
Ediția de TOAMNĂ 
OCT 2022  15 LEI

www.newsmoldova.ro

MINISTRUL ANDREI SPÎNU: 
„COERENȚĂ
ADMINISTRATIVĂ ÎN 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

A REPUBLICII MOLDOVA”

TREND ASCENDENT 
PENTRU INVESTIȚII ȘI 

PROIECTE LA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

BACĂU 

MACIEJ LANG, 
AMBASADORUL POLONIEI: 
“REGIUNEA MOLDOVEI ARE O 

LUNGĂ TRADIȚIE DE LEGĂTURI 
CU POLONIA”

FLORIN SPĂTARU 

MINISTRUL ECONOMIEI

06

08

18
INDUSTRIA 

MOLDOVEI în 

EVALUARE
ALIMENTAȚIE, SĂNĂTATE, ENERGIE, APĂRARE

RIM KAP-SOO, 
AMBASADORUL COREEI DE 
SUD: “CENTRUL ECONOMIC 

IAȘI PREZINTĂ AVANTAJE 
PUTERNICE”

38





M
O

LD
O

V
A

 IN
V

E
S

T  •
 O

C
TO

M
B

R
IE

01

Redactor – Șef
Ion Ștefanovici
Senior Editor

Cezar Filip, Neamț
Mircea Merticariu, Bacău

Mia Pricopie, Suceava
Alina Darie, Vaslui

Beatrice Modiga, Iași
Bianca Hriscu, Botoșani

Photo
Bogdan Pârvu

Marketing
Simona Vieriu

Sales
Ioana Lungu

Graphic Design / Brand Manager
Nicoleta Ștefanovici

PRESS GRUP MOLDOVA SRL
Editor al revistei

“MOLDOVA INVEST” și al
ziarului „NEWS MOLDOVA”

Strada Universității, Nr. 28 A, Suceava

Telefon: 0725.071.918 / 0728.223.402
Email: moldovainvest@newsmoldova.ro

www.moldovainvest.newsmoldova.ro

ISSN 2821 - 6369

Tipografie – Centru de Print Iași

Moldova s-a realizat prin reflectarea 
evenimentului Moldova Business Week 
2022 la nivel de Prim-ministru, Ministru al 
Economiei, precum și structuri asociative 
reprezentative pentru mediul de afaceri 
din țara vecină;
• realizarea unor materiale în oglindă 
între Departamentul pentru Relația cu 
Republica Moldova de la București repre-
zentat de către dl Adrian Dupu și Ministrul 
Dezvoltării de la Chișinău, dl Andrei Spînu, 
dar și între Agențiile de Dezvoltare de pe 
ambele maluri ale Prutului;
• câteva administrații locale din Republica 
Moldova și-au prezentat proiectele 
și oportunitățile de afaceri în paginile 
Moldova Invest.
Moldova Invest este gândit ca un pro-
iect economic integrativ care va realiza 
o platformă de cooperare economică 
între Regiunea de Nord-Est a României – 
București – Republica Moldova în context 
european și internațional.
PS: Am avut o mare decepție referitor la 
Ministerul Transporturilor, condus de Sorin 
Grindeanu, care nu a binevoit ca pe par-
cursul ultimelor trei luni și a nenumăratelor 
insistențe să ne prezinte o situație clară a 
stadiului proiectelor de infrastructură ru-
tieră mare din zona Moldovei. Din cauza 
amânărilor acestora, revista a văzut lumi-
na tiparului în luna octombrie, nu septem-
brie.  Dar dacă aceasta este importanța 
acordată Moldovei de către timișoreanul 
Grindeanu, ce putem face ...

CU ÎNCREDERE,
ION ȘTEFANOVICI,

REDACTOR-ȘEF NEWS MOLDOVA

Moldova Invest

Iată-ne ajunși la cea de-a doua ediție a 
Moldova Invest, cea de toamnă. 
Statistic, sub aspect redacțional, este vizi-
bilă creșterea organică a subiectelor trata-
te de către colectivul revistei, am înregis-
trat o creștere substanțială a tirajului, am 
realizat o extindere teritorială în raport cu 
interesele Regiunii Moldova în București și 
în Republica Moldova. În acord cu aceste 
evoluții ascendente și harta distribuției se 
află într-o dezvoltare accentuată.
Acestea ar fi evoluțiile în termeni canti-
tativi însă, sub aspect calitativ, evaluarea 
ediției a doua a „Moldova Invest” rămâne 
doar la aprecierea dumneavoastră, cititorii 
noștri.

În cele 76 de pagini ale revistei ne-am 
concentrat pe trei direcții principale: 

MOLDOVA: Analiza evoluțiilor economi-
ce sub aspectul cunoașterii procesului 
de derulare a proiectelor de investiții 
din Regiunea de Nord – Est a României 
cu scopul prezentării acestora în Harta 
Potențialului Investițional din Moldova, re-
alizată de Ministerul Economiei. Utilitatea 
demersului, deși una aflată într-o stare 
incipientă, se adresează și investitorilor 
aflați în căutare de oportunități de afaceri 
în România;

BUCUREȘTI: 
• realizarea împreună cu dl. Florin Spătaru 
– Ministrul Economiei a unei radiografii 
succinte a profilului ramurilor industria-
le din zona Moldovei (interviul poate fi 
urmărit și pe pagina de youtube a News 
Moldova); 
• implicarea activă alături de Ministerul 
Turismului, în speță dl Ministru Daniel 
Cadariu, în sprijinirea Forumului de Turism 
al Moldovei 2022, care a avut loc la Gura 
Humorului;
• implicarea „Moldova Invest” în pri- 
mul proiect cu impact pentru ”ROMÂNIA 
VIITORULUI” recunoscut de UE și Guvernul 
României, derulat la București de ADR 
Nord-Est la inițiativa Directorului General, 
domnul Vasile Asandei;
• spijinirea proiectelor Moldovei prin pro-
fesioniști desăvârșiți aflați în structurile de 
conducere guvernamentale: în ediția pre-
zentă Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale 
• promovarea intereselor Moldovei în 
raport cu țări euro precum Polonia sau 
Germania și chiar non-euro cum este ca-
zul Coreei de Sud

REPUBLICA MOLDOVA:
• debutul Moldova Invest în Republica 

MOLDOVA INVEST
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Oportunități de finanțare  Oportunități de finanțare  
într-un climat caracterizat de într-un climat caracterizat de 
crize economice suprapuse și crize economice suprapuse și 
război la granițerăzboi la granițe

În contextul internațional nefavorabil grevat 
de efectele războiului, aflat în plină desfășurare în 
Ucraina, un climat care continuă într-o manieră 
nefericită perioada pandemică și este agravat de 
crizele economice suprapuse, l-am invitat la un 
dialog de substanță pe Ministrul Economiei, 
domnul Florin SPĂTARU.

Interviul video poate fi urmărit pe canalul 
youtube.com/c/NewsMoldova.

Am urmărit realizarea unei evaluări a situației 
curente a industriei din Regiunea Moldovei parti-
culară fiecărui județ în parte, dar raportată la prio-
ritățile Uniunii Europene și evident ale României, 
determinată de specificul perioadei pe care o tra-
versăm. Sectoarele industriale vizate sunt: alimen-
tație publică, energie, sănătate și apărare. 

Intensificarea ostilităților din Ucraina au 
transformat apărarea colectivă, într-un do-

meniu de maxim interes atât pentru state 
cât și pentru cetățeni în această perioadă. 
Industria apărării este finanțată de Uniunea 
Europeană, prin „European Defence Fund 
(EDF)”, instrument creat special pentru a de-

servi nevoile acestui sector.
În context, trebuie menționat faptul că, în 

această toamnă, în zilele de 17 și 18 noiembrie, 
va alea loc, în Malaga (Spania), evenimentul 
„European Conference Dual Use Technologies 
2022: Cyber Security and Digital Applications 
in Defence”. Acest eveniment este organizat în 
cadrul „European Network of Defence-related 
Regions (ENDR)”, structură creată în anul 2016, 
la inițiativa Comisiei Europene. 

Acest eveniment este important pentru in-
dustria din zona de Nord Est a României prin 
prisma activității derulate de companii de profil 
precum AEROSTAR Bacău.

Foarte important este și faptul că ADR Nord 
Est este membră a acestui for care organizează 
„European Conference Dual Use Technologies 
2022: Cyber Security and Digital Applications in 
Defence”. 

