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Tipografie – Centru de Print Iași

Decizia de a edita o revistă economică s-a impus de la sine,
în mod natural, pentru News
Moldova, pe fondul reacțiilor
primite la începutul anului 2022
din partea entităților private dar
și de stat din județele Regiunii
de Nord Est a României.
Desigur, anul 2022 ar trebui să
fie unul eminamente economic
sub aspectul provocărilor ridicate de impactul crizei facturilor la
energie și gaze, crizei forței de
muncă din Moldova, creșterilor
semnificative la materiile prime
și combustibili toate suprapuse
pe profilul economic al ultimilor
doi ani grevați de efectele cauzate de restricțiile adoptate în context pandemic. În mod evident,
tensiunile externe de la granițele
României nu fac decât să descurajeze și mai mult mediul economic.
În acest context economic dificil am adoptat decizia de
a ne concentra eforturile
asupra unei mai bune cunoașteri a cadrului economico-administrativ specific Regiunii
Moldova prin intermediul unei
reviste de profil.
“MOLDOVA INVEST”, denumirea prezentei publicații economice, nu a fost una întâmplător
aleasă!

Scopul revistei “MOLDOVA
INVEST” este dedicat evidențierii
spectrului investițional realizat
de companiile cu capital privat
sau de stat dar și de instituțiile
publice din județele Moldovei:
Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,
Suceava, Vaslui.
Fiecare ediție a revistei
“MOLDOVA INVEST” va prezenta informații din toate județele
Moldovei însă, va accentua în
mod deosebit proiectele investiționale ale unui anumit județ.
În primul număr a fost selectat
județul: Suceava!
Regiunea Moldovei a suferit realmente pe parcursul ultimilor
32 de ani de o subfinanțare cronică. Indiferent dacă analizăm
starea infrastructurii rutiere
mari, a spectrului medical sau
a prezenței investițiilor străine
directe în mediul economic regional concluzia este aceeași:
Moldova a fost izolată.
Efectele acestei izolări se resimt
extrem de puternic la nivel economic, social și chiar administrativ. Confruntată cu o depopulare masivă, fără posibilități
reale de a implementa proiecte
administrative de anvergură și
cu economie firavă sub aspectul
producției industriale bazată în
special pe servicii și agricultură,
Moldova înregistrează decalaje
tot mai mari și extrem de periculoase în raport cu regiunea
Transilvaniei.
Izolarea Moldovei și efectele
acestei izolări resimțite acut
prin problemele sistemice și sociale riscă să ridice serioase probleme de securitate României,
în perspectiva unei Europe care
se confruntă cu situații extrem
de dificile și complexe precum cea existentă în Ucraina și
Republica Moldova. Nu credeți
că a venit timpul ca și situația
Moldovei (Regiune de graniță a
Uniunii Europene cu Ucraina și
Republica Moldova) să devină
o prioritate guvernamentală?!?
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INVESTIȚII PUBLICE

INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
LA SUCEAVA: FACULTATE DE
MEDICINĂ ȘI SPITAL UNIVERSITAR

ÎNFIINȚAREA OFICIALĂ ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2021 - 2022 A FACULTĂȚII
DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ȘTEFAN
CEL MARE” DIN SUCEAVA REPREZINTĂ
ÎNCUNUNAREA UNUI EFORT DE 10 ANI,
CARE A ÎNCEPUT ÎN 2012, CÂND AU
FOST ACTIVATE PRIMELE PROGRAME DE
STUDIU ÎN DOMENIUL SĂNĂTATE.
PUBLICAȚIA “NEWS MOLDOVA”,
ÎN CONTEXTUL EDITĂRII REVISTEI
ECONOMICE „MOLDOVA INVEST”, ESTE
INTERESATĂ SĂ SURPRINDĂ NATURA
ECONOMICĂ A INVESTIȚIEI ÎN EDUCAȚIE
REALIZATĂ PRIN FUNCȚIONAREA ÎN
NOUA FACULTATE A 7 PROGRAME DE
STUDIU.
REFERITOR LA CHELTUIELILE CU
RESURSA UMANĂ, RECTORUL VALENTIN
POPA A DETALIAT PENTRU MOLDOVA
INVEST CĂ ACESTE CHELTUIELI POT
FI EVALUATE DACĂ NE GÂNDIM LA
NUMĂRUL DE CONTRACTE SEMNATE CU
CADRE MEDICALE.

”

Pe termen mediu, preconizăm dezvoltarea unui
nou program de medicină generală de 6 ani

D
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PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN POPA
RECTOR AL UNIVERSITĂȚII „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Din totalul de aproximativ 60 de cadre didactice la FMSB, jumătate
sunt cadre medicale angajate în spital, dintre aceştia 9 fiind cadre
didactice titulare iar 21 cadre didactice asociate. Referitor la gradele didactice, regăsim 2 conferenţiari şi 7 şefi de lucrări printre titulari, iar dintre cei asociaţi, aproximativ 25% ocupă posturi de şefi
de lucrări şi restul, de asistenţi. Cheltuielile propriu-zise cu această
resursă umană sunt semnificative, având în vedere că titularii sunt
angajaţi cu normă întreagă în Facultate, iar tarifele orare la plata cu
ora sunt comparabile sau mai mari decât la alte instituţii similare la
nivel naţional. De asemenea, precizăm că numărul de ore ţinute, şi
ne referim în special la regimul de plată cu ora, acoperă 5 programe
de studii, ceea ce înseamnă, în total, un număr semnificativ de ore
regăsite în acest tip de contracte.

Programele de studii din domeniul de sănătate oferite sunt printre
cele mai atractive la nivel naţional şi îmbină, atât specializări cu caracter preclinic, cât şi clinic.
Un pas semnificativ în această direcţie a fost autorizarea programului de Biologie, activ începand cu anul universitar curent şi a celui
de Biochimie, care se va activa începând cu anul următor. De altfel,
înfiinţarea acestor 2 programe a precedat constituirea FMŞB.
Referitor la gradul de interes al tinerilor faţă de această facultate şi,
implicit, de programele oferite, amintim faptul că, în anul 2020, s-a
realizat un sondaj online cu privire la perspectiva tinerilor, iar în 13
ore, au răspuns 733 de persoane, 75% optând pentru dezvoltarea
unui program de biochimie şi 25% pentru dezvoltarea unui program de biologie, a indicat rectorul Valentin POPA.

GRADUL DE INTERES AL TINERILOR FAȚĂ DE
POSIBILITATEA ABSOLVIRII PROGRAMEI UNIVERSITARE
OFERITE DE NOU ÎNFIINȚATA FACULTATE DE MEDICINĂ
ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE DE LA USV DETERMINĂ ȘI
COMPONENTA DE VENITURI A BUGETULUI UNIVERSITĂȚII.
RECTORUL POPA NE-A OFERIT DETALII REFERITOARE
ȘI ÎN PRIVINȚA VENITURILOR ÎNREGISTRATE DIN
ÎNCASAREA TAXELOR ȘCOLARE

Din punct de vedere al ocupării locurilor la taxă, este sugestivă
analiza situaţiei anului 2020-2021, când, la programul de Asistenţă
Medicală Generală erau înmatriculaţi 40 de studenţi în regim cu
taxă dintr-un total de 64 de studenţi din anul I, 10 din 33 în anul
I la Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare şi 17 din 59 în anul I la
Nutriţie şi Dietetică.
Avem ponderi de 28% până la 62% din totalul locurilor ocupate de studenţi în regim la taxă, la aceste 3 programe de studii, iar anul acesta mai
înregistrăm o ocupare în proporţie de 11% din locuri la anul I în cadrul
noului program de Tehnică Dentară, a mai completat Rectorul USV.

SUCEAVA

De un interes deosebit s-a bucurat şi noul program
de master acreditat în domeniul Medicinei, denumit
Nutriţie şi Recuperare Medicală, unde studiază 45 de
masteranzi, absolvenţi ai studiilor de licenţă din USV
dar şi din alte universităţi cu programe de profil din
ţară.
În ce priveşte perspectiva pe termen mediu, preconizăm dezvoltarea unui nou program de Medicină
Generală de 6 ani, dezvoltare ce va contribui atât
la creşterea gradului de interes al tinerilor faţă de
Facultatea noastră cât şi la creşterea veniturilor necesare dezvoltării infrastructurii didactice şi de cercetare şi atragerii de personal didactic şi de cercetare performant a conchis Rectorul USV, Valentin POPA.

Gheorghe FLUTUR,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI
JUDEȚEAN SUCEAVA:
“A FOST IDENTIFICAT
TERENUL PENTRU
AMPLASAMENTUL
FACULTAȚII DE MEDICINĂ
ÎN CURTEA SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
SUCEAVA”

A

Am avut mai multe discuții cu managerul SJU Suceava și cu arhitectul șef al județului privind terenul pe care să-l putem oferi USV
pentru construcția Facultății de Medicină și acum avem o propunere finală privind amplasamentul pus la dispoziție de CJ Suceava
în curtea SJU Suceava. Locul este un teren în curtea Spitalului
nou, în vecinătatea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și
a Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”.

Î
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În primul rând la nivelul actului medical, întrucât un astfel de
statut presupune și aderarea la niște standarde. În cadrul unui spital
clinic profesează cadre didactice medicale ceea ce ridică nivelul calității și creează oportunitatea formării profesionale pentru medicii
rezidenți, precum și actualizarea informațiilor despre serviciile
medicale oferite cu cele mai noi descoperiri în domeniu. Totodată,
prezența unor medici rezidenți în cadrul secțiilor va completa activitatea desfăşurată de către medicii titulari, existând astfel un
Terenul are o suprafață de circa 1.700 de mp., iar ca amplasament
câştig pentru toată lumea. Prin acest demers, în aceeași idee de îmare avantajul că este în proximitatea SJU Suceava și a Universității
bunătățire a calității serviciilor medicale, va crește și atractivitatea
Suceava. SJU Suceava va trebui să parcurgă toți pașii impuși de
unității noastre, fiind poate ulterior mai usor să atragem personal
legislație cu discuții și validare în forurile SJU Suceava și apoi din
medical în zonele deficitare.
CJ Suceava. Cred foarte mult în parteneriatul cu Spitalul Județean
În al doilea rând, din punct de vedere financiar, existând posibilSuceava, pe care dorim să îl transformăm în Spital Clinic, iar asta se
itatea ca, în funcție de noul statut, să poată fi negociat un alt
poate face doar cu o Facultate de Medicină, a declarat Președintele
tarif decontat pe caz rezolvat, precum și reevaluarea procentului
Consiliului Județean, Gheorghe FLUTUR.
de referință (în prezent acest procent fiind pentru spitalul nostru
subunitar). Există, de asemenea, posibilitatea de accesare
mai facilă a unor proiecte de cercetare/granturi, cu importante câştiguri atât pentru pacienți, cât și pentru unitatea
noastră.
Considerăm că, prin dobândirea de către secțiile mențioate din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. loan
cel Nou” Suceava, a statutului de secții clinice universitare, se va asigura o derulare optimă a activităților de asistență medicală și învățământ medical, cercetare stiintifică
și de educație medicală continuă, de care vor beneficia
studenții programelor universitare de licență și master
Cardiologul Alexandru CALANCEA, MANAGERUL
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ “SF. IOAN CEL
iar susținerea acestor activități va contribui la creșterea
calității actului medical, îmbunătățirea calității vieții paNOU”, SUCEAVA: „Transformarea Unității Medicale
cienților și, nu în ultimul rând, la creșterea prestigiului ceîn Spital Județean Clinic de Urgență va aduce
lor 2 entități, a mai subliniat Alexandru CALANCEA,
beneficii clare pe mai multe paliere de importanță”
Managerul Spitalului Județean de Urgență “Sf. IOAN
CEL NOU”, Suceava.

ANTREPRENORIAT - TURISM

INTERVIU CU MINISTRUL
ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI,
DANIEL CADARIU

”
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După etapa deblocării sper să pot începe din luna mai etapa
dezvoltării, iar proiectele la care am lucrat în ultimele luni să
poată deveni operaționale

DOMNULE MINISTRU, AȚI PRELUAT
MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI LA FINALUL ANULUI
2021. DEȘI A TRECUT O PERIOADĂ
RELATIV SCURTĂ DE LA PRELUAREA
PORTOFOLIULUI NE PUTEȚI EVIDENȚIA
CARE ESTE STADIUL ACTUAL AL
PROGRAMELOR DE SPRIJINIRE
AL MEDIULUI PRIVAT ROMÂNESC
IMPLEMENTATE PRIN MINISTERUL PE
CARE ÎL REPREZENTAȚI?

L

La preluarea mandatului, Ministerul
Antreprenoriatului și Turismului avea în implementare 4 programe mari:
Măsura 1 pentru microgranturi de 2.000
euro, Măsura 2 pentru capital de lucru,
StartUp Nation ediția a 2 (2018) și Măsura
HoReCa prin care firmele din domeniu primeau 20% din pierderile anului 2020 raportat
la anul 2019. Suntem la punctul la care Măsura
1, ediția 2, este în etapa de evaluare și efectuare

DANIEL CADARIU
MINISTRUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
a plăților. Acest lucru se realizează prin evaluarea în calupuri de câte 5.000 de beneficiari,
urmând să aibă loc cât de repede și plata granturilor de 2.000 de euro.
Legat de Măsura 2, mai sunt aproximativ
3.000 de beneficiari care nu au primit fondurile
necesare pentru că, în anul 2021, bugetul nu a
fost suficient, iar banii pentru aceștia au fost suplimentați în 2022 din bugetul de stat. Până la
final de martie sper să încheiem această datorie
pe care o avem față de antreprenori.
StartUP Nation, poate cea mai veche măsură față de care M.A.T, era grevată de datorii.
Au fost achitate integral în 2021, decembrie,
după ce am primit banii necesari la ultima rectificare. Mai erau 200 de firme care au primit 40
milioane de lei.
Am lăsat pentru final Măsura HoReCa
pentru că aici pot spune cu o mare împlinire,
faptul că toți banii au ajuns în ultimele 2 luni la
toți cei 8.300 de beneficiari. Practic, industria
a beneficiat începând din luna decembrie de lichidități, iar la început de februarie un total de
450 milioane de euro au intrat în posesia operatorilor economici din industria ospitalității.

Evident lupta pentru un buget mai bun o vom
da în vară, când îmi doresc să conving prin
munca pe care am depus-o pentru interesul antreprenorului român. De la schema HoReCa 2,
care presupune compensarea a 20% din pierderile anului 2021 raportate la anul 2019, până la
noi măsuri de sprijin care să încurajeze atragerea
de turiști străini sau o nouă ediție de StartUp
Nation, sunt proiecte la care lucrăm și pentru
care sperăm ca rectificarea bugetară să aducă
banii necesari pentru susținerea mediului de
afaceri românesc.

SUNTEȚI UNUL DINTRE EXPONENȚII
POLITICI EMANAȚI DIN REGIUNEA DE
NORD EST A ROMÂNIEI, MAI EXACT DIN
SUCEAVA. PRIN URMARE, SUNTEȚI UN
BUN CUNOSCĂTOR AL REALITĂȚILOR
ECONOMICE SPECIFICE INDUSTRIEI
HORECA. RESTRICȚII PANDEMICE,
IMPACT MAJOR AL SCUMPIRILOR
LA ENERGIE ȘI GAZE, MATERII

REGIUNEA MOLDOVEI

”

Autoritățile, fie că sunt locale, fie că sunt
centrale pot, prin investiții în infrastructură
să diminueze greutățile pe care agenții
economici din turism le au

PRIME ȘI COMBUSTIBIL, LIPSA UNEI
INFRASTRUCTURI RUTIERE MARI ÎN
MOLDOVA REPREZINTĂ INDICATORI
CARE PREDISPUN AGENȚII ECONOMICI
DIN TURISM LA IMPREDICTIBILITATE,
INSTABILITATE ȘI RISCURI ECONOMICE
MAJORE. PE CARE ȘI LE ASUMĂ! CE
MĂSURI ADOPTĂ ÎNSĂ AUTORITĂȚILE
LOCALE ȘI CENTRALE PENTRU A
REDUCE ACESTE CONDIȚII NEPRIELNICE
MEDIULUI DE AFACERI?
Aș face o completare, sunt chiar din stațiunea de
interes național Gura Humorului, unde, însă la
final de săptămână sau de sărbători, nu prea mai
găsești locuri libere. Da, turismul, ca alte domenii, este interdependent de infrastructura de
transport. Fie că ne referim la cea rutieră sau cea
aeriană sau feroviară. Dacă nu ai cum să ajungi
într-o anumită destinație, ea nu este o destinație turistică. Totodată, antreprenorii din turism
sunt la fel de afectați acum ca orice alt antreprenor care s-a trezit cu facturi mai mari decât în
2020 sau cu provocări financiare.
Autoritățile, fie că sunt locale, fie că sunt centrale pot, prin investiții în infrastructură să diminueze greutățile pe care agenții economici din
turism le au. PNL pune mare accent pe investiții și nu renunță ca 7% din PIB să fie alocat către
acest tip de finanțări, pentru că ele contribuie la
limitarea provocărilor despre care ați amintit și
dumneavoastră.
Totodată, propunem reducerea TVA-ului general de la 19% la 17% și diminuarea cu cel puțin 5% a contribuțiilor pentru angajați,
care vor stimula resursele umane din
orice domeniu. O altă soluție pe care
am propus-o Ministerului Finanțelor și
care a fost reglementată este scutirea de
la plata impozitului specific pentru firmele din industria ospitalității pentru o
perioadă de 180 de zile.

Am avut întâlniri în Suceava și Iași, îmi doresc să ajung și în Botoșani. Vreau să schimb
paradigma prin care percepția publică vede
Ministerul doar o instituție de la București care
nu este conectată cu teritoriul. Obiectivul pe
termen scurt este ca Ministerul pe care îl coordonez să fie văzut ca partener al antreprenorilor.
Subliniez, însă, că orice antreprenor poate veni
și el către Minister cu propuneri și cu provocări
pentru că, poate, uneori nu suntem conștienți
de toate neajunsurile fiecărui domeniu.
Totul se poate soluționa, însă avem nevoie de
un dialog susținut, în care implicare să fie de
toate părțile. Pentru proiectul pe care îl aduceți în vedere, consider o soluție foarte simplă
Organizația de Management al Destinației

Totodată, el va avea prevăzute diferite surse
de finanțare din care se pot realiza acțiuni de
marketing și promovare. Legat de investiții,
aici și autoritățile locale pot concesiona terenul
pentru a aduce investitori și pentru a asigura
turiștilor mai multe servicii. Vorbim, însă de
autonomia locală, deci Ministerul are atribuții
limitate. Noi putem face cadru legal și sprijini
proiecte, însă trebuie să existe și inițiative care
vin către noi.

CUM APRECIAȚI POSIBILITATEA
ORGANIZĂRII A DOUĂ TÂRGURI
(PRIMĂVARA ȘI TOAMNA) DE TURISM
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ÎN
ZONA MOLDOVEI?
Mi-aș dori ca Ministerul să participe la astfel
de târguri în Regiunea Moldovei și vă garantez
că vom onora orice invitație pentru susținerea
turismului. Îmi doresc să văd cât mai multe pachete turistice propuse de operatori economici
și să creștem inclusiv numărul turiștilor străini
care vizitează regiunea.
Avem resursele naturale și umane pe care mediul de afaceri se poate baza. Mi-am planificat
să am discuții în acest sens cu reprezentanții din
domeniu în vederea dezvoltării de târguri regionale, care să vină în completarea inițiativei private ‘‘Târgul de Turism al României’’.
La baza organizării acestor târguri trebuie să
se regăsească asociațiile de profil care să coaguleze toți factorii implicați și să reflecte voința
mediului de afaceri din turism din Moldova.
Ministerul poate doar să fie un partener loial și
onest unei astfel de inițiative și să o promoveze
prin pârghiile pe care le are.
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AȚI AVUT PE 7 FEBRUARIE
O ÎNTÂLNIRE CU TANCZOS
BARNA, MINISTRUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR PRIVIND
SITUAȚIA PLAJELOR DE PE
LITORALUL ROMÂNESC. DE
CÂȚIVA ANI ÎNSĂ, S-A PROPAGAT
CU SUCCES CONCEPTUL
DE “MAREA DIN NORDUL

MOLDOVEI”. O ZONA FRUMOASĂ,
VIZITATĂ DE TOT MAI MULȚI TURIȘTI
DIN IAȘI ȘI BOTOȘANI ÎN PRINCIPAL
SITUATĂ ÎN BOTOȘANI, LOCALITATEA
ȘTEFĂNEȘTI ÎN PROXIMITATEA
BARAJULUI DE ACUMULARE DE LA
STÂNCA – COSTEȘTI. POTENȚIALUL
ZONEI ESTE FABULOS ÎN SEZONUL
ESTIVAL. EXISTĂ POSIBILITATEA,
LA NIVELUL MINISTERULUI PE CARE
ÎL CONDUCEȚI, DE A IDENTIFICA ȘI
SUSȚINE DEZVOLTAREA ACESTOR ZONE
CU POTENȚIAL TURISTIC PENTRU ZONA
MOLDOVEI?

(OMD), un concept pe care îl avem inclusiv în
PNRR și care are ca scop promovarea eficientă,
corectă și integrată a oricărei stațiuni sau a obiectivelor turistice. Acest instrument - OMD poate
fi înființat inclusiv la nivel local, iar scopul este
de a pune la un loc atât autoritățile locale, cât și
mediul privat și asociațiile de specialitate.

FINANȚARE EUROPEANĂ

ROLUL ADR NE ÎN DEZVOLTAREA
REGIUNII MOLDOVA ÎN PERIOADA
2021 - 2027

”

Investițiile străine directe oferă o serie de avantaje pentru
regiunea nord-est, cum ar fi refacerea și restructurarea
economiei prin introducerea tehnologiei de vârf și a
managementului modern, sporirea producției și a calității
produselor în concordanță cu standardele din țările
europene avansate din punct de vedere economic, crearea
de noi locuri de muncă, accesul la noi piețe sau stimularea
întreprinzătorilor locali și a concurenței.
VASILE ASANDEI - DIRECTOR ADR NORD EST
ANUL 2022 REPREZINTĂ
ANUL UNOR PROVOCĂRI
MAJORE PENTRU
INSTITUŢIE. ADR-URILE
DEVIN AUTORITĂŢI DE
MANAGEMENT PENTRU
FONDURILE EUROPENE.
SUNT PREGĂTITE PENTRU A
PRELUA ACEST ROL MAJOR?

A
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Aș spune că ne pregătim dintotdeauna pentru acest rol. După
o experiență de 22 de ani în implementarea diverselor programe
de finanțare, este pentru prima
dată când avem un program
operațional la nivelul regiunii
nord-est. Privim cu entuziasm
această nouă provocare, dar înțelegem pe deplin nevoia unei
asumări responsabile și profesioniste din partea agenției în tot
acest proces. Nu vom fi singuri,
ne bazăm pe partenerii noștri din
mediul public, universitar și privat, care au avut și nădăjduim că
vor avea în continuare contribuții
substanțiale.
Ambiția noastră comună este să
legăm organic Regiunea NordEst de Europa, pornind de la
nevoile noastre și fructificând
oportunitățile de la nivel european. Avem convingerea că vom
dezvolta și implementa împreună
un program operațional regional
cu gândul la un viitor mai bun.

CARE AR TREBUI SĂ FIE, REALIST
VORBIND, AŞTEPTĂRILE DE LA NOUL
EXERCIŢIU EUROPEAN? SUNTEM
MAI PREGĂTIŢI DECÂT ÎN CAZUL
PRECEDENTELOR EXERCIŢII EUROPENE
PENTRU A NU MAI APĂREA ÎNTÂRZIERI,
SOLICITĂRI DE PRELUNGIRE DE
TERMEN, CÂND VINE VORBA DESPRE
ABSORBŢIA FONDURILOR?
ADR NORD-EST este mai pregătită acum pentru a gestiona un nou
exercițiu financiar. In decursul întregii sale existențe, și-a tot consolidat
capacitatea de a iniția, gestiona și
implementa proiecte, fâcând adeseori
mai mult decât îi cerea fișa postului.
Asta ne ajută să creăm un sistem de
implementare mai simplu, mai eficient, mai modern și mai adaptat la nevoile concrete ale beneficiarilor noștri
din regiune.
Vrem să reducem sarcina administrativă a tuturor actorilor implicați,
să investim beneficiarii cu mai multă
responsabilitate, să punem un accent
mai mare pe calitatea, oportunitatea
și impactul proiectelor și mai puțin
pe chestiuni de formă, respectând, bineînțeles, toate cerințele de legalitate.

ADR-URILE VOR AVEA
ROLUL DE A GESTIONA ȘI
FONDURI DIN PNRR, PE
CELE TREI COMPONENTE.
CE RESPONSABILITĂȚI
SUPLIMENTARE ÎNSEAMNĂ
ACEST LUCRU ȘI CUM V-AȚI
PREGĂTIT PENTRU A RASPUNDE
ACESTOR RESPONSABILITĂȚI?
Din discuțiile cu ministerele implicate (ministerul sănătății, ministerul
educației și ministerul muncii și solidarității sociale), a rezultat dorința lor
de a ne transfera în foarte mare măsură atribuții privind realizarea acestor
investiții, inclusiv efectuarea plăților.

PNRR

străini, ce asistă și consiliază companiile internaționale în vederea implementării proiectelor investiționale în regiunea nord-est.
Ne dorim ca astfel de investiții să fie localizate
în regiunea noastră, motiv pentru care am creat o carte de vizită a regiunii, un instrument
care ne prezintă în fața investitorilor așa cum
suntem, sub forma unui ghid al investitorului
pentru regiunea nord-est.

Am desemnat deja o echipă care va constitui direcția de implementare a PNRR, formată din colegi cu mare experiență, alături de care
vom aduce și oameni noi. Vom folosi experiența noastră în implementarea de proiecte, inclusiv cadrul procedural și instrumentele
informatice pe care le avem dezvoltate, pentru a construi capacitatea de implementare a PNRR.

ARE NEVOIE ROMÂNIA DE O REFORMĂ
ADMINISTRATIVĂ IMEDIATĂ SIMILARĂ CELEI
DIN POLONIA ÎN VIRTUTEA DESCENTRALIZĂRII ȘI
REGIONALIZĂRII ADMINISTRATIVE PE MODELUL
EUROPEAN? AR PUTEA CONDUCE REGIONALIZAREA
ROMANIEI LA CREȘTEREA SUBSTANȚIALĂ A GRADULUI
DE ABSORBȚIE A FONDURILOR EUROPENE?
In această perioadă, se simte nevoia orientării cu precădere către
zona profesională, mai degrabă decât spre cea politico-administrativă. Este evident că doar cunoașterea în profunzime a realității din
comunitățile noastre, precum și capacitatea de a programa corect
și de a implementa programe cu impact real, aduc dezvoltare și
progres.
Din această perspectivă, descentralizarea programului operațional regional este foarte binevenită,
întrucât pune în valoare o experiență de peste 22 de
ani. Abordarea profesionistă, competența, cunoașterea, învățarea continuă sunt argumente care au
primat în luarea acestei decizii și suntem convinși
că va da și rezultate.

