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Spre o dezvoltare
durabilă a orașelor
Criză pe piaţa
forţei de muncă

Site nou pentru
programul Regio
Dr. Eugenia Kazamaki Ottersten,
șef Divizie Smart Development BEI - jaspers:

„Dezvoltarea urbană trebuie să reușească să răspundă
unor provocări sociale din ce în ce mai accentuate“

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul European de
Dezvoltare Regională

UNIUNEA EUROPEANĂ

Editorial

reȚineți acest cuvânt:
programare!

P

Fondul European de
Dezvoltare Regională

UNIUNEA
este tot
înEUROPEANĂ
lume, când se vorbește despre dezvoltare
durabilă cineva întreabă: Aveți un plan? Dacă răspunsul
e „Nu”, atunci poți trage concluzia că altcineva s-a
jucat doar
cu vorbele.
România este una din acele
Fondul European
de
Dezvoltare Regională
țări în care planurile de dezvoltare urbană durabilă au rămas
UNIUNEA EUROPEANĂ
de multe ori pe hârtie din lipsă de viziune în implementarea
lor integrată. În accepțiunea Comisiei Mondiale pentru Mediu
şi Dezvoltare (CMED), dezvoltarea durabilă este cea care
Fondul European de
satisface nevoile
generaţiilor
actuale, fără a afecta interesele
Dezvoltare
Regională
generaţiilor viitoare. Pentru a răspunde celor mai mari provocări
pe care le au orașele de azi – abandon școlar, probleme de
mediu, excluziune socială și regres economic – este nevoie
de planificare
minuțioasă și o viziune integrată a soluțiilor
UNIUNEA EUROPEANĂ
aplicabile pe termen mediu și lung. Numai că ar fi trebuit să o
facem ieri pentru mâine, astfel că suntem deja în întârziere.

În noul Regio, marile probleme ale orașelor reședință de
județ din România
și-au de
găsit o rezolvare în cadrul Axei
Fondul European
Dezvoltare Regională
prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Educația,
incluziunea socială
a persoanelor marginalizate, protecția
UNIUNEA EUROPEANĂ
mediului și dezvoltarea economică sunt cei patru piloni
pe care se sprijină abordarea integrată a proiectelor de
dezvoltare urbană finanțate prin Regio 2014-2020. În paginile
acestei reviste
veți vedea care este rețeta sporirii mobilității
Fondul European de
Dezvoltare
urbane, corelată cu Regională
măsuri concrete de reducere a poluării;
cum reducem decalajele dintre populația activă, educată, și
grupurile marginalizate de la oraș; cum îi pregătim azi pe tineri
pentru piața muncii de mâine; de ce e important să investim în
educația timpurie; cum reamenajăm spațiul public, astfel încât
să contribuie la sporirea calității vieții locuitorilor de la oraș.
Alte mari orașe europene, cu care adesea ne place să ne
comparăm, au trecut peste aceste provocări. Cum au reușit?
Puteți să-i spuneți programare sau planificare. Ori anticipare.
Sau chiar viziune.
Dan L. Brumar
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din regiuni
Program pentru startup-uri
Șanse importante pentru afacerile la început de drum! Mai
multe startup-uri vor primi acces la tehnologii noi pentru
dezvoltarea produselor grație Orange Fab, un program care își
propune să descopere afaceri la început de drum din România,
cu produse mature care ajută la îmbunătățirea stilului de viață
și stabilesc trenduri. Recent, Rubik Hub a organizat o sesiune
de Office Hours. Procesul de selecție și etapa de accelerare
sunt realizate în parteneriat cu How to Web, o echipă cu o
vastă experiență în acest domeniu. Din Regiunea de Nord-Est
au fost selectate 4 startup-uri cu care s-au purtat discuții în
cadrul evenimentului organizat la Rubik Hub.

T

Turiștii români și străini care ajung în Timiș au
la dispoziție informații noi, utile și atractive despre
principalele puncte de atracție din județ. Grație proiectului
„Discover Timiș”, vizitatorii vor afla secretele, obiceiurile și
tradițiile care i-au făcut celebri pe bănățeni. Toate atracţiile
sunt disponibile pentru cei interesați printr-o aplicaţie mobilă
şi printr-o pagină de Internet, menite să acopere cele două
tipuri de canale preferate de utilizatori. Conform autorităților,
„ghidul turistic digital” va fi extrem de important pentru
turiștii așteptați în anul Capitalei Culturale.
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Platformă pentru
promovarea
turismului
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Urgențele medicale vor fi mai bine acoperite în nord-vestul
țării. Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Zalău va fi extinsă și dotată cu
aparatură medicală de ultimă generație printr-un proiect
cu finanțare europeană, implementat de Consiliul Județean
Sălaj. Conform specialiștilor, având în vedere numărul mare
de pacienţi care apelează în fiecare an la serviciile
UPU-SMURD, se impunea atât reconsiderarea
totală a destinaţiilor spaţiilor existente cât
ST
E
V
şi realizarea unor spaţii suplimentare
în vederea asigurării desfăşurării
actului medical în condiţii optime şi în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

TR

Modernizări la Spitalul
de Urgență Zalău

CE

N

Consultații gratuite
pentru locuitorii
din Apuseni

Locuitorii din zonele greu accesibile din județul
Alba vor beneficia de vaccinare și consultații medicale
gratuite prin proiectul „Caravana Sănătății”, implementat
de Direcția Ju
dețeană
de
Sănătate Publică,
în colaborare cu
mai multe firme
și asociații de
profil. Un cabinet
medical
mobil
se va deplasa
în teritoriu îm
preună cu perso
nalul medical asi
gurat prin rețeaua
de medicină de
familie și asisten
ță medicală comunitară, în special în zone rurale cu acces de
ficitar la servicii medicale. Recent, cabinetul a revenit în județul
Alba din zona Vișeul de Sus - Borșa unde, timp de 1 an, peste
1.700 de persoane au beneficiat de consultații gratuite.

din regiuni
Bilete
cumpărate prin mesaje

Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenți
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Cruce amplasată
pe Vârful Negoiu

SU
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Absolvenții de învățământ superior au ocazia perfectă
să-și găsească un loc de muncă. Pe 19 octombrie, Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)
va organiza, la Palatul Culturii „Teodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin, „Bursa Locurilor de Muncă pentru
Absolvenţi”. Mai mulți agenți economici, care acoperă
o gamă diversă de profesii și meserii, își vor
prezenta oferta, iar tinerii interesați vor
IA
N
E
T
avea la dispoziție pliante de informare,
OL
chestionare specializate, cataloage cu
firmele participante. Cei interesați
pot obține mai multe informații de la
sediul AJOFM Mehedinți.

Facilități moderne pentru călătorii grăbiți, care vor să
folosească în legalitate mijloacele de transport în comun din
orașul Buzău. Aceștia vor putea achiziționa bilete printr-un
simplu mesaj trimis de pe telefonul lor mobil. Astfel, călătorii
Trans Bus nu vor mai trebui să piardă vremea trecând pe
la ghișee. Aplicaţia va fi valabilă pentru un timp limitat,
iar controlorul va putea verifica pe un telefon mobil dacă
respectivul călător a cumpărat bilet. Conform reprezentanţilor
societăţii de transport local, avantajelele acestui sistem sunt
atât pentru călători, cât și pentru controlori.

N

TE
Acțiune inedită în anul Centenarului:
NIA
primăria Călărași și Inspectoratul de
Jandarmi au ridicat o cruce pe Vârful Negoiu,
din Masivul Făgăraș, al doilea ca înălțime din
România (2.535 m). Crucea din inox, cu o înălţime de 3
metri, a fost realizată cu fonduri strânse din donații. Un grup
format din 22 de persoane, printre care primarul oraşului
Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, viceprimarul Drago Coman şi
şeful Inspectoratului de Jandarmi, col. Ionel Marcu, au pornit
pe munte într-o expediție grea, dar rezultatul spectaculos i-a
făcut pe toți să uite de dificultățile întâmpinate.
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Aparate pentru
verificarea
copacilor

Grijă pentru mediu, dar și pentru siguranța
locuitorilor Capitalei. Primăria Municipiului
București a achiziţionat două aparate de tomografiere
a arborilor, folosite
pentru a evalua
starea de sănătate a
copacilor maturi din
Bucureşti, în special
a exemplarelor valo
roase, în scopul con
servării şi păstrării
lor. Aparatele vor
contribui la creş
terea gradului de
siguranţă a cetăţe
nilor deoarece per
mit
identificarea
arborilor
bolnavi
sau îmbătrâniţi şi a
ramurilor cu potenţial risc de desprindere. Tratarea acestora
în mod corespunzător, după stabilirea diagnosticului, reduce
riscul de rupere a copacilor în timpul furtunilor.
octombrie 2018
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Dezvoltarea durabilă a oraşelor,
prioritate Regio
Educaţia, protecţia mediului, incluziunea socială şi dezvoltarea economică sunt cei patru piloni pe care
a fost construită una dintre axele-cheie ale Regio. Liantul este abordarea integrată, iar beneficiari pot fi
municipiile reşedinţă de judeţ.
Vlad Bârleanu

Î

foto: MDRAP

n definiţia Comisiei Mondiale pentru
Mediu şi Dezvoltare (CMED), dezvoltarea durabilă este cea care satisface nevoile generaţiilor actuale,
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fără a afecta însă interesele generaţiilor
viitoare. În plan material, acest concept
înseamnă menţinerea posibilităţilor şi a
condiţiilor de viaţă pentru generaţiile următoare, în special a resurselor naturale regenerabile, cel puţin la nivelul celor
existente pentru
generaţia actuală. În această
perioadă de programare, oraşelor din România
li s-a alocat o
axă specială, a
cărei miză este
tocmai
conceptul definit
mai sus. Este
vorba despre
Axa 4: Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile.

Abordare integrată
În România, în mod aproape tradiţional, lipsurile majore ale planificării urbane sunt coerenţa şi capacitatea de a
lua în considerare faptul că problemele
oraşelor sunt, de cele mai multe ori, interdependente. Astfel, având în vedere
faptul că provocările economice, sociale,
demografice şi de mediu ale oraşelor sunt
totuşi strâns legate între ele, abordarea
integrată în materie de planificare este
obligatorie pentru succesul proiectelor
de dezvoltare urbană. Cu atât mai mult al
dezvoltării durabile. Aşadar, este imposibil
să ţinteşti dezvoltarea durabilă în absenţa unei abordări integrate. În cadul Axei
4, această abordare se concentrează pe
măsuri care promovează patru domeniicheie: educaţie, dezvoltare economică,
incluziune socială şi protecţia mediului.
În perioada anterioară de programare, dezvoltarea durabilă a oraşelor a fost,

foto: MDRAP

sinteză

de asemenea, cuprinsă într-o axă specifică – Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere. După cum arată şi numele axei,
alocarea financiară a fost distribuită pe
baza unor planuri integrate care au ţintit
poli urbani de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane. Această formulă a fost însă mult simplificată în actuala perioadă de programare.

urbane. Evaluarea mai arată creşterea
ratei de înscriere a populaţiei în învăţământul liceal şi a ratei natalităţii.
Cel de-al doilea DMI din AP 1 a vizat
sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. În actuala
perioadă de programare, acest obiectiv a
fost preluat de Axa 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de
carbon.

