducând tendințele de abandon școlar.
Valoarea totală a proiectului este de 18,7 milioane lei, din care
din care asistența financiară nerambursabilă depășește 18,1
milioane lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 10 – ”„Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Prioritatea de Investiții 10.2, Obiectivul Specific :
„Învățământ profesional și tehnic”, apel dedicat zonei Investiţiei
Teritoriale Integrate Delta Dunării.

REGIO FINANȚEAZĂ EFICIENȚA ENERGETICĂ
Creşterea performanţei energetice clădire Liceul Emil Botta,
Corp A, în municipiul Adjud
Primăria municipiului Adjud implementează un proiect care
vizează efectuarea de lucrări de intervenţie pentru creşterea
performanţei energetice a Corpului A a clădirii Liceul „Emil
Botta”.
Obiectivul general al proiectului este acela de a reabilita
clădirea publică prin toate măsurile de intervenție posibile și
eficiente și de a implementa atât soluții de creștere a
performanțelor energetice ale acesteia cât și soluții de
producere a energiei prin utilizarea de surse regenerabile.
Proiectul urmărește îmbunătățirea serviciilor locale de bază
adresate populației prin investiții în infrastructura de educație,
care să conducă deopotrivă la creșterea gradului de confort al
utilizatorilor direcți cât și la eficientizarea consumului energetic,
reducerea costurilor de operare a structurii și a impactului la
nivelul mediului înconjurător.
Rezultatele estimate ale proiectului sunt: scăderea consumului
anual de energie primară; scăderea consumului anual de
energie finală (din surse neregenerabile); scăderea consumului
anual specific de energie primară (din surse neregenerabile);
scăderea consumului anual de energie primară din surse
regenerabile; reducerea costurilor de funcționare a clădirii;
scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră și
îmbunătățirea stării de sănătate a populației, ca urmare a
diminuării semnificative a poluării.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei circa 600 elevi care
învață în corpul care urmează a fi reabilitat și personalul școlar,
56 de cadre didactice și 17 persoane - personal auxiliar.

Valoarea totală a proiectului „Lucrări de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice clădire Liceul Emil Botta ,
corp A, Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea” este de aproape 2,6
milioane lei, din care din care asistența financiară
nerambursabilă depășește 2 milioane lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3 : „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii
3.1 : „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructuri publice, inclusiv în clădiri publice, şi în sectorul
locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice.
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REGIO FINANȚEAZĂ INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE
Clădire nouă cu fonduri europene pentru ambulatoriul Spitalului de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna“ Galaţi
Reabilitarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galaţi
se realizează printr-un proiect finanțat prin Programul
Operaţional 2014-2020. Prin intermediul acestei investiții,
ambulatoriul, care în prezent are aproximativ 300 mp, se va
extinde cu încă 700 mp, prin construirea unui corp de clădire cu
regim de înălţime S+P. În plus, vor fi realizate lucrări de
consolidare şi reabilitare pentru clădirea în care funcţionează în
prezent ambulatoriul, înlocuirea tâmplariei existente, refacerea
instalaţiilor electrice, termice, montare centrală tratare aer
proaspăt, montarea unui sistem de reducere a consumului de
energie (sistem de climatizare şi încălzire), instalaţii panouri
fotovoltaice, etc. De asemenea, se are în vedere efectuarea de
dotări cu echipamente medicale de ultimă generaţie pentru
Radiologie şi imagistică medicală, explorări funcţionale,
laborator TEC, laborator analize medicale. Obiectivul general al
proiectului constă în eficientizarea sistemului de sănatăte, prin
reducerea internărilor evitabile și prin accesibilizarea ofertei de
servicii de asistență în cadrul ambulatoriului Spitalului de
Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați.

care din care asistența financiară nerambursabilă este de
aproape 10,5 milioane lei.
Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 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”,
Operațiunea A – Ambulatorii.