NICI MEDIUL PRIVAT, UNEORI
NU DOAR CEL STRĂIN, CI ŞI CEL
AUTOHTON SAU LOCAL, NU PARE
A AVEA O IMAGINE CLARĂ A
RESURSELOR, POSIBILITĂŢILOR
UNEI ANUMITE REGIUNI. SE POATE
ADR IMPLICA ÎN OFERIREA UNOR
INFORMAŢII ÎN ACEST SENS MEDIULUI
DE AFACERI? ALTFEL, NECUNOSCÂND
SĂ SPUNEM POSIBILITĂŢILE
ŞI RESURSELE UNEI REGIUNI,
ÎNTREPRINZĂTORUL PRIVAT AR PUTEA EFECTIV SĂ NU
REALIZEZE CĂ SUNT OPORTUNITĂŢI SĂ-ŞI DEZVOLTE
AFACAREA ÎN ZONA RESPECTIVĂ ŞI, PE CALE DE
CONSECINŢĂ, NICI NU VA INVESTI VREODATĂ ÎN ZONA
RESPECTIVĂ
Venim în întâmpinarea tuturor celor interesați cu informații detaliate despre regiune (resurse naturale și umane, analize demografice
și economice, oportunități de afaceri) prin elaborarea și actualizarea
periodică a planului de dezvoltare regională (pdr) nord-est, un document extrem de generos și util care poate fi consultat de oricine
pe pagina web www.adrnordest.ro . Din păcate, nu este dezvoltată
cultura de a valorifica aceste informații, care se regăsesc doar aici.
În plus, facem eforturi să conectăm actorii privați din regiune cu
mediul de cercetare și cu parteneri externi.
Am mapat principalele locuri în care se poate investi, pentru a putea oferi investitorilor informații detaliate. Doar câteva exemple de
disponibilități:
parcul industrial bucovina din localitatea Plopeni-Salcea, la 12
km de municipiul Suceava, unde s-au identificat 10 clădiri funcționale, cu dotări și acces
la utilități, - platforma industrială Săvinești
din Neamț, unde sunt disponibile clădiri de
producție și hale cu o suprafață de 22.600
m2, cu dotări și acces la utilități.
pe platforma industrială Borzești, din
județul Bacău este disponibil un teren intravilan, cu acces la utilități, de 200.000 m2.

Ambiția noastră comună este să
legăm organic Regiunea NordEst de Europa, pornind de la
nevoile noastre și fructificând
oportunitățile de la nivel european
VASILE ASANDEI
DIRECTOR ADR NORD EST

Din păcate, regiunea nord-est a atras până în prezent, sub 3% din
investițiile străine directe din România. Din acest motiv, am dezvoltat din resurse proprii o mică echipă dedicată investițiilor străine, care este capabilă să livreze servicii complete, de cea mai înaltă
calitate, investitorilor străini. Un exemplu: inițiativa noastră invest
north-east este punctul regional unic de contact pentru investitorii
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ATRAGEREA DE NOI INVESTIŢII ÎN ZONA
DE COMPETENŢĂ AR TREBUI SĂ CONSTITUIE
PREOCUPARE CONTINUĂ INCLUSIV PENTRU
ADR-URI. CUM AŢI REUŞIT SĂ VĂ IMPLICAŢI ÎN
ANII TRECUŢI ÎN ATINGEREA ACESTUI DEZIDERAT
ŞI DACĂ AVEŢI PERSPECTIVE NOI PENTRU VIITOR?

INVESTIȚII PRIVATE

ELSACO, un exemplu de SUCCES pentru
ECONOMIA BOTOȘANIULUI și un partener serios
pentru companiile și instituțiile din întreaga țară

P

Povestea ELSACO a început în anul 1994,
la Botoșani. ELSACO reprezintă un grup de
companii care activează preponderent în domenii
fundamentale precum energie, apă, utilități,
având ca principal obiectiv creșterea eficienței
energetice. Grupul este format din 8 companii
care activează în domenii precum: proiecte EPC,
distribuția și vânzarea de echipamente de măsură
și control, soluții în domeniul eficienței energetice,
software de proces și business, soluții IT&C, smart
metering rezidențial.
Pentru a oferi cititorilor o imagine adecvată asupra
companiei botoșănene ELSACO remarcăm faptul
că în portofoliul de lucrări al companiei se regăsesc
atât clienți externi cât și naționali. Analiza de profil
a companiei a relevat zone geografice de interes și
expertiză ale ELSACO în țări precum: Republica
Moldova, Belgia, Polonia, Rusia, Egipt, Qatar,
Dubai, Mauritius sau Turcia.

ELSACO SE IDENTIFICĂ PRACTIC CU
TRANZIȚIA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI LA
PRINCIPIILE PIEȚEI LIBER REGLEMENTATE.
CUM AȚI REUȘIT SĂ VĂ DEZVOLTAȚI ȘI
SĂ SUPRAVIEȚUIȚI RESIMȚITE DE PIAȚA
ROMÂNEASCĂ ÎN APROAPE 3 DECENII DE
ACTIVITATE?

MOLDOVA INVEST • MAI
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Ne-am concentrat permanent pe un domeniu pe
care l-am dezvoltat și completat cu multe alte procese, activități conexe, dar având permanent în minte
ideea inițială de eficiență energetică: centrale care
produc energie termică și electrică, contorizare, automatizare, sisteme SCADA, livrare de echipamente
speciale, software economic sau de proces pentru
toate domeniile și nu în ultimul rând cybersecurity.
Am dezvoltat în timp și domeniul hidroedilitar, rețele apă și canalizare, specializându-ne mult pe tratare/
epurare apă și servicii pentru companii – contorizare, digitalizare, detecția pierderilor de apă. Suntem
unul din pionii importanți în domeniul acesta din
România, având în vedere că detecția pierderilor de
apă, digitalizarea prin sistemele noastre de gestiune a
bazelor de date de la contoare sunt servicii pe care le
vindem în mai multe state din Europa și nu numai.
E adevărat că am rezistat în timp și că ne uităm cu o

anumită nostalgie în urmă, văd că marii mei competitori de altă dată astăzi nu mai sunt și că în piața de
servicii energetice am rămas 3-4 jucători importanți.

UNUL DIN ELEMENTELE DECISIVE
PENTRU O ACTIVITATE DE SUCCES ÎL
REPREZINTĂ RESURSA UMANĂ ȘI NIVELUL
EI DE CALIFICARE. SPUNEȚI-NE CUM VĂ
DESCURCAȚI ÎN ACEST SENS, AVÂND
ÎN VEDERE CĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI,
ACCENTUAT ÎN ZONA MOLDOVEI, LIPSA DE
FORȚĂ DE MUNCĂ, MAI ALES CALIFICATĂ,
A ÎNCEPUT SĂ FIE O PROBLEMĂ FOARTE
IMPORTANTĂ?

Puterea unei companii stă în tehnologia ei, dar mai mult stă în oameni și ceea ce se vede astăzi cu ochiul liber este că resursa umană
este una dintre cele mai importante resurse pe care orice companie
o are.
Nu este ușor să menții un colectiv puternic, mai ales în Nordul
Moldovei. Avem birouri în București, Cluj, Iași etc. și am făcut acest
lucru tocmai pentru a ne fi mai ușor să găsim competențe. Este de
asemenea adevărat că avem echipe de muncitori din Botoșani, dar și
echipe care lucrează cu noi în subcontractare, în întreaga țară.
Cel mai important lucru este respectul pe care îl avem față de angajații noștri, față de colaboratorii noștri.

CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE LUCRĂRI DIN
PALMARESUL ELSACO ȘI CE AU ÎNSEMNAT ELE PENTRU
COMUNITĂȚILE LOCALE?
Cele mai importante lucrări ale noastre sunt în domeniul energiei. La Oradea, care este un model de energetică urbană, am realizat
mai multe lucrări și menționez centrala în cogenerare și rețelele de
termoficare. Am făcut același lucru la Bacău – centrală și rețele de
transport. Sunt foarte multe companii de apă pentru care am făcut
partea de contorizare – sisteme de citire și facturare cu transmiterea
datelor în sistem integrat, modern. Cele mai mari proiecte în acest
domeniu sunt la București unde avem aproximativ 100.000 de contoare citite în sistem radio, cu toată filtrarea și protecția datelor, dar
pot menționa și Buzău, Piatra Neamț, Constanța, Iași.
Un proiect foarte interesant pe care îl realizăm ține de reabilitarea și
extinderea aducțiunii de apă de la Izvarna, la aproximativ 100 km de
Craiova, unde utilizăm o tehnologie nouă prin care nu se schimbă conducta, ci se introduce o altă conductă prin cea existentă, tehnologie pe
care o implementăm împreună cu o firmă din Polonia.
Mai pot menționa instalația de desulfurare de la
Iași, reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile
de la Slatina, rețelele de transport energie termică
din Timișoara, Vatra Dornei, București etc.

LA SFÂRȘITUL ANULUI TRECUT ȘI
ÎNCEPUTUL ACESTUI AN ÎN ROMÂNIA
S-A ÎNREGISTRAT O SITUAȚIE FĂRĂ
PRECEDENT, GENERATĂ DE CREȘTEREA
PREȚULUI LA UTILITĂȚI, FACTURILE
LA ENERGIA ELECTRICĂ ȘI GAZELE
NATURALE AVÂND CREȘTERI FOARTE
MARI. ACTIVÂND PE ACEASTĂ
PIAȚĂ, CUM VEDEȚI SITUAȚIA ȘI
PERSPECTIVELE, DIN POSTURA DE
CUNOSCĂTORI AI ACESTUI DOMENIU
ESENȚIAL PENTRU ÎNTREAGA SOCIETATE?

Este o greșeală politică imensă de
organizare la nivel național, să nu
știi să gestionezi energia,
elementul cel mai activ care nu
poate fi stocat și de care ai
nevoie zilnic. Trebuie să ne gândim
foarte serios cum ne organizăm pe
termen scurt și mediu.
VALERIU IFTIME
PREȘEDINTE AL GRUPULUI ELSACO
Situația va degenera foarte tare, mai ales pentru agenții economici
care nu au nicio formă de protecție. La micile companii e nenorocire, mulți stau la limita subzistenței. Prețul la energia electrică duce
la o tragedie la IMM-uri și fabrici care consumă energie consistent
în produsul finit. Cea mai mare greșeală e că nu am fost atenți la
prețul energiei și nu cred că vom ieși ușor din asta. Vor fi niște traume complicate din cauza faptului că nu am știut să gestionăm această trecere la piața liberă a energiei electrice. Nu văd decât o măsură
riguroasă, o intrare în reglementare, ceea ce înseamnă o negociere
cu UE, dacă se mai poate acum…
Prețul la energie bulversează tot, energia ne poate duce la acceptarea monedei euro, mai ales că ne va duce produsul la nivelul celui
european. Dacă astăzi traiul în Paris e de 5 ori mai scump decât în
Botoșani, așa este și la energie. Va trebui să creștem prețurile la produse, să creștem salariile, pentru a avea o viață echilibrată.
Pentru mine personal este o greșeală politică imensă de organizare
la nivel național, să nu știi să gestionezi energia, elementul cel mai
activ care nu poate fi stocat și de care ai nevoie zilnic. Trebuie să ne
gândim foarte serios cum ne organizăm pe termen scurt și mediu.

CARE SUNT DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE ALE ELSACO
PENTRU URMĂTORII 10 ANI?
Meseriile noastre, ale celor 4 acționari, sunt de electroniști si automatiști, dar ne-am convertit pe energetică. Am pus electronica și
automatizarea în energetică și asta duce până la digitalizare. Ceea
ce știm să facem foarte bine, e ceea ce se cere astăzi. Se cere energie regenerabilă, suntem într-o zonă a energiei regenerabile, știm să
proiectăm, să instalăm orice tip de energie regenerabilă: pompe de
căldură, energie verde (solară, eoliană, geotermală). Dacă vorbim
de eficiență energetică: contorizăm, gestionăm datele, transmitem,
avem cel mai bun soft de gestiune și știm ce înseamnă să utilizezi
datele în folosul consumatorului final.
Dacă vorbim de apă, avem cele mai moderne tehnologii pentru
detecția pierderilor de apă. În lume știm că 30% din apă se pierde,
consumul crește și apa este o resursă epuizabilă. Una din provocările viitoare va consta în gestionarea cât mai eficientă a rețelelor de
apă și avem o aplicație care funcționează în peste 200 de companii
din lume.
Și în viitor ne propunem să ținem sus ștacheta în domeniul eficienței energetice, decarbonării, reducerii pierderilor de apă și energeticii urbane. Avem idei, proiecte făcute, cum spunea și citatul ,
„Cine știe, face. Cine nu știe, învață pe alții să facă”, noi știm și să
predăm, sunt soluții oricare ar fi conjunctura. Dumnezeu nu vrea
să ne omoare, doar ne provoacă. Trebuie să muncim mult, să fim
echilibrați, să facem echipă.
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Cea mai mare provocare a Europei este această
bulversare a prețurilor. În România nu am fost
pregătiți pentru piața liberă, e ca și cum am accepta acum moneda euro. Astăzi gazul îl cumperi de
la noi sau din Franța, pe o piață care este aceeași,
doar că la noi prețul a crescut de la 100 de lei la 400
de lei MW, în Franța prețul s-a dublat, de la aproximativ 200 de lei, acum este 400.
La energia electrică este mult mai complicat, nu
am fost pregătiți și trebuia să fim. Am greșit foarte
mult că nu am avut producție și astăzi în balanța
noastă de curent electric noi producem 7000 de
MW și consumăm 8000, ca atare trebuie să luăm
energie din altă parte, se numește energie marginală, care spune prețul. Dacă noi aveam producători
de energie electrică în surplus, capacitați, lucrurile
ar fi stat diferit.

”

BOTOȘANI

INVESTIȚII PRIVATE

Grupul LEIER își extinde activitatea în Iași prin
investiția de peste 20 mil. euro
într-o secție de prefabricate din beton

”

„În anul 2018, fabrica de
materiale ceramice pentru
zidărie a devenit parte a
Grupului Leier și a început un
amplu proces de reorganizare
și dezvoltare. Din acel
moment, am reconstruit clădiri
administrative, am reorganizat
spațiul de depozitare și am
realizat o importantă investiție
într-o secție de prefabricate din
beton, pe care o vom inaugura
pe parcursul acestui an.”
Adrian Minzat, Manager General Leier Iași

Fabrica de cărămidă de la Iași, parte a
Grupului Leier din anul 2018 a beneficiat de
multiple investiții în vederea extinderii activității. Adrian Minzat, Manager General
Leier Iași, declară că investiția depășește 20
milioane de Euro și este menită să deservească
zona de sud-est a țării cu elemente prefabricate din beton.
Leier este unul dintre principalii jucători ai pieței materialelor Adrian Minzat,
Manager General Leier Iași de construcții
de la nivel național, activ în 7 state europene
în domeniul producției de materiale pentru
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construcții, comercializării și service-ul autovehiculelor premium, în cel imobiliar și al
confecțiilor metalice / ingineriei mecanice.
La nivel național, compania își derulează activitatea în 4 unități de producție, după cum
Managerul General afirmă. „Leier Unirea
este prima unitate de producție a Grupului
în România, o investiție din anul 2004 unde
se produc elemente vibropresate din beton
precum dale, pavele și sisteme de canalizare.
Preluarea fabricii de la Iași, un important
producător de materiale ceramice pentru
zidărie cu o rețea proprie de distribuție la

nivel național s-a realizat în anul 2018.
Expansiunea Grupului a continuat în 2020
prin integrarea singurului producător de
țiglă ceramică și zidărie din Sighișoara și
inaugurarea în 2021 a unei investiții de tip
Greenfield la Câțcău, în județul Cluj, o unitate producătoare de elemente vibropresate
din beton.”
La nivel de Grup, Leier importă produse precum coșuri de fum, elemente de tip Durisol
sau alte materiale pentru construcții care deservesc piața din România cu soluții complete
pentru construcții.

13
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Primele două proiecte Family Market, investiții
de 17 milioane de euro, vor fi inaugurate în acest
an de compania IULIUS, în Bucium și Miroslava
un concept nou, care facilitează valorificarea optimă a timpului şi reprezintă o platformă de susţinere a antreprenorilor locali.
Family Market este un format de retail de proximitate,
cu dimensiuni mai reduse decât cele ale proprietăţilor pe
care le-am dezvoltat până acum, însă calibrat pe cerinţele de
consum a două zone satelit din jurul Iaşului, cu densitate
foarte mare – cartierul Bucium şi comuna Miroslava.
Dezvoltarea rapidă a orașului și a judeţului Iași a dus la o
creștere demografică, dar în același timp și la una a nevoilor comunităţilor în expansiune. Zonele care s-au dezvoltat puternic în ultimii ani au nevoie de servicii de bază, în
proximitate, spaţii de relaxare și eficienţă. Iar mixul de profile şi facilităţi gândit pentru Family Market va răspunde
acestei nevoi. Astfel, proiectele din Bucium şi Miroslava
vor include un supermarket Auchan şi un număr mare de
producători naţionali şi locali, cu servicii utile, precum: băcănie, carmangerie, brutărie, cofetărie, coffee shop, librărie,
florărie, pet shop, produse pentru casă, fashion şi altele. În
plus, atracţia va fi o zonă verde, amenajată cu arbori și arbuști, alei de acces și de promenadă, un spaţiu care invită
la relaxare în aer liber și care aduce „verdele” acolo unde
comunitatea este deja.
Ambele proiecte vor fi inaugurate în acest an şi presupun o
investiţie totală de 17 milioane de euro, realizată cu sprijinul unei finanţări bancare acordate de CEC Bank

F

Family Market va aduce o premieră în Iași şi anume
brandul Sinsay, care va deschide câte un magazin în
proiectul de la Bucium şi în cel de la Miroslava. Sinsay,
parte a grupului polonez de modă LPP, va avea locaţii
cu suprafeţe de aproximativ 1.000 mp fiecare, oferta
retailerului internaţional incluzând îmbrăcăminte și
accesorii pentru copii, femei și bărbaţi, precum și
articole pentru casă și produse de înfrumuseţare.
RADU PÂRLEA
MANAGER FAMILY MARKET
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CONCEPTUL FAMILY MARKET ACOPERĂ TREI
DIRECŢII IMPORTANTE: VARIETATE DE SERVICII ÎN
PROXIMITATE, ECONOMIE DE TIMP ȘI CONFORT. FAMILY
MARKET BUCIUM VA FI ȘI O DESTINAŢIE PENTRU
TIMPUL LIBER AL LOCUITORILOR. CUM AU PRINS
CONTUR ACESTE PROIECTE?
Radu Pârlea, Manager Family Market: Anul trecut, am făcut
un pas important pentru diversificarea portofoliului companiei
IULIUS şi am demarat construcţia a două proiecte care au la bază

FAMILY MARKET BUCIUM ESTE INTEGRAT
ÎNTR-UN PROIECT REZIDENŢIAL ÎN DEZVOLTARE
ȘI PROMITE PRODUSE SĂNĂTOASE, MEREU
FRESH, DE LA PRODUCĂTORII LOCALI.
PROIECTUL VIZEAZĂ O CONCENTRARE
ARMONIOASĂ A UNOR SERVICII NECESARE
ORICĂREI COMUNITĂŢI MODERNE PRECUM
CAFENELE, MAGAZINE, COAFOR, FLORĂRIE,
FARMACIE ETC. VOR EXISTA ȘI APROXIMATIV
145 LOCURI DE PARCARE. CUM CREDEȚI CĂ VA
FI PRIMIT ACEST PROIECT DE CĂTRE NUMEROȘII
LOCUITORI AI ZONEI BUCIUM – VIȘANI
– DOBROVĂȚ?

Radu Pârlea: Family Market Bucium este integrat într-un proiect
rezidenţial în dezvoltare, care aparţine altei companii, ce nu face
parte din grupul IULIUS.
Prin proiectele dezvoltate până acum, IULIUS a demonstrat că
are capacitatea de a crea concepte atractive din punct de vedere
comercial şi social, care răspund cerinţelor reale ale clienţilor din
arealul în care sunt dezvoltate. Cu siguranţă, Family Market va fi
foarte bine primit de locuitorii din cartierul Bucium şi din proximitate – Vişani, Bârnova, Păun -, întrucât va facilita accesul acestei
comunităţi în dezvoltare la servicii cotidiene inexistente în zonă şi
de care chiar au nevoie, limitând dependenţa de mașină și oferind
economie de timp.

IAȘI

Ambele proiecte Family Market au debutat cu o etapă de consultare pe site-ul family- market.ro, locuitorii fiind invitaţi să ne
transmită sugestiile privind serviciile
și facilităţile pe care și le doresc aproape de casă. Am primit sute de mesaje,
pe care le-am luat în calcul când a fost
gândit mixul de chiriași”.
Family Market reprezintă şi o platformă de susţinere a celor care au pus
bazele propriului business și care vor
să ofere clienţilor produse autohtone,
de calitate. Antreprenorii români au o
prezenţă preponderentă în ambele proiecte și ne bucură răspunsul favorabil al
business- urilor locale. Atât în Family
Market Miroslava, cât și Bucium vor
fi prezenţi: Kosarom, La Sibieni, La
Bottega, La Ciambella, Teo`s Cafe,
Omniclean, Dr. Max, Schimbu’ Trei și
Inmedio.
Alte nume prezente în Family Market
Bucium vor fi mai fi: Spartan, Frișcot,
Atipic Barbershop, Prisaca Bârnova,
Pro TeL (cu accesorii GSM), Flower
Boutique, Optica RA și producătorul
de chei Silca.

de aici este un răspuns la nevoile dezvoltării urbane care are loc
dincolo de limita teritorială a Iaşului. Ne-am propus să dezvoltăm
cele două proiecte Family Market acolo unde sunt comunităţi cu densităţi
mari de populaţie, care se dezvoltă rapid, la marginea orașelor sau în comunele din imediata vecinătate, datorită
modificării cerinţelor pe care o familie
le are, unele intensificate și de contextul pandemic, de a avea spaţiu, liniște și
timp dedicat familiei.
Proiectul este realizat în parteneriat cu
Primăria Miroslava.
Investiţia va integra un supermarket
Auchan, brandurile Sinsay şi Pepco,
precum și un mix de produse și servicii
personalizat pe dorinţele locuitorilor
din zonă, oferit, în mare parte, de antreprenori locali, ca şi în cazul proiectului de la Bucium. Pe lângă Kosarom,
La Sibieni, La Bottega, La Ciambella,
Teo`s Cafe, Omniclean, Dr. Max,
Schimbu’ Trei și Inmedio, alte opţiuni
vor fi nume precum Meat Concept
Store, Blanca, Saria, Mado, Agroland,
Praxis, Autopit, Papiro, Lisnic Coafor
& Barbershop, Contakt GSM şi plafarul Cătina.

Dezvoltarea rapidă a orașului și a
județului Iași a dus la o creștere
demografică, dar în același timp și la una
a nevoilor comunităților în expansiune.
Zonele care s-au dezvoltat puternic în
ultimii ani au nevoie de servicii de bază,
în proximitate, spații de relaxare și
eficiență. Iar mixul de profile şi facilități
gândit pentru Family Market va răspunde
acestei nevoi

CE VA OFERI FAMILY
MARKET MIROSLAVA?
Radu Pârlea: Peste 180 de locuri de
muncă vor fi create prin investiţia de la
Miroslava. Şi proiectul Family Market

RADU PÂRLEA
MANAGER FAMILY MARKET
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Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia,
un concept inovator, unic în România
Arcadia – Spitale și Centre Medicale, cea mai mare rețea medicală din Nord-Estul
României, va lansa, la începutul anului viitor, Spitalul de Recuperare Medicală
Arcadia, un concept inovator pentru recuperarea medicală a pacienților români și
nu numai. Serviciile medicale de recuperare vizează specialitățile de neurologie,
cardiologie, ortopedie, neurochirurgie (pre și post intervențional) precum și de
pneumologie.

S

Situat la 10 kilometri de Iași, într-o regiune cunoscută pentru suprafața generoasă de pădure, în comuna
Bârnova, spitalul este dedicat pacienților cu afecțiuni
post traumatice, musculoscheletale, reumatice, cardiovasculare, neurologice sau respiratorii care au nevoie de
recuperare medicală pentru a-și redobândi mobilitatea și
capacitatea de a se deplasa și mișca independent.
Situată pe un teren de aproape 20 000 mp, structurată pe
5 nivele, cu o suprafață de peste 6 000 de metri pătrați,
clădirea spitalului permite realizarea unui circuit unic
pentru o recuperare medicală optimă.
Cu o investiție inițială de peste 10 milioane de euro,
Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia este un
concept integrat care conține o bază de tratament unică
în Europa, cu un open-space de peste 1 500 de mp, dotată cu echipamente de top, tehnologii inovative și robotică de ultimă generație. Pe lângă procedurile personalizate de tratament, Spitalul introduce un nou concept de
nutriție și imprimă noi modele de comportament, toate
pentru o recuperare complexă a pacienților.

Soluție de recuperare
medicală complexă
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Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia reprezintă cea
mai complexă soluție pentru recuperare medicală din
țară și din regiunea Europei de Est, realizată la standarde
de excelență și puțin probabil de replicat în următorii 10
ani. Principalele elemente distinctive includ tehnologia
robotizată de ultimă generație, echipa medicală cu experiență internațională și capacitatea extinsă de internare,
în rezerve cu un înalt grad de confort.
Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia reprezintă
o soluție complexă de recuperare pentru pacienții cu
afecțiuni post traumatice, musculoscheletale, afecțiuni
reumatismale inflamatorii, cardiovasculare, respiratorii,
afecțiuni neurologice și neuromotorii.
Baza de recuperare integrată este dezvoltată pe baza unui
circuit unic și a unor procese personalizate pentru terapii
de recuperare în grup, dar și în sesiuni private. De asemenea, sesiunile pot fi realizate și în exterior, pe terasă sau în
grădina spitalului, amenajată prin proiectele designerilor
italieni și aflată chiar în mijlocul naturii, element adjuvant important în recuperarea la nivel psihic.
Proiectată sustenabil, cu respect față de mediu, baza
de recuperare facilitează diminuarea consumului de
energie în cazul ședințelor individuale suplimentare de
recuperare.
Întreg spitalul beneficiază de dotare cu echipamente

IAȘI

pentru sterilizarea aerului, similare cu cele
ce pot fi regăsite, în general, doar în sălile de
operație.