Reorganizarea
programelor

Obiective definite distinct

Obiectivul AP 1 a fost creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă
în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii
urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum
şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.
Potrivit raportului de evaluare a Regio
2007-2013, prin Domeniul Major de
Intervenţie 1.1 – Planuri integrate
de dezvoltare urbană, s-au derulat
proiecte complexe, în special în domeniul infrastructurii urbane. Astfel,
măsurile finanţate prin această intervenţie au înregistrat impact pozitiv
asupra dezvoltării urbane, contribuind
semnificativ la crearea de noi locuri de
muncă în cadrul şantierelor pentru construcţia de drumuri şi alte infrastructuri

În AP 4 din POR 2014-2020, cele patru domenii-cheie de abordare integrată
sunt corelate cu obiective specifice, fie-

1,05

miliarde de euro este
suma la care s-a ridicat
totalul plăţilor pe Axa 1,
din perioada anterioară
a Regio, fiind singura
axă care a atins acest
prag valoric

care având propria prioritate de investiţii. Educaţia are două obiective specifice.
Primul se referă la creşterea calităţii infrastructurii pentru a asigura un acces cât
mai mare la educaţia timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei
de muncă. Asta mai ales în contextul în
care România are o nevoie mare de angajaţi odată cu acutizarea procesului emigraţionist şi cu fenomenul de îmbătrânire
a populaţiei. Cum se poate încuraja reîntoarcerea părinţilor pe piaţa muncii? În
primul rând, prin investiţii care să vizeze
învăţământul antepreşcolar şi preşcolar.
Pentru a reveni la serviciu, părinţii trebuie să aibă opţiuni de calitate pentru educaţia copiilor la vârste mici.
Or, în prezent, numărul locurilor
în creşe, în marile oraşe, este insuficient, ceea ce împiedică mamele sau taţii
copiilor cu vârsta de până la trei ani să
revină pe piaţa muncii. În acest sens,
prioritare sunt investițiile în unitățile
de învățământ pentru educație timpurie antepreșcolară și preșcolară din
comunitățile cu o rată de înscriere la
grădiniță de sub 85%. De asemenea,
sunt vizate comunitățile fără creşe şi
cele care nu pot asigura accesul și participarea la educație a copiilor provenind
din grupuri aflate în situație de risc, cum
ar fi copiii din familii sărace, copiii romi,
copiii cu cerințe educaționale speciale.
octombrie 2018
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sinteză
tăţirea regenerării fizice, economice şi
sociale a comunităţilor marginalizate în
municipiile reşedinţă de judeţ, respectiv
reducerea emisiilor de carbon în aceleaşi
municipii, prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană.

foto: MDRAP

Investiţii pentru romi

Economia,
dependentă de meserii
În mod evident, disponibilitatea şi
calitatea forţei de muncă sunt factori
critici pentru dezvoltarea economică a
oraşelor. Totodată, calificările educaţionale trebuie aliniate cu nevoile pieţei
forţei de muncă, iar învăţarea trebuie să
se realizeze pe tot parcursul vieţii. Aici intervine cel de-al doilea obiectiv specific
pe domeniul educaţiei care vizează învăţământul profesional şi tehnic. Având în
vedere lipsa acută de personal calificat
în meserii tehnice, sunt vizate investiţii
în construcţia şi modernizarea liceelor
tehnologice şi a şcolilor profesionale. În
ceea ce priveşte îmbunătăţirea formării
continue pentru adulţi, sunt sprijinite
centrele comunitare de învăţare permanentă, inclusiv centre pilot judeţene sau
regionale.
Un alt obiectiv specific aferent Axei
4, cel care vizează domeniul dezvoltării
economice, se referă la reconversia şi
readucerea în funcţiune a terenurilor şi
a suprafeţelor degradate, vacante sau
nefolosite din municipiile reşedinţă de
judeţ. Schimbările paradigmei economice după 1990 – renunțarea la economia
centralizată, trecerea la economia de
piaţă, închiderea unor întreprinderi de
stat, privatizările mai mult sau mai puţin
reuşite – au făcut ca oraşele să se alea-
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gă cu spaţii degradate, abandonate, de
la clădiri, până la terenuri intravilane.
Aceste spaţii formează un peisaj anost,
sunt neproductive şi afectează negativ
calitatea vieţii. În acest context, refolosirea terenurilor părăsite şi transformarea
lor în zone de agrement defineşte acest
obiectiv al axei.

Demolări şi modernizări
În cadrul acestui obiectiv, vor fi finanţate mai multe tipuri de investiţii, de la
demolarea clădirilor de pe terenurile
vizate, până la modernizarea străzilor
adiacente acestor terenuri, inclusiv înlocuirea sau racordarea la utilităţile publice. Cu toate acestea, străzile urbane sunt
eligibile în situaţii excepţionale, numai
în măsura în care astfel de investiţii sunt
necesare pentru facilitarea accesului la
obiectivul de investiţii. Alte lucrări finanţate sunt cele care vizează realizarea de
alei pietonale, de piste pentru biciclişti
sau realizarea de trotuare. De asemenea,
este finanţată amenajarea de spaţii verzi,
crearea unor zone speciale pentru sport
sau locuri de joacă pentru copii, instalarea de Wi-Fi în spaţiile publice sau dotarea cu mobilier urban.
Incluziunea socială şi protecţia mediului sunt celelalte două domenii care
alcătuiesc abordarea integrată şi au
obiective specifice dedicate: îmbună-

În ceea ce priveşte primul obiectiv,
miza este promovarea coeziunii sociale
prin îmbunătăţirea mediului construit şi
prin activităţi complexe. Ele vizează ocuparea forţei de muncă, creşterea educaţiei, îmbunătăţirea asistenţei medicale şi
a serviciilor sociale, dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică. Sunt finanţate
investiţii în zone verzi de mici dimensiuni, pieţe publice sau terenuri de sport,
în clădiri pentru activităţi educative sau
culturale, construcţia sau modernizarea
tuturor tipurilor de utilităţi de bază la
scară mică, dar şi construcţia sau modernizarea străzilor de importanţă secundară, inclusiv trotuare, piste pentru biciclişti
sau alei pietonale.
Se va acorda prioritate intervenţiilor
care vizează comunităţile marginalizate în
care populaţia de etnie romă reprezintă
peste 10% din populaţie, ceea ce diferenţiază acest tip de investiţii de unele similare aparţinând altor obiective. De asemenea, valoarea maximă a unei investiții
individuale privind regenerarea fizică,
economică și socială a zonelor marginalizate urbane este de 5 milioane euro.

Reducerea poluării,
obiectiv specific
Dezvoltarea durabilă nu se poate implementa în absenţa acţiunilor de protecţie a
mediului. Primul obiectiv specific al Axei 4
are ca rezultat preconizat limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră, iar în
acest obiectiv specific – a celor provenite
din transport. Pentru a răspunde provocărilor legate de Strategia Europa 2020 și
pentru a subsuma investițiile în transportul public urban Obiectivului Tematic 4,
în cei şapte poli de creștere din România
sunt în curs de realizare planuri de mobilitate urbană durabilă. Se vor finanţa:
achiziţionarea de material rulant electric,
reabilitarea transportului urban pe şină,
implementarea sau extinderea sistemelor de e-ticketing, terminale intermodale
pentru transportul public, staţii de alimentare a automobilelor electrice, piste pentru biciclişti, sisteme video de management al traficului sau perdele forestiere.

interviu

Dr. Eugenia Kazamaki Ottersten,
șef Divizie Smart Development BEI - jaspers:

„Dezvoltarea urbană trebuie să
reușească să răspundă unor provocări
sociale din ce în ce mai accentuate”
Cât de importante sunt fondurile europene în finanțarea dezvoltării urbane în România? Care sunt
marile provocări în acest domeniu și ce soluții se pot găsi? Iată doar câteva din întrebările la care a
răspuns, într-un interviu acordat pentru revista Regio, dr. Eugenia Kazamaki Ottersten, șef Divizie Smart
Development BEI - jaspers (Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene).
Regio: Cât de important este mediul urban pentru dezvoltarea durabilă?
Eugenia Kazamaki Ottersten: Spațiul
urban reprezintă esența vieților noastre.
Orașele de pe întreg mapamondul reprezintă adevărate puncte nodale pentru talent, inovație și creștere. Ne confruntăm la
ora actuală cu fenomenul de extindere a
aşezărilor urbane și alte forme de dezvoltare spațială neplanificată în jurul orașelor
noastre care poluează aerul și dau naștere
unor servicii nefuncționale (din perspectiva mobilității, a accesului la locuinţe,
educație, servicii de sănătate etc.), printre
alte dezavantaje. Prin urmare, este important să creștem calitatea orașelor noastre.
Am constatat că statele membre ale
Uniunii Europene încearcă să abordeze
complexitatea provocărilor urbane iar
România nu face excepţie din acest punct
de vedere. Sub umbrela Politicii de Coeziune a UE și a Agendei Urbane, regiunile și
orașele sunt încurajate să proiecteze și să
realizeze strategii integrate și proiectele
asociate acestora pentru a se încadra în
țintele de dezvoltare urbană durabilă. Tot
acest efort se concentrează pe creșterea
calității vieții prin transformarea Europei

foto: JASPERS

„Orașele de pe întreg
mapamondul reprezintă
adevărate puncte nodale
pentru talent, inovație și
creștere. Ne confruntăm
la ora actuală cu
fenomenul de extindere
a aşezărilor urbane.”
octombrie 2018
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interviu