Beneficiari direcți ai investiției sunt pacienții, copii si adulți, din
întregul județul Galați, care vor primi asistență medicală de
specialitate într-o unitate sanitară modernizată și dotată la
standarde europene.
Valoarea totală a proiectului este de circa 14,5 milioane lei, din

Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Cernavodă
Prin acest proiect, vor fi achiziționate 91 de echipamente
medicale de ultimă generație pentru specialitățile medicale din
structura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Cernavodă, 46
de piese de mobilier și 11 echipamente IT. Acestea vor fi
distribuite celor 12 cabinete din structura Ambulatoriului, din
care 9 cabinete medicale, 2 laboratoare și camera de sterilizare.

Investițiile în sănătate la nivelul orașului Cernavodă continuă
odată cu dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Orășenesc. Prin acest proiect, administrația publică locală
urmărește îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite
locuitorilor orașului dar și pacienților din localitățile limitrofe și
presupune achiziționarea unor echipamente de ultimă
generație pentru specialitățile medicale din structura
Ambulatoriului Spitalului Orășenesc.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu pentru cetățenii
orașului Cernavodă și împrejurimi prin dezvoltarea capacității
de diagnostic și tratament a Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Orășenesc Cernavodă. Efectele implementarii
proiectului vor consta în creșterea numărului de investigații și
intervenții care se pot realiza în ambulatoriu. Utilizarea unor
tehnologii și echipamente moderne va duce la creșterea
gradului de acuratețe, dar și la reducerea timpului necesare
pentru stabilirea diagnosticului. Se vor asigura servicii medicale
de calitate, la standarde europene, care au în centru pacientul și
starea sa de sănătate. În ce privește responsabilitatea
financiară a spitalului, implementarea proiectului va avea un
efect important în ceea ce privește reducerea cheltuielilor cu
întreținerea și reparațiile echipamentelor învechite și uzate
moral, dar și a cheltuielilor privind consumul de energie necesar
pentru funcționarea echipamentelor existente. Utilizarea
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noilor tehnologii și echipamente în activitatea medicală va
conduce la îmbunătățirea condițiilor de muncă a cadrelelor
medicale crescând satisfacția la locul de muncă și influențând
pozitiv eficiența lor în activitate.
Dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament a
ambulatoriului are, de asemenea, ca efect simplificarea
procesului medical pentru pacienți, care au posibilitatea să
efectueze consultațiile și investigațiile în același loc. Ca efect
general în rândul populației, îmbunătățirea capacității de
diagnostic si tratament a Ambulatoriului va duce la creșterea
stării generale de sănătate. Nu în ultimul rând, dezvoltarea
capacității de diagnostic și tratament a ambulatoriului va
determina îmbunătățirea încrederii comunității în serviciile
medicale și va avea, astfel, un dublu impact: diminuarea
aglomerării marilor centre medicale, pe de o parte și crearea
condițiilor pentru investigarea și tratarea unor afecțiuni încă de
la apariția primelor simptome.
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Beneficiarii principali ai investiției sunt pacienții: aproape
23.000 persoane, locuitori ai orașului și ai localităților din
vecinătate.
Valoarea totală a proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat
al Spitalului Orășenesc Cernavodă” este de circa 7,5 milioane
lei, din care din care asistența financiară nerambursabilă
depășește 7,3 milioane lei.
Proiectul este finanțat prin 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”, Operațiunea A – Ambulatorii.

Modernizare şi dotare Ambulatoriu de pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
”Sf. Pantelimon” din Focşani
Ambulatoriul de pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă 'Sf. Pantelimon' din Focşani va fi modernizat şi dotat
printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Potrivit
reprezentanților beneficiarului, Consiliul Județean Vrancea,
proiectul va contribui la reducerea inegalităților în ceea ce
privește starea de sănătate a populației, prin diagnosticarea
bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni
mai ușoare, prevenind astfel prin investigațiile desfășurate la
nivelul structurilor de tip ambulatoriu, ce vor fi modernizate
prin prezenta investiție, agravarea lor, conducând inclusiv la
scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.
Reabilitarea termică a ambulatoriului pediatrie - Corp C4 din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Vrancea "Sf. Pantelimon",
va duce la: creșterea confortului termic în clădirea reabilitată
datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură; creșterea
confortului utilizatorilor clădirilor; creșterea calității serviciilor
de sănătate, scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect
de seră, reducerea consumului anual de energie finală în