În context, Ion Ștefanovici, redactorul-șef al 
Moldova Invest a dorit să afle cum se raportează 
Ministerul Economiei la oportunitățile de finan-
țare oferite de Uniunea Europeană și care este 
strategia prevăzută pentru dezvoltarea industriei 
de apărare. 

Ministrul Economiei, Florin SPĂTARU, a 
menționat faptul că, pe fondul susținerii revitali-
zării industriei apărării din România, se impune, 
în prealabil, o delimitare între cele două compo-
nente ale industriei apărării – industria apărării, 
formată din companiile de stat și companiile acti-
ve în industria de apărare din sectorul privat. 

„Aerostarul se regăsește în cea de-a doua ca-
tegorie, e o companie care a fost privatizată și 
care, după cum știți, are rezultate foarte bune. 
Asta înseamnă că se poate”.

De asemenea, ministrul a adăugat faptul că 

toate companiile care activează în industria apărării de stat se află în 
portofoliul Ministerului Economiei, unde domnia sa a găsit

„(…) fonduri pentru investiții alocate de ceva ani, care nu fu-
seseră utilizate. Am găsit, de asemenea, echipamente care o bună 
parte din ele erau depășite tehnologic și care trebuiau înlocuite.

Pentru asta, am alocat, încă de la sfârșitul anului trecut, în 
exercițiul bugetar 2022, 200 milioane de lei. La rectificarea 
care a fost aprobată la jumătatea lunii august, am mai venit 
cu aproximativ 20 milioane de euro care, de asemenea, vor fi 
alocați pentru investiții în industria de apărare. În tot acest 
proces de aprobare a bugetelor și de finalizare a procedurilor de 
achiziții, în acest moment putem să vă spunem că o bună parte 
din acești bani se vor regăsi în perioada imediat următoare în 
achiziții de noi echipamente. Vorbim de industria de apărare, 
care este în subordinea Ministerului Economiei”.

România este o țară care produce! Produce energie, 
produce gaz, va produce și mai mult gaz. De ce n-am 

făcut-o până acum? E greu de explicat în puține 
cuvinte, dar bine că o facem acum. Fiind producător, 

având și proiecte de dezvoltare în această zonă, 
putem să spunem că ar trebui să avem o piață care 
să asigure competitivitatea producătorilor industriali. 

Asta trebuie să facem!

O radiografie O radiografie 
succintă a succintă a 
INDUSTRIEI INDUSTRIEI 
din Regiunea din Regiunea 
MOLDOVEIMOLDOVEI

 ”
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MINISTERUL ECONOMIEI

Referitor la demersurile efectuate în vederea cooptă-
rii industriei private din domeniul apărării, Ministrul 
Economiei, FLORIN SPĂTARU, amintește faptul 
că „De asemenea, am început demersurile în a aduce 
aproape de Ministerul Economiei și industria privată. 
Cum? Printr-un demers pe care l-am făcut, împreună 
cu cei de la AEROSTAR, de a realiza o asociere cu o 
companie de stat, ROMAERO, pentru a putea dezvol-
ta o capabilitate de mentenanță pentru elicoptere.

Suntem în ultima fază a discuțiilor și vom avea un 
astfel de demers. Eu consider că industria de Apărare 
din România poate să ofere, la nivel regional, mult mai 
mult decât a oferit până acum. Pentru asta însă avem 
nevoie de coerență, avem nevoie de platforme unice care 
să pună la aceeași masă acești jucători din Economie, fie 
că sunt din industria de stat, fie că sunt din industria 
privată”.

De asemenea, reprezentantul Guvernului a adus în 
discuție vizita efectuată la AEROSTAR Bacău: 

„Am fost la AEROSTAR acum câteva luni de zile și 
am văzut ce au făcut acolo… că aveau pe lângă partea 
de mentenanță pentru avioanele militare, și compo-

nenta civilă.
Așadar această îmbinare între cele două componen-

te, militar și civil, până la urmă poate fi cheia suc-

cesului în dezvoltările ulterioare. Dar la Bacău nu 

Florin Spătaru,
Ministrul Economiei

vorbim doar de AEROSTAR. Vorbim de mai multe 
companii din industria privată, care sunt, o parte din 
ele, implicate și în noi tehnologii, în dezvoltări de pro-

duse cu valoare adăugată foarte ridicată, care ar putea 
constitui o bază foarte bună pentru produse care să fie 
utilizate în industria de apărare națională, dar, de 
asemenea, să poată fi oferite la nivel internațional, pe 
plan internațional”.

Cu privire la planurile industriei de apărare de stat, 
ministrul menționează faptul că aceasta „(…) își propu-

ne să aducă un nivel tehnologic, să dezvolte capabilități 
pentru asigurarea necesităților de bază. Aici mă refer 
la fabrica de pulberi, mă refer la dezvoltarea capabi-
lităților de muniție, de producție de muniție NATO 
și non-NATO pentru a putea să asigurăm necesitățile 
naționale și regionale. Ulterior, vom merge și în zona 
Cybersecurity și în zona de produse cu tehnologie avan-

sate care să poată să fie, de asemenea, cumpărată de 
Ministerul Apărării Naționale”.

Ion Ștefanovici a dorit să afle opinia reprezentantului 
guvernului cu privire la capacitatea industriei naționale 
de accesare a fondurilor puse la dispoziție de UE pentru 
industria de apărare, în valoare de 8 miliarde de euro, pen-
tru perioada 2021 – 2027 (2,7 miliarde de euro alocați 
pentru Cercetare si 5,3 miliarde euro pentru Dezvoltare).

Ministrul Economiei, Florin Spătaru: „Industria 
românească, în acest moment, accesează prea puțin din 
aceste fonduri. De ce? Pentru că avem nevoie de coeren-

ță. Cum putem face un astfel de lucru, să îndeplinim 
un astfel de demers? Printr-o strategie a industriei de 
apărare. (…) Investițiile în industria de apărare nu 
sunt de pe o zi pe alta, nu sunt investiții de pe un an 
pe altul. 

Tocmai de aceea, împreună cu Ministerul Apărării 
Naționale, am creat acest grup tehnic pentru a discuta 
strategia pe termen lung - ce ne dorim să dezvoltăm, 
care sunt capabilitățile, de producție și de mentenan-

ță, pentru a putea avea investiții clare, direcționate și 
a putea oferi aceste produse sau servicii la cel mai înalt 
standard”.
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mari de prețuri, ministrul a declarat 
faptul că Ordonanța de Urgență nr. 
119/01.09.2022 prevede protejarea 
anumitor categorii vulnerabile. 

Mai mult, există marii consuma-
tori care au posibilitatea semnării 
de contracte bilaterale, țara noastră 
făcând pași importanți pentru aco-
perirea unei plaje cât mai întinse de 
consumatori, în vederea reglementă-
rii corespunzătoare a pieței.

Cu privire la criticile aduse de 
ONG-urile de profil, cu privire la 
noile prevederi legislative, conform 
cărora actul de lege nu respectă su-
flul guvernelor nordice din Europa 
(care au adoptat alte componente 
de scădere a consumului), ministrul 
economiei este de părere că nu tot 
ceea ce este aplicabil în alte țări este 
pretabil și în România. 

În concluzie, opinia generală este 
aceea că micii consumatori sunt sa-
tisfăcuți ca urmare a protejării in-
tereselor, marii consumatori fiind, 
în aceeași măsură, mulțumiți de 
posibilitatea semnării contractelor 

România este o țară care produce! 
Produce energie, produce gaz, va pro-
duce și mai mult gaz. De ce n-am fă-
cut-o până acum? E greu de explicat 
în puține cuvinte, dar bine că o fa-
cem acum. Fiind producător, având 
și proiecte de dezvoltare în această 
zonă, putem să spunem că ar trebui 
să avem o piață care să asigure com-
petitivitatea producătorilor industri-
ali. Asta trebuie să facem. Trebuie să 
vedem cum se regăsește energia, la un 
preț competitiv, în lanțul de valoare 
economic”.

Oficialul consideră faptul că este 
un început bun, care poate supor-
ta modificări pe parcurs, în context 
european existând discuții cu privi-
re la escaladarea de prețuri la gaz și 
energie, situația impunând o analiză 
serioasă a impactului deciziilor luate, 
pe plan intern, ca țară membră a UE.