într-un spațiu mai inteligent, mai ecologic, care să genereze emisii reduse de dioxid de carbon, mai bine conectat și cu
un caracter social mai pronunțat. Desigur
că toate aceste acțiuni au nevoie de un
impuls.
Comisia Europeană a propus, prin urmare, sporirea rolului orașelor, inclusiv
cel al zonelor metropolitane, în cadrul
perioadei de programare 2021-2027 prin
rezervarea a 6% din resursele la nivel
național ale FEDR pentru domeniul dezvoltării urbane durabile, care are asigurat
la ora actuală un palier de 5%. Fondurile
UE și în mod special Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) sunt
esențiale în realizarea dezvoltării teritoriale și a Agendei Urbane.
Regio: Care sunt cele mai presante domenii de dezvoltare și unde
considerați că există oportunități?
Eugenia Kazamaki Ottersten: Dezvoltarea urbană este dificilă, deoarece tre-

buie să abordeze ținte multidimensionale care să răspundă provocărilor legate de
urbanizare, durabilitate urbană și schimbări climatice, inovare, digitalizare, și să
reușească să răspundă unor provocări de
natură socială din ce în ce mai accentuate în regiunile și orașele noastre. Acest
demers presupune ca orice prioritate
de acțiune să se regăsească în abordări
la nivel local care să încerce să facă față
multiplelor dificultăți cu care se confruntă orașele. Acest obiectiv se poate atinge
numai prin intermediul unor strategii integrate, urmate de programe de investiții
și proiectele asociate acestora. Tot acest
proces pornește de la luarea în considerare a unui cadru strategic, stabilirea
principiilor de dezvoltare și a priorităților
de dezvoltare valabile la nivel local.
Acesta necesită ca factorii interesați să
lucreze împreună, să colaboreze și să își
întărească capacitățile de proiectare și
implementare a strategiilor. Cooperarea
și implicarea din partea diferiților factori

„Există deja o serie de oportunități pe care
le pun la dispoziție fondurile UE pentru a putea
aduce cele mai bune forme de finanțare și
a sprijini cele mai bune proiecte”
10
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interesați la toate nivelurile, incluzând
implicarea cetățenilor, sunt esențiale din
acest punct de vedere.
Regio: Cât de importante sunt
Fondurile Europene Structurale și de
Investiții în finanțarea dezvoltării urbane în România?
Eugenia Kazamaki Ottersten: Proiectele de dezvoltare urbană durabilă din
România reprezintă o prioritate în cadrul
actualei perioade de programare atât
pentru Programul Operațional Regional,
cât și pentru PO Infrastructură Mare. În
perioada de programare 2021-2027 și
dat fiind accentul care cade pe Obiectivul
de politici nr. 5 cu privire la dezvoltarea
durabilă și integrată a orașelor și regiunilor UE, este de așteptat ca aceasta să
rămână o prioritate și pentru România.
Pe parcursul actualei perioade, fondurile ESI se alocă pe baza unor priorități de
investiții specifice la nivel urban care sunt
reflectate, de exemplu, în axa prioritară 4
a POR - Sprijinirea dezvoltării urbane: măsuri de creștere a eficienței energetice incluzând consolidarea clădirilor, iluminatul
public, transportul urban care promovează
mobilitatea urbană durabilă, regenerarea
socială a comunităților defavorizate și terenurilor industriale dezafectate (prezentate în Articolul 5 al Regulamentului FEDR).

O sursă complementară pentru strategiile de dezvoltare urbană integrată
sprijinite din FESI o reprezintă alte fonduri UE, cum ar fi FSE, care permit integrarea surselor de finanțare, precum
FEDR, FSE și FC (până la 10% în cadrul
fiecărei axe prioritare a unui Program
Operațional), urmărind atingerea impactului maxim în beneficiul cetățenilor.
Cu alte cuvinte, există deja o serie de
oportunități pe care le pun la dispoziție
fondurile UE pentru a putea aduce cele
mai bune forme de finanțare și a sprijini
cele mai bune proiecte.

foto: JASPERS

Regio: Cum pot fi de folos serviciile
de asistență ale JASPERS pentru regiunile și orașele României?
Eugenia Kazamaki Ottersten: JASPERS pune la dispoziție servicii de
asistență autorităților de management
și beneficiarilor FESI, care au început să
includă tot mai multe regiuni, orașe, inclusiv autorități metropolitane sau alte
modele de cooperare teritorială. Servici
ile de asistență sunt oferite de-a lungul
întregului ciclu de proiect de la pregătirea strategiilor integrate, precum și a
strategiilor specifice la nivel de sector,
până la planuri și proiecte.
Având peste 10 ani de experiență și
o experiență vastă în domeniu, JASPERS
oferă atât asistență strategică pe tema
dezvoltării urbane, cum ar fi strategii
de mobilitate, planuri de gestionare a
alimentării cu apă, planuri de acțiune

în domeniul energetic, până la
cadre de durabilitate urbană. În sfera
dezvoltării urbane, JASPERS poate contribui cu experiența sa îndelungată și
se poate baza pe expertiza acumulată
în diferite sectoare atunci când oferă o
asistență personalizată contextului în
care funcționează orașul respectiv.
De exemplu, atunci când are în vedere pregătirea unui program de investiții,
JASPERS poate oferi consultanță la nivelul analizei opțiunilor strategice. În
pregătirea unei strategii de dezvoltare
urbană durabilă, putem oferi consultanță
și asista la formularea unei analize multi-criteriale bazate pe politici care să stea
la baza dezvoltării pachetelor de acțiuni,
incluzând evaluarea diferitelor scenarii
de lucru. Am procedat astfel, de exemplu, în Malta. Acest lucru a însemnat că
echipa malteză a putut să implementeze cel mai bun pachet de măsuri pentru
acțiunile prioritare utilizând un astfel de
instrument. În cazul Maltei, acesta a permis stabilirea unor priorități cheie care
să ia în considerare problema locuințelor,
a competențelor, patrimoniul cultural,
transportul și mediul de afaceri pentru
a putea atinge obiectivele principale
pentru regenerarea urbană a unei zone
din Valletta. Îmbunătățirea calității vieții
și bunăstarea cetățenilor; protejarea și
promovarea patrimoniului construit;
întărirea capacităţii de rezistență urbane în fața dezastrelor naturale și a efectelor schimbărilor climatice precum și

foto: JASPERS

interviu

susținerea unei economii dinamice, toate acestea devin o sarcină mai ușor de
gestionat, clar corelată cu efectele vizate
stabilite prin intermediul cadrului strategic local. Sprijinul metodologic oferit de
JASPERS la prioritizarea proiectelor reprezintă un pas valoros înainte spre dezvoltarea în continuare a unui program de
investiții și a pregătirii de proiecte asociate acestui demers.
Regio: În ce domenii vedeți
oportunități pentru implicarea JASPERS
în România pentru viitor?
Eugenia Kazamaki Ottersten: Rolul
pe care îl are mediul urban a beneficiat
de o atenție suplimentară în perioada
de programare 2021-2027. În acest domeniu, JASPERS este gata să ofere servicii de asistență omologilor noștri din
România (beneficiarii de proiecte și AMuri), furnizând consultanță autorităților
regionale, teritoriale și urbane în pregătirea de strategii integrate la nivel local.
În parteneriat cu MDRAP, cu Agențiile
de Dezvoltare Regională și cu orașele
beneficiare, JASPERS poate ajuta la pregătirea proiectelor pentru următoarea
perioadă de programare. La cerere, JASPERS oferă asistență de-a lungul întregului ciclu de proiect și, în mod special, în
etapa de pregătire, de exemplu, oferind
consultanță în prioritizarea și selectarea
octombrie 2018
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de proiecte pentru dezvoltarea programelor de investiții asociate strategiilor
locale în vederea optimizării implementării acestora și asigurării impactului ulterior. Pregătirea propriu-zisă a demarat
deja și suntem activi în mai multe orașe
în vederea dezvoltării de proiecte pilot
care pot fi extinse în viitor. Asistența oferită pentru dezvoltarea în continuare de
planuri în domeniile corelate și elaborarea de proiecte pentru toate sectoarele
de activitate sunt esențiale în acest demers, precum și sprijinul dat din partea
noastră în vederea creșterii capacității
instituționale. Prin intermediul atelierelor de lucru, a seminariilor și sesiunilor
de formare, inclusiv prin module de „formare a formatorilor”, putem disemina
cunoștințele și împărtăși cele mai bune
practici în domeniul dezvoltării urbane
inteligente, durabile și incluzive.
Având o perspectivă pe termen
lung, de exemplu, JASPERS abordează
deja activități pregătitoare pentru Zona
Metropolitană Iași. În acest caz, accentul cade pe regenerarea proprietăților
municipalității pentru a obține mobilizarea necesară pentru construirea unui
nou spital de urgență regional, așa cum
este acesta planificat. Spitalul în sine
poate fi considerat ca fiind un catalizator
al schimbării pentru regiune, iar într-un
astfel de context, regiunea trebuie să îi
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utilizeze și să îi valorifice patrimoniul în
cel mai bun mod posibil care să servească dezvoltării zonelor urbane.
Un alt exemplu, având în vedere următoarea perioadă de programare și
prioritățile propuse, precum cercetarea și
digitalizarea, îl reprezintă oportunitățile
de pregătire și implementare a unor proiecte demonstrative pentru conceptul
de Smart City (Orașe Inteligente) deja de
pe parcursul actualei perioade, cu scopul de a le replica și extinde la scheme
de finanțare la nivel național în perioada
post 2020. Programul pentru un oraș inteligent derulat la Alba Iulia ar putea, de
exemplu, servi ca bază de
pornire în acest sens.
Regio: Ne puteți da
un exemplu de proiecte de
succes în care s-a implicat
JASPERS?
Eugenia Kazamaki Ottersten: În Lodz, un oraș cu
un milion de locuitori, în regiunea centrală a Poloniei,
JASPERS a oferit asistență pe
tema strategiei urbane, a ajutorului de stat și a aspectelor
de mediu pentru proiectele
de revitalizare desfășurate în
Lodz. Programul de revitali-

zare este format dintr-un număr de proiecte individuale: JASPERS a oferit servicii
de asistență la nivel strategic, precum și
la nivel de proiect în conformitate cu expertiza sectorială de care beneficia echipa JASPERS, incluzând transportul public,
gestionarea alimentării cu apă și a sistemelor de evacuare a apelor uzate, infrastructură rutieră și feroviară, energie,
inclusiv eficiență energetică, sănătate și
educație, în funcție de relevanță.
Respectivul proiect a permis reabilitarea vechii centrale electrice din Lodz
(datând din jurul anilor 1900), astfel încât
aceasta să găzduiască un centru cultural
compus din trei părți principale, un cinematograf, un muzeu al științelor și un
centru de formare. Proiectul este unul
dintre primele componente de succes
ale unui program mai larg de revitalizare
urbană care se desfășoară într-o veche
zonă industrială aflată în centrul orașului.

foto: JASPERS
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„Accentul cade
pe regenerarea
proprietăților
municipalității pentru
a obține mobilizarea
necesară pentru
construirea unui nou
spital de urgență
regional, așa cum este
acesta planificat. ”

Mobilitate urbană

Calitatea vieţii, noua
miză a mobilităţii urbane

foto: MDRAP

România este al patrulea exportator de biciclete electrice (10%) din UE, potrivit Eurostat. Topul este
dominat de Germania, Belgia şi Olanda. Dacă ar fi să ne luăm exclusiv după această statistică, România
ar trebui să fie şi în topul mobilităţii urbane. Greu de crezut dacă ne uităm în jur. Cu ajutorul Regio
însă, situaţia se poate îmbunătăţi semnificativ.