Tehnologie medicală
robotizată de ultimă generație
Baza de tratament „state of the art” este proiectată cu accent pe șapte zone principale: recuperare robotizată, evaluare și recuperare funcțională, izokinezie, fizioterapie, realitate virtuală.
kinetoterapie și terapie ocupațională.
Sistemele medicale din Spitalul de Recuperare
Medicală Arcadia sunt bazate pe factorii esențiali în recuperare: intensitate mare, modalitate
de tratament adaptată și funcțională, o terapie
motivantă și antrenantă pentru pacient.
Spitalul de Recuperare Medicală
Arcadia introduce principiul de
„continuum” în recuperare conform
căruia pacientul este preluat încă din
stadiile incipiente, acute, crescând
șansele de recuperare.
Pe lângă tratamentul eficient, monitorizarea progresului este posibilă datorită softurilor specializate,
integrate în sistemul ARBO, care
au drept scop asistarea particularizată a pacientului, în funcție
de necesități, înregistrând fiecare
pas înainte și readaptând întregul
sistem. În acest fel, se generează
un singur protocol de tratament

”

pentru fiecare pacient, care combină inovativ
toate informațiile
generate de sistemele robotizate.
Sistemul
nervos
construiește schema de mișcare și o
ajustează în funcție
de informația senzitivă. O informație
senzitivă corectă va
determina un răspuns motor apropiat celui fiziologic
chiar și în cazul pacienților diagnosticați cu
afecțiuni la nivelul acestei funcții, indiferent de
cauză (neurologică, traumatică sau degenerativă). Sistemele robotizate pentru recuperarea
mersului, sistemele robotizate cu funcție de
evaluare și tratament al afecțiunilor neurologice
ale membrelor superioare, sistemul de tip exoschelet cu funcție de evaluare și tratament a
afecțiunilor neurologice ale membrelor superioare sunt bazate pe aceleași principii, care
conferă caracterul unic al acestei platformei de
recuperare: evaluare, tratament intens, adaptat
și motivant, în realitate augmentată, cu monitorizarea progresului și feedback.
Un alt sistem special, bazat pe vibrație focalizată, creează iluzia de mișcare, menținând
memoria kinestezică și modelând răspunsul
motor, împiedicând deprogramarea motorie.
Echipamentele de stimulare electrică oferă un
antrenament funcțional atât pentru membrele superioare, cât și pentru cele inferioare. De
la mers la activități zilnice, acestea realizează o

DAN FITERMAN
DIRECTOR GENERAL ARCADIA – SPITALE ȘI CENTRE MEDICALE

Expertiză și standarde
medicale de elită
Echipa medicală este formată din medici de elită
din țară și din străinătate, kinetoterapeuți și ingineri specializați în robotică medicală.
Abordarea inovativă este susținută prin accesul
direct la tehnologie inovatoare, dar și de o componentă complementară, concentrată pe recuperarea psihologică a pacienților.
Scopul întregului plan de recuperare medicală
personalizat constă în obținerea de rezultate recuperatorii optime, cu efort susținut și asistat de
biotehnologie și robotică, în timp cât mai scurt.
Acest întreg proces este susținut de îmbinarea
inovativă și într-un raport eficient al terapiilor
tradiționale de recuperare cu terapiile revoluționare, în beneficiul pacientului.

Abordare medicală
integrată
Atmosfera creată în Spitalul de Recuperare
Medicală Arcadia sporește confortul și facilitează recuperarea pacienților prin soluții complementare terapiilor medicale – de la alimentația
specială la socializarea într-un mediu verde, care
permite o recuperare de succes atât fizică, cât și
psihică. Designul biofilic reactivează conectarea
cu mediul natural și susține ideea de vindecare
holistică.
În plus, Spitalul de Recuperare Medicală
Arcadia încorporează un element unic de reintegrare după procesul de recuperare, prin
casa-replică locuinței pacientului, situată în
mijlocul naturii și în incinta spitalului. Acest
pas important permite experimentarea și înțelegerea în profunzime a modului de viață care
va trebui adoptat și după externare pentru a
menține efectele recuperării (paturi înalte, bare
de susținere la duș și alte obiecte similare care să
sprijine recuperarea obținută) și implică familia
în procesul de reîntoarcere la viața normală a
pacientului.
Întregul concept, dezvoltat într-un interval
de 5 ani, reprezintă un răspuns important
pentru pacienții care au nevoie de recuperare
medicală la cele mai înalte standarde. Spitalul
de Recuperare Medicală Arcadia, reper în domeniu, va fi inaugurat în prima parte a anului 2022 și este parte importantă a Rețelei
Medicale Arcadia, lider în sănătate în Regiunea
de Nord-Est.
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Știm că pacienții aleg Arcadia – Spitale
și Centre Medicale pentru că înțeleg că
au astfel acces la un nou tip de sistem de
sănătate, unul care pune nevoile lor pe
primul loc. Iar acest lucru înseamnă un
program complex și continuu de dezvoltare,
pe baza unei strategii pe care o proiectăm
în urma analizei atente a pieței serviciilor
de sănătate, a inovațiilor în acest domeniu
și a semnalelor pe care le primim de la
profesioniști și pacienți. Prin acest Spital
unic în țară și în regiune oferim o soluție
importantă pentru pacienții care au nevoie
de recuperare medicală, pentru reintegrarea
lor cu succes și pentru o mai bună calitate a
vieții.

stimulare funcțională, activând musculatura
într-o secvență specifică pentru
a îndeplini un scop determinat.
Sistemele pentru membrul inferior sunt dotate cu un mecanism
de identificare tridimensională a
poziției și un algoritm de învățare
a activității pacientului. Aceste
procese permit stimularea la momentul potrivit, personalizat, fără
a fi necesare modificări constante
externe sau accesorii suplimentare.

INVESTIȚII PRIVATE

Rețeta de succes din spatele
MARELVI IMPEX Suceava : de la zero la
80 milioane euro

MARELVI IMPEX ESTE O COMPANIE
CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
DE APROAPE TREI DECENII, DEVENIND
UN DISTRIBUITOR DE ELECTROCASNICE
IMPORTANT LA NIVEL NAȚIONAL. CARE
ESTE POVESTEA ACESTEI COMPANII DE
SUCCES, CARE A FOST IDEEA CARE A DAT
NAȘTERE, IATĂ, UNUI BRAND DE SUCCES?

P

Povestea Marelvi a început în anul 1995,
moment în care am luat decizia de a intra în
antreprenoriat. Compania a început cu un mic
magazin alimentar, apoi comercializarea materialelor de construcții. A fost un moment în
care am avut de ales între benzinării, dezvoltarea
materialelor de construcții sau comercializarea
apartaturii electrocasnice. Decizia a fost pentru
cea din urmă, ajungând astăzi de la zero la o
cifră de aproximativ 80 milioane de euro.

CARE ESTE ÎN PREZENT ACTIVITATEA
PRINCIPALĂ A COMPANIEI MARELVI?
Dacă la început s-au testat mai multe domenii,
pe parcurs s-a luat decizia de a rămâne în comercializarea produselor electronice și electrocasnice. Astăzi, deși activitatea este aceeași, compania este la un alt nivel. Vorbim de un număr
însemnat de branduri și categorii de produse
comercializate, de canale diferite de distribuție,
de acoperire națională și de retail propriu, atât
online cât și offline.

CUM A EVOLUAT COMPANIA MARELVI
ȘI CUM A REUȘIT SĂ ÎȘI CREASCĂ CIFRA
DE AFACERI, ȚINÂND SEAMA CĂ PIAȚA
DE DESFACERE ESTE UNA MARCATĂ ÎN
ROMÂNIA DE O PUTERE DE CUMPĂRARE
DESTUL DE IMPREVIZIBILĂ, DE LA UN AN
LA ALTUL?
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Anii de început au fost marcați de creșteri semnificative ale industriei și puterii de cumpărare.
În același timp, economia era extrem de volatilă,
activăm pe o piață imatură care putea oferi surprize în orice moment. Un bun control financiar al businessului, o implicare permanentă a
mea și a familiei în business au dus la continuitate, creștere, siguranță și încredere în companie, atât din partea partenerilor de business, cât
și a angajaților. Au fost ani grei, cu sacrificii și
provocări, obstacole și satisfacții, dar mă uit astăzi în spate la anii în care am reușit, de la an la
an, să transformăm o companie de la zero, la un
business de succes pe care să îl pot preda la un
moment dat generațiilor viitoare.

”

România a rămas în urmă la capitolul infrastructură,
iar regiunea Moldovei suferă foarte mult din acest
punct de vedere. Pentru a fi competitivi e obligatoriu
să avem o legatură rapidă, o autostradă care să ne
lege de Occident

CUM VĂ AFECTEAZĂ CREȘTEREA
PREȚURILOR LA ENERGIE ELECTRICĂ ȘI
GAZE NATURALE CARE AU MARCAT ACEST
DEBUT DE AN?
Anul trecut a fost un an plin de provocări. A
trebuit să facem față multor schimbări și creșteri de prețuri, de la combustibili, evoluția nefavorabilă a cursului valutar în cazul importurilor, până la creșterea costurilor cu transportul
maritim, întârzieri de marfă, blocaje, dar și costurilor cu materiile prime. Un an al scumpirilor
în lanț și al unor previziuni greu de făcut per total business. Anul acesta într-adevăr debutează
cu creșteri de preț la energie. Este evident că în
aceste perioade este afectată profitabilitatea, iar
cele mai multe companii suferă. Vom încerca să
ajustăm businessul în concordanță, va trebui să
transferăm o mare parte din aceste costuri în
costul produselor și serviciilor. Oricum, va fi
un an în care vor suferi și companiile și clientul.

DANIELA BIZGAN - MARELVI
CARE ESTE PROIECȚIA INVESTIȚIILOR
MARELVI IMPEX PENTRU ANUL 2022?
În anul 2022 vom investi în oameni, în dezvoltarea programelor IT și de business intelligence,
lucruri care ne vor îmbunătăți procesul decizional și controlul businessului în timp real, dar
vom investi și în logistică, în promovarea brandurilor proprii și în rețeaua proprie de retail.

RĂSPUNDE INFRASTRUCTURA
RUTIERĂ DIN REGIUNEA MOLDOVEI
NEVOILOR DE BUSINESS?
În nici un caz . România a rămas în urmă la capitolul infrastructură, iar regiunea Moldovei suferă
foarte mult din acest punct de vedere. Pentru a fi
competitivi e obligatoriu să avem o legatură rapidă, o autostradă care să ne lege de Occident și de
capitala României care generează aproape 50%
din Produsul Intern Brut al României.
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Proces continuu de extindere și dezvoltare
pentru DORNA MEDICAL. Din această toamnă
intră pe piața medicală a Iașului

”

Suntem consumatori
destul de mari de energie
electrică, aparate care nu
se pot opri, iar facturile
cresc în fiecare lună cu
500-600%. Sperăm în
intervenția guvernului
pentru a opri aceste
speculații la bursă.
RODICA BOCA
MANAGER GENERAL DORNA MEDICAL

Î

ÎN DATA DE 3 AUGUST 1998, RODICA ȘI ROMAN
BOCA AU INTRAT ÎN ISTORIA ANTREPRENORIATULUI
MEDICAL DIN JUDEȚUL SUCEAVA PRIN DESCHIDEREA
PRIMULUI LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE DIN ORAȘUL VATRA DORNEI. CEI DOI AU PUS BAZELE UNEI AFACERI DE FAMILIE ÎN CARE DECLARĂ CĂ AU CREZUT ÎNCĂ
DIN PRIMA ZI. DE ATUNCI, ACEASTĂ AFACERE A EVOLUAT
SUBSTANȚIAL. PENTRU MOLDOVA, AZI, DORNA MEDICAL
REPREZINTĂ O AFACERE DE SUCCES CARE CUPRINDE 3
LABORATOARE MEDICALE, 14 PUNCTE DE RECOLTARE, 3
CENTRE DE IMAGISTICĂ, O POLICLINICĂ ÎN SUCEAVA DAR
ȘI ÎN ALTE PĂRȚI ALE ȚĂRII, PRECUM CENTRELE DIN JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD, JUDEȚUL MUREȘ. ZILNIC 300
DE ANGAJAȚI VIN ȘI PLEACĂ DE LA MUNCĂ DIN CENTRELE
DORNA MEDICAL.

Roman BOCA, administrator Dorna Medical:
În momentul de față, la Iași se lucrează, sperăm
noi că în toamna acestui an să definitivăm investiția. Au fost mai multe necunoscute, care nu ne-au
permis să avem parcursul pe care ni l-am propus.
Referitor la județul Maramureș, acum se lucrează
la deschiderea de noi puncte de lucru în mai multe localități urbane din județ, urmând investiția în
Municipiul Baia Mare.

DIN 2020 ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT,
SĂNĂTATEA A ȚINUT PAGINĂ ÎNTÂI A
ZIARELOR ȘI A VIEȚII DE ZI CU ZI, ÎN
CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19.
TESTELE, ANALIZELE, VACCINAREA AU
FOST O PROVOCARE PENTRU MEDIUL
DE AFACERI DE PROFIL. CARE A FOST
STRATEGIA DORNA MEDICAL ÎN ACEȘTI
ANI PANDEMICI? CE V-A INDIVIDUALIZAT
ÎN RAPORT CU ALTE AFACERI DE PROFIL?
R.B: Cred că Dorna Medical s-a individualizat
prin implicarea în această perioada dificilă pentru toți, în diagnosticarea pacienților COVID
19 prin toate metodele disponibile pe piață,
inclusiv RT-PCR în laboratoarele de biologie
moleculară ale societății.

CLINICILE PRIVATE SUNT O
ALTERNATIVĂ PENTRU TOT MAI MULȚI
ROMÂNI CARE NU POT BENEFICIA DE
SERVICIILE INSTITUȚIILOR SANITARE
DE STAT, LA CARE CONTRIBUIE PRIN
ASIGURĂRI MEDICALE.
TOTUȘI, CEI CU VENITURI MICI PLEACĂ DE
LA PREMISA CĂ „LA PRIVAT, PLĂTEȘTI,
DACĂ AI BANI, DACĂ NU, STAI ȘI AȘTEPȚI”.
CARE ESTE PROFILUL PACIENȚILOR
CARE ACCESEAZĂ SERVICIILE MEDICALE
OFERITE DE DORNA MEDICAL?

”

R.B: Clinicile private și sistemul de sănătate
privat în ansamblul lui este accesibil pentru toți
pacienții indiferent de veniturile pe care le au,
cu condiția să fie asigurați iar cererea de investigație pe care o fac trebuie să fie contractată
cu Casele de aigurari de sănătate. Există servicii
medicale care nu sunt contractate fiindcă prețurile oferite de către asigurători sunt sub prețurile de cost, astfel pacienții care le solicită sunt
nevoiți să le plătească.

PERSPECTIVA PRIVATIZĂRII
SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE
REPREZINTĂ O DISCUȚIE AMPLĂ CU
FOARTE MULTE VARIABILE. ANALIZELE
DE PROFIL INDICĂ CĂ ASIGURĂRILE
PRIVATE DE SĂNĂTATE ÎNCĂ NU SUNT
CORESPUNZĂTOR ADAPTATE LA GRADUL
DE EDUCAȚIE/PERCEPȚIE AL ROMÂNILOR.
CUM APRECIAȚI RELAȚIA PE CARE O
AVEȚI CU CASELE DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE DIN LOCALITĂȚILE ÎN CARE
VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA? CUM
RESIMȚIȚI IMPACTUL CRIZEI FACTURILOR
LA ENERGIE ȘI LA GAZE NATURALE
DECLANȘAT ÎN DEBUTUL ANULUI 2022?
R.B: Groaznic, vă puteți închipui că suntem consumatori destul de mari de energie electrică, aparate care nu se pot opri, iar facturile cresc în fiecare
luna cu 500-600%.
Sperăm în intervenția guvernului pentru a opri
aceste speculații la bursă.
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ÎN 2021, AȚI PREZENTAT PUBLIC
PERSPECTIVA DESCHIDERII UNEI
POLICLINICI ÎN IAȘI. ÎN PLUS, V-AȚI
PROPUS SĂ TRECEȚI CARPAȚII, PENTRU
O INVESTIȚIE DE PROPORȚII, 5 MILIOANE
DE EURO, LA BAIA MARE. CARE ESTE AZI
STADIUL ACESTOR INVESTIȚII?

ROMAN BOCA
ADMINISTRATOR DORNA MEDICAL

INVESTIȚII PUBLICE

Să cunoaștem județul Suceava!
Strategii, proiecte, investiții

ANUL 2021 S-A ÎNCHEIAT. A FOST
PRIMUL AN AL CADRULUI BUGETAR
MULTIANUAL 2021-2027, ADOPTAT
DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI
PRIMUL AN AL ACTUALULUI MANDAT
AL CONDUCERII C.J. SUCEAVA. CARE
ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR DIN
FONDURI EUROPENE DEPUSE DE C.J.
SUCEAVA?
Ghe. FLUTUR, Președintele Consiliului
Județean Suceava: Avem peste 20 de proiecte
care sunt în faza de implementare.
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Poate unul din cele mai ambițioase proiecte ale etapei în care ne aflăm este realizarea variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului,
proiect la care studiul de fezabilitate contractat
de Consiliul Județean are termen de finalizare
luna aprilie 2022. Deja suntem în faza de stabilire a traseului definitiv iar, în paralel, Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR) a lansat achiziția publică
pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de mare viteză Suceava – Vatra Dornei,
cu termen de finalizare tot aprilie 2022, drum
care va îngloba și varianta ocolitoare. Asfel, gândim să legăm municipiul capitală de județ de
polul turistic Gura Humorului – Câmpulung

Consiliul Județean Suceava își propune să acceseze toate
mecanismele de finanțare de care dispune PNRR și
pentru care va avea calitatea de “actor” eligibil. În acest
sens vor fi întocmite și prezentate ministerului de resort
la timpul potrivit fișele de proiect pentru un număr de 17
mari proiecte cu o valoare estimativă ce depășește 700
milioane de euro.
GHEORGHE FLUTUR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA
Moldovenesc – Vatra Dornei, ceea ce va duce la
o dezvoltare și o mai bună legătură de la est la
vest a județului și a localităților situate în apropierea viitoarei Autostrăzii a Nordului.
Pe Programul Operațional Asistență
Tehnică (POAT) am contractat documentația necesară realizării a 3 proiecte de modernizare a unor drumuri județene, DJ177C
Păltinoasa-Valea Moldovei, DJ 209A Fălticeni
– Horodniceni - Cornu Luncii – Malini –
Slatina și DJ209B Malini-Văleni (un total de
67,025 km).
În zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți
avem 2 proiecte aflate în faza de implementare
pe infrastructură rutieră, respectiv 2 drumuri

în oglindă Shepit (UA) – Izvoarele Sucevei
(RO) și Izvoarele Sucevei (RO) – Shepit (UA).
Astfel, îmbunătățim accesibilitea în această regiune transfrontalieră, mobilitatea populației,
a bunurilor și a serviciilor, în vederea stimulării
dezvoltării economice durabile prin reabilitarea/modernizarea a 3 km de drum din județul
Suceava și conectarea comunitățiilor din zona
de proximitate a drumului.
Aș continuă cu un proiect de o importantă
deosebită, este vorba de Axa Rutieră Strategică
1: Iași – Suceava. Este un proiect ambițios, care
leagă nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est
de partea de est a acesteia, care-și dorește îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației,
bunurilor și serviciilor, în vederea dezvoltării

SUCEAVA

economice durabile, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere interjudețene, drumuri care
asigura conectivitatea directă sau indirectă cu
rețeaua TEN-T a 22 de unități administrativ
teritoriale pe care axa le tranzitează.
Să nu uităm de Aeroportul “Ștefan cel
Mare”, această cale de acces aerian în Bucovina
și locul pe unde în 2021 au tranzitat peste
430.000 de pasageri, lucru cu care ne mândrim.
Aici am lansat un proiect european prin
POIM de “Creștere a gradului de securitate și siguranță” prin care se urmărește
menținerea și creșterea gradului de siguranță și securitate a operațiunilor aeriene,
pasagerilor și bagajelor, asigurarea securității traficului aerian, procesarea pasagerilor și a aeronavelor conform capacităților
construite și programelor de zbor.

prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL), apoi 20 milioane lei pe câteva obiective importante ce se vor derula din veniturile
proprii ale consiliului județean, 2,7 milioane
lei pentru documentația necesară realizării
centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului
și a unui pasaj de subtraversare care să asigure
legătură între spitalul nou și spitalul vechi din
Municipiul Suceava.

premisele funcționarii unui hub de medicină în
domeniul oncologic - radioterapie.
La școlile speciale de sub autoritatea Consiliului
Județean Suceava alocăm peste 3 milioane lei din
fonduri proprii și 9,1 milioane lei din fonduri
europene pentru reabilitarea și modernizarea
clădirilor și a spațiilor de cazare. Avem un proiect
ambițios, acela al realizării unui campus școlar la
Școala Specială de la Bivolarie, unde învață copii
cu deficiențe de auz, investiția fiind în linie dreapta la Compania
Națională de Investiții.
Începem un nou terminal cargo
la Aeroportul Ștefan cel Mare
din Suceava și accesăm din fonduri europene, POIM, surse de
finanțare pentru un proiect de
creștere a siguranței și securității
desfășurării activităților specifice pe aeroport.

Bugetul anului 2022 este un buget
al dezvoltării, cu un procent de 54%
din totalul bugetului, alocat pentru
investiții, respectiv peste 60 milioane
euro din totalul de 153 milioane euro.
Investițiile cele mai importante vor
fi pe drumuri, la spitalul județean și
la aeroport, dar nu în ultimul rând la
școlile speciale.

În domeniul colaborării transfrontaliere avem în derulare câteva proiecte ambițioase. Încep cu Smart Travel Bucovina
care are ca scop dezvoltarea infrastructurii TIC (Tehnologia Informației și
Comunicațiilor) din Județul Suceava și
Regiunea Cernăuți prin dezvoltarea unei
aplicații mobile pentru telefoane smartphone și tablete care va fi folosită pentru a
furniza informații utile și pentru a promova cultura și turismul în aceste zone.
În domeniul parcurilor industriale, științifice și tehnologice, implementăm cu finanțare
europeană 2 proiecte.

Gheorghe FLUTUR: Bugetul anului 2022
este un buget al dezvoltării, cu un procent de
54% din totalul bugetului, alocat pentru investiții, respectiv peste 60 milioane euro din totalul
de 153 milioane euro. Investițiile cele mai importante vor fi pe drumuri, la spitalul județean
și la aeroport, dar nu în ultimul rând la școlile
speciale.
La drumuri vom avea o finanțare de peste 80
milioane lei, pentru 8 drumuri care se realizează

Bugetul de dezvoltare pentru spitalul județean
va conduce la investiții importante dintre care
un nou spital de oncologie, clădirile monobloc
pentru spitalul de infecțioase și de pediatrie.
Arăt faptul că la spital în acest an printr-un parteneriat public-privat se finalizează un centru de
radioterapie care alături de investițiile consiliului
județean în laboratorul de medicină nucleară și
de proiectul cu noul spital de oncologie creează

Gheorghe FLUTUR: Consiliul Județean
Suceava își propune să acceseze toate mecanismele de finanțare de care dispune PNRR și
pentru care va avea calitatea de “actor” eligibil.
În acest sens vor fi întocmite și prezentate ministerului de resort la timpul potrivit fișele de proiect pentru un număr de 17 mari proiecte cu o
valoare estimativă ce depășește 700 milioane de
euro. Aceste proiecte ating așadar multe domenii
de dezvoltare ale județului, începând de la sănătate, continuând cu infrastructură de drumuri,
turism, parcuri industriale, acordând o atenție
sporită digitalizării în domeniile enumerate.
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CARE ESTE PROIECȚIA
INVESTIȚIILOR PUBLICE PENTRU
ANUL 2022 LA NIVELUL JUDEȚULUI
SUCEAVA?

Dacă la acestea adăugăm peste 200 milioane
lei pentru proiectele cu finanțare din fonduri
europene pe drumuri și încă 70 milioane lei pe
care le alocăm în acest an pentru reparații pe
drumurile județene, obținem o anvelopa financiară de aproape 400 milioane lei pentru dezvoltare, modernizare și extindere infrastructură de
drumuri județene.

PE 3 DECEMBRIE 2021,
AU SOSIT ÎN ROMÂNIA,
PRIMELE 1,8 MILIARDE
EURO DIN PNRR CARE
VOR PUTEA FI ACCESAȚI
IMEDIAT CUM GUVERNUL
CIUCĂ VA REALIZA
IAR PARLAMENTUL VA
ADOPTA ACTUL NORMATIV CARE SĂ
REGLEMENTEZE CHELTUIREA LOR. CUM
SE VOR REFLECTĂ ACESTE INVESTIȚÎI
LA NIVELUL JUDEȚULUI?