Referitor la întrebarea lui Ion 
Ștefanovici, cu privire la eventua-
litatea existenței unor proteste, în 
România, similare celor din anumite 
țări ale UE, ca urmare a creșterilor 

Referitor la eventualitatea unui interes al 
Uniunii Europene pentru dezvoltarea pro-

ducției de armament a României, ministrul a 
confirmat faptul că există un interes real pe plan 
extern, însă acesta trebuie dublat de dezvolta-
rea capabilităților proprii interne și de creșterea 
competitivității. 

Mai mult, potrivit acestuia, este absolut nece-
sară integrarea industriei private de apărare, care 
a identificat deja piețe externe, dar, în egală mă-
sură, este necesară și colaborarea cu piețele in-
terne și cu companiile de stat pentru dezvoltarea 
de produse integrate, nu numai de componente 
pentru integrare ulterioară.

Referitor la problema forței de muncă din 
acest domeniu, ministrul este de părere că este 
nevoie de un efort colectiv substanțial pentru 
revitalizarea industriei apărării, în condițiile în 
care forța de muncă se confruntă cu problema 
vârstei relativ înaintate, dar și cu o scădere a 
atractivității pentru tânăra generație, ca urmare 
a lipsei de investiții în domeniu. Totuși, auto-
matizarea și noile tehnologii par a avea capaci-
tatea de a suplini, măcar temporar, lipsa forței 
de muncă.

Cel de-al doilea subiect de interes, abordat 
în cadrul interviului cu Ministrul Economiei, 
Florin Spătaru, a fost cel legat de „reglemen-
tările din domeniul energetic”, care preocu-
pă întreaga populație, înaintea unui sezon rece, 
care se anunță a fi o reală provocare, pe fondul 
scumpirilor energiei electrice, gazelor etc.

Ion Ștefanovici: Vă mulțumește actuala formă 
a Ordonanței de Urgență nr. 119/01.09.2022?

Ministrul Economiei, Florin SPĂTARU: „(…) 
eu am semnat-o ca ministru al economiei (…) 
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bilaterale.
În ceea ce privește un alt subiect supus 

dezbaterilor, respectiv alimentația publi-
că, Ion Ștefanovici a evidențiat o decla-
rație de impact a ministrului economiei, 
potrivit căreia „România este un stat cu 
potențial agricol enorm, iar industria chi-
mică este strategică pentru acest sector. 
Este nevoie urgentă de investiții în această 
ramură economică!”

Referitor la acest subiect, Moldova 
Invest a solicitat opinia Ministrului 
Economiei cu privire la problema com-
paniei băcăuane CHIMCOMPLEX 
BORZEȘTI, din zona de 
Nord Est a României. Vorbim, 
de fapt, despre cel mai mare 
combinat chimic producător 
de polioli din Europa de Est, 
care a anunțat, în luna august 
2022, că sistează temporar acti-
vitatea de producţie, la platfor-
ma Borzeşti, din cauza creșterii 
preţurilor la energie electrică şi 
gaze naturale. 

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, 
a fost de părere că formularea unor con-
cluzii cu privire la acest subiect este pre-
matură, cazul nefiind singular, problema 
majoră fiind aceea a creșterilor masive de 
preturi ale utilităților, industria, în gene-
ral, fiind afectată, aceasta fiind, de fapt, 
„cheia competitivității produselor româ-
nești” în contextul actual. 

Potrivit ministrului, discuțiile cu re-
prezentanții companiei vor fi continuate, 
statul român fiind acționar minoritar, 
interesul statului fiind acela al sprijinirii 
oricărei inițiative a societății pentru conti-
nuarea activității, contextul în sine vizând 
și multe alte companii de stat implicate, 
precum SALROM și BĂIȚA. 

De asemenea, Ion Ștefanovici a pus 
în discuție modul în care Ministerul 
Economiei sprijină companiile româ-
nești, precum ANTIBIOTICE Iași, un  
„performer incontestabil, respectat pe 
piața de profil, din Europa, America 
și Asia”, care a reușit să se adapteze cu 

succes, după anul 1989, la economia de 
piață, ajungând astăzi un concurent res-
pectat pe piața internațională de profil.

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, 
recunoaște faptul că industria farmaceu-
tică a suferit ca urmare a lipsei de atenție 
a statului, aceasta regăsindu-se acum în 
schema de ajutor de stat în valoare de 300 
milioane euro, așteptările fiind pentru cel 
puțin un proiect ce ar putea fi finanțat. 

Potrivit reprezentantului guvernului, 
România are nevoie de TERAPIA Cluj, 
de ANTIBIOTICE Iași, de „un lanț, un 
ecosistem, care să ne asigure siguranța sa-
nitară pe termen lung.”

Referitor la prospectarea oportunită-
ților, Ion Ștefanovici a adus în discuție 
proiectul intitulat „Atlasul Economic 
al României”, lansat în luna august, de 
Ministerul Economiei, care vizează identi-
ficarea resurselor de orice natură ale țării, 
pentru punerea lor la dispoziția investito-
rilor români și străini care vor să dezvolte 
afaceri în România.

Potrivit Ministrului Economiei, 
Florin Spătaru, „Atlasul 
Economic al României” 
este o platformă digita-
lă, interactivă, capabilă să 
ofere informații, din diverse 
zone, despre sectoarele eco-
nomice dezvoltate în spațiul 
respectiv. 

„Ne dorim ca această 
platformă să fie populată și 
părțile interesate să partici-
pe activ la un astfel de Atlas. 
Este, cred, instrumentul 
principal cu care Ministerul 

Economiei poate să dezvolte. Nu e sufi-

cient să dezvolți o politică publică doar 
pe hârtie, ea trebuie să se regăsească și în 
economia reală”.

Cu privire la ultimul subiect de pe ordi-
nea de zi, reprezentat de rolul României în 
contextul conflictului armat din Ucraina, 
Ion Ștefanovici a amintit ajutorul acor-
dat de țara noastră, încă din primele ore 
ale războiului care a luat prin surprindere 
o lume întreagă. În acest context, minis-
trului economiei i s-a solicitat punctul de 
vedere cu privire la rolul țării noastre în 
perioada de reconstrucție a Ucrainei.

Ministrul Economiei, Florin 
Spătaru: „România joacă un rol 
activ în reconstrucția Ucrainei încă 
din prima zi. (…) Reconstrucția 
Ucrainei nu poate fi făcută fără 
România. Suntem țară vecină, 
avem un rol activ, în acest moment, 
în asigurarea fluxurilor logistice și 
în asigurarea condițiilor de bază 
pentru ucraineni. 

Știu multe companii care aveau filiale și 
în România, și în Ucraina, o bună parte 
dintre angajații din Ucraina lucrează, în 
acest moment, în România … și atunci e 
normal ca România să joace un rol im-
portant în acest proces al reconstrucției. Ne 
dorim să devenim un hub de dezvoltare și 
logistic pentru reconstrucția Ucrainei și, la 
nivelul Comisiei Europene, cred că acest lu-
cru este cât se poate de evident (…)”.

Ministrul Economiei,  

Florin Spătaru: 
Reconstrucția Ucrainei nu poate 

fi făcută fără România!
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Județul Bacău se menține în topul absorbției fondurilor europene, 
ocupând locul 2 pe Regiunea Nord – Est, după județul Iași și locul 
7, la nivel național. În cadrul perioadei de programare financiară 
2014 – 2020, UAT-județul Bacău a semnat un număr de 257 de 
contracte de finanțare, din care 99 sunt finalizate

2 pe Regiunea Nord – Est, după ju-
dețul Iași și locul 7, la nivel național.  
În cadrul perioadei de programare 
financiară 2014 – 2020, UAT-județul 
Bacău a semnat un număr de 257 
de contracte de finanțare, din care 
99 sunt finalizate, iar 158 sunt în 
derulare. 
Suma atrasă efectiv din fonduri eu-
ropene este de 3.953 miliarde de lei 
iar valoarea contractelor, inclusiv 
co-finanțarea de la bugetul județean/
național, este de 5.640 miliarde de lei.

Una dintre cele mai importante investiții la Spitalul Județean 
de Urgență Bacău, care a devenit o unitate medicală de interes 
regional, este modernizarea, extinderea și dotarea infrastruc-
turi la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a fost recepționat 
heliportul, facilitate care va permite transportarea pe calea 
aerului a cazurilor de maximă urgență medicală atât la SJU 
Bacău, cât și la alte spitale din țară, rapiditatea intervențiilor 
de transport și stabilizare fiind determinante în salvarea vieții 
pacienților.