Vlad Bârleanu
Dan L. Brumar

P

otrivit Comisiei Europene, mobilitatea urbană contribuie cu 40%
din emisiile de dioxid de carbon
rezultate din transportul rutier
şi cu 70% din alţi poluanţi din transport.
Blocajele de trafic în UE se produc, de regulă, în interiorul sau în proximitatea zonelor urbane şi costă aproape 100 de miliarde de euro în fiecare an, reprezentând
1% din PIB-ul blocului comunitar. Aşadar,
deplasarea unui cetăţean european în

interiorul oraşului de reşedinţă a devenit
din ce în ce mai dificilă. Este uşor de înţeles faptul că Executivul de la Bruxelles
şi-a fixat drept ţintă creşterea eficienţei
transportului public pe teritoriul UE.

Reducerea poluării
Plecând de la obiectivele europene,
pentru Regio 2014-2020 este propusă o
abordare strategică a transportului, care
să stea la baza proiectelor de mobilitate
urbană. Poluarea din oraşele României
rămâne ridicată, chiar dacă s-au imple-

mentat anumite măsuri în colaborare cu
mai multe platforme, precum Civitas, Endurance sau Convenţia Primarilor. Scăderea emisiilor de dioxid de carbon poate avea loc, cel mai rapid, prin creşterea
atractivităţii şi eficienţei transportului
public, dar şi a mijloacelor de transport
nemotorizate, precum bicicletele. Strategia Europa 2020 identifică reducerea
emisiilor de dioxid de carbon ca factor
pentru îndeplinirea obiectivului de creştere sustenabilă. Bugetul total alocat
dezvoltării transportului urban prin Regio, Axa 4, este de 1,12 miliarde de euro,
octombrie 2018
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bani
de care pot beneficia
autorităţile publice locale din municipiile
reşedinţă de judeţ.
Odată cu noile obiective europene, se
doreşte schimbarea modului de abordare a transportului public, de la cel tradiţional care se concentra pe traficul auto,
la o planificare sustenabilă a mobilităţii
urbane, care să se concentreze pe oameni şi pe creşterea calităţii vieţii. Dacă,
în primul caz, obiectivul primar era viteza
şi capacitatea traficului auto, de această dată contează accesibilitatea. Iniţial,
infrastructura rutieră reprezenta tema

foto: MDRAP

Una
dintre priorităţile
actualului Regio este
dezvoltarea parcului de
transport cu vehicule noi,
nepoluante, cu facilităţi pentru
persoanele cu handicap şi sisteme
de supraveghere video. Aceste
caracteristici sunt esenţiale
pentru a creşte popularitatea transportului
public.
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principală. Acum se
caută mixul dintre infrastructură, pieţele de desfacere, categorii de beneficiari,
servicii, informare şi promovare.

grată, care să constituie un ghid, dar şi un
mijloc de accesare a fondurilor europene. Programul Regio 2014-2020 realizează tocmai acest lucru.

Cum poți să renunți la
mașina personală

Liniile de tramvai,
o prioritate

Politicile şi măsurile definite într-un
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor modurilor şi formelor de transport din întreaga aglomeraţie urbană, incluzând transportul public şi
privat, de pasageri şi de marfă, motorizat
şi nemotorizat, în mişcare sau oprit.
Una dintre priorităţile actualului Regio este dezvoltarea parcului de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu
facilităţi pentru persoanele cu handicap
şi sisteme de supraveghere video. Aceste caracteristici sunt esenţiale pentru a
creşte popularitatea transportului public. Şi, deci, pentru a renunţa la maşina
personală. Despre faptul că transportul
urban electric este cea mai eficientă şi
nepoluantă variantă de mobilitate se
vorbeşte încă din 2007, când România
adera la UE. Însă nu a existat un program cu criterii clare şi o abordare inte-

În actuala perioadă de programare,
proiectele de reabilitare sau modernizare a liniilor de tramvai sunt prioritare
pentru acordarea finanţării. Asta simultan cu modernizarea parcului de material
rulant, pentru că nimic nu e mai descurajant pentru un călător cu tramvaiul decât
un vehicul zgomotos, instabil, murdar,
nesigur. De asemenea, este încurajată
modernizarea reţelelor electrice, pentru
un consum energetic redus, dar şi stabilirea de trasee separate şi exclusive pentru
transportul public. Scopul fiind, evident,
reducerea timpului de călătorie, dar şi a
congestiilor de trafic în reţeaua principală de transport.
Bicicliştii trebuie cuprinşi în orice plan
de mobilitate urbană şi este prioritară
dezvoltarea unei infrastructuri prietenoase cu aceştia. Obiectivul este unul ambiţios, ţinând cont de limitările marilor oraşe.

foto: MDRAP

Mobilitate urbană

De la vehicul,
la mersul pe jos
Abordarea integrată a mobilităţii
urbane înseamnă exploatarea tuturor
mijloacelor de transport cât mai eficient
energetic, nepoluant, într-un mod complementar. Aleile pietonale sunt, în acest
sens, obligatorii atunci când se vorbeşte despre planuri de mobilitate urbană.
Analizând Capitala, observăm dificultatea pe care pietonii o resimt în mersul
lor pe jos de-a lungul unor bulevarde sufocate de trafic şi maşini parcate pe locul
destinat lor, respectiv trotuarul. Regio,
prin Axa 4, acordă prioritate reţelelor
integrate de alei pietonale care să acopere întregul oraş, în special trasee către
şcoli, universităţi, parcuri, muzee, centre
de birouri, centre comerciale, instituţii
publice şi alte zone de interes. Sunt încurajate şi arterele rutiere alternative
din subteran. Următoarele pe listă sunt

centrele de trafic, pentru prevenirea
accidentelor şi asigurarea fluenţei
traficului, pentru limitarea accesului autoturismelor în anumite zone
şi chiar evitarea transportului de
marfă în centrul oraşelor, cu excepţia livrărilor locale în afara orelor de vârf. Sistemele de eliberare
a biletelor electronice şi de plată
pentru parcările publice sunt şi ele
obligatorii în strategiile de mobilitate
urbane finanţate prin Regio.

Regio, prin Axa 4,
acordă prioritate reţelelor
integrate de alei pietonale
care să acopere întregul oraş,
în special trasee către şcoli,
universităţi, parcuri, muzee,
centre de birouri, centre
comerciale, instituţii publice
şi alte zone de interes.

foto: MDRAP

Tendinţa la nivel european este de încurajare a utilizării bicicletei, însă ea trebuie
făcută în condiţii de maximă siguranţă.
Este evident că aglomerările urbane nu
vor mai permite în câţiva ani utilizarea
transportului poluant, în caz contrar calitatea vieţii va scădea vertiginos.
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Parcările la intrarea în marile oraşe –
aşa cum se întâmplă în majoritatea ţărilor
europene – sunt considerate şi ele priorităţi. Nu în ultimul rând, este încurajată
realizarea de perdele forestiere şi aliniamente de arbori pe coridoarele majore
de transport, precum centurile oraşelor.

Exemple de soluții
concrete
Deși problemele sunt, în mare parte, aceleași, soluțiile de rezolvare a lor
nu se aplică la fel în toate localitățile
din mediul urban. De exemplu, soarta
Bucureștiului este indisolubil legată de cea a județului Ilfov. Regiunea
București-Ilfov este cel mai puternic
centru economic din țară, cu un PIB
de 136% din media UE, având aproximativ 24% din totalul locurilor de muncă din România și aproximativ 35% din
totalul studenților care învață în țară. Zi
de zi, oameni care locuiesc în localități
de lângă București își petrec aproape jumătate din timpul lor în Capitală, unde
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muncesc sau își duc copiii la școală. Mare
parte din viața lor se scurge undeva pe
acest drum, între casă și serviciu, și nu
sunt prea încântați de felul în care lucrurile evoluează în jurul lor.
„Elaborarea PMUD s-a făcut, în
primul rând, pornind de la principiul
că vrem să facem un plan pentru oameni și nu un plan pentru mașini. Prin-

„Elaborarea
PMUD s-a făcut, în
primul rând, pornind de la
principiul că vrem să facem
un plan pentru oameni și nu un
plan pentru mașini. Principalele
obiective avute în vedere au fost
facilitarea accesului la locurile
de muncă și la servicii,
protecția mediului”

cipalele obiective avute în vedere au
fost: creșterea accesibilității tuturor
cetățenilor – facilitarea accesului la locurile de muncă și la servicii, îmbunătățirea
siguranței și securității, protecția mediului – reducerea poluării și a consumului
de energie, eficiența economică și, nu în
ultimul rînd, realizarea unui mediu urban
modern, frumos, de calitate”, ne spune
Irinel Scrioșteanu, administratorul public al județului Ilfov. Iată câteva dintre
proiecte:
• Conectarea Bucureștiului la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”,
principala poartă aeriană internațională
din sud-estul Europei. Totodată, aici se
are în vedere și conectarea principalelor
cartiere și localități din jurul Bucureștiului
între ele, prin extinderea considerabilă a
rețelelor de metrou și tramvai. „Se prevede extinderea cu peste 50 km a rețelei
de metrou și cu 12 km a rețelei de tramvai, modernizarea a peste 50 km de linie
de tramvai, cât și cumpărarea de echipamente noi și moderne pentru toate tipurile de transport public – metrou, tramvai, troleibuz sau autobuze ecologice”,
mai spune Irinel Scrioșteanu.
• Extinderea considerabilă a rețelei
de transport pe bicicletă, atât în Capitală, cât și în județ, planul stabilind o rețea
nouă de minimum 250 km.
• Reorganizarea radicală a transportului public de călători în București și în
județul Ilfov, prin dezvoltarea unui sistem
integrat de transport și tarifare, cu accesibilitate crescută pentru cetățenii din
toate localitățile, modernizarea stațiilor,
îmbunătățirea sistemului de informare a
cetățenilor, cât și implementarea unui sistem modern de management al traficului.
• Reabilitarea și extinderea rețelei de
drumuri, inclusiv drumuri județene.
• Dezvoltarea unui sistem integrat de
tarifare și de management al traficului.
• Crearea și întărirea Autorității de
Transport și reorganizarea sistemului de operare a transportului public
de suprafață pe tot teritoriul regiunii
București – Ilfov.
• Implementarea unei politici de
parcare coerente și integrate și construirea de spații de parcare pentru degrevarea drumurilor și a spațiilor dedicate
pietonilor.
• Stabilirea unor soluții tehnice pentru zonele cu număr mare de accidente
pentru creșterea siguranței și securității
în circulație.