INVESTIȚII PUBLICE

Pe sănătate ne propunem să ducem la
finanțare prin PNRR cele două clădiri monobloc de la Spitalul Județean “Sf. Ioan cel Nou”
Suceava (cu toate dotările necesare), unul cu
profil pediatric și unul de boli infecțioase. La
acestea se adaugă modernizarea și extinderea
secției de oncologie și realizarea accesului rutier
și pietonal prin subtraversarea Bulevardului 1
Mai între cele două zone spitaliceșți.
Pe infrastructură de drumuri, avem în
vedere aplicarea pentru finanțare a Variantei
Ocolitoare pentru orașul Gura Humorului, un
proiect care va descongestiona traficul și va facilita accesul către zonele turistice ale județului.
Ne propunem să digitalizăm “Cadastrul
rețelelor edilitare” și “Sistemul de transport public județean”. Avem un proiect de amenajare
“Stații de încărcare electrice pentru vehicule și/
sau în parcările mănăstirilor”, mod prin care
am atrage mai mulți turișți și am face un transport sustenabil și verde.
Pentru turismul în Bucovina avem un
proiect ambițios “Bucovina-Pol de dezvoltare
regională”, care își propune să valorifice patrimoniul imens al acestui domeniu.
În cadrul Parcului Industrial Bucovina,
dorim să realizăm un “Grup de laboratoare regionale autorizate”.
Pe cultură, prin proiectul “Muzee pentru comunitate” ne propunem să reabilităm și
să modernizăm Muzeul Satului Bucovinean și
Casa Memorială “Simion Florea Marian” din
Suceava. Tot aici, avem un proiect grandios care-și propune “Scanarea 3D a monumentelor
UNESCO” din județ.
Avem un proiect pentru “Domeniul
schiabil Giumalău” care-și propune o mai
bună punere în valoare a zonei, a capacității
sale turistice. Și, nu în ultimul rând, dorim să
realizăm “Reconversia fostelor zone miniere”
prin introducerea lor în circuitul turistic cu
trasee și domenii schiabile.
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ECONOMIA JUDEȚULUI SUCEAVA
ESTE DETERMINATĂ DE O PUTERNICĂ
COMPONENTĂ TURISTICĂ. CUM
APRECIAZĂ CONSILIUL JUDEȚEAN
DINAMICA ACESTUI SEGMENT DE
ACTIVITATE CA IMPACT ÎN ECONOMIA
LOCALĂ PENTRU ANUL 2021? CE
PERSPECTIVE SE PREFIGUREAZĂ
PENTRU 2022?
Gheorghe FLUTUR: Turismul, la nivelul
Județului Suceava, este considerat un domeniu
economic prioritar, prin prisma evoluției fenomenului turistic în ultimii 15 ani și a investițiilor private din acest sector.
La nivelul lunii decembrie 2021, Județul
Suceava înregistra un număr de 971 unități de
cazare, care însumau 18.414 locuri de cazare,
paturi. Este, de departe, județul cu cele mai
multe structuri de primire turistică/locuri cazare din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, pe
locul II situându-se, la mare distanță, Județul
Neamț, cu 433 unități de cazare care însumate
aveau 9.445 paturi.
Analizând datele statistice aferente anilor 2020
- 2021, constatăm că circulația turistică la nivelul Județului Suceava a cunoscut o creștere de
aproximativ 50,7% în anul 2021 față de anul
2020.
La nivelul Județului Suceava, există un număr
de aproximativ 5.400 locuri de muncă în domeniul HoReCa, ceea ce reprezintă o pondere
de 2,5% din totalul forței de muncă ocupate la
nivelul județului.
În analizele economice efectuate la nivel județean, domeniul turismului, alături de cel al comerțului, ocupă o pondere de aproximativ 22%
din valoarea adăugată brută.
Perspectivele pentru anul 2022 în domeniul
turismului, în contextul revenirii la normalitate

odată cu depășirea crizei generate de pandemia
de COVID-19 sunt pozitive, cu atât mai mult
cu cât în acești 2 ani de pandemie, în perioadele
în care nu au fost impuse restricții privind circulația turistică s-au înregistrat cifre comparative cu anul 2019, privind circulația turistică și
încasările din turism aferente.
Impactul produs de pandemia COVID la nivelul Județului Suceava în domeniul turismului
în 2020 a fost unul major, o scădere de 37% a
cifrelor privind circulația turistică, dar cu toate
acestea impactul a fost la aproximativ jumătate
față de cel înregistrat de alte destinații turistice
la nivel european.
Reziliența destinației turistice Bucovina la impactul pandemiei de COVID-19 ne face să fim
optimiști cu privire la revitalizarea acestui sector de activitate important pentru economia
Județului Suceava.
La capitolul perspective pentru viitorul apropiat trebuie amintit faptul că, administrația
județeană va finaliza implementarea câtorva
proiecte cu impact asupra dezvoltării turismului, printre care amintim:
finalizarea modernizării axei strategice IașiSuceava, axa care va îmbunătăți substanțial conectivitatea între cele două zone și care va duce
la creșterea turismului;
finalizarea implementării proiectului transfrontalier între SMART Travel Bucovina, un
proiect cu valoare totală de 108 mii euro, realizat între Județul Suceava și regiunea Cernăuți,
care va integra soluții TIC privind îmbunătățirea accesibilității în regiune;
finalizarea proiectului ”Creșterea calității
vieții în Orașul Siret prin cultură, educație
permanentă și spații urbane moderne”, prin
modernizarea Muzeului de Istorie de la Siret
și transformarea lui în Muzeul holocaustului
evreilor din Bucovina”, care va crea un punct
de atracție turistică foarte mare în zonă.

INVESTIȚII PRIVATE

IAȘI

O NOUĂ și foarte COMPETITIVĂ ofertă pe
piața medicală din IAȘI
: ASTERI MEDICAL CLINIC :
O veste extraordinară pentru întreaga zonă a Moldovei și nu numai, vine
în aceste zile de la Iași, acolo unde a fost deschisă recent una din cele
mai moderne clinici medicale, în care profesioniști de top au ales să își
dovedească priceprea, pasiunea și harul de a trata pacienții.
Este vorba despre ASTERI MEDICAL CLINIC, coordonată de un nume de referință
în Medicina românească, prof.univ. dr. CARMEN DOROBĂȚ.
Recent, cu prilejul organizării unei conferințe de presă, locuitorii Iașului - un centru
universitar de referință pentru Medicina românească, au fost informați că mediul medical
ieșean reușește să își sporească posibilitățile de
diagnosticare și terapie, prin intermediul unei
noi clinici, ultra-modernă, concepută și realizată la cele mai înalte standarde în domeniu.
Clinica este coordonată medical de către Prof.
univ. dr. CARMEN DOROBĂȚ care a și prezentat obiectivele acestei unități medicale, din
postura unui specialist redutabil, care girează
prin anvergura sa profesională, activitățile medicale dar și prestația unui colectiv de medici
extrem de motivați să ajute și să performeze.

prof.univ. dr. CARMEN DOROBĂȚ
un puzzel, iar o persoană care nu are lămurită o
anumită modificare a stării de sănătate, aici să
își găsească cu certitudine diagnosticul și, dacă
este cazul, bineînțeles, facem și manevre de terapie. Vă așteptăm la Asteri Medical Clinic, pentru că vă asigur că aici veți găsi un act medical
de calitate și chiar aș putea spune că puteți pleca
cu tonus bun și energie bună, pentru că, cum
am spus, avem și kinetoterapeut și psiholog”, a
precizat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț.
”Ne aflăm într-un moment în care bolile
infecțioase sunt în pol position. De ce spun acest
lucru? Pentru că, iată, ne-am întâlnit cu Sars
Cov 2 și boala Covid 19 implicit, care a fost
ca o tulpină de coronavirus, deci din familia
coronavirusurilor, care a determinat această
pandemie la nivel național și internațional.
Și această nebunie la nivel de mapamond, în
ceea ce privește precauțiile noastre din punct de
vedere al profilaxiei, că ne vaccinăm sau nu
ne vaccinăm, în ceea ce privește grijile noastre,
ca și medici, de la patul pacientului, unde ne
gândim cum să tratăm mai bine acești pacienți,
cu terenul nesigur care este inerent oricărui început”, spune prof. univ. dr. Carmen Dorobăț.
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”Ne aflăm într-o clinică medicală privată
și chiar nouă aș putea spune, pentru că s-a născut în urmă cu două luni, construită pe o suprafață generoasă, de aproape 700 metri pătrați,
având o aparatură de ultimă generație, în ceea
ce privește ecografia - ecografia abdominală, ecografia pelvină, ecografie cardiacă, de asemenea,
colonoscop, endoscop, aparat pentru ozonoterapie
și loase intravenos de ultimă generație toate.
Bineînțeles, la o astfel de amplasare și o

aparatură de ultimă generație, am gândit - și
spun asta, întrucât coordonez această clinică
din punct de vedere medical, am gândit că
trebuie să avem specialiști pe măsură. Și avem
medici, din toate specialitățile, inclusiv kinetoterapeut într-un cabinet special amenajat, și
avem psihologi, pentru că am ajuns la concluzia
că indiferent dacă iese pacientul din cabinetul cardiologului sau al neurologului sau a
infecționistului, gastroenterologului, de foarte
multe ori, dacă este, știu eu, deprimat sau cu
gândul negru, este bine să stea de vorbă și cu un
psiholog. Cam așa stau lucrurile în momentul
de față. De asemenea, la nivelul clinicii se fac
recoltări de analiză, iar pacientul poate primi
online analizele respective și, sigur, ulterior, să
meargă spre consult la medicul specialist.
Aici la Asteri Medical Clinic găsiți medici,
cum spuneam, pe toate specialitățile - cardiolog,
neurolog, oftalmolog, gastroenterolog, ginecolog,
pediatru, infecționist, manevre de ozonoterapie,
de laser intravenos, care sunt de ultimă generație, pentru tot ceea ce înseamnă reorganizare
și juvenare a mersului normal al unei celule la
nivelul organismului.
Și așa stând lucrurile, putem să facem ca

”

Ne aflăm într-un moment în
care bolile infecțioase sunt în
pol position

INVESTIȚII PUBLICE

Eforturi investiționale la Consiliul
Județean Vaslui pentru reducerea
decalajelor administrative în
termeni regionali
DOMNULE PREȘEDINTE DUMITRU
BUZATU, CARE ESTE PROIECȚIA
INVESTIȚIILOR PUBLICE PENTRU
ANUL 2022 LA NIVELUL JUDEȚULUI
VASLUI DIN FINANȚARE PROPRIE SAU
GUVERNAMENTALĂ?
PNDL a însemnat o șansă uriașă pentru județul Vaslui, atrăgând cele mai multe investiții și
cei mai mulți bani din regiunea Moldova. În
cinci ani de derulare, județul Vaslui a beneficiat de 257 de investiții, în valoare de
peste 850 milioane lei. Cu ajutorul PNDL
am reușit să modernizăm 8 drumuri județene,
cu o lungime de peste 88 km și o valoare totală a
investițiilor de peste 135 milioane de lei. De asemenea, avem aproape de finalizare un proiect
de modernizare a fostei Case a Armatei, care
va deveni Centru Cultural multifuncțional. Se
lucrează în prezent și la reabilitarea și extinderea
Școlii Profesionale ”Sfânta Ecaterina” din Huși.
Avem deja pregătite și depuse proiecte în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” pentru 7 investiții
în infrastructura rutieră, urmând a fi
modernizați peste 50 km de drum județean, valoarea acestor proiecte fiind
de 140 milioane de lei.
Obiective finanțate din bugetul local:
Proiectare (PT+DDE) și execuție –
Pod pe 245E, km 2+705;
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Lucrări de execuție la obiectivul de
investiții “Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în
vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;
Asigurarea utilităților la obiectivul de
investiție „Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat
și desfășurării activității administrative la
Spitalul Județean de Urgență Vaslui”.

NE AFLĂM DEJA ÎN PLIN
EXERCIȚIU BUGETAR EUROPEAN
2021-2027, ADOPTAT DE CĂTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ. CARE

domeniul gestiunii deșeurilor, un altul în
ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR
domeniul eficienței energetice.
FINANȚATE DIN FONDURI
De asemenea, accesam și sursele dispoEUROPENE IMPLEMENTATE DE
nibile din actualele Programe europene
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ÎN
deschise la sfârșitul anului 2021 și care
EXERCIȚIUL EUROPEAN FINANCIAR răspund nevoilor de dezvoltare socio-ecoPRECEDENT? PUTEM DISCUTA DEJA nomică ale județului.
ȘI DESPRE PROIECTE ALE VASLUI
JUDETUL VASLUI ESTE UNUL
- ULUI CARE SUNT ÎN PREGĂTIRE
DINTRE
UAT-URILE PENTRU
PENTRU PERIOADA 2022 – 2027?
CARE FONDURILE EUROPENE
Dumitru BUZATU: Domeniile priori- SUNT ESENȚIALE, ÎNTRUCAT DIN
tare rămân infrastructura rutieră, sănăta- BUGETUL PROPRIU AR FI APROAPE
te, educație, eficiența energetică, valorifi- IMPOSIBIL DE SUSȚINUT INVESTIȚII
carea potențialului turistic netradițional.
DE ANVERGURĂ. ÎN ACESTE
Referitor la întrebarea dvs daca am înCONDIȚII, PENTRU EXERCIȚIUL
ceput pregătirea pentru noul exercițiu
financiar 2021-2027, răspunsul nostru FINANCIAR 2021 – 2027, CE
este pozitiv și vă putem spune că la aceas- PROIECTE IMPORTANTE AU FOST
tă dată pregătim un număr de 5 proiec- DEPUSE SAU SUNT ÎN PREGATIRE?
te din care: un nou proiect important
de infrastructură rutieră ce va lega sudul
județului Vaslui de Vest, pe o lungime
de aprox. 83 km, două proiecte în domeniul infrastructurii de sănătate, unul în

Dumitru BUZATU: Finanțările europene nerambursabile sunt foarte importante pentru susținerea proiectelor mari de
infrastructură.

VASLUI

În acest sens, am demarat deja pregătirile pentru accesarea fondurilor disponibile în noua perioadă de programare
2021-2027. Un prim proiect de investiții în domeniul infrastructurii rutiere de interes județean, ce urmează a fi depus la finanțare în perioada de programare 2021-2027, este
„Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui. Pentru
finanțarea documentației tehnico-economică a fost accesat,
prin intermediul ADR Nord-Est, Programul Operaţional
Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 –
Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru
aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

mil euro

Valoarea proiectului - Axa rutieră
strategică Sud-Vest a județului
Vaslui

Avem în vedere, de asemenea, și promovarea altor proiecte:
în domeniul sănătății – crearea unui
spital de paliatie, a construirii de secții
noi la Spitalul județean Vaslui - despre
care deja am amintit;
în domeniul eficienței energetice,
prin crearea unor puncte de încărcare
electrică a vehiculelor, reabilitarea termică
și crearea unor ferme fotovoltaice pentru
clădirile publice aflate în proprietatea sau
administrarea UAT Judetul Vaslui;
în domeniul digitalizării, pentru
eficientizarea activității și a comunicării
cu cetățenii a aparatului propriu și a instituțiilor subordonate;
în domeniul turismului, prin crearea unor parcuri de agremente, a unui
Centru Balnear la Ghermănești, reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, religios;
în domeniul dezvoltării economice, prin construirea unui parc
agroindustrial.
Există o listă de proiecte prioritare pe
domenii. Intenționăm construirea unui
parc agroindustrial la Vaslui, iar la Bârlad
să deschidem o piață en-gros pentru produse agro-alimentare. Totodată, avem în
vedere înființarea unui complex muzeal
”Satul Moldovenesc”, a unui parc de
agrement la Vaslui, precum și reabilitarea

Centrului Balnear de la Ghermănești. În
domeniul asistenței sociale, avem pregătit un proiect de înființare a unui Centru
de îngrijire și asistență pentru bolnavii de
Alzheimer.

CARE SUNT PROIECTELE
MARI PRIN CARE S-AU ATRAS ÎN
JUDEȚ FONDURI EUROPENE, ÎN
PROIECTE CARE AU SCHIMBAT
EFECTIV VIAȚA CETĂȚENILOR DIN
JUDEȚUL VASLUI? ȘTIM, DE PILDĂ,
CA DRUMUL STRATEGIC ( BÂRLAD
– LAZA CODĂEȘTI) AR FI UN BUN
EXEMPLU. CÂT DE GREU ESTE SĂ
IMPLEMENTEZI PROIECTE DE O
ASEMENEA ANVERGURĂ?
Dumitru BUZATU: Județul Vaslui implementează proiectul „Regiunea NordEst - Axa rutieră strategică 4: Vaslui,
Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești
(DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”,
Cod SMIS 108704, finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 20142020, 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”, conform contractului de finanțare nr. 951/29.12.2017.
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului populaţiei, bunurilor
și serviciilor din judeţul Vaslui pe piaţa
regională și naţională în vederea stimulării dezvoltării socio - economice durabile,
ca urmare a îmbunătăţirii conexiunii la
reţeaua de drumuri naţionale și la reţeaua TEN-T (reţeaua trans-europeană de
transport). Obiectivul specific este modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți (creșterea
vitezei de deplasare, a portanței și a siguranței rutiere) a traseului Axei Rutiere
Strategice 4 Vaslui: Bârlad- LazaCodăești pe o lungime de 82,65 km.
Valoarea totală contractată a proiectului
este de 222.060.294,24 lei, inclusiv
TVA, din care 213.074.058.31 este asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului
României, iar suma de 8.986.235,93
lei este contribuția asigurată de UAT
Județul Vaslui.
Proiectul este vital pentru Județul Vaslui,
deoarece constă în modernizarea unei
rute de transport rutier prin modernizarea a 4 drumuri județene pe o distanță/
lungime de 82,65 de km. Această investiție majoră determină creșterea gradului
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TNT și
a mobilității populației din zonă.
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Valoarea estimată a proiectului Axa rutieră strategică
Sud-Vest a județului Vaslui
ce urmează a fi depus prin
POR 2021-2027, este de
222.001.842,03 lei, echivalentul a 45.122.325, 61
euro.
Un alt proiect pregătit ce
va fi depus, fie pe POR
2021-2027, fie pe PNRR,
este proiectul “Creșterea
eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin
Pufan Vaslui“. Menționez
că proiectul a fost admis
după etapa de verificare
a conformității administrative și eligibilității pe
POR 2014-2020. Având
în vedere că, valoarea totală a fondurilor alocate pe
această axă au fost epuizate
și probabilitatea încheierii
contractului de finanțare
este foarte mică, documentația tehnico-economică
va fi revizuită și pregătită
pentru accesarea fondurilor
destinate aceluiași domeniu
din perioada de programare
2021-2027.
Valoarea totală a proiectului este de 14.987.646,10 lei, din care
valoarea totală eligibilă a proiectului este
de 9.842.701,26 lei.

INVESTIȚII PUBLICE

Administrație publică de
nota 10 la Dorohoi. Proiectele
au schimbat complet fața
orașului

NE AFLĂM DEJA ÎN PLIN EXERCIȚIU
BUGETAR EUROPEAN 2021-2027, ADOPTAT
DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ. CARE
ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR FINANȚATE
DIN FONDURI EUROPENE IMPLEMENTATE
DE PRIMĂRIA DOROHOI ÎN EXERCIȚIUL
EUROPEAN FINANCIAR PRECEDENT? PUTEM
DISCUTA DEJA ȘI DESPRE PROIECTE ALE
DOROHOIULUI CARE SUNT ÎN PREGĂTIRE
PENTRU PERIOADA 2022 - 2027?
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Dorin ALEXANDRESCU, primarul orașului DOROHOI: În exercițiul financiar european precedent (2014-2020) au fost demarate
o serie de proiecte după cum urmează:

EDUCAȚIE

1. „Facilitarea accesului la procesul educațional on-line prin
achiziția de Echipamente IT necesare instituțiilor şcolare din
municipiul Dorohoi” - în evaluare - valoare 9,625,839.68 lei
2. „Dotarea unităţilor de învățământ din municipiul Dorohoi
cu echipamente de protecție medicală SARS-COV-2” - în contractare - valoare 3,998,548.86 lei
3. „Construire Grădiniţa nr. 5, municipiul Dorohoi, județul
Botoşani” - în execuție - valoare - 3,442,082.01 lei
4. „Modernizare Grădinița nr. 9, municipiul Dorohoi, județul
Botoşani” - în execuție - valoare - 1,845,612.8 lei

5. „Extindere şi modernizare Grădinița nr. 7, municipiul Dorohoi, județul Botoşani” - în execuție - valoare 3,708,432.26 lei
6. „Modernizare Grădinița nr. 8, municipiul Dorohoi, județul
Botoşani” - în execuție - valoare - 1,816,176.61 lei
7. „Extindere şi modernizare Grădinița nr. 10, municipiul Dorohoi, județul Botoşani” - în execuție - valoare 3,504,580.02 lei
8. „Construire Grădinița nr. 3, municipiul Dorohoi, județul
Botoşani” - în execuție - valoare - 3,495,319.9 lei
9. „Extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială <Dimitrie
Romanescu>, municipiul Dorohoi” - în execuție - valoare 3,873,067.59 lei
10. „Reabilitarea unităților de învățământ şi infrastructură
rutieră în municipiul Dorohoi” (Şcoala Gimnazială „Ştefan
cel Mare” Dorohoi, Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”
Dorohoi, Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Dorohoi, Modernizare
infrastructură urbană) - în execuție - valoare - 30,581,545.64
lei.

REȚELE DE UTILITĂȚI PUBLICE

1. „Lucrări de montare centrale termice pe gaz natural” - 70
de familii în risc de sărăcie sau alte situații de risc social au
beneficiat de execuţia instalațiilor de încălzire - finalizat valoare - 575,000 lei
2. „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de apă şi canalizare în ZAA/Aglomerarea Dorohoi” - finalizat - valoare 303,502,226 lei
3. „Lucrări de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în

municipiul Dorohoi” - finalizat - valoare - 814,426.00 lei
4. „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de apă şi canalizare” în execuţie - valoare - 92,000,000 lei
5. „Reabilitare şi extindere stație de epurare a apelor uzate” finalizat - valoare - 32,700,000 lei

REGENERARE URBANĂ

1. „Reabilitare şi modernizare urbană în municipiul Dorohoi” finalizat - valoare - 34,343,488.58 lei

ILUMINAT PUBLIC

1. „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public
din municipiul Dorohoi” - finalizat - valoare - 5,015,000 lei

SPRIJIN ANTREPRENORIAL

1. „Finanțarea a 35 de firme noi înfiinate” - finalizat - valoare4,287,500 lei

CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

1. „Îmbunătățirea eficacității organizaționale în administrația
publică locală a municipiului Dorohoi” - finalizat - valoare 669,445.00 lei

CAPITAL UMAN

1. „La şcoală cu bucurie” - finalizat- valoare - 4,076,665
lei
2. „Comunitatea Marginalizată Plevna - Dorohoi - program
integrat de măsuri de intervenție (CMP - Dh)” - finalizat valoare - 17,978,714.44 lei

BOTOȘANI

INFRASTRUCTURA DE MEDIU

1. „Închidere rampă de gunoi zona Polonic” - finalizat - valoare
- 6,200,000 lei

CULTURĂ

1. „Îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul
Dorohoi” (Construirea şi reabilitarea infrastructurii publice, Înființare centru social de zi multifuncțional Dorohoi,
Reabilitare Casa de Cultură Dorohoi) - în execuție- valoare 17,332,067.96 lei
La momentul actual, Primăria Dorohoi are
în implementare un număr de 16 proiecte
finanțate doar din fonduri europene în
valoare de 221,097,557.79 lei.
În ceea ce privește răspunsul la întrebarea referitoare la pregătirea proiectelor aferente perioadei
2022-2027, deja am inclus în Strategia de dezvoltare integrată urbană, actualmente în consultare
publică, un număr de 25 de proiecte defalcate pe
următoarele domenii: revitalizare și regenerare
urbană, mediu și schimbări climatice, infrastructură verde și infrastructură velo la nivel local, renovare energetică clădiri rezidențiale/multifamiliale/sociale, infrastructură ape uzate, agrement,
cultură și patrimoniu, dezvoltare infrastructură
rutieră, educație, servicii sociale, sănătate, transport public, digitalizare și dezvoltarea mediului
de afaceri.

ESTE PREGĂTITĂ MUNICIPALITATEA
DOROHOIANĂ PENTRU UTILIZAREA
FONDURILOR PUSE LA DISPOZIȚIA
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN PNRR?
Dorin ALEXANDRESCU: Fondurile PNRR
reprezintă pentru municipiul Dorohoi o concretizare către un mediu urban atractiv și eficient
energetic cât şi a unor direcţii de dezvoltare, care
se vor reflecta sub forma următoarelor investiţii:
Construirea de locuințe nZEB pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ - 2 blocuri cu 16
apartamente a câte 55-60 m.p.;

Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - 6 staţii de încărcare rapidă cu două puncte de încărcare pentru
autovehiculele electrice;
Amplasarea unor sisteme inteligente
de dirijare a traficului: semaforizare, cântărire, centru de monitorizare, extindere
Wi-Fi, sistem de supraveghere video etc.;
Elaborarea P.U.G./P.U.Z. în format
digital, în corelaţie cu G.I.S.;
Modernizarea transportului în comun
prin achiziționarea a 4 autobuze electrice
și modernizarea infrastructurii specifice;
Crearea unei noi piste pentru biciclete
(actualmente avem traseul pentru biciclete Parc Cholet-Polonic la proiectul transfrontalier de pe componenta HARD);
Refacerea carosabilului şi a trotuarelor
(înlocuire borduri etc.);
Reabilitarea moderată a clădirilor
publice pentru că în ciuda nenumăratelor
eforturi de reabilitare energetică există
în continuare nenumărate clădiri care
necesită investiții pentru creșterea
eficienței energetice.

CE SEMNALE PRIMIȚI DIN
MEDIUL PRIVAT REFERITOR LA
IMPACTUL FACTURILOR LA ENERGIE
ȘI GAZE NATURALE ASUPRA
FIRMELOR LOCALE? DAR ASUPRA
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
SUBORDINEA INSTITUȚIEI PE CARE
O CONDUCEȚI?
Dorin ALEXANDRESCU: Este o
certitudine faptul că odată cu pandemia
COVID-9 a izbucnit la nivel global o
criză în materie de energie electrică și gaze
naturale ce s-a suprapus cu liberalizarea
pieței din aceste domenii și cu legea
privind plafonarea prețurilor la energia
electrică și la gaze, generând creșteri de

prețuri pentru toți consumatorii (la unii
cu 5%, la alții cu 20-30% sau chiar cu
50%).
Semnalele primite sunt dure, în sensul că 1
din 3 firme disponibilizează din personal,
iar 1 din 10 IMM-uri se închide. În instituțiile publice subordonate, funcționarii
reduc căldura și lumina pentru reducerea
costurilor la facturile de electricitate și
gaze. În aceste vremuri de cumpănă așteptăm să punem în aplicare măsurile ce au
fost adoptate la nivelul statului, precum:
- reducerea valorii plafonului la gaze şi la
energie electrică cu aproximativ 45% şi în
dublarea volumului care este compensat
şi la energie, iar la gaze ar permite tuturor consumatorilor casnici din România,
instituţii publice, întreprinderi mici şi
mijlocii, companii și infrastructură critică să beneficieze de scăderi substanţiale la
preţul facturilor. De exemplu, la o factură
cu un preţ al energiei active de 0,54 de lei,
o cantitate de 350 kWh, dacă am calcula
valoarea facturată, am avea o valoare a facturii de 189 de lei. Dacă s-ar aplica propunerea de plafonare de 45% am ajunge la o
valoare a facturii de 91,5 lei.
- reducerea T.V.A. la 5% pentru energie și
gaze naturale.

CE PROIECTE AȚI DESFĂȘURAT
LA NIVELUL PRIMĂRIEI DOROHOI
ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR ÎN
ADUCŢIUNEA DE GAZE NATURALE?
Dorin ALEXANDRESCU: După cum
știți, Primăria Municipiului Dorohoi
a oferit răspuns acestui deziderat prin
finanțarea și finalizarea a trei proiecte
referitoare la extinderea rețelelor de gaze
naturale din Satul Nou, Dealu Mare și
Bld. Victoriei, în sumă totală de 2,119,186
lei. Finanțarea acestor proiecte s-a făcut
exclusiv din bugetul local. Deoarece, am
simțit că în domeniul rețelelor de utilități
publice se mai pot face intervenții l-am
inclus în Obiectivul Strategic dezvoltarea
rețelelor edilitare și a infrastructurii de
bază din Strategia Integrată de dezvoltare
urbană.
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TURISM

Turismul : între potențial
nevalorificat și posibilități reale
Managementul destinației turistice este un concept
integrat, care pune laolaltă patrimoniul natural și
antropic existent, posibilitățile de petrecere a timpului
(sport, distracție, relaxare, experiențe locale etc.) și
toată infrastructura care există într-o regiune sau țară.
Este unica abordare care duce în mod durabil la o
dezvoltare armonioasă și solidă a unei regiuni sau a
unei țări.