Consiliul Județean Bacău -  mandat 2020-2024  
Trend ascendent pentru investiții și 
proiecte

INVESTIȚII PUBLICE

”
U    Ultimii doi ani au reprezentat 

pentru județul Bacău o perioadă 
favorabilă în ceea ce privește conti-
nuarea programelor de investiții în 
infrastructura rutieră, aeroportuară 
și de sănătate, axe deosebit de impor-
tante ce stau la baza dezvoltării econo-
mice, cu impact direct asupra creșterii 
nivelului de trai al băcăuanilor. Astfel, 
un procent de aproximativ 60% din 
bugetul județean a fost alocat pentru 
investiții, o preocupare permanentă 
fiind atragerea finanțărilor europene 
și naționale, ca sursă complementară 
majoră pentru susținerea bugetului 
de investiții. 
  Grație strategiei de prioritizare în 
elaborarea proiectelor investiționale, 
județul Bacău a devenit beneficiar al 
unor finanțări fără precedent: apro-
ximativ jumătate de miliard de euro, 
pentru realizarea și modernizarea 
rețelei de apă și canal în 41 de loca-
lități dar și 1,4 miliarde de lei, prin 
Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, din care aproxima-
tiv 140 de milioane doar pentru UAT 
Județul Bacău. În aceste condiții, ju-
dețul se menține în topul absorbției 
fondurilor europene, ocupând locul 

VALENTIN IVANCEA 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU 

5.640  
miliarde de lei

2014 -2020

257 
PROIECTE
în valoare de

Investiții pentru sănătate, 
investiții pentru oameni

 Spitalul Județean de Urgență Bacău și asocierile 
pentru dotarea și modernizarea spitalelor din 

Moinești, Onești și Buhuși
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În 2021, au fost finalizate lucrările de extindere și dotare a unui 
buncăr nou pentru cel de-al doilea accelerator 
de particule la compartimentul Radioterapie, 
necesar pentru tratarea pacienților oncologici. 
Tot în această perioadă s-au declanșat lucrările 
de reparații capitale la centrala termică, inclusiv, 
înlocuirea rețelelor de distribuție a agentului ter-
mic și apei calde menajere. Amplele programe de 
extindere și modernizare a infrastructurii spitali-
cești băcăuane, cuprind și lucrările de extindere şi 
dotare a Serviciului de Anatomie Patologică.
   O investiție mai mult decât necesară în valoare 
de aproximativ un milion euro, a fost asigurată 
de Consiliul Județean Bacău în procent de 90%, 
în cadrul unei asocieri cu Municipiul Moinești.  
Lucrările efectuate la blocul operator al spitalu-
lui moineștean, vizează îmbunătățirea calității 
actului medical prin creșterea complexității inter-
vențiilor chirurgicale care conduc la o adresabili-
tate sporită la serviciile de sănătate a cetățenilor, 
aceștia evitând situațiile în care erau nevoiți să  
recurgă la consultații și tratamente de specialita-
te în alte localități. Prin secțiile și serviciile Spitalului Municipal de 
Urgență Moinești, se asigură asistență medico–chirurgicală pentru 
pacienții din zona de nord-vest a Bacăului dar și pentru cei care aleg 
această unitate medicală, deși locuiesc în alte zone ale județului sau 
ale țării.
„Consiliul Județean este consecvent cu prioritățile stabilite pri-
vind infrastructura medicală nu doar la Spitalul de Urgență 
din Moinești ci și la Spitalul Onești, Spitalul orășenesc Buhuși 
și, în mod evident investițiile masive din SJU Bacău. Prin fi-
nanțarea acestor proiecte, spitalele din județ pot acorda paci-
enților- rapid- intervențiile necesare, atunci când distanța de 
câțiva kilometri face diferența între viață și moarte. Lucrările 
de la UPU Covid parter și subsol sunt finalizate și în curând 
vom face recepția efectivă a obiectivului!”, a precizat Valentin 
Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.

  În urmă cu un an, mai precis la 10 septembrie 2021, s-a emis or-
dinul de începere a lucrărilor la Spitalul din Oneşti, proiect ce con-
stă în reabilitarea şi eficientizarea energetică a acestui obiectiv ce va 
răspunde celor mai ridicate exigențe privind clasificarea unităților 
spitalicești.  Prin contractul de asociere cu UAT Onești, Consiliul 
Județean asigură 95% din valoarea cofinanțării necesare, suma esti-
mată fiind de 900.000 euro. În prezent, chiar dacă lucrările se des-
fășoară în ritm susținut fiind de un grad ridicat de complexitate: 
consolidare elemente de susținere, demontare și înlocuire tâmplărie 
interior-exterior, reparații glafuri, ghene, tavane și montare balus-
trade, activitatea medicală nu este afectată, managementul spitalu-
lui asigurând în egală măsură atât serviciile medicale curente, cât și 
frontul de lucru pentru constructor. Consiliul Județean a dovedit 
prin parteneriatele încheiate că dezvoltarea infrastructurii de sănă-
tate este și va rămâne un domeniu prioritar, astfel încât cetățenii din 
toate zonele județului să beneficieze de servicii medicale de calitate.

Clădirea fostului „Spital Municipal”
obiectiv prioritar pentru Consiliul Județean 

Bacău
Pandemia de COVID-19 a creat necesitatea asocierii între Județul 
Bacău și Municipiul Bacău, pentru finalizarea amenajărilor și do-
tarea etajelor aflate într-un stadiu avansat de execuție, la clădirea 
fostului Spital Municipal. Parterul și subsolul acestui imobil, însu-
mând o suprafață de 3300 de metri pătrați, au fost amenajate pen-
tru Unitatea de Primiri Urgențe Covid, radiologie, spitalizare de zi, 
spații administrative și respectiv subsol cu zona prosectură aferentă.
Investiția este finanțată în proporție de 50 / 50 la sută de Consiliul 
Județean și Consiliul Local Bacău, valoarea lucrărilor depășind 
12 milioane lei. Totodată, dotările specifice pentru funcționare, 

BACĂU

în valoare de 4 milioane lei, sunt suportate exclusiv din bugetul 
Consiliului Județean.

„Încă de la preluarea mandatului am solicitat preluarea și pu-
nerea în funcțiune a fostului Spital Municipal - astăzi vedem că 
se poate și sper, în al 12 le-a ceas, ca municipalitatea să înțeleagă 
că acest obiectiv medical trebuie să fie pus la dispoziția medicilor 
și a pacienților. Încă aștept de la conducerea Primăriei punerea 
în dezbaterea CL Bacău a proiectului vizând trecerea clădirii 
fostului Spital Municipal din domeniul public al municipiu-
lui, în domeniul public al județului așa cum deja s-a apro-
bat în Consiliul Județean, în conformitate cu soluția dată de 
Ministerul Sănătății.”, a declarat Valentin Ivancea, președintele 
Consiliului Județean Bacău.

COVID 19-LIMIT. Sprijin pentru persoanele 
vulnerabile din centrele sociale rezidențiale 
publice din județul Bacău
Proiectul, implementat de către Județul Bacău în parteneriat cu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 
a fost finalizat în octombrie 2021. Astfel, 22 de centre aflate în sub-
ordinea DGASPC Bacău au fost dotate cu echipamente și materia-
le de protecție în vederea creșterii capacității acestora de a gestiona 
criza sanitară cauzată de COVID 19. S-a pus un accent deosebit pe 
desfășurarea activităților de furnizare a serviciilor sociale în condiții 
normale, dar de siguranță pentru 1.166 beneficiari și 1.234 persoa-
ne angajate din centrele rezidențiale ale DGASPC Bacău (estimate 
la nivelul lunii iunie 2020). Un alt proiect implementat în județul 
Bacău, în perioada pandemiei, a fost Covid-19-Control, cu scopul de 
a sprijini unitățile de învățământ special din județ.