ÎnvaŢĂmÂnt profesional

Criză acută pe piaţa forţei
de muncă: România fără meseriaşi

foto: Shutterstock

Decuplarea sistemului educaţional din România de la nevoile pieţei muncii îşi arată efectele: mediul
economic nu găseşte muncitori calificaţi pentru producţie, iar cursurile de recalificare nu aduc rezultatele
dorite. Regio poate remedia parţial situaţia, dacă sunt realizate proiecte specifice.

Vlad Bârleanu

Î

nvăţământul profesional şi tehnic
din România arată, în prezent, cel
puţin neconvingător. Semnalele
care vin dinspre antreprenori şi
specialişti în resurse umane sunt pesimiste. Potrivit expertului HR Georgiana
Dragomir, şcolile de acest tip sunt insuficiente, dar şi incompetente, pentru că
se axează pe pregătire teoretică, şi nu pe
pregătire practică relevantă. Baza materială necesară practicii este precară şi
învechită, iar profesorii care predau sunt
teoreticieni, nu practicieni. În plus, aces-

te şcoli nu sunt încă destul de atractive
pentru elevi, dar nici pentru părinţii lor.
În industriile specifice, antreprenorii
deplâng la rândul lor lipsa absolvenţilor de meserii. Potrivit Mirelei Marica,
director executiv al Asociaţiei Tipografilor „Transilvania”, învățământul profesional și tehnic pentru domeniul poligrafic, în acest moment, este defazat în
comparație cu cerințele reale ale firmelor
din domeniu. „Angajatorii au nevoie de
muncitori calificaţi pentru meseriile care
se practică acum în firmele lor, dar liceul
livrează tehnicieni care nu știu efectiv nicio meserie, iar învățământul profesional

nu are încă niciun elev la clasă”, atrage
atenţia Mirela Marica.

Statistică îngrijorătoare
Studiul Manpower „Talent Shortage
2018” plasează România pe locul al doilea în lume, după Japonia, din punctul de
vedere al lipsei de resursă umană în comparaţie cu necesarul de pe piaţă. Tot acest
studiu arată că unul din patru angajatori
declară că anumiţi specialişti sunt mai greu
de găsit decât anul trecut. La nivel global,
pe locul 1 ca „raritate” se află electricienii,
sudorii şi mecanicii. România se află pe
octombrie 2018
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ÎnvaŢĂmÂnt profesional

un loc fruntaş nedorit din acest punct de
vedere, cu diferenţa că la noi cel puţin trei
din patru angajatori se plâng de dificultăţi crescute în găsirea acestor specialişti.
„Există deja companii care îşi doreau deschiderea sau extinderea afacerii în România, dar au abandonat aceste planuri”, arată Georgiana Dragomir, director general al
companiei InnerLook Consulting.
Potrivit raportului de politică publică „Învăţământul Profesional şi Tehnic
– provocări şi perspective de dezvoltare”, realizat de Institutul de Cercetare a
Calităţii Vieţii, până în 2020, aproximativ
16 milioane de noi locuri de muncă vor
necesita calificări superioare, în timp ce
nevoia de personal necalificat va scădea cu aproximativ 12 milioane. Acelaşi
document arată că România înregistrează o situație îngrijorătoare și în ceea
ce privește participarea la activități de
învățare pe tot parcursul vieții. Deși a înregistrat o ușoară creștere în anul 2013,
acest indicator a rămas la nivelul de 2%,
cu mult sub media UE de 10,5%.

Proiectele europene,
esenţiale
Programele de reformă în domeniul
învăţământului profesional şi tehnic au
fost lansate la mijlocul anilor ‘90, când
România a beneficiat de proiecte consistente finanţate de UE şi care au continuat până în prezent. Cele mai importante
au fost cele PHARE, precum şi proiecte
CNDÎPT cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.
Principalul document de politică publică lansat în 2016 îl reprezintă Strategia Educației și Formării Profesionale din
România pentru perioada 2016-2020
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(EFP). Realizată în contextul negocierii
exercițiului bugetar european 2014-2020,
condiționalitate ex-ante pentru alocarea fondurilor europene în domeniul
educației profesionale (parte din Fondul
Social European), această strategie preia
angajamente ale Guvernului României
din cadrul Acordului de Parteneriat și le
transpune într-un document strategic
care să ducă la îndeplinirea obiectivelor
fixate. Mai mult, Programul Operațional
Sectorial Capital Uman, dar şi Regio, includ în obiectivele lor strategice părți importante din EFP, asigurând șansele ca o
parte a rezultatelor strategice asumate să
se realizeze cu fonduri europene.

Măsuri cerute
de mediul privat
Antreprenorii români arată că principala măsură strategică pe care trebuie
s-o ia Guvernul este separarea clară între învăţământul teoretic şi cel practic.
Primul poate rămâne în continuare sub
îndrumarea profesorilor universitari, cel
de-al doilea ar trebui să aparţină practi-

cienilor. „Altfel, o să producem în continuare absolvenţi care ştiu teoretic cum
se sudează o ţeavă, însă practic nu se
descurcă şi se aşteaptă să fie calificaţi
de angajator pentru ca, odată calificaţi,
să poată emigra. În plus, patronatele din
România ar trebui să ia exemplu din Bulgaria şi să se consolideze la nivel naţional
pentru a putea organiza învăţământ dual
la nivelul ramurii industriale, aşa cum
este cazul în construcţii sau industria mobilei”, arată Georgiana Dragomir.
La rândul ei, Mirela Marica spune că
Guvernul ar trebui să inventarieze obiectiv activitățile şi meseriile „plătitoare” de
taxe şi impozite, pentru a cunoaște fidel
care sunt nevoile pieţei muncii şi unde
există surplus. „Apoi, Guvernul trebuie să
verifice care sunt meseriile pentru care
sistemul de învățământ public pregătește
oameni, astfel încât şcoala să nu mai funcţioneze paralel cu domeniul productiv”.
La această dată, efectele introducerii
învăţământului dual pot fi apreciate doar
în ceea ce priveşte cuprinderea elevilor
în această formă de organizare a învăţământului profesional, ţinând cont că prima serie de absolvenţi ai învăţământului
dual va fi în anul 2020.
Potrivit
Ministerului
Educației
Naționale, atractivitatea învăţământului
dual pentru absolvenţii învăţământului
gimnazial nu poate fi încă pe deplin apreciată, având în vedere că gradul de încredere este influenţat de rezultatele inserţiei profesionale, iar aceasta se va produce
odată cu prima promoţie de absolvenţi,
în 2020. Gradul de ocupare a locurilor din
planul de şcolarizare la învăţământul dual,
în anul şcolar 2017-2018, a fost de 74%,
iar, în anul şcolar 2018-2019, este de 73%.
Numărul de elevi înscrişi a evoluat astfel:
de la 2.568 de elevi în anul şcolar 20172018, la 4.110 în anul şcolar 2018-2019.

Investiţii în infrastructura educaţională
tehnică şi profesională, prin Regio
Axa 4 din Regio 2014-2020 are printre
obiectivele specifice investiţii în baza
materială a învăţământului profesional şi
tehnic din România. Mai mult, programul
sprijină centrele comunitare de învăţare
permanentă – aflate în licee tehnologice
şi în infrastructura pentru formare profesională iniţială – inclusiv centre pilot
judeţene sau regionale. De asemenea,
operatorii economici sunt încurajați să încheie contracte de pregătire profesională

practică cu unitățile de învățământ profesional şi tehnic, putând beneficia inclusiv
de facilități fiscale, conform prevederilor
legale. În perioada anterioară de programare, pe DMI 3.4: Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă,
s-au finalizat 497 de proiecte, cu o valoare
totală eligibilă de aproape 330 de milioane de euro.

analiză

Cum să investim în educația
copiilor pentru bunăstarea tuturor

foto: MDRAP

Accesul preșcolarilor la educație de calitate este cheia dezvoltării armonioase a unor copii sănătoși,
responsabili și bine integrați social. Însă, investițiile în infrastructura școlară au și un puternic impact
economic, cu rezultate directe în ceea ce privește veniturile și nivelul de trai al familiilor.

Dan L. Brumar

Î

n cultura popoarelor din vestul
Europei, copiii merg la școală, iar
părinții la muncă. Ați putea spune
că nu e nimic deosebit la noi, că lucrurile nu funcționează altfel. În realitate
chiar se întâmplă altfel, deoarece numărul familiilor care nu-și trimit copiii la
grădiniță ori la școală este mai mare decât
oriunde în Uniunea Europeană. Motivele
sunt multiple, însă cele mai frecvente și
care dau mari dureri de cap autorităților
din Învățământ sunt legate de sărăcie și
lipsa unităților de învățământ. În mod direct, ținerea copiilor acasă influențează
negativ nivelul de trai al întregii familii,
căci un părinte care nu muncește nu poate contribui la bunăstarea și educația de
care au nevoie copiii pe parcursul întregii
vieți.

Învățământul obligatoriu nu-i chiar
așa de accesibil cum s-ar crede, iar
acesta e un motiv suficient de abandon
școlar, mai ales în mediul rural sau în cartierele sărace ale marilor orașe. Părinții
din zone defavorizate sau cu venituri la
limita subzistenței își retrag copiii de la
grădiniță sau de la școală pentru că nu au
cu ce să-i îmbrace sau să-i încalțe și nu
au bani pentru rechizite. Pentru familiile
aflate în această situație, statul român
trebuie să acționeze pe trei planuri, toate
legate între ele. Pe de o parte, autoritățile
locale sunt obligate să investească mai
mult în infrastructura educațională, prin
reabilitarea, extinderea, modernizarea
sau construirea de școli, grădinițe și creșe
în zonele care se confruntă cu un deficit de unități de învățământ. Totodată,
autoritățile centrale trebuie să gândească programe de susținere a familiilor cu

probleme financiare în vederea încurajării copiilor să vină la școală. Concomitent, adulții trebuie stimulați să reintre în
câmpul muncii, pentru sporirea veniturilor, dar și pentru recăpătarea încrederii și
stimei de sine. Programe de acest gen au
fost derulate în România, având rezultate
mai mult sau mai puțin notabile, însă ele
trebuie să continue. Unul dintre punctele-cheie ale Regio 2014-2020 este încurajarea investițiilor în creșterea calității
infrastructurii educaționale, cu scopul
sporirii accesului la educație timpurie,
și sprijinirea participării părinților lor pe
piața forței de muncă.
octombrie 2018