CIPRIAN ȘLEMCO
PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI
PENTRU TURISM BUCOVINA

CUM AȚI CARACTERIZA, ÎNTR-O MANIERĂ
SINTETICĂ, INDUSTRIA TURISMULUI
DIN REGIUNEA MOLDOVEI, EVIDENȚIIND
POTENȚIALUL TURISTIC AL FIECĂRUI JUDEȚ?
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Dezlânată. Avem povești de succes (de la parte din dezvoltarea turismului din zona rurală a Bucovinei până la
formatul compozit al centrului Iașului sau revitalizarea
din Vatra Dornei), dar avem și zone uitate sau unde lucrurile arată bine, dar nu sunt integrate. Aș vrea să văd
o hartă cu Miclăușenii, Stănceștii, Zaiceștii, Delenii
acolo, dar și să simt că acești oameni se pun la aceeași
masă și stabilesc un parteneriat. Da, fiecare județ este o
entitate administrativă, însă un turist nu călătorește pe
acest tipar. Mai degrabă are nevoie de un drum al conacelor, altul al mănăstirilor, al treilea al bucatelor locale
sau vinurilor. Mai mult, el are nevoie de o imagine clară.
Iar aceasta, dincolo de stema unui județ sau a altuia, înseamnă un brand. O marcă regională, care să-i dea ghes
să meargă acolo, și aceasta nu pe principiul frugal al lui
‚been there, done that, what’s next?’.

EXISTĂ O STATISTICĂ A GRADULUI DE
ÎNNOPTARE A TURIȘTILOR ÎN JUDEȚELE

MOLDOVEI? PUTEM CONSIDERA
CA FIIND UN INDICATOR DE
SUCCES ACEST CONCEPT AL
GRADULUI DE ÎNNOPTARE
FOLOSIT PENTRU MĂSURAREA
INTERESULUI PE CARE ÎL
MANIFESTĂ TURIȘTII ÎN RAPORT
CU DESTINAȚIILE TURISTICE DIN
DIFERITE ZONE GEOGRAFICE?
Gradul de ocupare al unităților de cazare este atât un indicator de eficiență
a investiției (în literatura de specialitate se consideră un prag al eficienței
un grad de circa 70-80%, cu variații în
funcție de specificul unității de cazare
vizate), cât și unul al activității turistice în ansamblul său. Dincolo de acest
lucru însă, într-o zonă unde turismul
de tranzit sau transfrontalier (studenți,
comerț, diverse activități lucrative implicând cazări punctuale), pe noi ne
ajută acest indicator doar dacă îl calculăm punctual, pe anumite localități

sau arealuri, nu atât la nivel de regiune sau județ, pentru că ne-am orienta
greșit dacă am pune laolaltă, de pildă,
întregul Județ Suceava.

PNRR PUNE UN ACCENT
DEOSEBIT PE ORGANIZAȚIA
DE MANAGEMENT AL
DESTINAȚIEI ÎN DOMENIUL
TURISMULUI. PRACTIC, CE
REPREZINTĂ ACEASTĂ FORMĂ
DE ORGANIZARE ȘI CE IMPACT
PRECONIZAT ESTIMEAZĂ
AUTORITĂȚILE LOCALE PRIN
ADOPTAREA ACESTEI METODE
DE LUCRU?
Managementul destinației turistice este
un concept integrat, care pune laolaltă
patrimoniul natural și antropic existent,
posibilitățile de petrecere a timpului
(sport, distracție, relaxare, experiențe
locale etc.) și toată infrastructura care
există într-o regiune sau țară. Este unica
abordare care duce în mod durabil la o
dezvoltare armonioasă și solidă a unei
regiuni sau a unei țări. Altfel, dacă avem
o sută de pensiuni și hoteluri în zona
mănăstirilor pictate, dar nu și o paletă
bine dezvoltată și promovată de servicii
alternative turismului strict cultural, o
infrastructură calibrată nevoilor turiștilor, de la transport în comun și până
la poteci marcate pentru drumeție, turismul va fi subdimensionat, iar turiștii
vor sta în zonă doar 1-2 nopți, cât să viziteze mănăstirile pictate, și se poate mult
mai bine de atât. În prima jumătate a
lui 2021 de pildă, la nivel național am
avut o ședere medie de 2 nopți în cazul

REGIUNEA MOLDOVEI

turiștilor români, respectiv puțin peste
2 nopți la cei străini. Acest lucru spune
multe despre adoptarea unui concept
de management al destinației care să
promoveze cu adevărat o zonă prin toate cele existente acolo.
Legat de impact, turismul are un efect
multiplicator în economia locală, deci
adoptarea unui astfel de concept va
duce, de pildă, la dezvoltarea comerțului (oamenii, cu cât stau undeva mai
mult, apelează la comerțul local mai
mult) sau a serviciilor (de la închiriat
de biciclete, încondeiat de ouă și până
la tururi ghidate), dar în egală măsură
încurajează micii producători locali,
menține sau revigorează tradițiile, iar
dacă este organizat corect duce la protejarea mediului, localnicii fiind înclinați
să păstreze pădurea dacă ea atrage turiști
pe termen lung, decât să o taie pentru
un profit punctual.

TURISMUL A FOST POATE
CEL MAI CRUNT LOVIT DOMENIU
DE PANDEMIA DE COVID 19.
ANUL 2020 ESTE PRIMUL AN
DIN ISTORIE ÎN CARE ÎN PLIN
SEZON, TOTUL A FOST ÎNCHIS ÎN
ROMÂNIA ȘI ÎN LUME. ABIA LA
FINALUL VERII, LUCRURILE S-AU
MAI DEZMORȚIT PUȚIN. 2021
NU A REUȘIT NICI PE DEPARTE
SĂ DETERMINE RECUPERAREA
PIERDERILOR DIN 2020. CUM AU
SUPRAVIEȚUIT ANTREPRENORII
DIN TURISM ÎN ACEȘTI DOI ANI?

ASIGURAREA RESURSEI
UMANE CALIFICATE REPREZINTĂ
O PROVOCARE ȘI PENTRU

Problema este cu atât mai gravă cu cât
ne îndepărtăm de principalele centre
urbane, dar chiar și acolo ea există,
cu un aflux de tineri care aleg să studieze sau să migreze în străinătate.
Posibilitatea importului de forță de
muncă a fost pentru mulți operatori
mari ca o gură de aer proaspăt. Acolo
unde ai nevoie de 20 de persoane care
să lucreze în ture pe aceleași activități,
cu un spirit de echipă bun și o comunicare fluentă, este o soluție să apelezi la
oameni care nu au apartenență la locul
respectiv, dar au o situație dificilă acasă
și se străduiesc cât pot la lucru.

CUM APRECIAȚI EFORTUL
AUTORITĂȚILOR LOCALE /
JUDEȚENE DE SUSȚINERE, LA
NIVEL DE INFRASTRUCTURĂ,
PROCESUL DE DEZVOLTARE A
TURISMULUI ÎN JUDEȚELE DIN
REGIUNEA MOLDOVEI?
Este încă un efort punctual mai degrabă. Da, avem drumuri ceva mai
bune decât în anii când un drum de
la Vatra Dornei la Borșa (practic legătura dintre Bucovina și Maramureș)
era cvasi-imposibil, toată lumea, de la
turiști și până la șoferii de autocar exprimându-și nemulțumirea. Au mai
apărut inițiative diverse de promovare
a turismului în plan local sau județean,
sunt alte propuneri pe masa autorităților din Neamț, de pildă. Dar în continuare operatorii se simt mai degrabă
singuri în demersul de promovare a
turismului, cu rezultate care se văd:
o dezvoltare inegală, un sejur mediu
scurt, folosirea defectuoasă a patrimoniului existent și o imagine de ansamblu mai degrabă neclară. Aș vrea să văd
localități cu un brand puternic, dar și
o abordare integrată a turismului în
întreaga zonă, nu una unde dacă nu vii
cu mașina, nu vrei să faci un circuit sau
nu ai timpul de a face o cercetare amănunțită treci pe lângă multe locuri fără
să știi. Revenim cumva la conceptul de
management competent al destinației.

CĂLIN BRĂTEANU
Director al Centrului pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale

AVÂND ÎN VEDERE CONCEPTUL PNRR PRIVIND
MANAGEMENTUL DESTINAȚIEI TURISTICE, PROMOVAREA
ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI IMATERIAL DIN
JUDEȚUL SUCEAVA, REPREZINTĂ O PRIORITATE A
CENTRULUI CULTURAL BUCOVINA, INSTITUȚIE A
CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA. ÎN ACEST SENS
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA COORDONEAZĂ
DESFĂȘURAREA UNOR EVENIMENTE CARE AU DREPT
SCOP VALORIFICAREA PRODUSULUI CULTURAL SPECIFIC
LOCAL DIN JUDEȚUL SUCEAVA REPREZENTÂND O OFERTA
CULTURALĂ DIVERSĂ.
Turiștii care aleg ca destinație turistică Țara de Sus a
Moldovei, pe lângă patrimoniul natural și antropic
existent, au posibilitatea de a participa la următoarele
manifestări culturale:
,,Crăciun în Bucovina”; decembrie- ianuarie
,,Târgul de iarnă’’ al meșterilor populari; decembrie
,,Târgul de mărțișor” al meșterilor populari; martie
,,Paștele în Bucovina”; aprilie
,,Festivalul ouălor incondeiate” Ciocănești, Humor,
Moldovița; aprilie
,,Târgul de Paște” al meșterilor populari; aprilie
,,Hora Bucovinei”; mai
Festivalul Muzical Internațional ,,Ciprian
Porumbescu”; iunie
,,Târgul de Sânziene’’ al meșterilor populari; iunie
,,Festivalul Ștefanian”;iulie
Festivalul internațional de folclor ,,Întâlniri
Bucovinene”; iulie
,,Pelerin in Bucovina’’; august
,,Festivalul Păstrăvului”; august
,,Târgul de Sfântă Mărie” al meșterilor populari;
august
,,Răscolul stânii”; septembrie
Târgul de toamnă ,,Produs în Bucovina”; septembrie
,,Luna Bucovinei”; noiembrie
,,Azi în sat îi șezătoare”; noiembrie- martie
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Cifrele ne arată o imagine clară a situației: căderea de la începutul pandemiei
se vede prin faptul că în 2020 am avut la
nivel național o scădere cu 52,30% a sosirilor de turiști față de 2019, iar dacă, în
aceste condiții, indicele utilizării capacității de cazare a fost de 22,90% în 2020,
el a ajuns la 19,20% în prima jumătate
a lui 2021.
Sunt firme în zona serviciilor care nu
au supraviețuit, care au fost închise și
închise au rămas. Altele au dus-o mai
bine sau au avut o rezervă care le-a prins
bine în această perioadă. Altele s-au reprofilat: restaurante care s-au orientat
spre livrări bazate pe un meniu adaptat,
pensiuni care s-au orientat spre familii
sau grupuri de prieteni și au funcționat
în regim de închiriere integrală, de casă
de vacanță, agenții de turism sau ghizi
operând în mod obișnuit cu grupuri de
turiști străini, care în această perioadă
s-au reorientat spre grupuri de copii sau
tururi mai scurte pentru români.

INDUSTRIA HORECA! ÎN
ACEST CLIMAT GREVAT
DE INSTABILITATE SOCIOMEDICALĂ ȘI ECONOMICĂ
CUM REUȘESC OPERATORII
DIN TURISM SĂ ÎȘI PĂSTREZE
PERSONALUL? CE FEEDBACK
VĂ OFERĂ AGENȚII ECONOMICI
DIN HORECA REFERITOR LA
POSIBILITATEA IMPORTULUI
DE FORȚĂ DE MUNCĂ DIN
ȚĂRILE ASIATICE PENTRU
DESFĂȘURAREA PROPRIILOR
ACTIVITĂȚI?

TURISM

SUCEAVA

Parc Aventura Sucevița!
O investiție publică în desfășurare
Comuna Sucevița este una dintre cele mai frumoase comune
din România. Mânăstirea Sucevița îi conferă și un certificat de
tradiție spirituală, istorică, turistică și culturală. Dar nu este
destul. Discutăm foarte mult despre dezvoltarea infrastructurii
de agrement, necesare completării atracțiilor locale, în mare
parte de natură geografică. Din fericire, la Sucevița, în județul
Suceava, autoritățile au prevăzut în strategia de dezvoltare
locală un plan de măsuri, bine articulat pentru dezvoltarea
atracțiilor locale prin investiții în proiecte sportive și de agrement. Am selectat ca prezență în ediția inaugurală a revistei economice “Moldova Invest”, editată de publicația News Moldova,
două obiective de investiții: parcul de aventură și pârtia de schi.
Proiectul Parcului de aventură reprezintă o inițiativă a administrației publice locale care vizează realizarea unui obiectiv turistic
care va putea fi folosit aproximativ 10 luni pe an. Acesta va fi
amplasat în centrul localității, pe un drum comunal betonat, ceea
ce va facilita accesul la parc. Parcul de aventură de la Sucevița
va avea un profil similar cu investiția Parcului de aventură de la
Braşov.
Dorin Pînzar
primarul comunei Sucevița
Date tehnice referitoare la cele două obiective de investiții:

Parc recreativ ,,Adventure”
• Suprafața ocupată de parc este de 4.071mp., traseele propuse sunt în număr de 7, cu o lungime totală de 852 m.
• Se va construi o cabană P+E, în care se vor regăsii spații
comerciale, birouri, etc.
• Construirea unui chioșc de informare + bilete de acces,
nivel de înălțime parter.
• Spații pentru parcare și împrejmuiri.
• Regularizare pârâu existent și alte lucrări.
În momentul de față se realizează documentația pentru
scoaterea din fond forestier a 6.790mp. teren cu vegetație
forestieră. Ne-am propus ca termen de finalizare a investiției
decembrie 2023. Valoarea estimativă a investiției este de cca.
1.200.000 euro fără TVA.

MOLDOVA INVEST • MAI

30

Pârtie de schi
Pârtia de schi va avea o diferenţă de nivel
de 280 metri. Pârtia va fi dotată cu telescaun şi va beneficia şi de un utilaj pentru
tasarea stratului de zăpadă.
Costul investiției actualizate este
de 4.481.140,41 euro fără TVA sau
5.329.765,03 euro cu TVA.
Proiectul va fi finanțat din fonduri
guvernamentale și din bugetul local iar
termenul de finalizare al investiției este în luna
noiembrie 2024.
Terenul pe care se intenționează a
construi pârtia de schi este proprietate
publică a statului, administrat de R.N.P.
Romsilva și are destinația actuală de
fond forestier, în prezent se lucrează

la întocmirea documentației privind
scoaterea din fond forestier a terenului
și trecerea lui în proprietatea publică a
comunei Sucevița.

EVENIMENTE
La nivelul localității Sucevița există mai
multe evenimente culturale care se desfășoară în timpul unui an calendaristic,
momentan suspendate datorită restricțiilor pandemice și se intenționează crearea
de noi evenimente care să pună în valoare
turistică și culturală localitatea noastră.

Proiecte
Prin proiectul guvernamental ,,Anghel
Saligny” vom depune mai multe proiecte
din care amintesc : modernizare drumuri
comunale în lungime de cca 6-7 km.,
dezvoltarea unei rețele inteligente de
distribuție a gazelor naturale în comuna
Sucevița .

Dificultăți
La fel ca toată populația și agenții
economici au dificultăți datorită situației
pandemice (mai ales cei din ramura turism) dar și creșterii prețurilor la energie
electrică ,combustibilii solizi si lichizi etc.
însă efectele acestei crize le vom vedea
probabil peste două trei luni.

INVESTIȚII PRIVATE

SUCEAVA

Firmele sucevene au resimțit puternic
efectele pandemice. Cum a reușit societatea
CALCARUL să depășească această perioadă

C

CALCARUL SA a demonstrat pe parcursul anilor anduranță,
adaptabilitate și seriozitate în raport cu clienții săi atât
de natură privată cât și publică reușind întotdeauna să
își onoreze clauzele contractuale asumate, în condițiile
unei economii fluctuante grevată de instabilitate și
impredictibilitate continuă determinate de scumpiri mari
produse într-un termen scurt la materii prime, creșteri mari
ale prețurilor la combustibili, energie și gaze naturale toate
puse într-un context medico-social restrictiv generat de criza
pandemică.

de afaceri (și implicit ale profiturilor) cât și disponibilizări masive de personal. Mai mult, au
existat și numeroase societăți care au fost nevoite
să-și încheie activitatea.
În ceea ce privește contextul economic actual
(criza facturilor la energie și gaze), mediul de
afaceri – deja afectat - va face față tot mai greu,
iar revenirea către normalitate nu va fi posibilă fără măsuri ferme și susținute din partea
statului.

Daniel BURLACU pune această constantă
economică a CALCARUL SA pe seama unei
planificari strategică la nivel anual, cu scenarii
alternative multiple care, în principiu, baleiază
în toate variantele – de la pesimist, la optimist.
Criza forței de muncă în România grevează
invariabil absolut toate domeniile de activitate.
Cu toate acestea societatea CALCARUL reușește să își asigure și să își motiveze personalul
calificat activităților curente.

CUM APRECIAȚI STAREA ACTUALĂ
A MEDIULUI DE AFACERI SUCEAVEAN
PE FONDUL EFECTELOR PROFUNDE
MANIFESTATE DE CRIZA PANDEMICĂ
ÎN SUCEAVA? ÎN CE MĂSURĂ CRIZA
FACTURILOR LA ENERGIE ȘI GAZE A
AFECTAT PÂNĂ LA ACEST MOMENT
ECONOMIA SUCEVEANĂ?

Daniel BURLACU: La nivelul județului
Suceava, turismul reprezintă o componentă
principală care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare importantă și susținută. Implementarea
programului de reforme propus prin PNRR
(investiții în infrastructură, protecția mediului
etc.) va avea și rolul de a crea un cadru adecvat
pentru noi oportunități de dezvoltare în domeniul turismului.

“Politica de HR are în centru construirea și
cultivarea:

Daniel BURLACU, director CALCARUL:
Criza pandemică din anii 2020-2021 a condus
la o destabilizarea majoră a mediului de afaceri, repercusiunile fiind profunde și multiple
(în majoritatea domeniilor de activitate), înregistrându-se nu doar scăderi drastice ale cifrelor

unui prim nucleu - stabil și fidel, care are
la dispoziție criterii de performanță legate de
continuitatea și stabilitatea în unitate
unui al doilea nucleu – de legătură – prin
care se selectează personalul cu potențial (inclusiv de fidelizare), dar la nivelul căruia se acceptă și ieșirile din sistem;
unui al treilea nucleu – nucleul fluctuant –
care reține și utilizează personalul orientat oportunistic”, arată directorul executiv al companiei
CALCARUL.

Camera de Comerț și Industrie Suceava își propune să informeze corect, transparent și într-un
timp cât mai scurt despre oportunitățile de finanțare derulate prin PNRR și să furnizeze
sprijin și consultanță celor interesați în întocmirea, depunerea și implementarea proiectelor.
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În privința perspectivei investiționale a societății CALCARUL SA pentru 2022, Daniel
BURLACU indică faptul că o primă componentă vizează consolidarea tehnică, tehnologică
și de piață a activităților de core-business, iar o
a doua componentă are în vedere investițiile în
turism (ținând cont de brandul și caracteristicile specifice zonei).
Proiectele de infrastructură rutieră mare, finanțate prin PNRR, vor necesita desigur sprijinul companiilor cu expertiză de referință pentru domeniul construcțiilor. În egală măsură,
necesarul de materii prime pentru construcția
segmentelor de autostradă va fi unul considerabil. CALCARUL SA este una dintre companiile care deține capacitățile necesare implicării
în dezvoltarea viitorului infrastructurii rutiere
mari din Moldova.

CALCARUL SA ACTIVEAZĂ ȘI ÎN
DOMENIUL TURISMULUI. CUM EVALUAȚI
POSIBILITATEA DEZVOLTĂRII PRIN
PNRR A TURISMULUI ÎN SUCEAVA?

SĂNĂTATE PUBLICĂ

În luptă cu cancerul. Sistemul medical
de stat are în continuare nevoie de
investiții substanțiale
Institutul Regional de Oncologie Iași este primul
spital de stat din România dat în folosință după
Revoluția din 1989, a luat ființă ca instituție
publică în baza HG nr. 583/13.03.2009 dar a
preluat și o clădire nouă.

C

Construcția imobilului a durat peste 16 ani, pe
parcursul derulării lucrărilor proiectul inițial a fost
adaptat modificărilor legislative apărute și azi, după
10 ani de funcționare putem spune că respectă toate normativele care se aplică într-o unitate sanitară
cu paturi. Spaţiile acestei unităţi se înscriau în necesarul funcţional al unei unităţi sanitare cu profil
oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel incât să ofere populaţiei din toate judeţele
Moldovei ceea ce este necesar (eficienţă, creşterea
calităţii actului medical, creşterea accesibilitătii la
servicii complete şi realizarea unui sistem medical
integrat, multidisciplinar, a specialităţilor pentru
toate localizările neoplazice).

SUB ASPECT TEHNIC, CARE SUNT
DOTĂRILE DE CARE BENEFICIAZĂ
LABORATORUL DE RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ?
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Acum 10 ani, pe 25 martie când primii pacienți au
fost primiți la I.R.O. Iași, totul era nou, clădirea și
dotările (medicale și tehnologice). Abordarea diagnostică și terapeutică, completă și complexă a pacientului oncologic necesită dotări de excepție care
au fost asigurate prin echipamente medicale de înaltă performanță achiziționate și instalate în 2012.
Având în vedere dimensiunea, complexitatea şi urgenţa pe care o reprezintă cancerul ca problemă prioritară de sănătate publică, înfiinţarea Institutului
Regional de Oncologie a corectat deja dezechilibrul
actual existent între Moldova ( cu o suprafaţa de
44.000 km² si aproximativ 4 milioane locuitori ) şi
celelalte provincii istorice ale ţarii. Astfel că , datorită adresabilității pacienților către I.R.O. Iași majoritatea echipamentelor medicale au fost utilizate
intensiv și, ca vechime deja au 10 ani.
Laboratorul de radiologie și imagistică medicală are
în dotare un CT, un RMN, un mamograf digital și
4 ecografe, instalate în 2012. Astfel, anual, în cadrul
laboratorului se realizează 14.673 radiografii, 5.327
tomografii, 2.137 RMN, 16.321 ecografii (date statisfice aferente anului 2021) ceea ce a dus la o uzură

fizică remarcabilă a echipamentelor. Am
demarat proceduri de achiziții ce se vor
finaliza cu acord cadru și facem demersuri
pentru identificarea surselor de finanțare
în așa fel încât cînd aceste echipamente nu
vor mai putea fi utilizate să putem , în cel
mai scurt timp, să le înlocuim.

EXISTĂ CLĂDIRI ÎN CARE SE
DESFĂȘOARĂ SERVICII MEDICALE,
CARE CONSTITUIE UN PERICOL
PENTRU PACIENȚI ȘI PENTRU
PERSONAL, SUB ASPECTUL
INFECȚIILOR NOSOCOMIALE. V-AȚI
CONFRUNTAT CU ASEMENEA
SITUAȚII?
Institutul Regional de Oncologie Iași
este un centru regional de referință care
primește doar pacienți cu maladii oncologice deja diagnosticate în alte unități

sanitare. In aceste conditii, o proportie de
peste 90% dintre pacienți sunt cu un scor
Carmeli de 3, deci cu un risc implicit foarte mare de infecții nosocomiale. Noi, prin
profilul patologiei, importăm un procent
mare de pacienți colonizați anterior. In
plus, secțiile fiind toate cu profil oncologic, se adaugă un procent foarte mare
de pacienți cu imunodepresie și pacienți
imunocompromiși – neutropenici (toti
pacienții cu chimioterapie și cei cu maladii hematooncologice) .
In aceste condiții este de așteptat o creștere a infecțiilor asociate actului medical,
mai ales prin stimularea raportării tuturor afecțiunilor de acest tip, inclusiv infecțiile de tract urinar care se manifestă
în perioada spitalizării și care reprezintă
majoritatea cazurilor.
Referitor la rezistența la carbapeneme a
agenților patogeni izolați din culturile
recoltate de la pacienți, trebuie să avem
în vedere următoarele aspecte - pacientul

IAȘI
oncologic este plurispitalizat, consumator de antibiotice. Cu toate acestea, în
unitatea noastră, prin politica de utilizare
judicioasă a antibioticelor, cu precădere a
carbapenemelor, în 2021, s-a înregistrat o
scădere a rezistenței la aceste produse antibacteriene, tulpinile MDR având o rezistență de sub 10 % , în trimestrul IV fiind
de 5%. Acest aspect s-a înregistrat pentru
toate tulpinile de tip MDR, inclusiv pentru Klebsiella pneumonia.

ÎN CE A CONSTAT INVESTIȚIA
ÎN DEZVOLTAREA CENTRULUI
DE SCREENING ȘI DIAGNOSTIC
ÎN BOLILE ONCOLOGICE?
CE AȘTEPTĂRI AVEȚI DIN
IMPLEMENTAREA ACESTEI
INVESTIȚII?
În anul 2017, Institutul Regional de
Oncologie Iași a fundamentat necesitatea
construirii unui imobil nou, dedicat activității medicale de screening în depistarea
bolilor oncologice, astfel că a solicitat și
obținut prin Ordinul nr.2.362/6.03.2017
al Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor
Europene, includerea în Lista sinteză
a obiectivelor de investiții din cadrul
Subprogramului Unități sanitare din mediul urban (PN CIPS) a “CENTRULUI
DE SCREENING ȘI DIAGNOSTIC
ÎN BOLILE ONCOLOGICE” .
După parcurgerea mai multor etape
premergătoare (întocmire PUZ, realizare Studiu de prefezabilitate și Studiu
de fezabilitate) obiectivul de investiții
finanțat prin Compania Națională de

Investiții în valoare de 29.878.185 lei a
fost APROBAT pentru finanțare.
Proiectul a vizat realizarea unei construcții cu 6 niveluri funcționale (S+P+4E)
care va adăpostii cabinete de consultații
în ambulatoriu, laborator de endoscopie
digestivă, laboratoare de investigații paraclinice (radiologie și imagistică medicală,
analize de laborator) cu dotări de ultimă
generație, tot ceea ce trebuie pentru investigarea unui pacient și stabilirea unui
diagnostic precoce.
Oportunitatea construirii acestui centru
se bazează pe faptul că screening-ul periodic este important în diagnosticul bolii în
stadii incipiente, dar și în prevenția anumitor boli. Screening-ul periodic urmărește: prevenția primară (evitarea apariției
bolii prin combaterea factorilor de risc),
prevenția secundară ( detectarea precoce a
bolii sau reducerea progresiei ei) și prevenția terțiară (prevenirea complicațiilor date
de o boală deja existent în organism.
In prezent , consultațiile pentru susținerea screening-ului sunt acordate la parterul institutului în cadrul Ambulatoriului
integrat iar investigațiile imagistice
(mamografii și ecografii) sunt acordate
în cadrul Laboratorului de imagistică al
IRO, împreună cu toate celelalte consultații și servicii paraclinice acordate
pacienților care deja se află în evidența
institutului.
Pentru a crește activitatea dedicată screening-ului, a numărului de persoane care
beneficiază de acest tip de servicii medicale
, pentru a crește gradul de satisfacție al pacienților se impune asigurarea unui spațiu
generos și asigurarea cu personal medical
(medici și asistenți medicali) suficient.
Serviciile medicale acordate în “Centrul
de screening și diagnostic
în bolile oncologice “ se
adresează populației fără
simptomatologie , în vederea diagnosticării precoce a
unor tumori și NU va primii pacienți care se prezintă în faza acută a unei boli
deja diagnosticate.