Infrastructura rutieră
Investim azi, pentru dezvoltarea de mâine

De la finalul anului 2020 până în prezent, au fost recepționați zeci 
de kilometri de drumuri județene, dintre care, unele porțiuni au fost 
modernizate și asfaltate pentru prima oară. Astfel, 12 kilometri de 
drum județean pe DJ 119, între Nicolae Bălcescu și Faraoani au de-
venit realitate pentru comunitatea din zonă. De asemenea, au fost 
finalizate și date în exploatare tronsoanele de drum modernizate, de 
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aproximativ 2,7 kilometri la Berești – Bistrița – 
Pădureni și Săucești, 6 kilometri între Parava și 
Rădoaia și 8 kilometri, modernizați și asfaltați 
între Ungureni și Viforeni.
S-au executat lucrări de reabilitare a poduri-
lor pe DJ 117, a drumului județean DJ 241C 
Valea Mare - limită județ Neamț, Lipova - limi-
tă județ Vaslui și km 9+45 - km 24+110, între 
Buhoci și Bibirești.  Pe DJ 252, din cauza alu-
necărilor de teren semnalate, s-a impus realiza-
rea unei investiții de anvergură prin executarea 
consolidării malurilor cu ziduri de sprijin cu 
piloni forați. 
Pe strada Viișoarei, pe DJ 114, care face legă-
tura între comuna Ştefan cel Mare şi Oneşti, 
lucrările de modernizare se apropie de finaliza-
re. Deoarece vorbim despre un sector de drum 
extrem de important care va asigura conexiu-
nea rutieră cu zona industrială a municipiului 
Onești, soluțiile propuse de proiectant pentru 
refacerea acestui sector de drum, au fost gândi-
te pentru a face față unui trafic greu, cu valori 
maxime în orele de vârf, fapt ce a condus la o 
creștere a valorii de execuție de aproximativ 
7 milioane lei, sumă finanțată integral de CJ 
Bacău.
Un alt proiect major al Consiliului Județean 
Bacău, în valoare de 63 de milioane de lei, cu 
finanțare prin PNDL, este modernizarea DJ 
252C Tătărăşti – Corbasca, investiție deosebit 
de importantă ce va deservi o comunitate de 
peste 7000 de suflete. În prezent a fost finalizat 
un prim tronson de 4,5 km, pe celelalte seg-
mente lucrându-se în mod susținut, cu un deo-
sebit accent pe respectarea normelor de calitate 
și a graficelor de execuție.
Cel mai important proiect de infrastructură 
rutieră derulat în județ, care beneficiază de 
o finanțare de 41 de milioane de euro, prin 
Programul Operațional Regional, este moder-
nizarea drumului care traversează 
județul Bacău din Neamț, până în 
Vrancea. Scopul principal al proiec-
tului este de reducere a decalajului 
economic între estul și vestul jude-
țului, oferind zonei de est accesul 
direct la drumul european E85. 
Tronsonul face parte din cadrul 
proiectului regional „Regiunea 
Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 
3: Neamț - Bacău, DJ 207D (limită 

județul Neamț - Traian – DN 2F, km 28+000 – 
50+254), DJ 241 (limită județ Vrancea – Podu 
Turcului – Izvoru Berheciului, km 25+000 
– 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului – 
Secuieni, km 64+250 – 78+114)”. Proiectul a 
fost împărțit în trei loturi, iar lucrările de execu-
ție se apropie de final pe două dintre ele. 

Aeroportul Internațional 
„George Enescu”Bacău – 
investiții pentru siguran-

ță, confort și dezvoltare
Într-o societate în continuă schimbare unde 
timpul capătă noi valențe, poarta aeriană repre-
zintă poarta către viitor. Pornind de la această 
realitate, în ultimul an, la Aeroportul Bacău 
a fost implementat proiectul „Creșterea gra-
dului de siguranță și securitate la Aeroportul 
Internațional „George Enescu” Bacău”, în 
valoare de aproximativ 14 milioane de euro. 
Investiția, cu fonduri europene, împlinește se-
ria de proiecte realizate cu sprijinul Consiliului 
Județean Bacău și a fondurilor europene. În 
momentul de față, obiectivul etalon în ceea 
ce privește ramura de transport este complet 
nou. Investițiile din ultimii ani, în valoare de 
peste 60 de milioane de euro, s-au materiali-
zat în pista modernă cu o capacitate portantă 
ridicată, ce beneficiază de un sistem de balizaj 
ultramodern, exclusiv din leduri, terminal de 
pasageri, turn de control și infrastructură ruti-
eră modernă. 
Aeroportul băcăuan, într-un studiu realizat 
de vola.ro, este plasat de călători pe primul loc 
în topul celor mai apreciate aeroporturi din 
România. Aceștia au apreciat estetica, curățe-
nia, accesibilitatea, amabilitatea personalului 
dar și semnalizarea interioară și exterioară. Au 
fost instalate echipamente de supraveghere, 
pentru detectarea de explozibili și pentru sca-
narea cu raze X a bagajelor și a obiectelor de 

mari dimensiuni. Au mai fost achiziționate 
autospeciale, autofreze, autodegivroare pentru 
căi de rulare și pentru pistă, mașini de interven-
ție și o autospecială PSI.

„Bacău Smart County” 
administrație fără 

birocrație
  În data de 29 iunie 2020, Județul Bacău și 
Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă - 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, au semnat Contractul de fi-
nanțare nerambursabilă nr. 521 pentru imple-
mentarea proiectului „Bacău Smart County”, 
cod SIPOCA /SMIS - 808/136013. Valoarea 
totală a acestuia, asigurată prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-
2020 este de 3.369 de milioane de lei, din care 
finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată 
de Uniunea Europeană este de 2.863 de mili-
oane de lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național 438.012 lei – contribuția 
Consiliului Județean fiind de 67.387 lei. 
Proiectul se constituie ca fiind un mare salt în 
perfecționarea calității actului managerial și ad-
ministrativ ce va conduce în mod direct la di-
versificarea și optimizarea serviciilor oferite tu-
turor cetățenilor ce interacționează din diverse 
motive cu Consiliul Județean sau instituțiile 
subordonate.
„În cadrul Consiliului Județean Bacău 
încercăm să găsim soluții de gestiune a in-
formațiilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului, iar cetățenii și persoanele ju-
ridice vor avea posibilitatea să descarce, să 
completeze și să transmită către instituție, 
formulare specifice. Această debirocratizare 
nu se rezumă numai la faza de depunere a 
unor acte ci, mai important, se extinde la 
procesarea, verificarea, redactarea și urmă-
rirea documentelor emise. Cetățenii nu vor 
mai umbla după ștampile și semnături pe 
tot felul de acte, nu vor mai trebui să umble 
de la o autoritate la alta.”, a declarat preșe-
dintele C.J. Bacău – Valentin Ivancea. 

   Sub aspect macro, se urmărește consolidarea 
capacității administrative a Județului Bacău 
prin fundamentarea deciziilor, planificarea 
strategică pe termen mediu și lung, simplifi-
carea procedurilor administrative în paralel cu 
reducerea birocrației pe toate palierele de acti-
vitate. De asemenea, va fi realizat profilul mo-
nografic al județului Bacău, document ce va sta 

la baza elaborării Strategiei de 
dezvoltare durabilă a județului 
Bacău, pentru perioada 2021-
2029, precum și a instrumentu-
lui de monitorizare a strategiei. 
Portalul Consiliului Județean 
Bacău și-a extins funcționalită-
țile cu servicii partajate pentru 
urbanism și amenajarea terito-
riului. Totodată, 173 de per-
soane, care utilizează sistemele 
informatice ale CJ Bacău sunt 
instruite pentru îmbunătățirea 
competențelor. 

BACĂUINVESTIȚII PUBLICE
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Comuna Lețcani, județul IașiComuna Lețcani, județul Iași

Lețcani, una dintre cele mai dezvoltate 
comune ale județului Iași, este situată în 
Zona Metropolitană fiind formată din satele 
Bogonos, Cogeasca, Cucuteni și Lețcani. Unul 
dintre proiectele economice gândite să crească 
prezența agenților economici pe raza localității 
este Parcul Industrial Lețcani, demarat în vara 
anului 2021. 

 Domnule Primar Stelian TURCU, cum 
resimțiți în plan local perioada economică 
dificilă pe care o traversăm?

După doi ani de pandemie virală, avem și 
o criză economică din cauza războiului din 
Ucraina și, din cauza crizei economice privind 
energia și creșterea prețurilor, este afectată, în 
mare măsură, și dezvoltarea economică a comu-
nei Lețcani. Noi încercăm să facem față tuturor 
problemelor la nivel de comună. 