19

foto: MDRAP

foto: MDRAP

analizĂ

În 2010, Asociația OvidiuRo a demarat un proiect-pilot, de susținere a familiilor nevoiașe pentru a-și înscrie și păstra
copiii la grădiniță. Cu ajutorul unor sume
de bani obținute din donații, organizația
condusă de Leslie Hawke și Maria
Gheorghiu asigură un ajutor lunar pentru câteva mii de familii din mai multe
județe. Stimulate de cele două filantroape, autoritățile locale și județene
au contribuit și ele pentru continuarea proiectului. La cinci ani de la start,
„Fiecare copil în grădiniță” a devenit
program național, în urma unui parteneriat încheiat cu Ministerul Educației.
Grație acestui acord a luat naștere Legea
248/2015 privind stimularea participării
în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, prin care
statul acordă un stimulent lunar pentru
fiecare copil care merge la grădiniță.
„Legea are un impact major prin
faptul că reiterează importanța și necesitatea educației, în general, și trage un
semnal de alarmă cu privire la necesitatea educației preșcolare, aducând-o mai
aproape de părinți, de autorități, de publicul larg. În egală măsură, legea a avut
un impact local, apropiind într-o oarecare măsură părinții săraci de grădiniță și
de școală”, ne spune Maria Gheorghiu,
co-fondatoarea asociației OvidiuRo. În
cei 18 ani de muncă în folosul celor mulți,
activista a sesizat că este imperios necesar să investești în educația preșcolarilor,
pentru că doar astfel poți forma comportamente și pune o bază solidă pentru anii
care vor urma.
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Eficacitatea proiectului „Fiecare copil în grădiniță” a fost demonstrată prin
cifre: nu mai puțin de 70.000 de copii
beneficiari ai programului erau înscriși
în anul școlar 2016-2017, număr care
a crescut ușor în anul școlar următor.
Acum, asociația OvidiuRo își concentrează eforturile în vederea furnizării de materiale educaționale de calitate și formării cadrelor didactice în ceea ce privește
optimizarea acestor resurse.

Grădinițe și centre afterschool în marile orașe
Orașele sunt motoarele economiei
naționale și au nevoie de toată forța de
muncă disponibilă pe piață. Investițiile în
infrastructura educațională vor crea premisele dezvoltării timpurii a copiilor, dar
și reintegrării părinților pe piața muncii.
Centrele afterschool sunt cele mai apreciate mijloace de a-i face pe copii să se
simtă în siguranță cât timp părinții lor
sunt la serviciu; locuri în care cei mici
învață jucându-se, alături de personal

specializat pe care îl cunoaște deja de
la grădiniță. Toate marile orașe au astfel
de centre, inițiative publice sau private,
iar îmbucurător este că și autoritățile din
orașele mai mici înțeleg necesitatea acestor investiții cu bătaie lungă. În Ilfov, spre
exemplu, județ compus din 40 de sate,
comune și orașe, sarcina autorităților
până în 2020 este ca fiecare localitate
să aibă cel puțin o grădiniță cu program
prelungit. Pentru acest plan, Consiliul
Județean a decis să susțină financiar toate investițiile planificate de primării, în
vederea extinderii infrastructurii școlare.
„Am luat această decizie strategică,
pentru că mi-am dorit ca în fiecare unitate administrativ-teritorială să existe cel
puțin o grădiniță cu program prelungit.
Toți copiii de vârstă preşcolară trebuie să
aibă posibilitatea să stea în grădiniţe cu
program prelungit, astfel încât părinții să
poată merge la muncă, să fie activi. Mai
mult, sunt convins că timpul petrecut în
colectivitate este benefic pentru copii”,
a declarat Marian Petrache, președintele
Consiliului Județean Ilfov.

ˮCopilul trebuie să aibă parte
de o experiență cognitivă completă”

foto: Sean Gallup

„Fiecare copil în
grădiniță”, proiectul
care a inspirat o lege

Maria Gheorghiu consideră că afterschool este un concept care trebuie privit dintr-o altă perspectivă. „După
părerea mea, programul de școală, de 4-5 ore, nu acoperă nevoile reale de învățare ale unui copil. School și
afterschool sunt o paradigmă veche, pentru că nu are
sens să predai dimineața și să înveți/exersezi dupăamiaza, are sens să înveți toată ziua. Vorbim aici de segmentare versus integrare. Sunt, deci, pentru activitățile
integrate, consider că învățarea și consolidarea ar trebui să se mixeze pe perioada unei ore/zile, astfel încât
copilul să aibă parte de o experiență cognitivă completă, care să-i dea posibilitatea de a asimila mai ușor”,
mai spune cofondatoarea asociației OvidiuRo.

Util pentru beneficiari

Site nou pentru Regio 2014-2020
Conform celor mai recente studii realizate în privința instrumentelor de comunicare utilizate de AMPOR,
site-ul Regio a fost considerat un model de bună practică la în rândul potențialilor beneficiari.

O

dată
schimbată
identitatea vizuală a Programului
Operațional Regional 20142020 dar și volumul de
informație ce trebuia restructurat, s-a
impus necesitatea creării unui site nou.
După o perioadă din păcate îndelungată de achiziție de servicii de proiectare
și design IT, site-ul inforegio.ro a fost
complet refăcut: informațiile aferente
noului program au fost transferate și restructurate, într-o formă grafică nouă și
atractivă! Potențiali aplicanți, beneficiari, jurnaliști și orice persoană interesată
de informații generale despre Programul Operațional Regional 2014-2020 au
acum la dispoziție un site nou, dedicat în
exclusivitate Regio 2014-2020.

La aceeași adresă www.inforegio.
ro, utilizatorii vor găsi, începând cu luna
octombrie 2018, toate informațiile de
care au nevoie pentru a obține fondurile
necesare demarării unui proiect de succes. Cei interesați vor găsi aici descrierea
completă a celor 13 axe prioritare ale
noului Regio (la secțiunea Domenii de
finanțare), ghidurile solicitantului și istoricul acestora, manualul de identitate
vizuală, cu toate elementele de grafică
necesare, dar și cele mai noi modificări
apărute în legislația în domeniu.
Rapoarte, studii, publicații, date
de contact ale principalelor instituții
implicate in implementarea programului sunt, de asemenea, disponibile. În
plus, pe pagina principală a noului site

se actualizează periodic atât numărul
contractelor semnate, cât și valoarea
acestora.
Veștile bune nu se opresc aici: pentru ca utilizatorii să fie în permanență
informați în legătură cu ultimele anunțuri
Regio, în curând, va fi lansată și o aplicație
dedicată Programului Operațional Regional 2014-2020. Aplicația va fi disponibilă
atât pentru sistemul de operare Android,
cât și pentru iOS și va trimite în timp real
notificări despre cele mai noi informații
postate pe www.inforegio.ro.
Vechiul program Regio 2007-2013 va
putea fi în continuare accesat, însă actualul site va promova proiectele de succes,
filmele și campaniile realizate, galeria
foto.
octombrie 2018
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Ați întrebat? Vă răspundem!
Pentru ca un proiect să aibă success, detaliile de ordin tehnic sunt extrem de importante. Specialiștii
vă răspund astăzi la cele mai interesante întrebări puse de beneficiarii unor proiecte finanțate prin Axa
prioritară 4 a Regio 2014-2020.
În Ghidul Solicitantului,
la
secțiunea 2.4-Valoare minimă și maximă a unui
proiect, se precizează faptul că la stabilirea valorii
maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere
încadrarea în paritatea
7.700,00 euro per participant direct la procesul
educaţional, respectiv copii încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de
finanţare.
Această
sumă reprezintă valoarea
cu TVA sau fără TVA?.
La stabilirea valorii
maxime eligibile a
proiectului, se va avea în
vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per
participant direct la procesul educaţional, respectiv
elevi încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de
finanţare, la finalul implementării proiectului, conform estimărilor solicitantului.
Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile. În conformitate cu prevederile ghidului specific,
secțiunea 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor,
„Taxa pe valoarea adăugată nededucti-

foto: MDRAP



bilă aferentă cheltuielilor eligibile este
eligibilă”, prin urmare valoarea maximă
eligibilă a proiectului este constituită din
bază plus TVA. În consecință, paritatea de
7.700,00 euro per elev reprezintă valoarea cu TVA, care se aplică valorii maxime
eligibile cu TVA inclus.
Cheltuielile aferente personalului din cadrul Primăriilor Municipiilor reședință de județ care fac
parte din echipele de proiecte care
se vor depune în cadrul Axei prioritare 4, pot fi considerate eligibile prin POR 2014-2020?
În momentul de față, în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente obiectivelor specifice ale Axei prioritare 4 (apelurile
inițiale), nu există în lista de cheltuieli eligibile o poziție bugetară
care să includă cheltuieli aferente
salariilor personalului implicat în
gestionarea fondurilor europene. În
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schimb, pentru apelurile de proiecte nefinalizate pe Obiectivul Specific 4.1 este
inclusă Categoria 9 – Cheltuieli aferente
managementului de proiect, Subcategoria 21 – Cheltuieli salariale cu echipa de
management de proiect. Conform Ghidului, sunt eligibile cheltuielile cu salari
ile membrilor echipei de proiect, inclusiv
contribuțiile angajatului și angajatorului,
proporțional cu timpul efectiv alocat
activităților din proiect de la data semnării contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Data
de la care sunt considerate eligibile cheltuielile este data semnării de către ultima
parte a contractului de finanțare. Ghidul
prevede și un anumit număr de persoane care pot fi nominalizate în echipa de
proiect, condiționat de valoarea eligibilă
a proiectului.
În delimitarea unei zone urbane
marginalizate pot intra supra
fețe de teren înscrise în extravilanul

util pentru beneficiari



Care sunt categoriile de lucrări
eligibile ce se pot încadra în bugetul proiectului Capitolul 4, 4.1 –
„Construcții și instalații”, în condițiile în
care Ghidul solicitantului menționează
doar „construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infra
structurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea
pe tot parcursul vieții (licee tehnologice
şi şcoli profesionale)”, fără a detalia categoriile de lucrări?
HG 907/2016 cu completările și
modificările ulterioare, anexă 6 Metodologia privind elaborarea devizului
general și devizului pe obiecte, prezintă
categoriile de lucrări/cheltuieli care se



încadrează la fiecare linie din devizul general. Proiectantul va delimita obiectele
de construcții din cadrul obiectivului de
investiții și va nominaliza cheltuielile pe
fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de investiții se regăsesc în devizul pe obiect. La 4.1 se includ acele cheltuieli care sunt considerate „de baza”,
care nu se regăsesc la alte linii de deviz
și care se încadrează în definirea tehnică a categoriilor de intervenție, respectiv reabilitare/modernizare/extindere/
echipare.
Având în vedere faptul că în cadrul activităților educaționale
din programa colegiului sunt incluse și
cursuri de mecanică auto (inclusiv subcomponenta școală de șoferi) este eligibilă achiziționarea unor autoturisme cu
dublă comandă necesare pentru orele
de conducere? Dacă da, la ce linie bugetară se vor evidenția echipamentele
necesare?
Cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de
transport, aşa cum sunt ele clasificate în
Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport”
din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe
nu sunt eligibile.