clădirea publică ce face obiectul investiției.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt pacienții, peste 11.000 pe an,
personalul medical și personalul administrativ al unității medicale.
Valoarea totală a proiectului ”Modernizare și dotare secție
ambulatoriu pediatrie din cadrul spitalului județean de urgență Sf.
Pantelimon Focșani” este de circa 3,4 milioane lei, din care
asistența financiară nerambursabilă depășește 3,3 milioane lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 20142020, 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”, Operațiunea A – Ambulatorii.
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PROIECTE
INTERREGIONALE
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Eveniment interregional organizat în cadrul proiectului REBUS „Măsuri pentru reabilitarea energetică a clădirilor”

În perioada 6-7 noiembrie 2019, ADR SE a organizat, în calitate
de partener al proiectului REBUS, cel de-al nouălea eveniment
interregional dedicat schimbului de experiențe și bune practici
între regiuni europene, pe tema eficienței energetice în clădirile
publice.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului
Buzău, având rol de partener strategic/actor cheie local în
cadrul proiectului REBUS. În deschidere, domnul Primar
Constantin Toma, a prezentat exemple de bune practici în ceea
ce privește managementul eficienței energetice din perspectiva
administrației publice locale.
Acțiunea a reunit 26 de participanți, reprezentanți ai regiunilor
partenere proiectului, respectiv autorități publice, agenții
pentru dezvoltare regională și organizații cu rol în promovarea
măsurilor de eficiență energetică din Italia, Germania, Grecia,
Ungaria, Marea Britanie, Suedia, România.
Obiectivul evenimentului interregional a fost analiza
progresului implementării măsurilor propuse în cadrul
Planurilor de Acțiune dezvoltate de către regiunile partenere
proiectului în scopul îmbunătățirii instrumentelor de politici
care vizează eficiența energetică în clădirile publice.
Conferința finală a proiectului REBUS va fi organizată în Florența
– Regiunea Toscana din Italia, în luna martie 2020 și va reuni
parteneri ai proiectului, actori cheie și factori de decizie din
regiuni europene în scopul promovării rezultatelor obținute
pentru îmbunătățirea instrumentelor de politici din sectorul
eficienței energetice a clădirilor publice.

Despre proiectul REBUS
Proiectul REBUS este co-finanțat de Uniunea Europeană în
cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, Prioritatea 3
„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon în toate sectoarele”. Durata de implementare a
proiectului este de 60 luni, între aprilie 2016- martie 2021.
Obiectivul general al proiectului REBUS îl constituie
îmbunătățirea capacității autoritătilor publice din regiunile
europene de a întreprinde lucrări eficiente de reabilitare a
clădirilor publice, în scopul reducerii consumului de energie și
gestionării eficiente a resurse publice.
Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu alcătuit din
8 parteneri: Agenția Regională pentru Managementul
Deșeurilor și a Resurselor din Florența (Italia) – lider de proiect,
Autoritatea Locală din Malmӧ (Suedia), Agenția pentru
Dezvoltare din Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria), Asociația
Municipalităților din Polonia „Energia Orașelor” - PNEC
(Polonia), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
(România), Consiliul Local din Durham (Marea Britanie),
Administrația Regională a Regiunii Creta (Grecia), Institutul
European pentru Inovare – partener consultativ (Germania).
Pentru mai multe informații cu privire la proiectul REBUS, puteți
accesa:
www.interregeurope.eu/REBUS
https://www.facebook.com/interregeuroperebus/
https://twitter.com/REBUS_Project
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