Într-adevăr, facturile la energie au crescut de 
4-5 ori, privind iluminatul public, consumul de 
gaze naturale la instituțiile principale ale comu-
nei – mă refer aici la Primărie, la școli, la gră-
dinițe, la creșe. Avem cheltuieli foarte mari pe 
această linie și ne este afectat bugetul local. Pe 
linia investițiilor, noi avem proiecte în derulare, 
pe care le-am realizat și le realizăm în continu-
are și facem eforturi foarte mari pentru ca, din 
bugetul local, să le facem față. 

Întrucât rectificările bugetare nu sunt pe mă-
sura așteptărilor de la nivel național privind rec-
tificarea din vară, noi încercăm, prin colectarea 
taxelor și a impozitelor locale, să achităm acele 
facturi ale proiectelor care sunt în derulare.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte 
pe care le-ați finalizat în ultima perioadă de 
timp?

Cel mai important proiect pe care l-am 

realizat în această perioadă dificiă din punct de 
vedere economic pentru comună, dar și pentru 
țară, este asfaltarea drumului comunal 26B, 
transformat din drumul județean 248B 
în drum comunal. Este cel mai mare proiect 
pentru că noi, la nivel de comună, am reușit să 
realizăm un proiect județean pe care Consiliul 
Județean nu l-a realizat de 30 de ani de zile. 
Noi ne-am ambiționat și, cu eforturi financiare 
foarte mari, am reușit să asfaltăm acest drum. 
Acest drum comunal a fost preluat, recent, 
de Consiliul Județean în vederea unui studiu 
de fezabilitate pentru centura ușoară a Zonei 
Metropolitane, el făcând parte din această cen-
tură. Este vorba despre inelul care inconjoară 
municipiul Iași. Scopul este obținerea unei fi-
nanțare la nivel de județ. Vorbim, așadar, despre 
un proiect foarte mare, pe viitor.

Un al doilea proiect important pentru comu-
na noastră este finalizarea primei etape a extin-
derii gazelor naturale în satele Cogeasca și 
Cucuteni. Sperăm ca, în imediata perioadă, să 
dăm drumul racordurilor astfel încât, pe perio-
ada de iarnă, localnicii din aceste două sate să fie 
racordați la gaz metan. 

De asemenea, lucrăm intens și pe linia 
extinderii canalizării în satele Cogeasca 
și Cucuteni astfel încât, în perioada imediat 
următoare, să reușim să trecem la asfaltar-
ea tuturor drumurilor sătești din satele 
Cogeasca, Cucuteni și Bogonos, pentru 
care am primit o finanțare de 11,5 milioane 
lei (115 miliarde lei vechi) prin Programul 
Național de Investiții (PNI) Anghel Saligny. 
Sperăm ca, în anii următori, prin aceste 
proiecte finalizate, să reușim să devenim pri-
ma comună din județul Iași care are pe toate 
ulițele, pe toate drumurile sătești din toate 
satele componente ale comunei Lețcani, 
toate utilitățile. Mă refer aici la apă, gaz, ca-
nalizare, iluminat public cu LED și asfalt 
la poarta fiecărei gospodării în parte. Acest 

lucru va fi posibil dacă vom reuși să imple-
mentăm acest proiect privind asfaltarea dru-
murilor sătești.

Bineînțeles că proiecte în derulare mai 
avem. Printre acestea se numără un proiect 
care vizează construcția unei săli de sport 
de dimensiuni mari, cu parcare, cu tribună, 
pentru întreceri județene și chiar naționale. 
Mai avem la CNI (Compania Națională 
de Investiții) un bazin de înot care este în 
așteptarea scoaterii la licitație publică. Mai 
avem un proiect privind componenta 10 a 
unui bloc de 16 apartamente pentru spe-
cialiști, cu panouri fotovoltaice. Iar cel mai 
mare proiect care se derulează pe linie de dez-
voltare economică la nivelul județului Iași 
este primul Parc Industrial din județul Iași, 
în colaborare cu Consiliul Județean, și pe care 
îl avem la Lețcani. Să sperăm că, prin lucrările 
care se vor derula în acest an, începând de 
anul viitor să apară și investitori, care să creeze 
mii de locuri de muncă și care să facă investiții 
de peste 100 de milioane de euro. Trebuie 
menționat faptul că acest Parc industrial 
de la Lețcani, conform legislației parcurilor 
industriale, va oferi companiilor societăți 
comerciale posibilitatea de a se dezvolta mult 
mai rapid decât în alte locuri, pentru că legea 
parcurilor industriale permite reduceri fiscale 
și facilități fiscale foarte avantajoase pentru cei 
care vor veni în acest parc industral. 

Ne putem lăuda și cu un parc logistic, 
în valoare de 11 milioane de euro, vizavi de 
parcul industrial, care va aduce, de aseme-
nea, venituri la bugetul local și sperăm 
că Lețcani va deveni acel pol economic 
județean care va contribui la dezvoltarea 
economică a întregului județ și, de ce nu, 
a regiunii. 

 Putem discuta și despre proiecte de 
viitor pe acest fundal al impredictibilității?

Proiectele importante sunt conform strat-
egiei de dezvoltare economică 2021-2028 și 
avem speranța ca, prin ceea ce facem an de an, 
să avem proiecte în continuare. Mă refer și 
la dezvoltarea infrastructurii școlare, să fa-
cem acel after-school, acele două grădinițe 
cu program prelungit, a doua creșă în co-
muna Lețcani, o Casă de Cultură cu cine-
matograf. Desigur, proiecte avem continuu. 
Sperăm și într-un parc acvatic, dar avem ma 
multe proiecte care visăm că vor aduce un 
nivel de trai superior lețcănenilor și, de ce nu, 
întregii zone. 
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investiții diverse, de la regenerarea urbană a 
spațiilor publice, la reducerea birocrației în 
administrația publică locală și grija față de 
comunitate. 

Dacă este să ne referim la o serie de 5 proiecte majore 
încheiate, voi face o următoarea trecere în revistă:

 “Îmbunătățirea factorilor de mediu și a 
condițiilor de viață în Municipiul Roman 
prin amenajarea Parcului Jora”. Valoarea 
proiectului  -  1.624.688,97 lei;

 “Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de 
viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea 
Parcului Zăvoi”. Valoarea investiției a fost de 
5,3 milioane de lei, din care 4,1 milioane de lei 
- fonduri europene, diferența fiind asigurată 
de la bugetul local. Cu o suprafață de 7,3 
hectare, parcul dispune de două porți de acces, 
scenă, gradene, grupuri sanitare, pistă de 
biciclete, loc de joacă pentru copii, amenajări 
peisagistice, mobilier stradal, instalație de 
iluminat și de monitorizare video. 

 “Creșterea eficienței energetice a clădirii 
publice din Municipiul Roman, Str. 
Smirodava, Nr. 28” - un proiect prin care am 
redat în folosință fosta Creșă a Romanului, 
o unitate care astăzi se află în subordinea 
Direcției de Asistență Socială a Primăriei 
Municipiului Roman și care se bucură de o 
adresabilitate foarte mare. Valoarea totală a 
investiției s-a ridicat la suma de 7.922.196,88 
lei, iar lucrările au presupus reabilitarea 
întregii clădiri și intervenții asupra instalațiilor 
termice, sanitare și electrice. Noul centru 
poate primi până la 90 de copii de vârstă 
antepreșcolară, iar organigrama cuprinde 35 
de persoane angajate.

 “Reabilitare și dotare Școala “Vasile 
Alecsandri”, corp B” - o nouă investiție 
de 2.962.366,42 lei, necesară pentru a 
reda “strălucirea” unei clădiri monument, 

construită între anii 1895-1897, cu o suprafață 
de 814 mp. 

 În cele din urmă voi face referire la amplul 
proces spre digitalizare, pe care Primăria 
Municipiului Roman l-a întreprins pentru 
ca astăzi, să fie o instituție facilă, care oferă nu 
mai puțin de 38 de servicii publice digitalizare 
și 4 aplicații pentru cetățeni. 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

În acest moment avem în atenție o serie 
de proiecte care vor duce în mod cert 
la continuarea dezvoltării sistemului 
educațional, al actului medical de la Roman, 
dar și la sprijinirea persoanelor aflate în 
dificultate. În cele ce urmează, voi face 
referire la o serie de proiecte, aflate în faza de 
implementare:

 Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
Liceului Tehnologic “Vasile Sav”. Lipsa școli-
lor profesionale, a echipamentelor specifice 
din liceele tehnologice sau a cursurilor cu 
aplicabilitate tehnică, conduce inevitabil către 
o criză de specialiști. Trebuie să ne îndreptăm 
atenția către această problemă și să încercăm 
să găsim soluții. La Roman, facem acest lucru! 
Liceul Tehnologic “Vasile Sav” a intrat într-
un program de reabilitare și modernizare 
completă a corpului B, a corpului C - acolo 
unde sunt prevăzute atelierele de pregătire 
profesională, dar și a sălii de sport. Valoarea 
totală a proiectului este de 22.257.226 lei, cu 
finanțare europeană, municipalitatea urmând 
să asigure partea de cofinanțare de 445.144 lei. 