Un municipiu este în faza de elaborare a documentaţiei de finanţare pentru depunerea unui proiect
în cadrul PI 4.2, AP 4 din cadrul POR

2 0 1 4 2020. În cazul în care
pentru executarea de lucrări de construire pe malul râului sunt necesare realizarea de lucrări de consolidare a malurilor,
cheltuielile aferente acestei categorii de
lucrări vor fi considerate eligibile?
Prin modificarea Ghidului specific
al solicitantului pentru apelul de
proiecte P.O.R/4/4.2/4, din 20.06.2018,
finanțatorul a introdus, ca excepție, posibilitatea ca, „în situaţia în care este necesar a fi executate lucrări de construire
pe malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru
de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT
municipiul (Modelul H), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un
partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, ci
un colaborator care asigură buna implementare a proiectului“ pentru a permite
îndeplinirea condițiie de eligibilitate cu
privire la dreptul de a interveni asupra
unor astfel de infrastructuri. Totuși, lucrările de consolidare a malurilor râului
sunt investiții în sine și nu conexe, care
cad în sarcina Administraţiei Naţionale
,,Apele Române” și nu sunt de natură să
conducă la atingerea obiectivului acestei priorități de investiție, respectiv reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante
sau neutilizate din municipiile reşedinţă
de judeţ.



foto: Shutterstock

localității. Pot fi avute în vedere aceste
zone extravilane pentru investiții specifice în cadrul OS 4.3?
Delimitarea zonei urbane marginalizate nu ține cont de categoria
de suprafață (extravilan/intravilan) a
localității, o zonă urbană marginalizată putând fi localizată și în extravilanul
localității. Se pot avea în vedere investiții
pentru astfel de zone, prin respectarea legislației în vigoare. Investițiile în
extravilan se pot realiza doar după elaborarea unui PUZ/PUG. Dacă o zonă urbană marginalizată a fost delimitată pe
suprafețe intravilane și extravilane, se
pot finanța investiții, dacă acestea sunt
localizate în intravilan și au impact și asupra populației marginalizate localizate în
extravilan.
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idei europene

centru de dialog şi ajutor
reciproc dedicat familiilor de imigranţi
Germania

foto: www.lebenswelt-berlin.org

FaNN (Familienhaus Nord-Neukölln şi Kindergarden Sternengarten) este un centru pentru familii, din
cartierul berlinez Neukölln, care oferă activităţi, sfaturi şi un spaţiu de întâlnire dedicat familiilor ai
căror membri provin adesea din rândul imigranţilor. Proiectul a fost posibil grație fondurilor europene.
Alice-Claudia GHERMAN

C

foto: www.lebenswelt-ber

lin.org

artierul Neukölln din Berlin constituie o zonă cu un număr mare
de familii de imigranţi care suferă
din cauza ratei mari a şomajului,
mai mare decât media generală pe țară.
O proporţie mare dintre aceste familii
are venituri mici şi probleme de integrare, iar pe termen lung asta poate duce la
creşterea ratei criminalităţii în zonă. Mai
mult, cartierul este caracterizat şi de un
procent mare de şomaj în rândul tinerilor. Era nevoie, aşadar, de un proiect care
să rupă lanţul slăbiciunilor şi să ajute
această comunitate defavorizată. Aşa a
apărut proiectul Centrului de tip familial FaNN (Familienhaus Nord-Neukölln şi
Kindergarden Sternengarten). Odată implementat, proiectul a devenit un centru
popular, o adevărată grădină ecologică
pentru familii şi copii într-o zonă dens
populată din Berlin-Neukölln. FaNN oferă servicii pentru tineri şi familii, cum ar
fi cursuri şi consiliere individuală pentru
a încuraja crearea unei comunităţi unite
în care familiile sunt integrate. Şansele
tinerilor la un loc de muncă sunt îmbunătăţite, la fel şi calitatea vieţii locale. Proiectul acoperă nevoile a aproximativ 300
de familii.
„Sunt foarte încântat că putem contribui foarte mult la îmbunătăţirea educaţiei
părinţilor şi copiilor din Neukölln cu ajutorul Uniunii Europene şi al Departamentului pentru Dezvoltare Urbană al Senatului.

24

www.inforegio.ro

FIŞA TEHNICĂ A PROIECTULUI
Programul de la Berlin, «Bildung im
Quartier», a făcut posibil acest lucru cu
finanţare din partea FEDR. Proiectul sprijină în special oportunităţile de integrare
a copiilor şi familiilor imigranţilor”, a declarat Ali Özsoy, managerul FaNN.
FaNN îşi propune să consolideze
aceste familii oferind spaţiu şi sfaturi necesare pentru a se ajuta şi a primi ajutor
din partea comunităţii mai mari. Proiectul lucrează, de asemenea, pentru a contracara deficitele educaţionale din vecinătate prin îmbunătăţirea educaţiei şi a
competenţelor copiilor. Scopul său este
de a lega instituţiile de învăţământ cu
companii locale şi alte instituţii în programe de stimulare a capacităţii de angajare
a tinerilor.
Centrul are programe pentru copii
de la vârsta de opt săptămâni până la
vârsta şcolară. Se pune accentul pe
educaţie timpurie. În plus, centrul
oferă spaţiu pentru întâlniri iniţiate
de persoane, grupuri de sprijin, petreceri pentru copii, pieţe de vechituri şi alte activităţi.
De-a lungul săptămânii, centrul
găzduieşte diverse evenimente şi activităţi cum ar fi: micul dejun familial,
cluburile „părintelui deschis” şi ale

2 Titlul proiectului: „Centrul familial
– Familienhaus Nord-Neukölln şi
Kindergarden Sternengarten”
2 Beneficiar: LebensWelt
Kindertagesstätten Yuvam gGmbH
2 Buget total: 2,69 milioane de euro
2 Contribuţie FEDR: 1,34 milioane de
euro

copiilor mici, sesiunile de consiliere parentală şi de familie, consilierea privind
dezvoltarea timpurie a copiilor, cursuri de
educaţie muzicală timpurie, activităţi fizice, prim-ajutor pentru părinţi, relaxare,
întâlniri cu părinţii singuri şi consultanţă
privind nutriţia. În acest centru se adună
şi un grup de taţi şi un grup afro-germano-părinte-copil. Există, de asemenea, o
zonă de cafenele pentru părinţi, unde pot
participa la şedinţe de consiliere pe parcursul săptămânii. În plus, există un centru de zi cu 84 de locuri pentru copiii aflaţi
în primul an de şcoală. Aproximativ 13-15
profesionişti din medii culturale diferite
se ocupă de îngrijirea zilnică a acestor copii, între orele 06.00 şi 18.00.
Cinci cadre didactice cu normă parţială şi şapte educatori onorifici şi asistenţi
sociali constituie personalul FaNN. Moaşele, psihologii şi fizioterapeuţii completează acest personal.

foto: DUIC/Robert Oosterbroek
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Parcul Ştiinţific din Utrecht,
nou motor economic de succes
Olanda

Construirea de facilități suplimentare de afaceri în Parcul Ştiințific din Utrecht a transformat fostul
campus universitar într-un motor de angajare pentru populaţia din Utrecht și zona înconjurătoare.
Dezvoltarea sa a fost posibilă datorită sprijinului FEDR şi reprezintă povestea de succes care poate
inspira campusurile universitare din întreaga UE.
Alice-Claudia GHERMAN

P

SU este cel mai mare parc ştiinţific
din Olanda şi găzduieşte 22.000
de angajaţi şi 50.000 de studenţi.
În prezent, 85 de companii cu
sediul în campus (au fost 60 în 2012)
oferă servicii pentru 1.300 de persoane.
În timpul implementării proiectului, 12
companii, inclusiv câteva întreprinderi
start-up-uri în domeniul biotehnologiei,
şi-au desfăşurat activităţile de cercetare
la PSU.
Recunoscut ca o locație-cheie pentru
companiile cu nivel maxim de cunoaştere şi expertiză ştiinţifică, Parcul Ştiințific
din Utrecht face parte astăzi dintr-o rețea
de campusuri la nivel național care ridică profilul Olandei la nivel de economie
bazată pe cunoaștere. Proiectul a avut ca
rezultat și Fundația Parcul Ştiinţific Utrecht, finanțată integral de institutele și de
companiile aflate pe raza sa.
Parcul Ştiinţific din Utrecht (PSU) găzduieşte două clustere ştiinţifice axate pe
ştiinţele vieţii, cu accent pe sănătatea

publică, cancer şi medicină regenerativă,
precum şi pe durabilitate, cu accent pe
oraşele inteligente durabile şi pe economia bazată pe biologie. PSU a atras companii inovatoare, instituţii de cunoaştere
şi centre de cercetare pentru a stimula
activitatea economică, creşterea economică şi gradul de ocupare a forţei de
muncă în regiune. Prin promovarea unui
climat antreprenorial, proiectul PSU, susţinut cu fonduri UE, îşi propune, de asemenea, să promoveze comercializarea
noilor tehnologii şi să atragă noi investiţii
în regiune. „Acesta este cu siguranţă cel
mai impresionant Parc Ştiinţific din Olanda. Activitatea noastră a atras un mare
interes internaţional şi suntem mândri de
a fi un magnet care aduce beneficii întregii regiuni, primind un larg sprijin la nivel
naţional şi internaţional”, apreciază F.A.
de Gelder, directorul general al Fundaţiei
„Parcul Ştiinţific Utrecht”.
Mai multe organizaţii de cercetare au
decis să se mute în perimetrul parcului,
inclusiv Institutul Naţional pentru Sănătate Publică şi Mediu (INSPM), Comitetul

de Evaluare a Medicamentelor (CEM) şi
Centrul „Princess Maxima” pentru oncologie pediatrică, ceea ce a crescut cu
2.150 numărul locurilor de muncă. Proiectul a creat, de asemenea, un impuls
major pentru parteneriatele publice şi
private dintre întreprinderi şi instituţii de
cercetare, cum ar fi Centrul de Nutriţie
Specializată din Utrecht.
Parcul Ştiinţiific din Utrecht a dobândit reputaţia de cluster al cunoştinţelor antreprenoriale prin activităţi de
marketing şi promovare, inclusiv vizite
din partea reprezentanţilor guvernelor,
companiilor şi delegaţiilor străine, precum şi activităţi media şi evenimente
internaţionale.