Da, avem mai multe proiecte pregătite și pentru care dorim să identificăm surse de finanțare:
Extindere și amenajare spațiu pentru terapia de zi a pacienților oncologiei
Construire Centru de post-cură
Construire și dotare spații administrative și
de suport - bloc alimentar și bloc lenjerie
Reabilitare instalații de climatizare și dezumidificare în blocul operator
Modernizare instalații curenți slabi și
digitalizare
Achiziționare și instalare sisteme de producere energie electrică (panouri fotovoltaice) și
de producere căldură (pompe de căldură).
Toate propunerile de mai sus se află în diferite
etape: înocmire Plan Urbanistic Zonal, Studii
de prefezabilitate și Studii de fezabilitate realizate cu fonduri provenite din venituri proprii
astfel că ne dorim ca atunci cînd vor fi publicate ghidurile de finanțare să fim pregătiți cu
documentații pentru a putea întocmi Cereri
de finanțare pertinente iar investițiile să se implementeze într-un timp cât mai scurt..
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Deschiderea oficială a
avut loc în 25 martie
2022, în ziua în care
Institutul Regional de
Oncologie Iași împlinește 10 ani de funcționare.
Tot în prima parte a anului 2022 vom putea utiliza
pentru tratamentul prin
radioterapie al pacienților
noștri al treilea accelerator de particule care a fost
achiziționat de Ministerul
Sănătății cu fonduri de la
Banca Mondială , a fost
deja instalat într-o construcție subterană (buncăr)
a imobilului în care funcționează Hotelul I.R.O.

NE AFLĂM DEJA ÎN PLIN EXERCIȚIU
BUGETAR EUROPEAN 2021-2027,
ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA
EUROPEANĂ. CARE ESTE SITUAȚIA
PROIECTELOR FINANȚATE DIN
FONDURI EUROPENE IMPLEMENTATE
DE UNITATEA MEDICALĂ PE CARE
O REPREZENTAȚI ÎN EXERCIȚIUL
EUROPEAN FINANCIAR PRECEDENT?
PUTEM DISCUTA DEJA ȘI DESPRE
PROIECTE ALE SPITALULUI CARE SUNT
ÎN PREGĂTIRE PENTRU PERIOADA 2022
– 2027?

SĂNĂTATE PUBLICĂ

Au demonstrat că se poate! Exemplul de
succes al Spitalului de Urgență MOINEȘTI
SPITALELE REPREZINTĂ SIMBOLURI
IMPORTANTE ALE BUNĂSTĂRII SOCIALE.
SECTORUL SANITAR DIN ROMÂNIA
SE BAZEAZĂ PE O INFRASTRUCTURĂ
CONCEPUTĂ ACUM 50-60 ANI, CÂND
NEVOIA DE SERVICII DE SĂNĂTATE ERA
DIFERITĂ FAȚĂ DE REALITĂȚILE DE
ASTĂZI. UNA DINTRE PROBLEMELE DES
ÎNTÂLNITE ÎN REȚEAUA DE SPITALE ESTE
FRAGMENTAREA-SPITALELE PAVILIONARE,
CEEA CE CREEAZĂ DIFICULTĂȚI ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE ORGANIZAREA FLUXURILOR ȘI
TRANSPORTUL PACIENȚILOR.
CLĂDIRILE VECHI (UNELE CHIAR
PESTE 100 ANI VECHIME) NU PERMIT
INTEGRAREA OPTIMĂ A CIRCUITELOR
INTRA SPITALICEȘTI, RIDICĂ FRECVENT
DIFICULTĂȚI MAJORE ÎN ADOPTAREA DE NOI
TEHNOLOGII DIN CAUZA LIMITĂRILOR FIZICE
INTRINSECI ALE CLĂDIRILOR ȘI NU DISPUN
DE FACILITĂȚI PENTRU UN ACCES FIZIC (EX.
PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI).
CUM AȚI REUȘIT SĂ ADAPTAȚI SPITALUL
MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI SUB
IMPERATIVELE ANTERIOR ENUNȚATE?
Activitatea Spitalului Municipal de Urgență
Moinești se desfășoară în Clădirea principală din
Str. Zorilor nr.1, construită în anii 1972-1975 și
în clădirile exterioare, de tip pavilionar, din Str.
Tudor Vladimirescu FN, construite în anul 1897,
reabilitate.
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Astfel, la nivelul Spitalului Municipal de Urgență
Moinești s-au produs de-a lungul timpului o serie de
modificări și lucrări de reabilitare, adaptându-se la
cerințele legislației în vigoare și a normativelor europene cu privire la asigurarea condițiilor optime pentru pacienți. Datorită investițiilor majore, realizate
fie prin surse proprii, fie prin accesarea fondurilor
de investiții, putem afirma că în prezent se asigură
circuitele funcționale necesare atât pacienților, cât
și personalului, accesul facil al pacienților către laboratoarele de investigații medicale, accesul pentru
persoane cu dizabilități și nu în ultimul rând o gama
largă de servicii medicale.

ROMÂNIA DEȚINE 385 APARATE DE
TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ (2020),
ASIGURÂND 20 DE APARATE LA 1.000.000
LOCUITORI. DINTRE ACESTEA, APROXIMATIV
50% SUNT INSTALATE ÎN SISTEMUL PUBLIC
DE SĂNĂTATE. 14% DIN ACESTE APARATE
SUNT MAI VECHI DE 10 ANI. ÎN SISTEMUL

PRIVAT, 25% DIN APARATELE DE
C.T. SUNT MAI VECHI DE 10 ANI.
CUM SE PREZINTĂ SITUAȚIA ÎN
CADRUL UNITĂȚII MEDICALE PE
CARE O MANAGERIAȚI?
În cadrul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești există un aparat de tomografie computerizată, achiziționat în
2012. În anul 2022 a fost achiziționat un
nou aparat de tomografie computerizată,
prin proiectul “Dotarea cu echipamente
și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal de
Urgență Moinești”, în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 20142020, pentru a oferi pacienților aparatură
medicală de ultima generație, asigurând
astfel accesul la servicii medicale de calitate. În anul 2021 au fost efectuate 6384
investigații CT, atât pacienților spitalizați
sau consultați în regim de Ambulatoriu
Integrat, cât și pacienților care s-au adresat
Compartimentului de Primire Urgențe.
De asemenea, în specialitatea Radiologie
și imagistică medicală se asigura linie de
garda continuă, astfel încât pacienții beneficiază de acces la investigații imagistice
în timp real.

DE 15 LA 1.000.000 DE LOCUITORI.
18% DIN ACESTE APARATE SUNT
MAI VECHI DE 10 ANI. CUM SE
PREZINTĂ SITUAȚIA ÎN CADRUL
UNITĂȚII MEDICALE PE CARE O
MANAGERIATI?
Spitalul Municipal de Urgență Moinești
deține un aparat de rezonanță magnetică
nucleară, în stare bună de funcționare,
acesta fiind achiziționat în anul 2016. În
anul 2021 au fost efectuate un număr de
751 investigații RMN, atât pacienților
care s-au adresat Ambulatoriului Integrat,
cât și pacienților spitalizați.

EXISTĂ CLĂDIRI ÎN CARE
SE DESFĂȘOARĂ SERVICII
MEDICALE, CARE CONSTITUIE
UN PERICOL PENTRU PACIENȚI
ȘI PENTRU PERSONAL, ATÂT
DIN PUNCT DE VEDERE AL
INFECȚIILOR NOSOCOMIALE,
CÂT ȘI DIN PUNCT DE VEDERE
STRUCTURAL ȘI DE SIGURANȚĂ LA
INCENDII. PANDEMIA COVID-19 A
EVIDENȚIAT VULNERABILITĂȚILE
INFRASTRUCTURII SANITARE,
NUMĂRUL DE APARATE
SUPRASOLICITAREA SISTEMELOR
DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ
DE INSTALAȚII ELECTRICE ȘI DE
NUCLEARĂ (RMN) ESTE DE 298, DIN FLUIDE MEDICALE ÎNVECHITE,
CARE 31% SE AFLĂ ÎN SISTEMUL
GENERÂND INCENDII ÎN SECȚIILE
PUBLIC. ASIGURAREA CU RMN ESTE

BACĂU

DE TERAPIE INTENSIVĂ. CE PLAN DE MĂSURI
AȚI PREVĂZUT PENTRU EVITAREA SITUAȚIILOR
ANTERIOR MENȚIONATE?

Urmare a contextului epidemiologic generat de pandemia COVID-19, care a dus la o suprasolicitare a sistemului sanitar, au fost identificați o serie de factori ce pot
influența negativ desfășurarea actului medical. Astfel,
pentru a împiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile și, implicit afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare, s-a efectuat evaluarea

ROMÂNIA A PRIMIT DEJA
PRIMA TRANȘĂ, ÎN VALOARE DE
1.8 MILIARDE EURO DIN PNRR.
AVEȚI PROIECTE CARE AR PUTEA
BENEFICIA DE FINANȚARE PRIN
ACEST PROGRAM?

În ceea ce privește proiectele ce ar putea fi
finanțate prin PNRR, Spitalul Municipal
de Urgență Moinești are în plan să acceseze
fonduri pentru următoarele componente:
1. Componentă C5 – valul renovării
- investițiile din cadrul componentei vizează lucrări de renovare energetică a fondului construit existent și proiecte integrate
pentru consolidare seismică și eficientă
energetică;
- SMU Moinești urmărește asigurarea

rezilienței și sustenabilității fondului construit prin abordarea integrată a eficienței
energetice, a consolidării seismice, a reducereii riscului la incendiu, ameliorarea
calității aerului interior și tranziția spre
clădiri inteligente;
2. Componentă C7 – transformare
digitală
- investițiile din cadrul componentei vizează sistemele informatice și înlocuirea infrastructurii IT, dar și migrarea de date către noile sisteme de date și infrastructură;
- SMU Moinești urmărește îmbunătățirea
calității serviciilor și a coerenței episodului
de îngrijire medicală, dar și a calității administrării și managementului serviciilor
de sănătate, îmbunătățirea comunicațiilor
dintre toate părțile implicate în serviciile
de sănătate;
- investițiile în sistemele informatice și în
infrastructură digitală au că scop și contribuția la accesul rapid și sigur al cetățenilor și al pacienților la propriul dosar de
sănătate;
3. Componentă C12 –sănătate
- investițiile vizează alcătuirea unui “Fond
pentru calitatea serviciilor medicale”, desfășurat în mai multe faze:
• Faza I presupune dezvoltarea infrastructurii medicale;
• Faza II presupune reglementarea indicatorilor de calitate ce pot fi colectați
și monitorizați la nivel spitalicesc, dar
și dezvoltarea acestora în acord cu standardele de acreditare a unităților sanitare cu paturi dezvoltate de Autoritatea
Națională de Management al Calității în
Sănătate(ANMCS);
• Faza III presupune includerea Spitalului
Municipal de Urgență Moinești, iar mecanismele de plata identificate în faza pilot
vor fi utilizate pentru identificarea și recompensarea spitalului dacă se ating pragurile de performanță stabilite.
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Din punct de vedere structural, din anul 1975 și până
în prezent au fost efectuate multiple lucrări de reabilitare și modernizare ale Spitalului Municipal de Urgență
Moinești, astfel încât atât pacienții, cât și personalul
să beneficieze de un mediu de lucru sigur, modern și
atractiv.
Din punct de vedere al siguranței la incendii, unitatea
sanitară are autorizații pentru securitatea la incendiu și
este dotată cu mijloace de primă intervenție în toate spațiile și instalații de detecție oxigen la nivelul secției A.T.I.
și Compartimentului Boli Infecțioase. De asemenea, în
prezent se desfășoară lucrările de extindere a instalațiilor de detecție și alarmare la incendiu, la nivelul tuturor
structurilor, obiectiv realizat prin fonduri proprii.

infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide
medicale, de ventilare și
tratare a aerului. În urmă
evaluării, la nivelul unității sanitare s-a luat decizia
demarării unui proiect
de modernizare a instalațiilor, în parteneriat cu
UAT Moinești. Prin implementarea proiectului
se urmărește a se obține
asigurarea parametrilor
nominali și calitativi ai
energiei electrice, aducerea instalațiilor uzate fizic
și moral la un nivel tehnic și funcțional corespunzător, creșterea
capacității și îmbunătățirea parametrilor
tehnici de funcționare, asigurarea securității și exploatării instalațiilor electrice, asigurarea siguranței pacienților și a personalului
din spital, cresterea confortului în mediul
spitalicesc.

INVESTIȚII PUBLICE

Investiții publice pentru punerea
pe harta turistică a orașului
Târgu Neamț

Am făcut eforturi încă din primul mandat pentru
îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în Târgu Neamț.
Printre ultimele realizări ar fi o investiție din fonduri
europene în aparatură medicală în ambulatoriu, în valoare
de aproximativ 2.300.000 euro.
Daniel HARPA
primarul orașului Târgu Neamț
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ANUL 2022 POATE FI CONSIDERAT ȘI
UN MOMENT POTRIVIT PENTRU BILANȚ.
LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
EUROPEAN 2021 – 2027 CE PROIECTE
MAI IMPORTANTE AȚI PUTEA EVIDENȚIA
DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR EUROPEAN
PRECEDENT CARE AU SCHIMBAT FAȚA
ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ?
Noi am considerat fondurile europene o șansă
foarte mare pe care comunitatea o are pentru a
se dezvoltă sustenabil. Toate proiectele pe care
le-am gândit fac parte din strategia de dezvoltare
locală a orașului și am depus solicitări de finanțare pe aproape toate domeniile care s-au dovedit
oportune și necesare dezvoltării orașului. Avem
astfel semnate la momentul actual un număr de
aproximativ 15 contracte cu finanțare europeană printre care se numără:

•
„Construire
infrastructură
de
agrement”,
• „Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și
schimbarea destinației în centru pentru
persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț”
• „Reabilitare spații verzi zona Bld.
Mihai Eminescu - Policlinică, oraș Târgu
Neamț”
• „Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie
Tîrgu Neamț”
•
„Dezvoltare economică și socială în
orașul Târgu Neamț”
•
„Îmbunătățirea serviciilor sociale,
educaționale, culturale și recreative din
orașul Tg. Neamț” – POR Axa 13
• „Intervenții în vederea eficientizării
energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc
C1, Bloc M4 - oraș Târgu Neamț” – POR
Axa 3.1 A

•
„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv
tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi
cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul
Neamț” – POC Axa 2 – acțiunea 2.3.3
•
„Reabilitare spaţiu verde degradat
stradă Aleea Târgului, oraş Târgu-Neamţ,
judeţul Neamţ” – GAL Ținutul Răzeșilor
•
„Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale
din orașul Tîrgu Neamț” – bloc M7

PNRR ESTE UN ALT AVANTAJ
ECONOMIC MAJOR PE CARE
COMUNITĂŢILE LOCALE TREBUIE SĂ
ÎL VALORIFICE. CE INVESTIŢII DIN
ACEASTĂ SURSĂ DE FINANŢARE
AVEŢI ÎN VEDERE LA TÂRGU
NEAMŢ ŞI CARE ESTIMAŢI CĂ VA
FI IMPACTUL ACESTOR PROIECTE
ASUPRA NIVELUI DE DEZVOLTARE
AL ORAŞULUI?
PNRR se dovedește un program ofertant
pentru orașe ca al nostru, în primul rând
pentru faptul că ne da posibilitatea să redepunem toate proiectele care nu au obținut finanțare prin Programul Operațional

NEAMȚ
europeană semnat din POR, Axa
13, care presupune investiții în
Corpul B (fosta Școală nr.5), dar
și în grădiniță nr.1. Așteptăm
să semnăm zilele acestea un alt
contract de finanțare din fonduri
europene pentru Școală Grigore
Ghica Vodă (nr.2). Vom relua
prin PNRR solicitările pentru
Liceul Vasile Conta și Colegiul
Tehnic „Ion Creangă”.
Așa cum reiese din din răspunsurile de la prima dvoastra întrebare
am obținut finanțare europeană
pentru dotarea tuturor școlilor
din oraș cu tablete.
Regional, dar și pentru că ne permite să continuăm investițiile în ceea ce privește reabilitarea
termică a blocurilor. Avem în vedere și obiective de investiție noi cum ar fi o rețea de piste
de biciclete cu pasajele pietonale aferente. În
această perioada lucrăm la aceste solicitări de
finanțare din PNRR, pentru că, îndr-adevăr,
posibilitățile sunt multiple și cu perspective
foarte bune în dezvoltarea orașului.

Am făcut eforturi încă din primul mandat
pentru îmbunătățirea serviciilor medicale
oferite în Târgu Neamț. Printre ultimele realizări ar fi o investiție din fonduri europene în
aparatură medicală în ambulatoriu, în valoare
de aproximativ 2.300.000 euro. Lucrăm de
mult timp la un proiect de reabilitare și dotare
a corpului principal de la spital, care a trecut
săptămâna trecută de Comisia Tehnică a
Companiei Naționale de Investiții. Asta

TURISMUL POATE CONSTITUI O
ŞANSĂ DE DEZVOLTARE A UNEI ZONE,
PRECUM ESTE ŞI TÂRGU NEAMŢ, ÎN
LIPSA UNOR INVESTIŢII MAJORE ÎN
CEEA CE S-AR NUMI CAPACITĂŢI DE
PRODUCŢIE. PUNCTUAL SPUNEŢI-NE
CARE SUNT PERSPECTIVELE PENTRU
STAŢIUNEA OGLINZI, CARE AR PUTEA
FI UN POL DE DEZVOLTARE,
DIN BUGETUL PROPRIU, CE
INVESTIŢII, MAJORE, AVEŢI ÎN Toate proiectele pe care le-am gândit fac parte DAR ŞI ÎN GENERAL ÎN CEEA
CE PRIVEŞTE INVESTIŢII
VEDERE SĂ REALIZAŢI ÎN ANUL
din strategia de dezvoltare locală a orașului PRECONIZATE PENTRU A
CARE A DEBUTAT ŞI ÎN CE DOMENII
TURIŞTII –
DE ACTIVITATE?
și am depus solicitări de finanțare pe aproape ATRAGE
CE SE MAI POATE ÎMBUNĂTĂŢI
Din bugetul local dezvoltăm și proiecte
toate domeniile care s-au dovedit oportune și ŞI CUM LEGAT DE CETATEA
de investiții majore cum ar fi Ștrandul
NEAMŢ ŞI ALTE OBIECTIVE
orașului (prin creditare), baza sportivă
necesare dezvoltării orașului.
TURISTICE DIN ZONĂ - DAR
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, dar și
ŞI DACĂ ADMINISTRAŢIA
investiții necesare din punct de vedere administrativ - achiziție camion și utilaje de
LOCALĂ ARE ÎN VEDERE
dezapezire. Ne-am propus pentru anul 2022 și
este o veste foarte bună. Valoarea investiției
PROIECTE
COMUNE CU COMUNITĂŢI
achiziționarea unui Computer Tomagraf, atât
este foarte mare și s-a făcut un pas major spre
ÎNVECINATE
LEGATE DE REÎNVIEREA
de necesar pacienților deserviți de Spitatul orădemararea lucrărilor.
MEŞTEŞUGURILOR
TRADIŢIONALE?
șenesc „Sfântul Dimitrie”.
ÎN ULTIMII ANI, SĂNĂTATEA
PUBLICĂ A NECESITAT O ATENȚIE
SPECIALĂ. A BENEFICIAT SPITALUL
ORĂŞENESC DIN TÂRGU NEAMŢ DE
INVESTIȚII PUBLICE?

Pe perioada pandemiei am făcut eforturi, alături de managerii spitalului, pentru a asigura
tot ceea ce a fost necesar. Privim acest domeniu,
al sănătății, în primul rând din punct de vedere
uman și din perspectiva pacientului.

EDUCAŢIA, LA FEL DE
GREU ÎNCERCATĂ ÎN ANUL
CARE A TRECUT, DIN CAUZA
PANDEMIEI. CARE AU FOST
INVESTIŢIILE FĂCUTE ÎN
SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN
2021 ŞI CE PREVIZIUNI DE
INVESTIŢII SUNT PENTRU
2022?
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În ceea ce privește educația, printre realizările majore de investiții în infrastructură se numără
Colegiul Național „Ștefan cel
Mare”, Creșă orașului sau reconstruirea Școlii din Humulești.
Aceste trei obiective au fost finanțate din fonduri guvernamentale
în timpul guvernării PSD.
Avem un contract de finanțare

Întotdeauna am considerat potențialul turistic al zonei noastre unul foarte ridicat și am
acordat o atenție deosebită promovării, dar și
investițiilor care pot crește gradul de ocupare
al pensiunilor și timpul de ședere al turiștilor.
Exemple de astfel de investiții ar fi amfiteatrul
care se ridică sub Cetate sau Ștrandul.
În ceea ce privește Stațiunea Oglinzi, lucrurile nu au fost deloc simple. Până în acest moment am reușit să aducem înapoi către oraș
patrimoniul acestei stațiuni, prin cumpărarea
acțiunilor pe care le deținea SIF Transilvania.
Și obținerea licenței de explorare este o reușită.
Urmează să ne îndreptăm eforturile spre identificarea unei surse de finanțare potrivită pentru ceea ce ne dorim noi să dezvoltăm. Avem în
vedere nouă programare pe fonduri europene.
Consiliul Județean Neamț este și el un factor
relevant pentru dezvoltarea turismului prin
acțiunile întreprinse și finanțările obținute.
Un exemplu ar fi obținerea de fonduri europene pentru restaurarea monumentului Casă
memorială „Ion Creangă”. Tot Consiliul
Județean Neamț caută posibilitatea cea mai
bună de a rezolva problema unui mijloc de
transport la Cetatea Neamțului.

INVESTIȚII STRĂINE

Companiile cu
acționariat polon tot mai
prezente în economia
Moldovei
ÎN URMA CU APROAPE 4 ANI, ÎN 2018, PESTE 70%
DINTRE COMPANIILE MEMBRE ALE CAMEREI DE COMERȚ
ROMÂNO-POLONE AVEAU ORIGINI POLONEZE. DE LA
PĂTRUNDEREA PRIMELOR COMPANII POLONE PE PIAȚA
ROMÂNEASCĂ, ACESTEA AU INVESTIT PESTE 450 DE
MILIOANE DE EURO. CUM APRECIAȚI RITMUL INVESTIȚIILOR
ÎN ANUL 2022?

R

România este una dintre cele mai importante direcții de expansiune investițională a firmelor poloneze. Numărul firmelor poloneze de pe piața
din România crește sistematic. La sfârșitul lunii iulie 2021, în România
erau înregistrate 1315 companii cu capital polonez, în timp ce în iulie
2020 erau 1225. Conform datelor Băncii Naționale a României pe anul
2020, Polonia era al 17-lea cel mai mare investitor străin din România
cu 933 milioane euro. Se prevede o tendință ascendentă a investițiilor
poloneze in România.

ÎN PREZENT, SUNT ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA PESTE
1000 DE COMPANII CARE AU CAPITAL MAJORITAR POLON.
CE SEMNALE PRIMIȚI DE LA COMPANIILE POLONE CARE ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL
MAJORĂRII COSTURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ, GAZE
NATURALE, COMBUSTIBILI ȘI MATERII PRIME?
Companiile polone care își desfășoară activitatea în România resimt
consecințele negative generate de majorarea costurilor la energia electrica, gaze naturale, combustibili si materii prime la fel ca si firmele românești. Unele dintre ele și-au suspendat activitatea, de ex. Ciech Soda
Romania din anul 2019, în timp ce altele și-au redus activitatea.

RESURSA UMANĂ A DEVENIT O PROBLEMĂ DE
NOTORIETATE ÎN ROMÂNIA PE
FONDUL EFECTULUI MIGRAȚIONIST?
CUM RESIMT FIRMELE POLONE DIN
Pentru ca
ROMÂNIA CRIZA RESURSEI UMANE?
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Criza resursei umane este resimțită şi de firmele polone din România. Aceste firme găsesc foarte greu forță de muncă pe piața din
România.

”

PROCESUL DE DESCENTRALIZARE
ÎN POLONIA ESTE EXEMPLUL UNUI
EFORT DE SUCCES AL STATULUI
deputat al Uniunii Polonezilor din România,
Ghervazen LONGHER

capitalului, care include:
scutire fiscală pentru cetățenii care se întorc in Polonia sau își relochează afacerile mici, adică un stimulent fiscal pentru a reveni cu experiența și capitalul câștigat în străinătate;
sumă forfetară pentru noii investitori, adică un stimulent pentru
antreprenorii care au obținut succes în străinătate să își transfere centrul
de management al afacerilor în Polonia;
condiții fiscale favorabile pentru sponsorizarea activităților care vor
facilita activitățile sociale ale companiilor, culturale și sportive;
programul de returnare a capitalului, adică o propunere pentru cei
care au luat decizii fiscale
riscante în trecut și vor să
facă afaceri în Polonia pot
fondurile europene să fie
primii un „cazier curat”;

”absorbite mai ușor, în primul rând ar

Mai multe informație
găsiți accesând linku-l :
https://www.gov.pl/web/
finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski .
S-a creat si pagina de internet: https://powroty.gov.pl/
dzial-powroty-4924, unde se pot găsi într-un singur loc cele mai importante informații legate de întoarcerea în țară. Au fost implementate si
activități menite să compenseze deficitul de forță de muncă care includ
și eliberarea permiselor de muncă pentru străini. În 2020, în Polonia
s-au emise 406,5 mii de permise de muncă, dintre care aproape 73% erau
cetățeni pentru cetățeni din Ucraina. Mai multe informațiile puteți găsi
pe site-ul Oficiului Central de Statistică.
În plus, din anul 2020 funcționează inițiativa guvernamentală „Poland
Business Harbour” care sprijină specialiștii din IT, start-up-urile și

trebui să se reducă corupția și politizarea
excesivă a administrației publice locale,
regionale şi naționale

CUM GESTIONEAZĂ POLONIA
TENDINȚA FORȚEI DE MUNCĂ DE A MIGRA DINSPRE ESTUL
SPRE CENTRUL ȘI VESTUL EUROPEI?
Pentru a gestiona tendința forței de muncă de a migra dinspre estul spre
centrul si vestul Europei Polonia implementează mai multe tipuri de măsuri. De ex. duce o politică de reorientare profesională și stimulente pentru
cele peste 20 de milioane de polonezi care trăiesc în străinătate pentru ca să
se întoarcă în țară și să se angajeze sau să facă afaceri în Polonia.
Un exemplu de astfel de activități este Programul de repatriere a

SUCEAVA

alte companii din Armenia, Belarus, Georgia,
Moldova, Rusia și Ucraina să se relocheze în
Polonia:
https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour;
https://www.gov.pl/web/govtech/polska-wyraznie-najbardziej-atrakcyjnym-krajem-dla-bialoruskich-specjalistow-it--to-efekt-rzadowego-programu-poland-business-harbour.