 Reabilitarea Școlii de Artă “Sergiu 
Celibidache” - fosta Școala Gimnazială nr. 7 - 
așa cum este cunoscută de mulți romașcani, va 
beneficia de modernizarea corpului B și a sălii 
de sport. 

INVESTIȚII PUBLICE

 Domnule primar Leonard ACHIRILOAEI, 
cum resimțiți în plan local perioada 
economică dificilă pe care o traversăm? 
La fel ca orice altă instituţie publică 
importantă din societatea românească, 
Primăria Municipiului Roman caută să fie 
apropiată de populaţie şi înţeleasă de cetăţeni. 
Fiecare proiect - care se naște de la o idee și se 
maturizează - are la bază nevoile oamenilor, 
a celor care s-au născut, locuiesc sau își 
construiesc viitorul în municipiul Roman. 
Desigur, stabilitatea preţurilor este foarte 
importantă pentru asigurarea unei prosperităţi 
durabile. Efectele pandemiei, ale crizei sanitare 
prin care cu toții am trecut, se resimt acum, 
generând o instabilitate financiară cu care 
trebuie să ne confruntăm. 
În ceea ce privește proiectele aflate în curs de 
implementare, bineînțeles că suntem nevoiți 
să realizăm ajustările necesare în urma creșterii 
prețurilor, iar cu acest lucru suntem foarte 
prudenți, pentru ca nicio finanțare - și mă refer 
aici în principal la proiectele din fondurile 
europene - să nu fie întârziată sau blocată. 
Prin eforturi susținute și o aplecare mai mare 
asupra bugetului, continuăm investițiile 
asumate, prioritare, care să conducă în mod 
clar la îmbunătățirea calității vieții, la nivelul 
întregii localități.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioadă de timp?

În calitate de primar, urmăresc în permanență 
ca Romanul să continue schimbarea în bine 
- pe o traiectorie definită și predictibilă a 
dezvoltării, prezentându-se în fața tuturor ca 
un oraș modern, aflat în plină ascensiune. 
Alături de întreaga echipă de specialiști 
din primărie, continuăm implementarea 
de proiecte noi, care fac obiectul unor 

Harta potențialului investițional din Regiunea de  Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României

Municipiul Roman,Municipiul Roman,
 Județul Neamț Județul Neamț
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Din punct de vedere financiar, totalul 
investiției este de 6.492.423,94 lei - din care, 
cofinanțarea pe care municipalitatea trebuie să 
o asigure, este de 129.848,54 lei. 
  Proiect integrat de reabilitare, modernizare, 
extindere şi dotare a  Şcolii Carol I, un alt 
proiect care va avea ca rezultat modernizarea 
acestei unități școlare, dar și construirea 
şi dotarea unei săli de sport pentru 
învățământul general obligatoriu, reabilitarea 
şi dotarea Grădiniței, precum și reabilitarea 
drumurilor publice din cartierul Nicolae 
Bălcescu. Valoarea totală a proiectului este de 
18.673.908,85 lei. 

 Construirea și dotarea Corpului B și a 
Sălii de sport de la Școala „Costache Negri” 
și de modernizare a drumurilor publice din 
cartierul Petru Rareș - Școala Gimnazială 
„Costache Negri” (fosta Școala nr. 2) a intrat 
într-un program de reabilitare și modernizare 
completă, care presupune ridicarea unei 
construcții pe două tronsoane, unul dintre 
acestea având un nivel suplimentar, la demisol. 

 Modernizarea și reabilitarea Centrului 
Multicultural “Unirea” - Valoarea proiectului 
se ridică la peste 15 milioane de lei. 

 Proiectul privind extinderea Ambulatoriului 
și construcția Centrului Imagistic. În partea 
opusă Compartimentului de Primire Urgențe 
de la Spitalul Municipal de Urgențe Roman, 
va fi construită o nouă clădire formată din 
demisol și parter, în care va funcționa Centrul 
Imagistic, existând legături funcționale cu 
ambulatoriul și Centrul de Primiri Urgențe. 
Centrul imagistic va fi dotat cu aparatură 
de ultimă generație, printre care se numără: 
RMN, CT, EKG pentru urologie, aparat 
radiologic digital. Reușim astfel, să facem 
un alt pas important pentru îmbunătățirea 
serviciilor medicale de la Roman!

 Creșterea eficienței energetice și extinderea 
sistemului de iluminat public din Municipiul 
Roman - un proiect cu o valoare de 
18.298.770,13 lei. 

 Renovarea energetică moderată a clădirilor 
publice din municipiul Roman – Grădinița 
cu program prelungit nr.2 – „Muguri de 
Lumină” - fosta Casa C.C. Iliescu este astăzi 
o unitate de învățământ complet reabilitată 
și modernizată. Grădinița nr. 2, de pe strada 
Dobrogeanu Gherea, va fi redată circuitului 
școlar în această toamnă. Valoarea lucrărilor a 
fost de 2.182.000 lei, suma fiind asigurată din 
bugetul local.

 Construcție locuințe sociale în strada 
Islazului - Construcția a 56 de locuințe sociale 
în municipiul Roman, se apropie de final. Mă 
refer la garsoniere și apartamentele cu două 
camere, dispuse în 3 corpuri de clădire, care 
însumează 2802 mp și care vor fi finalizate 
în acest an conform proiectului asumat. 
Locuințele vor fi prevăzute cu tot ceea ce este 
necesar pentru un trai decent, inclusiv cu 
surse proprii pentru încălzire. Este prevăzută 
crearea de alei pietonale, cu pavele din beton în 
suprafață de 1940 mp, se vor crea 46 de locuri 
de parcare și un spațiu de joacă de 614 mp. Va 
fi amenajat și spațiul verde, prin semănare cu 
gazon, pe o suprafață de 6148 mp. Vorbim 
în total de 46 de module de tip garsonieră, 4 
locuințe adaptate persoanelor cu dizabilități 

NEAMȚ

și alte 6 module de tip apartament cu două 
camere, care vor avea destinația de locuințe 
sociale. Investiția presupune 1.518.620 
lei, fondurile provenite în proporție de 
aproximativ 80% de la Ministerul Dezvoltării 
și cofinanțare din bugetul local. 

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?

Astfel, în acest moment avem aprobată 
finanțarea pentru construcția unei noi creșe. 
Municipiul Roman este înscris pe lista 
Programului național de construcție de creșe 
a Ministerului Dezvoltării, în acest moment 
având certitudinea că nouă creșă, de capacitate 
mare va fi construită în municipiul nostru. 
Mă bucur că proiectul a fost aprobat 
pentru finanțare, urmând procedura de 
achiziție publică și că această zonă aflată în 
proximitatea Parcului Zăvoi și a zonei ANL 
va fi adaptată nevoilor noastre. Tot aici, în 
perspectivă este creionat și un proiect de 
tip campus, care include și construcția unei 
grădinițe. Valoarea investiției, asigurată 
de Ministerul Dezvoltării prin Compania 
Națională de Investiții este de 22.262.920 
lei cu TVA. 
Dezvoltarea unui SMART CITY 
PARKING – este o nouă idee care ar 
veni în sprijinul conducătorilor auto, 
pentru că așa cum se întâmplă în toate 
orașele, numărul autoturismelor este 
într-o continuă creștere. În acest sens, este 
avută în vedere dezvoltarea unei platforme 
tehnologice și de conectivitate.
Dezvoltarea sistemului educațional 
rămâne în continuare o prioritate, având 
în vederea reabilitarea, modernizarea 
și echiparea unor alte trei unități de 
învățământ din municipiul Roman. Este 
vorba despre o atenție pe care o acordăm 
învățământului profesional și tehnic – 
Colegiul Tehnic “Danubiana”, Colegiul 
Tehnic „Petru Poni” și Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu”. 
Municipiul nostru se bucură de existența 
unui ștrand modern, care oferă cele mai 
bune condiții de relaxare atât pentru 
romașcani, cât și pentru foarte multe 
persoane din zona Moldovei. Extinderea și 
modernizarea Complexului de Agrement 
Ștrand „Moldova” este și ea o viziune 
care, prin eforturi susținute va deveni 
realitate. Aici, ne dorim amenajarea unui 
AQUA - PARK și reamenajarea zonei, 
pentru sporirea atractivității regiunii prin 
diversificarea modalităților de petrecere a 
timpului liber.
Avem prefigurată și modernizarea a două 
zone importante, pentru a pune în valoare 
frumusețea arhitecturală de care Romanul 
se bucură - Piața Centrală cu monumentele 
și clădirile istorice și centrul municipiului 
Roman, cu monumentul Domnitorului 
Roman-Mușat.
Nici dezvoltarea infrastructurii de 
gestionare a deșeurilor nu rămâne lăsată 
deoparte, în această direcție fiind făcute 
demersurile necesare pentru asigurarea 
unor servicii de salubrizare și de colectare 