FIŞA TEHNICĂ A PROIECTULUI
2 Titlul proiectului: „Parcul Ştiinţific din
Utrecht”
2 Beneficiar: Universitatea din Utrecht
2 Buget total: 2,20 milioane de euro
2 Contribuţie FEDR: 800.000 de euro
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agendă

Bucureşti, 31 octombrie-4 noiembrie
Târgul INDAGRA Food 2018. Cel mai
mare şi important eveniment agricol din
România, Târgul INDAGRA, organizat de
către ROMEXPO împreună cu Camerele
de Comerţ şi Industrie din România, se
va desfăşura în perioada 31 octombrie–4
noiembrie 2018, atât în interior cât şi pe
platformele exterioare ale ROMEXPO.
Pentru cei peste 200 de expozanţi, reuniţi
sub acoperişul pavilionului B2, precum
şi în pavilioanele C1, C2, C4 şi C5, evenimentul va fi ocazia ideală pentru a schimba opinii, experienţe şi a face business în
domeniul industriei alimentare. Ofertele
companiilor vor cuprinde produse, dar şi
servicii care se adresează diverselor segmente din domeniul alimentar: soluţii
complete pentru industria cărnii, utiliaje
şi echipamente pentru abatoare şi carmangerii, echipamente pentru industria
băuturilor etc.
https://www.indagra.ro/
Viena, 5-6 noiembrie
Conferința „Chimie verde”. „Chimie verde” este termenul folosit pentru procedeele utilizate în sinteza și

Ljubljana, 15-16 noiembrie

utilizarea substanțelor chimice pentru
a se evita poluarea mediului, pentru
economisirea de energie și, astfel, minimizarea efectelor asupra mediului.
Conferința a fost concepută pentru a
atrage experți internaționali din cercetare, administrație și industrie și va
avea loc în cadrul Președinției Austriece
a Consiliului UE. Situația privind chimia
de tip verde, precum și discuțiile privind
modul de punere în aplicare a politicii
europene în materie de produse chimice
vor fi pe ordinea de zi a conferinţei. În
plus, Premiul de leasing global al produselor chimice 2017-2018 va fi acordat în
comun de Organizația Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO),
Germania și Elveția.
https://europa.eu/newsroom/events

Start-up-uri în ecosistemele de
inovare din Sud-Estul Europei. La
mijlocul lunii noiembrie, capitala Sloveniei
va fi gazda unui workshop dedicat start-upurilor în ecosistemele de inovare din SudEstul Europei. Evenimentul este organizat
de Centrul Comun de Cercetare (CCC), Serviciul de Ştiință și Cunoștințe al Comisiei Europene, în colaborare cu Parcul Tehnologic
Ljubljana Ltd. Evenimentul își propune să
ofere, responsabililor și inginerilor practicieni în materie de inovare, cunoștințe și instruire/ cunoștințe practice în crearea unor
platforme de lansare de succes, cu programe de sprijin care să consolideze ecosistemele de inovare regionale/ naționale.
https://europa.eu/newsroom/events

Bruxelles, 12-16 noiembrie

Bucureşti, 15- 18 noiembrie

Săptămâna materiilor prime 2018.
În urma succesului Săptămânii Materiilor
Prime ediţia 2017, a treia ediție a Săptămânii UE a Materiilor Prime va avea loc în noiembrie 2018 la Bruxelles, Belgia. Acesta se
va baza pe o serie de evenimente organizate de Comisia Europeană care vor aborda cele mai recente știri despre materiile
prime din UE. Va fi o ocazie unică pentru
comunitatea materiilor prime de a discuta
și a schimba toate aspectele relevante pentru sector: politica, tehnologia, cooperarea
internațională, condițiile cadru, baza de
cunoștințe etc.
http://eurawmaterialsweek.eu

Târgul de Turism al României. Ajuns
la cea de-a 40-a ediţie, Târgul de Turism al
României vine şi la ediţia de toamnă cu oferte pentru destinaţii fascinante din România
şi străinătate. Ediţia de toamnă promovează
cele mai avantajoase vacanţe de Crăciun şi
Anul Nou, sejururi la schi, city-break-uri sau
early booking pentru vacanţele din sezonul
primăvară-vară 2019. Turism cultural, turism de business sau turism rural or balnear, oferta agenţiilor promite şi pentru ediţia
actuală a TTR surprize plăcute pentru vizitatori. Din oferte nu vor lipsi nici accesoriile şi
gadget-urile necesare în orice călătorie.
https://www.targuldeturism.ro

Organismele de implementare şi monitorizare
a Programului Operaţional Regional
Autoritatea de Management pentru
POR 2014-2020 (AM POR) — Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administraţiei Publice

Bd. Libertății, nr. 16, Bucureşti, Sector 5
Telefon: (+40 37) 211 14 09
Website: www.mdrap.ro, www.inforegio.ro
Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Organisme intermediare POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ,
cod poştal 610125
Telefon: 0233 218071, Fax: 0233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro, Website: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118
Telefon: 0339 401018, Fax: 0339 401017
E-mail: adrse@adrse.ro, Website: www.adrse.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi nr. 7A,
cod poştal 910164 Călăraşi, România
Telefon: 0242 331769, Fax: 0242 313167
E-mail: office@adrmuntenia.ro, Website: www.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Str. Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402
Telefon: 0251 418240, Fax: 0251 412780
E-mail: office@adroltenia.ro, Website: www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054
Tel/Fax: 0256 491923
E-mail: office@adrvest.ro, Website: www.adrvest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
(ADR Nord-Vest)
Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400118
Telefon: 0264 431550, Fax: 0264 493222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro
Website: www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093
Tel: 0258 818616/int. 110, Fax: 0258 818613
E-mail: office@adrcentru.ro, Website: www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov
(ADR Bucureşti Ilfov)
Str. Mihai Eminescu nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020076, Bucureşti
Telefon: 021 313 8099, Fax: 021 315 9665
E-mail: contact@adrbi.ro,
Website: www.adrbi.ro

poftiţi la masă... europeană!

Călătorie culinară
Sezonul concediilor a trecut, dar nimeni nu ne poate împiedica să „călătorim” cu gândul. Ba chiar putem
face voiaje culinare. Luna aceasta vă propunem o călătorie culinară din Olanda până în Croaţia și vă
sugerăm să încercaţi supa-cremă de mazăre, iar la desert să savuraţi fursecurile „breskvice”.

Olanda
legume. Fierbeţi timp de 45 de minute,
amestecând ocazional şi îndepărtând spuma formată. Scoateţi cotletul de carne de
porc, dezosaţi-l şi tăiaţi fâşii carnea, apoi
puneţi-o la loc. Adăugaţi în supă tijele tocate de ţelină, morcovii, cartofii (tocaţi cubuleţe), ceapa tocată, prazul rondele şi cu-

foto: Croatia week.com

Olandezii cred că „erwtensoep” (cunoscută şi ca „snert”) ar trebui să fie atât
de groasă încât o lingură să poată sta în
picioare în ea. Făcută cu boabe de mazăre
zdrobite, o mulţime de legume şi carne de
porc, această supă de mazăre se bucură
de apreciere mai ales în sezonul rece.
ingrediente: 1,75 l de apă, 300 g
de mazăre, 100 g de burtă de porc olandeză sau bacon tăiat grosier, un cotlet de
porc, un cub concentrat de legume pentru supă, un cârnat afumat, 2 tije de ţelină, 2-3 morcovi, un cartof, o ceapă mică,
un praz, o ceaşcă cu cubuleţe de ţelină,
sare, piper, după gust, frunze de ţelină
pentru decor.
preparare: Într-un vas mare de
supă, puneti mazărea, burta de porc,
carnea de porc şi cubul concentrat de

foto: Shutterstock

Supă cremă de mazăre – erwtensoep

Croaţia

Fursecuri „breskvice”
Fursecurile „breskvice” sunt varianta
croată a ceea ce noi românii numim fursecuri-piersici. În Croaţia, aceste prăjiturelele se fac cu prilejul nunţilor, dar şi la
marile sărbători creştine.
Ingrediente: Pentru aluat aveţi
nevoie de: 6 ouă mari, ¾ ceaşcă de zahăr,
o linguriţă de extract de vanilie, 200 g de
unt, 2 linguriţe de lichior de piersici, zeama unei lămâi, 2 ceşti de făină, 2 linguriţe de praf de copt. Pentru umplutură: 2

linguri de cacao, 2 linguri de rom, 2 ceşti
de gem de piersici, 2 linguri de lapte şi
1 ½ cană cu nuci măcinate. Pentru decor:
¼ cană de apă, ¼ cană de lichior de piersici, niţel colorant alimentar roşu şi galben, ½ ceaşcă de zahăr.
Preparare: Într-un castron mare,
bateţi bine gălbenuşurile de ou, zahărul
şi extractul de vanilie, adăugaţi untul
moale, lichiorul şi sucul de lămâie, până
când se omogenizează. Într-un castron

burile de ţelină. Gătiţi încă 30 de minute.
Când legumele sunt fierte, scoateţi burta
de porc, tăiaţi-o fâşiuţe şi returnaţi-o în
supă. Condimentaţi cu sare şi piper. Mai
daţi un clocot, apoi aşezaţi felii de cârnaţi
afumaţi deasupra. Serviţi supa decorată
cu frunze tocate de ţelină. Poftă bună!
mediu, bateţi spumă tare albuşurile de
ou. Turnaţi încet 1/4 din spuma de albuş
în amestecul de gălbenuş. Într-un castron mediu amestecaţi făina şi praful de
copt, apoi turnaţi-le în amestecul de gălbenuş, în trei tranşe, şi amestecaţi. Aluatul rezultat daţi-l la frigider pentru o oră.
Încălziţi cuptorul la 170ºC, luaţi aluat
şi formaţi cu palmele mici bile egale, pe
care puneţi-le în tavă, pe hârtie de copt,
şi coaceţi-le 6-8 minute. Lăsaţi-le să se
răcească complet. Cu un cuţit ascuţit,
tăiaţi bilele în două şi scoateţi-le miezul,
pe care îl puneţi la blender împreună cu
cacao, rom, gem, nuci măcinate şi 2 linguri de lapte. Mixaţi bine până devine
pastă. Umpleţi cu această pastă, două
câte două, fursecurile.
Într-un castron mic, puneţi 1/4 cană
de apă şi adăugaţi 2 picături de colorant
alimentar roşu, iar în altul aceeaşi cantitate de apă, dar adăugaţi 2 picături de
colorant galben. Puneţi ½ de ceaşcă de
zahăr într-un alt bol. Luaţi fiecare fursec
umplut şi daţi jumătate din el prin vasul
cu colorant roşu, iar cealaltă jumătate
prin cel cu colorant galben, după care rulaţi fursecul prin zahăr.
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
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