POLONIA, ÎNCĂ DE LA LANSAREA
PROIECTELOR PHARE A FOST DATĂ CA
EXEMPLU PENTRU ABSORBȚIA RIDICATĂ
A FONDURILOR EUROPENE, SITUAȚIA S-A
PĂSTRAT SI DUPĂ ADERAREA POLONIEI
LA UE ÎN 2004. ÎN ACEST CONTEXT,
CUM VEDEȚI POSIBILĂ TRANSLATAREA
EXEMPLULUI POLON ÎN MATERIE DE
ABSORBȚIE A FONDURILOR EUROPENE ÎN
ROMÂNIA?
România şi Polonia au similitudini puternice
de ordin geografic şi istoric. Cu toate acestea,
capacitatea de a gestiona fondurile europene diferențiază net cele doua state. Au fost o serie de
factori care au făcut din Polonia una din ţările cu
o mai bună absorbție a fondurilor UE. Așa cum
ați amintit, experiența poloneză a fondurilor
structurale poate fi un exemplu de urmat pentru
tarile din centrul și estul Europei, dar
și pentru viitoarele țări membre ale
Uniunii Europene.

Procesul de tranziție politică şi economică început
după 1989 a dus la renaşterea autonomiei locale
în Polonia. După 1989, experţii polonezi au decis
să aleagă o cale diferită în comparație cu celelalte
ţări post-comuniste: descentralizarea afacerilor
publice. În martie 1990 a fost amendat „Actul de
auto-guvernare teritorială” şi în mai 1990 au avut
loc primele alegeri municipale libere din Europa
Centrală şi de Est. Procesul de descentralizare a început la cel mai mic nivel al administraţiei publice
şi rolul „Gmina” (municipalităţilor), a fost întărit.
Era de aşteptat ca recent introdusele unităţi de
auto-guvernare teritorială să reducă birocraţia şi
costurile administraţiei publice. Existenţa a 49 de
judeţe a creat o birocraţie excesivă, care a făcut administraţia publică să fie extrem de costisitoare La
1 ianuarie 1999, a avut loc a doua reforma administrativă care a adus o nouă împărțire teritorială
de bază pe trei nivele, adică municipiu, regiune
și voievodat. În acel moment, numărul voievodatelor a fost redus de la 49 la 16 și au fost create
308 regiuni și 65 de orașe cu statut de regiune.
Împărțirea în municipii a rămas neschimbată, au
rămas 2.489. Între ele nu există subordonare, municipiul nu este subordonat regiunii sau voievodatului şi în mod similar regiunea nu este dependentă de voievodat. Municipiile şi voievodatele sunt
unităţi ale administraţiei publice locale şi regiunile
au unități de guvernare regională.
Procesul de descentralizare în Polonia este exem-

Deoarece în Polonia procesul de modernizare
administrativă a țării pe modelul regiunilor de
dezvoltare s-a făcut in anul 1999 a fost posibilă
utilizarea de parteneriate publice-private (PPP),
s-a creat un sistem eficient de angajaţi în sectorul
public, s-au eliminat riscurile de politizare a serviciului public şi s-a clarificat distribuţia competențelor între regiuni, comune si voievodate, s-a
îmbunătăţit eficienţa cadrului de guvernare multi-nivel şi a politicii de dezvoltare regională. S-au
absorbit mai ușor fondurile europene, s-a redus
corupția și politizarea excesivă a administrației
publice locale, regionale şi naționale.

CUM APRECIAȚI EVOLUȚIA VIITOARE
A RELAȚIILOR ECONOMICE ROMÂNOPOLONE ÎN REGIUNEA MOLDOVEI?
Având în vedere trendul ascendent al investițiilor
poloneze în România, cred că si relațiilor economice româno-polone în regiunea Moldovei vor
păstra același trend. In această regiune au investit firme precum: Maspex Romania, Cersanit,
Barlinek. Din câte știu firma polonă Maspex
Romania are în derulare investiții masive în
Vatra Dornei.

COMUNITATEA POLONĂ ESTE
FOARTE BINE REPREZENTATĂ ÎN
JUDEȚUL SUCEAVA! CUM AȚI
CARACTERIZA RELAȚIA PE
CARE O ARE COMUNITATEA
În Polonia politicile de dezvoltare
POLONĂ CU REPREZENTANȚII
regională au fost eficiente deoarece
CONSILIULUI JUDEȚULUI
părţile interesate, viitorii beneficiari,
SUCEAVA? AVEȚI PROIECTE
COMUNE, CARE EVENTUAL SĂ
actorii publici şi privaţi, au făcut faţă
ÎNTĂREASCĂ COLABORAREA
cu succes următoarelor provocări:
DINTRE POLONIA ȘI ROMÂNIA
au consolidat cooperarea la toate
PRIN INTERMEDIUL SUCEVEI?
nivelurile guvernamentale, ale
Colaborarea comunități noastre cu
municipiilor şi ale actorilor publici
reprezentanții consiliului județului
şi privaţi; au consolidat capacitățile
Suceava este una foarte bună. Am avut
instituțiilor regionale; au împărțit
si avem foarte multe proiecte comune.
Având în vedere faptul ca in județul
responsabilităţi, la toate nivelurile
nostru locuiește majoritatea comude guvernare şi au monitorizat
nități poloneze, Suceava reprezintă
un pod de legătură în relațiile dintre
performanţelele politicilor regionale
România și Polonia. In județ avem si
şi sectoriale.
investiții Poloneze.

În Polonia politicile de dezvoltare
regională au fost eficiente deoarece
părţile interesate, viitorii beneficiari,
actorii publici şi privaţi, au făcut faţă
cu succes următoarelor provocări: au
consolidat cooperarea la toate nivelurile guvernamentale, ale municipiilor
şi ale actorilor publici şi privaţi; au
consolidat capacitățile instituțiilor
regionale; au împărțit responsabilităţii, la toate nivelurile de guvernare
şi au monitorizat performanţelele
politicilor regionale şi sectoriale. Pe
lângă aceasta, stabilitatea politică şi
voinţa politică, precum şi stabilitatea
personalului implicat în gestionarea
fondurilor UE, au reprezentat factorii
cheie care au influențat capacitatea
de absorbție. În România ar trebui
consolidat sistemului instituțional şi
al statului de drept, factori care sunt
elementele de bază în procesul de elaborare a
politicilor.
Pilonii fiecărui sistem ar trebui să fie transparența,
responsabilitatea, eficienta, guvernarea multi-nivel, competitivitatea.

CÂT MAI POATE AMÂNA ROMÂNIA
PROCESUL DE MODERNIZARE
ADMINISTRATIVĂ A ȚĂRII PE MODELUL
REGIUNILOR DE DEZVOLTARE EXISTENT
ÎN EUROPA ȘI ÎN CE COSTURI CREDEȚI
CĂ VIN LA PACHET ACESTE ÎNTÂRZIERI?

Una dintre cele mai importante este
cea a firmei Maspex Romania care face investiții
importante in Vatra Dornei. Împreuna cu reprezentanții consiliului județean dorim sa atragem
investiții poloneze in diferite domenii. Dorim
să dezvoltăm turismul prin activități de promovare atât în Polonia cât si in Bucovina. Dorim
să intensificăm ritmul întâlnirilor între județul
Suceava şi regiunile înfrățite din Polonia, pentru susținerea și promovarea de proiecte transfrontaliere, colaborări turistice, schimburi culturale. Consiliul Județean Suceava este înfrățit
cu 2 regiuni din Polonia: Voievodatul Silezia si
Voievodatul Podkarpackie.

Ghervazen LONGHER,
DEPUTAT al Uniunii Polonezilor din România
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OFERIȚI-NE CÂTEVA DETALII DE
SUBSTANȚĂ REFERITOR LA ETAPELE
REFORMELOR ADMINISTRATIVE
ADOPTATE DE POLONIA ÎN PROCESUL DE
REGIONALIZARE ȘI DESCENTRALIZARE A
ȚĂRII. DE CE AU FOST NECESARE ACESTE
REFORME ADMINISTRATIVE ADOPTATE DE
VECINII POLONI?

plul unui efort de succes al statului. Reforma a facilitat buna funcţionare a democraţiei şi a economiei poloneze şi a ajutat ţara în procesul de integrare
europeană. Efectele procesului de descentralizare
au dus la o gestionare eficientă a administraţiei publice, care acţionează la diferite niveluri, precum şi
la îmbunătățirea cooperării şi a concurenței între
diferitele nivele de administrație.

INVESTIȚII PUBLICE

Orașul-stațiune
Târgu Ocna
emblematic
pentru turismul
băcăuan
Orașul Târgu Ocna are în plan
accesarea fondurilor din PNRR
în vederea renovării, consolidării
și eficientizării energetice a
blocurilor de locuințe.
Cristian Ciubotaru
Primarul orașului Târgu Ocna

CARE ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR FINANȚATE DIN
FONDURI EUROPENE IMPLEMENTATE DE PRIMĂRIA TG OCNA
ÎN EXERCIȚIUL EUROPEAN FINANCIAR PRECEDENT? PUTEM
DISCUTA DEJA ȘI DESPRE PROIECTELE ORAȘULUI CARE SUNT ÎN
PREGĂTIRE PENTRU PERIOADA 2022 – 2027?

FIIND AL II-LEA AN PANDEMIC, 2021 A ÎNREGISTRAT
TRANSFORMĂRI ȘI ADAPTĂRI CONTINUE ALE MEDIULUI DE
AFACERI ATÂT NAȚIONAL CÂT ȘI LOCAL. CUM APRECIAȚI
DINAMICA ECONOMIEI LOCALE ÎN CONTEXTUL ACESTOR CONDIȚII
RESTRICTIVE?

Primăria Tg. Ocna în exercițiul financiar precedent s-a axat pe obținerea
fondurilor europene pentru modernizarea unităților de învățământ din
oraș și modernizarea infrastrurii rutiere care face legătură cu obiectivele
turistice. Astfel am obținut finanțare pentru următoarele proiecte:
„Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale
din cadrul Şcolii nr. 1, oraș Târgu Ocna, județul Bacău” POR 20142020 în valoare de 20.351.518,48 LEI
„Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale
din cadrul Şcolii nr. 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău” POR 20142020 în valoare de 15.155.351,10 LEI
„ Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în
stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna, jud. Bacău “ POR 2014-2020
în valoare de 26.733.437,12 LEI.

Operatorii economici au avut de suferit în contextul condițiilor restrictive impuse de pandemie, astfel Primăria Tg.Ocna a venit în sprijinul
acestora în anul 2021, prin reducerea anumitor taxe, cum ar fi taxa pentru autorizația de funcționare, taxa pentru promovarea stațiunii etc.

P
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Proiecte în pregătire pentru perioada 2022-2027:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule
electrice în Orașul Târgu Ocna, judeţul Bacău
Servicii de asistență medicală primară,comunitară și servicii oferite
în regim ambulatoriu
Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritorială
Reabilitarea, consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor publice și blocurilor de locuințe

NORMATIVELE DE MEDIU
IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ
PLASEAZĂ ROMÂNIA PE UN
LOC NEDORIT ÎN CLASAMENTUL
EUROPEAN DE PROFIL. CUM
REUȘIȚI SĂ RĂSPUNDEȚI
ACESTOR CRITERII STRICTE
CARE PRESUPUN CREȘTEREA
PROCENTULUI RECICLĂRII,
INTRĂRII ÎN LEGALITATE
A GROPILOR DE GUNOI,
SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR
ÎN MIJLOACE DE TRANSPORT
ELECTRICE ȘI HIBRID ETC?
Creșterea gradului de eficiență în colectarea separată a deșeurilor impune
o serie de măsuri, una dintre cele mai
importante fiind îmbunătățirea infrastructurii de colectare selectivă.

BACĂU

”

Administrația publică locală, în calitate
Totodată a fost astfel creată și posibilitade dețînător legal al deșeurilor produse și
tea de a monitoriza activitatea societății
Referitor la proiecția investițiilor în
colectate de pe teritoriul orașului Târgu
de salubrizare care își desfășoară activitaanul 2022 se dorește ca acestea să fie
Ocna, a gestionat atent de-a lungul timtea în orașul Tîrgu Ocna;
permanent în direcția ca Târgu Ocna să fie Un alt beneficiu este baza de date la care
pului activitatea de colectare și transport
deșeuri, implementând în anul 2018,
un oraș stațiune curat, frumos și atractiv, are acum acces Primăria orașului Tîrgu
Proiectul ’’Aplicație GIS Managementul
Ocna, și posibilitatea generării unui nudeșeurilor la nivelul orașului Târgu cu o creștere a stării de confort și siguranță, măr variat de rapoarte cu privire la canOcna’’. Proiectul prezintă o abordare ca drumul locuitorilor și turiștilor dinspre și tități pe tipuri de deșeuri, rapoarte cu
modernă în activitatea de gestionare a
la problemele apărute în timpul
spre casă să fie plăcut și sigur, investiții în privire
deșeurilor prin faptul că ne permite vicolectării (amestec de deșeuri în eurozualizarea, interogarea, analiză și inter- infrastrura rutieră, infrastructură de turism pubelă, distrugere europubelă, etc), nupretarea datelor din teren cu privire la
ca motor de dezvoltare locală și regională, mărul persoanelor deservite pe familie,
modul de colectare a deșeurilor provenistradă, cartier, oraș.
simplificarea procedurilor administrative
te din gospodării. Este primul proiect de
acest gen din țară, în realizarea lui fiind
și trecerea la un oraș digitalizat-integrând
ÎN ANUL 2021 AȚI OBȚINUT O
implicate toate cele trei componente eviFINANȚARE
DE 5 MILIOANE EURO
tehnologii
de
e-guvernare.
dențiate în gestiunea deșeurilor:
PENTRU
UN
PROIECT
CARE VA
Producătorul de deșeuri – cetățeanul
FI
GATA
ÎN
2023
ȘI
CARE
VA DA
(că parte activă în acest program, el puO HAINĂ NOUĂ CELEBRULUI ORAȘ-STAȚIUNE TÂRGU-OCNA.
tând confirmă volumul deșeurilor produse la momentul scanării codului de bare în vederea introducerii datelor în program)
TURISMUL A FOST ȘI RĂMÂNE O CARTE DE VIZITĂ A LOCALITĂȚII.
Gestionarul deșeurilor – Primăria orașului Târgu Ocna
CUM INTENȚIONAȚI SĂ ABORDAȚI PERSPECTIVA ACESTEI
Prestatorul serviciilor de salubrizare – S.C. Compania de Utilități
ACTIVITĂȚI ÎN 2022?
Publice Târgu Ocna S.A.
Primăria orașului Târgu Ocna și-a fundamentat strategia de manaPrin proiectul „Valorificare turistică și modernizare infrastructură specigement a deșeurilor generate pe rază administrativă, având posibilitatea
fică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna, jud. Bacău “, se vor moderde a colecta selectiv deșeurile reciclabile din ambalaje, de a transporniza unui număr de 23 de străzi, amenajarea de spații verzi, amenajarea
ta, ambala și valorifica prin predarea direct către OIREP a deșeurilor
Piatetei Costache Negri, extinderea zonei pietonale, amenajarea de piste
reciclabile.
de biciclete, skate parc, iluminat public modern. Anul 2022 este o proAceastă nouă abordare de management al deșeurilor (prin introducerea
vocare din perspectiva acestui proiect, astfel orașul Tg.Ocna va îmbraca
codului de bare pentru fiecare europubelă distribuită) a avut un impact
o haina nouă, iar finalitatea lui va reprezenta motorul de dezvoltare a
pozitiv, aducând beneficii sistemului de gestionare a deșeurilor din oraturismului, pe lângă infrastructura de turism balnear.
șul Tîrgu Ocna.
Primul etapă și cea mai importantă este campania de informare a cetăPANDEMIA A LOVIT PUTERNIC ÎN ULTIMII DOI ANI, TURISMUL
țeanilor, de conștientizare a populației cu privire la importanța colectării
ROMÂNESC.
TURISMUL BALNEAR SE VA PUTEA REVITALIZA
selective a deșeurilor, la nevoia de implicare a acestora pentru o mai bună
CA
URMARE
A
FAPTULUI CĂ GUVERNUL ROMÂNIEI A DECIS
funcționare a activității de colectare, dar mai presus de toate, pentru a
CA VOUCHERELE DE VACANȚĂ DIN 2022 SĂ FIE ACORDATE
putea trăi într- un mediu sănătos;
Faptul că întreaga activitate de colectare a fost intens monitorizată atât
ÎN SPECIAL PENTRU TURISMUL BALNEAR. ÎNAINTE DE 1989,
de Primăria orașului Tîrgu Ocna cât și de S.C. Compania de Utilități
TÂRGU-OCNA ERA O DESTINAȚIE PREFERATĂ DE MULȚI ROMÂNI
Publice Tîrgu Ocna S.A., cetățenii au putut fi disciplinați, de la o coCARE VENEAU ÎN STAȚIUNI BALNEO-CLIMATERICE. ACUM 10
lectare la altă remarcându-se considerabile îmbunătățiri ale modului de
ANI, GUVERNUL A DECIS SĂ VĂ ACORDE STATUTUL DE STAȚIUNE
gestionare a deșeurilor la nivel de gospodărie individuală;

BALNEO-CLIMATERICĂ DE INTERES
NAȚIONAL. CUM SE PREZINTĂ ÎN
PREZENT INFRASTRUCTURA DE
TURISM BALNEAR LA TÂRGU OCNA?
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Infrastructură de turism balnear în orașul
Tg.Ocna cuprinde în prezent următoarele:
Hotel Măgura cu o baza de tratament
modernă și Centru Spa
Complex Turistic Casă Creangă cu un
modern Centru Spa
Centrul Balnear Parc Măgura ce cuprinde două piscine exterioare cu apă
dulce
Izvoarele minerale din Parcul Măgura
( 6 izvoare cură externă și 1 izvor cură
internă)
Baza de tratament din cadrul Salinei
Tg.Ocna situată la circa 2 km de oraş, în
masivul de sare Vâlcele-Slatinele, la 240 m
adâncime și reprezintă, prin microclimatul de salină, un important factor natural
de cură utilizat în terapia afecţiunilor respiratorii și Ștrandul cu apă sărata.

INVESTIȚII PUBLICE

Cum dezvoltăm o comunitate mică:
cazul orașului Flămânzi din Botoșani
CUM SE VOR REFLECTA FONDURILE
DIN PNRR SUB ASPECT INVESTIȚIONAL LA
NIVELUL ORAȘULUI FLĂMÂNZI?

P

Primăria Flămânzi are în vedere depunerea unor
proiecte finanțate prin PNRR știind că acestea
se vor lansa în prima parte a anului 2022:
Componentă 5 - Valul Renovării, Axa 1 –
Schemă de granturi pentru eficiență energetică
și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, ne-am propus să reabilităm energetic blocurile din localitate cu cele 300 de apartamente.
Pentru această reactivăm asociația de locatari
,,Casă noastră” care va fi partenerul nostru.
Lucrările aceste sunt necesare și privesc atât izolarea clădirilor, dar și reabilitarea acoperișurilor,
chiar și stațîi de încarcare pentru mașini electrice în parcările de la blocuri.

”

Am realizat un parteneriat cu CNAIR pentru a realiza
centura de ocolire a orașului Flămânzi care este
estimat la o lungime de 7 km și o valoare de 12 mil
euro, care presupune și finanțare din PNRR prin
Master Planul pe Transport.

Pe Componentă 10 – Fondul local,
Subcomponenta I.2. Construirea de locuințe de
serviciu pentru specialițtii din sănătate și învățămînt, cu scopul atragerii acestora în localitate,
deoarece liceul din localitate are aproximativ 40%
profesori navetiști și în viitor medicii de familie din
localitate vor ieși la pennsie și trebuie să atragem noi medici. De asemenea pe Subcomponenta I.4 care finanțează elaborarea de documente privind amenajarea teritoriului vrem să realizăm PUG-ul și PUZ-ul
pentru orașul Flămânzi.
De asemenea am realizat un parteneriat cu CNAIR pentru a realiza centură de ocolire a orașului Flămânzi care este estimat la o lungime
de 7 km și o valoare de 12 mil euro, care presupune și finanțare din
PNNR prim Master Planul pe Transport.
Pe Componentă 15 -Educație vrem să facem o grădiniță în satul
aparțînător Chțoveni și pe subcomponenta 1.6 energie regenerabilă
și eficientă energetică, ne dorim finanțarea unui parc fotovoltaic care
să furnizeze energie pentru iluminatul public și pentru consumul instituțiilor publie.
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CARE ESTE PROIECȚIA INVESTIȚIILOR PUBLICE, PENTRU
ANUL 2022, LA NIVELUL ORAȘULUI FLĂMÂNZI DIN FINANȚARE
PROPRIE SAU GUVERNAMENTALĂ?
Am început implementarea proiectului intitulat: ,,Măsuri integrate
de investiţii pentru revitalizarea şi regenerarea oraşului Flămânzi”
cu o valaore de 24 814 083.59 lei (aprox. 5 mil. euro), finanțat
prin POR, AXA 13. În cadrul proiectului. firma S.C. ABC CON
INTERNAȚIONAL SRL, va realiza următoarele lucrări de asfaltare
a 8 km de drumuri, construirea unei creşe şi gradiniţe, reabilitarea
integrală a 5 corpuri de școală și amenajarea de toalete, înfiinţarea
unei cantine sociale, aducțiune de apă și canalizare pe anumite străzi
și Amenajarea a 7704 m.p. trotuare. Vom demara, de asemenea,
construcția unui bloc de locuințe finanțat prin programul guvernamental ANL, un bloc cu 24 de apartamente. Din finanțare proprie
sperăm să finalizăm proiectul ,,Înființare sistem de distribuție a

Oloeriu Dan
Primarul orașului Flămânzi

gazelor naturale în orașul Flămânzi, județul Botoșani” cu o valoare de
1,1 mil. euro și o lungime de 17 km. Rețeaua este aproape finalizată,
rămânând realizarea stației de joasă presiune pe magistrala de gaz.
Impelementam proiectele POCU începute anul trecut:
“Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituțîi prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în orașul
Flamanzi, județul Botoșani”, ID proiect POCU/476/4/18/130469 cu
o valoare de 1 mil euro;
,,EDUsmart – Măsuri integrate pentru stimularea participării la
educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străînătate din Orașul
Flamanzi, Județul Botoșani”
Axa prioritară 6: Educație și competențe cu o valoare de 1 mil euro;

NE AFLĂM DEJA ÎN PLIN EXERCIȚIU BUGETAR EUROPEAN
2021-2027, ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ.
CARE ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI
EUROPENE IMPLEMENTATE DE PRIMĂRIA FLĂMÂNZI ÎN
EXERCIȚIUL EUROPEAN FINANCIAR PRECEDENT? PUTEM
DISCUTA DEJA ȘI DESPRE PROIECTE ALE PRIMĂRIEI CARE SUNT
ÎN PREGĂTIRE PENTRU PERIOADA 2022 – 2027?
Din exercițiul bugetar 2014-2020 am accesat finanțare pentru următoarele proiecte:
Măsuri integrate de reducerea sărăciei și dezvoltare comuitara a orașului Flamanzi- finanțat prin POCU Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2 ce a presupus formări
profesionale, after-school pentru 50 de copii, antreprenoriat pentru 150

BOTOȘANI

Am început implementarea proiectului: ,,Măsuri
integrate de investiții pentru revitalizarea şi
regenerarea oraşului Flămânzi” cu o valoare de
24 814 083.59 lei (aprox. 5 mil. euro), finanțat prin
POR, AXA 13

de persoane, finanțarea a 30 de afaceri cu câte
25 de mii de eur o și oferirea de servicii sociale
și sanitare pentru 600 de persoane;
,Măsuri integrate de investițîi pentru dezvoltare durabilă a mobilității urbane în cadrul
orașului Flamanzi din jud. Botoșani” finanțat
prin POR 2014-2020, Axa 3, prioritatea 4e,
O.S. 3.2. Acest proiect presupune realizarea
a trei trasee de transport călători cu stații de
autobuz și achiziția a 3 microbuse electrice
și realizarea stațiilor de încărcare electrice și a
depoului pentru microbuze;
Revitalizarea spațiului urban din orașul Flamanzi prin recoversia și
refunctionalizarea terenului și spațiilor neutilizate și degradate – finanțat prin POR 2014-2020, Axa 5 - Prioritatea de investițîi 5.2 unde se
finalizează în acest an 4 parcuri;
Eficientizarea energetică a primăriei orașului Flamanzi, orașul
Flamanzi, jud. Botoșani – finanțat prin POR 2014-2020 , Axa 3 Prioritatea de investițîi 3.1;
Încurajarea implicării copiilor și tinerilor în activitățile și competitiiile sportive din orașul Flamanzi, jud. Botoșani, finanțat prin PNDR,
Axa Leader- sm 19.2- G.A.L.-COLINELE LEADER MOLDOVEI și
care presupune realizarea unui teren de sport sintetic multifuncțional
în orașul Flamanzi.

Avem contractate trei proiecte prin GAL-ul Colinele Moldovei, două
dintre ele se referă la grupuri vulnerabile și privesc integrarea socială și
economică a persoanelor defavorizate. Vom infiița două centre sociale,
unul pentru romi și unul pentru persoane defavorizate în general. Prin
aceste proiecte se vor furniza servicii de asistență socială, educație remedială și formare profesională pentru integrarea pe piață muncii. Al trei le
aproiect privește construirea unui teren de spor sintetic multifuncțional
la un din școlile localitații.
De asemenea cetățenii pot accesa fonduri de pe GAL pentru mici afaceri
agricole sau nonagricole sau char pensiuni agroturistice în zona. Dorim
o conlucrare mai mare cu GAL-ul, care de altfel are un punct de lucru în
Centrul de afaceri Flămânzi, și dorim să instruim cât mai mulți cetățeni
pentru a accesa aceste fonduri. Participăm în prezent la constituirea ,,Țară
de sus” (cu UAT-uri din Suceva și Iași) prin care vrem să atragem finațare directă în această zonă, considerate printre cele mai sărace din Europa.
Actualmente s-a constituit strategia de dezvoltare a ,,Țară de sus” unde am
propus numeroase proiecte de dezvoltare economică a localitații.
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Pentru exercițiul financiar 2021-2027 am primit finanțare să realizăm studiile pentru extinderea asfaltării, pe POR 2021-2027 (Programul Operațional
Regional), Axa prioritară 3. Nord-Est - o regiune durabilă, mai prietenoasă
cu mediul. Prin acest proiect ne-am propus să extindem traseele microbuzelor electrice pe mai multe străzi, prin care dorim să conectăm prin asfaltare
satele Chițoveni și Prisacani, dar și alte zone periferice ale orașului incluzându-le pe traseele de transport urban cu microbuze electrice. Tot aici ne
dorim achiziția de noi microbuze pentru trasele extinse. Avem în vedere realizarea prin fonduri europene a unui parc industrial unde să oferim condiții
pentru atragerea investitorilor și a unei zone de agrament în zona dealului
Holm, zonă cu potențial turistic, dar să vedem ghidurile concrete ale programelor de finaanțare. Mai dorim realizarea unei săli de sport și a unui centru
medical de parmanență pe finanțare guvernamentală, precum și proiecte
sociale pentru grupuri defavorizate.

ORALUL FLĂMÂNZI FACE PARTE DIN GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ (GAL) COLINELE MOLDOVEI. CUM APRECIAȚI
ACTIVITATEA DE PÂNĂ ACUM ȘI CE PROIECȚIE EXISTĂ PENTRU
2022? ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE ADR NE MOLDOVA VA CĂPĂTA
NOI VALENȚE ÎN MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR CU BANI
EUROPENI DIN FONDURILE PENTRU EXERCIȚIUL 2021-2027 ȘI
ÎN CEL AL INVESTIȚIILOR DIN PNRR CUM ESTIMAȚI SĂ CREȘTEȚI
POTENȚIALUL ECONOMIC AL ORAȘULUI?

INVESTIȚII PUBLICE

Record de proiecte în comuna Tomești
din Zona Metropolitană a Iașului
CÂT DE UTILE CREDEȚI CĂ SE VOR DOVEDI
FONDURILE DIN PNRR ÎN PROCEDEUL DE
CONTINUARE A DEZVOLTĂRII ȘI MODERNIZĂRII
LOCALITĂȚII TOMEȘTI?

U

UAT Comună Tomești urmărește toate componentele
din cadrul PNRR pentru care există eligibilitate. Astfel
cu siguranță în decursul anului 2022, vom depune un
număr mare de proiecte. În acest moment urmărim
Componentă 10 – Fondul local unde a fost anunțat un
buget prealocat de 324.770 euro + TVA și unde ne vom
putea îndrepta pe proiecte ce urmăresc mobilitatea urbană verde ( piste pentru biciclete și alte vehicule electrice, inoirea parcului de vehicule destinate transportului
public sau chiar puncte de reîncărcare pentru vehicule
electrice) și Componentă 5 – Renovarea clădirilor rezidențiale multifamiliale unde pregătim documentația în
vederea realizării unor lucrări de renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe.

DOMNULE PRIMAR, CARE SUNT CELE MAI
IMPORTANTE INVESTIȚII CU FINANȚARE PROPRIE
SAU GUVERNAMENTALĂ CARE SUNT PRECONIZATE
PENTRU ANUL 2022 LA NIVELUL COMUNEI
TOMEȘTI?
Putem aminti: Construire sediu primărie, Comună
Tomeşti, Județul Iași, un proiect în valoare de
10.707.808,49 lei. Proiectul a primit toate avizele inclusiv avizul Comisiei Tehnico Economice din Ministerul
Dezvoltării urmând să fie finalizată proiectarea și să fie
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înaintată toată documentația la CNI pentru a putea fi organizată procedura
de licitație pentru execuție.
Construire Cămin Cultural, Sat Tomești, Comună Tomești, Județul
Iași, valoare proiect 8.656.251,24 lei, investiție care urmează să fie scoasă la
licitație pentru execuție în perioada imediat următoare.
Înființare rețea alimentare cu gaze naturale a localității Goruni, din
Comună Tomești, Județul Iași în valoare totală de 1.682.890 + TVA , proiect ce urmează să fie depus în cadrul programului Anghel Saligny
Lucrări de reabilitare a drumurilor de pe teritoriul UAT Comună
Tomești, Județul Iași, în valoare de 17.014.085, 32 lei + TVA și include un
număr de 14 porțiuni de drum și un total de 9,827 km care vor intră în
primul trimestru al anului 2022 în execuție

CARE ESTE SITUAȚIA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI
EUROPENE IMPLEMENTATE DE PRIMĂRIA TOMEȘTI ÎN EXERCIȚIUL
EUROPEAN FINANCIAR PRECEDENT?
Primăria Tomești a implementat în decursul anului 2021 o serie de proiecte
pe diferite linii de finanțare, cele mai semnificative fiind :
Executare trotuar etapă III la DN28 (Iași – Albița) de la km 83+263.430
– 85+060.000 în Comună Tomești, Județul Iași – de la Sala Sporturilor
Tomești până la Sediul Primăriei Tomești, în valoare de 1.865.344,79 lei,
Proiectul a fost finalizat în decursul anului 2021,s-a realizat recepția finală
a acestui obiectiv care face parte dintr-un proiect mult mai amplu prin care
Primăria Tomești a realizat trotuare pietonale pe DN28 de la intrarea în localitate până în Sat Chicerea
EDU TOM – Educație digitală în Comună Tomești, Județul Iași din
cadrul Programului Operațional Competivitate în valoare de 1.230.476, 66
prin care s-au achiziționat pentru Școală D.D. Pătrășcanu, Școală Chicerea și
Școală Goruni, tablete școlare, laptopuri, table interactive, routere, camere
web, sisteme all-în-one, tablete grafice și proiectoare
„Împreună în Poiana Vladicai”, COD SMIS 130196, Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, Bugetul total eligibil al proiectului este de 4.643.985,80 lei, din
care: valoare eligibilă nerambursabilă din
FSE – 4.411.786,53 lei, valoare eligibilă
nerambursabilă din bugetul național –
160.964,24 lei și valoare cofinanțare a

IAȘI
partenerilor publici – 71.235,03 lei. Proiectul
urmărește reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de
la nivelul GAL POIANA VLĂDICĂI – comunele Tomești și Holboca, județul Iași, prin
implementarea de măsuri integrate adresate
unui număr de 250 de persoane
Extindere rețea de canalizare în Comună
Tomești, Județul Iași, proiect finanatat din
bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
în suma totală de 8.516.343,11
RON + TVA prin Programul
Național de Dezvoltare Locală
2017-2020
Reabilitare și dotare Centru
de Zi SF. Maria în Sat Tomești,
Comună Tomești, Județul Iași în
valoare totală de 501.584,82 RON
prin care s-a realizat modernizarea
Centrului de Zi Sf. Maria.

TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VADICENI,
COMUNA TOMEȘTI finanțare aflată în

evaluare în cadrul Programul Național de
Investiţii „Anghel Saligny”, MINISTERUL
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, valoarea
totală a obiectivului de investiții fiind de
2.360.717,68 lei cu TVA

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI” proiect aflat în evaluare în
valoare de 2,378,928.26 RON finanțat prin

Ministerul Mediului ce vizează modernizarea
iluminatului public pe drumurile comunale
și în Cartier Ștefan cel Mare din Tomești și
introducerea unui sistem de telegestine și
înlocuirea lămpilor cu lămpi tip led.

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI finanțare

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI finanțare aflată

în evaluare în cadrul Programul Național de
Investiţii „Anghel Saligny”, MINISTERUL
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, valoarea
totală a obiectivului de investiții fiind de
27.089.429,22 lei cu TVA

CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE

CONSTRUIRE CREȘĂ ÎN CARTIER
ȘTEFAN CEL MARE DIN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, obiectivul de

investiții fiind aprobat pe Lista de sinteză
a subprogramului „Alte obiective de
interes public sau social în domeniul
construcțiilor” aprobată prin ordin
MDLPA nr. 1438/07.10.2021 prin
Compania Națională de Investiții

urmărește producerea de energie electrică
prin înființarea unui parc fotovoltaic în
vederea acoperirii necesarului de consum
al autorității locale (iluminat public,
clădiri publice și școli) eligibil prin
Administrația Fodului pentru Mediu în
anul 2022

RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ
ȘI INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR
REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, proiect

ce urmează să fie depus prin Componentă
5 – Valul renovării – PNRR – Schemă de
granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale prin
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației în perioada 01.04-01.09.2022

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI” proiect aflat în faza de scriere
finanțat prin Ministerul Mediului ce vizează
modernizarea iluminatului public pe drumurile județene/naționale de pe rază Comunei
Tomești și introducerea unui sistem de
telegestine

CE SEMNALE PRIMIȚI DIN
MEDIUL PRIVAT REFERITOR LA
IMPACTUL FACTURILOR LA ENERGIE ȘI
GAZE NATURALE ASUPRA COMPANIILOR
CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
A COMUNEI TOMEȘTI? DAR ASUPRA
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
SUBORDINEA PRIMĂRIEI?
Impactul facturilor la energie și gaze naturale îl
vom resimți abia în a două jumătate a anului
2022 și în mediul privat dar și în mediul public
însă UAT Comună Tomești a pregătit un plan
de contracarare prin depunerea unui proiect pe
AFM pentru producere energie electrică din
surse alternative care să acopere consumul public la nivelul Comunei Tomești.

CONSTRUIRE CENTRU RECREATIV
PENTRU SENIORI ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, proiect ce urmează a fi depus
în decursul anului 2022 prin Componentă
13 – Reforme sociale ce urmărește
Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire
de zi și de reabilitare pentru persoane
vârstnice

MODERNIZARE ȘI DOTARE
INFRASTRUCTURII ȘCOLARE DIN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI prin

dotarea și asigurarea echipamentelor și
a resurselor tehnologice digitale pentru
Săli de clasa și laboratoare instituții de
învățământ, proiect aflat în faza de scriere
pe Componentă 15 - Educație PNRR prin
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

REABILITARE ȘI
MODERNIZARE SALA SPORT ȘCOALĂ D.D. PĂTRĂȘCANU,
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depusă în cadrul Programul Național de
Investiţii „Anghel Saligny”, MINISTERUL
DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, valoarea
totală a obiectivului de investiții fiind de
13.047.241,68 lei cu TVA

ce urmează a fi depus prin Componentă
10 – Fondul local – PNRR - prin
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

ÎNFIINȚARE SISTEM DE PANOURI
FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, obiectiv de investiții ce

PUTEM DISCUTA DEJA
ȘI DESPRE PROIECTE ALE
PRIMĂRIEI TOMEȘTI CARE
SUNT ÎN PREGĂTIRE PENTRU
PERIOADA 2022 – 2027?
În ceea ce privește proiectele care le avem în
pregătire pentru perioada 2022-2027 putem
spune că strategia de dezvoltare și viziunea
noastră se îndreaptă spre mai multe planuri și
vine doar să susțină acel motto după care ne
coducem activitatea în cadrul administrației
locale tomestene „O comunitate fără educație,
religie, cultură și sport este o comunitate fără
viață!”. Această viziune cuprinde proiecte în
diferite etape de scriere pe toate axele de finanțare :

COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI proiect

INVESTIȚII STRĂINE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara
de Sus (ITI) – Botoșani, Iași, Suceava
AȚI AVUT INIȚIATIVA DE A ÎNFIINȚA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INVESTIȚII
TERITORIALE INTEGRATE (ITI) ȚARA
DE SUS, DIN CARE URMAU SĂ FACĂ
PARTE TOATE LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI
BOTOȘANI, DAR ȘI LOCALITĂȚILE DIN IAȘI
ȘI SUCEAVA CARE SE ÎNVECINEAZĂ CU
BOTOȘANI. CARE ESTE STADIUL ACTUAL AL
ACESTUI DEMERS?

I

Inițiativa pe care am avut-o în anul 2018 a
prins repede contur. Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și
Integrată în Țara de Sus (ITI) a fost înființată în
2019, când 12 unități administrativ-teritoriale
din județele Suceava, Botoșani și Iași s-au raliat
în cursa spre atragerea fondurilor europene în
mod direct de microregiune, sub coordonarea
președintelui Consiliului Județean Botoșani,
Doina Federovici, pe care au ales-o în mod democratic membrii fondatori.
Doi ani mai târziu, componența numără 125
de administrații publice locale, dintre care 77
din Botoșani, care au aderat prin Hotărâre
de Consiliu Local și au fost incluse în Actul
Constitutiv și Statutul Asociației. Având un
teritoriu compact din punct de vedere geografic
și întrunind valori apropiate ale indicatorilor
sociali, economici și demografici, ne-am aliniat
cerințelor Regulamentului European cu privire
la acest mecanism distinct de finanțare.

ale schimbărilor climatice, stimularea producției agricole, reabilitarea și extinderea sistemului
de irigații și finalizarea Programului Național
de Reabilitare a Infrastructurii Principale de
Irigații din România (PNI).
Un alt obiectiv este asigurarea transportului
gratuit al apei până în stațiile de punere sub
presiune preluate de către organizațiile de îmbunătățiri funciare și/sau la echipamentele de udare mobile/motopompe. Se adaugă finalizarea
obiectivelor de investiții aflate în diferite stadii
de execuție și proiectare, finanțarea studiilor de
fezabilitate și studiilor de impact pentru realiza-

DIN MARILE LANȚURI DE MAGAZINE SĂ FIE
ROMÂNEȘTI. PSD A AJUNS LA GUVERNARE
ȘI, ÎN VIRTUTEA PROTOCOLULUI ALIANȚEI
PSD – PNL, AR PUTEA ÎN CURÂND SĂ
NOMINALIZEZE VIITORUL PREMIER. CUM
VOR FI CONTINUATE EFORTURILE ÎN
DIRECȚIA SPRIJINIRII PRODUCĂTORILOR
ROMÂNI?
Inițiativa legislativă legată de mult așteptata Lege

321/2009, menită să ofere o gură de oxigen proUN MARE EȘEC AL PLANULUI
ducătorilor români în relația cu marii retaileri, a
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
fost stopată din fașă, ca să spun așa, sub ameninELABORAT DE ROMÂNIA A FOST
țarea de punere a României sub proceREPREZENTAT DE REFUZUL
de infrigement de către Comisia
Sistemul de învățământ trebuie să țină dură
COMISIEI EUROPENE DE A
Europeană. Cauza este reprezentată
pasul cu cerințele din piața muncii, iar PSD a de suspiciunile de destabilizare a pieței
ACCEPTA SUMELE DE BANI
cu produse agroalimentare,
înțeles importanța acestei corelări și a inclus comerciale
SOLICITATE DE ROMÂNIA
care ar încălca dreptul european la libePENTRU REFACEREA SISTEMULUI în programul de guvernare un capitol dedicat ra circulație a mărfurilor. Din păcate,
DE IRIGAȚII. CE SOLUȚII
cei care au reclamat legea către Comisia
„Susținerii învățământului agricol”.
ALTERNATIVE RĂMÂN ROMÂNIEI
Europeană, în speță marii retaileri, sau
mai bine spus AMRCR, au interese
PENTRU A-ȘI REFACE SISTEMUL
rea de noi amenajări de irigații, măsuri destinate achiziționării de echipamente de irigații. De proprii și nu țin cont de faptul că reglementarea
DE IRIGAȚII DIN FONDURILE CADRULUI
asemenea, în capitolul distinct privind creșterea viza doar expunerea la raft, unde ar trebuie să
BUGETAR MULTIANUAL 2021-2027?
aibă loc și roadele muncii românilor, nu interzi-
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Conform programului de guvernare, Planul
Național Strategic 2023—2027 al României
prevede o alocare de 15,636 miliarde de lei pentru proiecte de susținere a agriculturii. Avem
două capitole care țintesc sectorul irigațiilor. Mai
întâi, vorbim despre reducerea efectelor negative

competitivității în sectorul agricol, sunt prevăzute achiziții simple de utilaje agricole și irigații
la nivelul fermei.

ÎN 2018, PSD A REUȘIT SĂ ADOPTE
LEGEA PRIN CARE 51% DIN PRODUSELE

cerea expunerii sau vânzării altor produse.

Această lege impune în primul rând respect față
de producătorul și procesatorul român în relația cu marile lanțuri de supermarketuri. Apoi
marii jucători din piața de retail cu produse

REGIUNEA MOLDOVEI

agroalimentare nu mai pot impune unilateral condiții comerciale, reprezentate prin rabaturi, risturne, remize și o multitudine de taxe comerciale.
Iar dacă totuși o vor face, atunci supermarketurile vor plăti cu vârf și îndesat, în anumite cazuri amenda putând ajunge și la 1% din cifra de afaceri.
Pot afirma că această lege va salva agricultura și industria alimentară
românească, prin echilibrarea raportului de negociere între actorii de
pe piața produselor agroalimentare, având ca rezultat final prezența
într-un număr mult mai mare, dar și la un preț corect, a produselor
agroalimentare românești și protejarea cumpărătorului român în fața
abuzurilor financiare pe care marii retaileri le-au practicat.
Susținerea investițiilor în colectarea, depozitarea, stocarea, procesarea și comercializarea produselor agroalimentare;
Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a certificatelor de depozit și
asigurarea consumului intern de produse agroalimentare și prin majorarea nivelului rezervei de stat;
Reorganizarea, operaționalizarea și asigurarea funcționalității Casei
Române de Comerț Agroalimentar – UNIREA;

DOUĂ MARI PROBLEME ALE AGRICULTURII ROMÂNEȘTI
AU FOST ACELEA CĂ TEHNOLOGIZAREA ȘI RESURSA UMANĂ
CALIFICATĂ MEDIU ȘI ÎNALT AU FOST TRATATE MARGINAL. CUM
APRECIAȚI EXTINDEREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ÎN
REGIM DUAL CU PROFIL AGRICOL, VETERINAR ȘI AGRO-TEHNIC?
Afirmația este corectă și țin să o întăresc prin faptul că eu însumi am
identificat această problemă a sistemului educațional de pe vremea când
eram primar și am întreprins o serie de acțiuni pentru a schimba această situație. În primul rând, amintesc de înființarea Școlii Profesionale
„Gheorghe Burac”, în 2016, unitate de învățământ cu profil de mecanizatori agricoli, de altfel ultima școală profesională înființată în județul
Botoșani. La stabilirea specializării am ținut cont de specificul județului
nostru și de lipsa profesioniștilor în domeniul agricol. Am transformat
acest mare minus într-o oportunitate, atât pentru absolvenții acestei
școli, care își pot găsi un loc bine plătit în țară, dar și pentru agricultura autohtonă, care intră pe mâinile unor oameni pregătiți în domeniu și instruiți cu tehnică de ultimă
generație.
Tot în această direcție se poate înscrie și o Hotărâre de Guvern din
anul 2019, aprobată de executivul
PSD de atunci, prin care au fost alocate sume de bani pentru susținerea
liceelor agricole. Liceul Tehnologic
„Petru Rareș” din Botoșani, Liceul
„Demostene Botez” din Trușești
și Liceul Tehnologic „Alexandru
Vlahuță” din Șendriceni s-au numărat printre cele 58 de licee din țară
preluate de Ministerul Agriculturii,
beneficiind de fonduri pentru îmbunătățirea actului educativ și dotare tehnologică. Un alt aspect ar fi
și modificarea legii educației, care
încurajează și școlile ce funcționează
în sistem dual.

Referitor la depozitele de cereale și fructe existente în județul Botoșani,
menționez că spațiile nu sunt suficiente pentru cantitatea de materie
primă agricolă produsă, astfel că o parte din profitul obținut prin valorificarea producției se regăsește în conturile unor intermediari și nu în
cele ale fermierilor.

Sistemul de învățământ trebuie
să țină pasul cu cerințele din piața
muncii, iar PSD a înțeles importanța acestei corelări și a inclus în
programul de guvernare un capitol
dedicat „Susținerii învățământului agricol”. În plus, Programul
Național „România Educată”,
componentă a PNRR, prevede configurarea condițiilor necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi către învățământul liceal agricol și eficientizarea actului educațional în sensul performanței.
Strategia guvernării include investiții în infrastructura liceelor agricole,
cooperare între instituțiile de învățământ cu profil agricol și agenții economici din domeniile aferente, precum și realizarea de ferme model.
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SUCEAVA

Rol covârșitor
pentru aeroporturile din
Regiunea Moldovei : cazul
Aeroportului din Suceava
CARE A FOST VOLUMUL TRAFICULUI
DE PASAGERI ÎN 2021 ȘI CE ESTIMĂRI
SUNT PENTRU 2022? CARE SUNT
COMPANIILE CARE OPEREAZĂ PE
AEROPORTUL DIN SUCEAVA?

A

operatorilor aerieni, însă, există o serie de condiții care depind exclusiv de danșii. Decizia de
deschide o nouă rută, fie ca vorbim de una internă sau internațională, și/sau de a începe operarea
pe un aeroport aparține strict companiei aeriene
care apreciază oportunitatea și fezabilitatea acestora, în referire cu mai mulți factori. Cât timp
analizele de specialitate ale companiilor aeriene
nu pun în evidență un potențial de trafic substanțial care să le justifice investiția, acestea vor fi
rezervate în deschiderea de noi rute. Solicitările
pasagerilor trebuie să ajungă în primul rând la
compania aeriană. Piața transportului aerian se
bazează, printre altele, pe disponibilitățile unei
companii aeriene: costuri de operare, flota aeriană disponibilă, probleme operaționale (echipaje,
baze tehnice, etc.). Operarea unei curse directe,
indiferent de destinație, implică modificarea
operării existente în tot programul companiei,

din cauza ratei mari de migrație a populației din
regiune către țările pe care le-ați menționat și
dumneavoastră. Ne dorim și suntem în discuții
de mult timp cu operatorii aerieni pentru noi
destinații. Cum am menționat și mai sus, 2022
este un an încă incert, mai ales din perspectiva
recuperării traficului aerian. Cu toate acestea,
Aeroportul Suceava este un punct forte al regiunii, din perspectiva accesului atât pentru investitori, dar și pentru investiții.

PREȘEDINTELE CJ SUCEAVA GHEORGHE
FLUTUR DECLARA CĂ AR DORI CA LA
SUCEAVA SĂ FIE UN TERMINAL CARGO. ÎN
CE STADIU ESTE ACEASTĂ PERSPECTIVĂ
DE DEZVOLTARE?
Constuirea unui terminal cargo la Aeroportul
Suceava reprezintă o investiție pentru dezvoltarea economică a regiunii, condiția fiind existența unei cereri susținute pentru aceste servicii.
Investitorii care vor fi angrenați în aceste afaceri
pot doar contribui la îmbunătățirea perspectivelor economice ale județului. Extinderea parcărilor pentru autocamioane de mare tonaj este
doar un aspect secundar al construirii terminalului cargo la Aeroportul nostru; vorbim aici, în
schimb, de dotări speciale pentru transportul,
manipularea și depozitarea mărfurilor, de echipamente aeroportuare speciale, de facilitarea
accesului rutier, și altele. Proximitatea Parcului
Industrial Bucovina este un avantaj pentru aeroport, acesta putând găzdui un spectru larg de facilități și activități, care în final, să ofere perspectivele de dezvoltare pentru care a fost conceput.

Aeroportul a cunoscut un varf de trafic in anul
2019 cand a inregistrat un numar de 430.123
pasageri iar in ultimii doi ani, în ciuda efectelor
restrictive generate de pandemia de COVID-19
au fost consemnate mai multe reușite în ceea
ce privește portofoliul destinațiilor deservite și
al operatorilor aerieni care au venit la Suceava.
În anul 2021, au fost procesați 346.697 pasageri și un număr de 4.421 mișcări aeronave,
Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava” ocupând
locul 6 în clasamentul traficului de pasageri la
nivel național, și, locul 9 în clasamentul mișcăriEXISTĂ O GÂNDIRE COMUNĂ DE
lor de aeronave la nivel național.
SUSȚINERE A DEZVOLTĂRII
Față de anul anterior cand s-au inregistrat un număr de 189199 paConstruirea unui terminal cargo la TURISMULUI ÎN BUCOVINA
sageri, în anul 2021 s-a înregistrat Aeroportul Suceava reprezintă o investiție ELABORATĂ DE FACTORI CHEIE
o creștere cu 83 de procente. Anul
PENTRU ACEST DOMENIU
2021 a adus companii aeriene noi pentru dezvoltarea economică a regiunii,
PRECUM ASOCIAȚIILE
pentru aeroport, pe lângă companiile
condiția fiind existența unei cereri
TAROM, WIZZ AIR, BLUE AIR, susținute pentru aceste servicii. Investitorii PATRONALE DE PROFIL,
CONSILIUL JUDEȚEAN ȘI
AIR BUCHAREST, CORENDON
care vor fi angrenați în aceste afaceri
AIRLINES, începand să opereze
AEROPORTUL SUCEAVA?
pot doar contribui la îmbunătățirea
companiile aeriene Tui Fly și Ryanair.
Din perspectiva traficului de pasageri,
perspectivelor economice ale județului. Turismul în Bucovina este unul dintre
anul 2022 este încă incert, cu multe
pilonii de bază ai dezvoltării județului
restricții și condiționalități ce reprimă
Suceava. Elementele infrastructurii
călătoriile aeriene. În condițiile actuale, con- și desigur, costuri suplimentare, aeronave și baze turistice, coroborate cu patrimoniul cultural și
form programelor transmise de către operatorii tehnice redistribuite.
obiectivele turistice din județ, oferă un avantaj
aerieni, estimăm un volum de trafic de 450.000 Multitudinea de persoane care ar prefera trans- semnificativ pentru Suceava. În toată acestă
portul aerian trebuie să reprezinte un segment schemă, Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava”
pasageri.
stabil și constant de zbor. Desigur, ceea ce ține este un element important, fiind poarta aeriană
CU AUTOMOBILUL, UN ROMÂN AJUNGE de administrația aeroportului cu privire la acest a Bucovinei. Există o strânsă colaborare între
aeroport, Consiliul Județean Suceava și celeDE LA TIMIȘOARA LA SUCEAVA, ÎN TIMPUL aspect este o preocupare constantă.
lalte instituții de interes, Camera de Comerț și
ÎN CARE UN ITALIAN PLEACĂ DIN ROMA
O EXAMINARE RAPIDĂ A CURSELOR
Industrie, de ex., pentru o oferi întotdeauna o
ȘI AJUNGE LA ARAD. ARE ÎN VEDERE
imagine cât mai completă turiștilor care doresc
DE LA SUCEAVA ARATĂ CĂ ACESTEA
MANAGEMENTUL AEROPORTULUI SĂ
VALORIFICĂ NECESITATEA DE CĂLĂTORIE și aleg să viziteze Bucovina.
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EXPLOREZE POSIBILITATEA UNOR CURSE
DIRECTE INTERNE?

Călătoria cu avionul este, într-adevăr, o alternativă extrem de benefică la transportul feroviar și/
sau rutier, infrastructuri deficitare în România.
Cunoaștem solicitările pentru deschiderea de
noi rute interne – Cluj, Timișoara, Constanța
– solicitări care au fost sustinute in fata

A ROMÂNILOR DIN DIASPORA. EXISTĂ
PERSPECTIVE DE DESCHIDERE A NOI
RUTE ÎN 2022?

Necesitatea de călătorie a românilor din
Diaspora este printre principalii factori generatori de trafic aerian la nivel național. La Suceava,
această specificitate este și mai evidentă tocmai

EXISTĂ ȘI O COMPONENTĂ DE NATURĂ
MILITARĂ PREVĂZUTĂ ÎN DEZVOLTAREA
AEROPORTULUI SUCEAVA?
Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava” nu are la
această dată prevazut în planul de dezvoltare și o
componență de natură militară.