a reziduurilor menajere în conformitate cu 
standardele europene. 
Nu în cele din urmă, aș vrea să amintesc de o 
un proiect urbanistic deosebit - modernizarea 
falezei râului Moldova și amenajarea acesteia 
ca zonă de promenadă și divertisment, 
prin realizarea de alei, spații verzi, iluminat 
ornamental, foișoare, bănci, piste de role și 
biciclete - toate acestea transformând întreaga 
zonă într-un pol de atracție. Căutăm în 
permanență să fructificăm fiecare ocazie de a 
face mai mult și mai bine, iar în această zonă 
în care a fost construită Microhidrocentrala 
pe râul Moldova, în care a fost amenajat Parcul 
“Zăvoi” și este prevăzută construcția unei noi 
creșe, amenajarea Falezei este cât se poate de 
oportună.
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Onești (maghiară: Ónfalva sau Onyest, în trecut Gheorghe Gheorghiu-Dej) este 
un municipiu în județul Bacău, Moldova, România, format din localitățile com-
ponente Borzești, Onești (reședința) și Slobozia. Este situat la confluența râuri-
lor Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău. Are o suprafață de 90,17 km² iar populația este 
de 39.172 locuitori.

 Domnule primar Victor Laurențiu NEGHINĂ, care este primul 
gând care ar trebui să ne vină în minte când discutăm despre 
ONEȘTI? 

„Cred că ești fata cea mai fantastică din lume. Am 
citit că te-ai născut și că trăiești într-un oraș mic, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la poalele munților Carpați, 
în România…”, așa începea una din miile de scrisori pe care 
Nadia Comăneci le-a primit după succesul de la Montreal. 
Când pe tabela electronică a apărut 1,00, care a făcut înconjo-
rul lumii, Nadia Comăneci, fetița din Onești, începea să scrie 
istoria gimnasticii. 

De atunci și până astăzi au trecut 46 de ani, iar orașul mic, 
de la poalele Subcarpaților Moldovei a devenit un reper când 
vorbim despre istoria gimnasticii. Iar din acest lucru un oraș 
poate învăța că sportul poate oferi o schimbare.

Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct 
la activitatea economică și poate fi utilizat ca vehicul pen-
tru generarea unei game largi de activități și acțiuni sociale. 
Activitatea sportivă și recunoașterea municipiului Onești ca 
un oraș al sportului poate aduce multe beneficii: economice, 

turistice, de imagine.
Pe 18 iulie 1976, o fetiță de numai 14 ani, dintr-un oraș mic, 
Onești, pe atunci Gheorghe Gheorghiu-Dej, uimea lumea spor-
tului cu o performanță greu de egalat. Vocea crainicului a anun-
țat: „Doamnelor și domnilor pentru prima dată în istoria 
Jocurilor Olimpice Nadia Comăneci a obținut nota 10”. 
Afișajul electronic nu era programat să arate o notă perfectă, așa 
că pe ecran a apărut 1.00. Gimnasta din Onești a intrat în istorie.

Ziua în care s-a luat prima notă de zece din istoria gimnasticii olim-
pice este și Ziua Municipiului Onești, o oportunitate de a organiza 
activități atractive pentru locuitori și de a atrage turiști. Anul tre-
cut, de exemplu, Primăria municipiului Onești a sprijinit inițiativa 
CSM Onești și Fundația Nadia Comăneci de a organiza la Onești 
cea de-a treia ediție a evenimentului „Nadia Sports Experience- 
Pașaport pentru sport.”

  Cum puteți echivala în mod concret investițiile în sport?

Povestea celei mai mari sportive din lume, este de fapt o lec-
ție despre performanță și muncă. Nadia Comăneci a făcut 
peste 250 de mii de repetări pentru saltul de la bârnă. Prin 
investiții în sport și în infrastructura sportivă, se ajunge la 
dezvoltare economică și socială. 
Municipiul Onești dispune de o bază sportivă modernă, 
destinată atât sportului de masă, cât și sportului de per-
formanță: sala pentru sporturi de echipă, Sala Polivalentă 
„Nadia Comăneci” – la inaugurarea căreia a fost prezen-
tă chiar Nadia Comăneci, sala de antrenamente „Nadia 

Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a României

VICTOR LAURENȚIU NEGHINĂ VICTOR LAURENȚIU NEGHINĂ 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ONEȘTI PRIMARUL MUNICIPIULUI ONEȘTI 

INVESTIȚII PUBLICE

Municipiul Onești, județul Bacău
“Prin susținerea sportului și nu numai, “Prin susținerea sportului și nu numai, 

municipiul Onești atrage atenția comunității municipiul Onești atrage atenția comunității 
naționale și internaționale”naționale și internaționale”
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Comăneci”, sala de jocuri sportive din cadrul Clubului 
Sportiv Municipal Onești, ștrand, terenuri de tenis, săli de 
sport și terenuri de sport în cadrul unităților de învățământ. 
Prin susținerea sportului, dezvoltarea cluburilor sportive, 
a bazelor sportive, Oneștiul poate 
atrage atenția comunității națio-
nale și internaționale prin orga-
nizarea competițiilor regionale, 
naționale și chiar internaționale 
care aduc bani în comunitate și în 
același timp ajută la promovarea 
orașului. Evenimentele și activi-
tățile sportive pot avea un impact 
direct asupra economiei locale, oferind oportunități de 
marketing și promovare, de la produse specifice, la investiții 
străine. Prin sport se pot atrage turiști, spectatori la compe-
tiții sportive, antrenori, părinți, tocmai de aceea trebuie să 
privim spre sport ca spre o oportunitate de dezvoltare.

În plus, sportul înseamnă sănătate. Este foarte important să 
îi încurajăm pe copii și tineri să se îndrepte către sport. O 
localitate cu oameni sănătoși, este o localitate în care putem 
vorbi despre dezvoltare socială 
și economică. 
Copiii pasionați de sport 
pot urma cursurile Liceului 
cu program sportiv ”Nadia 
Comăneci” Onești, care asigu-
ră și cazare și masă pentru cei 
din împrejurimi. În prezent, 
Clubul sportiv Onești asigură 
condițiile necesare antrenării 
sportivilor, iar pentru cei care 
vin în cantonament există și 
infrastructură de cazare, care 
oferă condiții optime, într-un 
minihotel modern, aflat în in-
cinta bazei sportive. 

Trebuie să privim sportul cu 
interes și să învățăm din per-
formanța Nadiei Comăneci și 
a echipei de aur. Municipiul 
este recunoscut pe plan nați-
onal și internațional ca rampă 
de lansare a unor mari valori 
sportive, iar administrația lo-
cală își dorește ca Oneștiul să 
rămână un oraș sinonim cu 
sportul. 

Din anul 2013 în orașul na-
tal al Zeiței de la Montreal, 
Onești, se desfășoară com-
petiția la gimnastică artistică 

Investițiile în sport înseamnă 
dezvoltare economică și socială

VICTOR LAURENȚIU NEGHINĂ 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ONEȘTI 

BACĂU

Cupa „Nadia Comăneci.” Competiția este organizată de 
Fundația Nadia Comăneci, la inițiativa marii gimnastice, 
cu sprijinul Clubului Sportiv Municipal Onești și Primăria 

Onești. Anul acesta a avut loc 
cea de-a opta ediție. În ziua ma-
rii întreceri, lânga sala „Nadia 
Comăneci”, de la CSM Onești, 
este multă zarvă. Peste 80 de gim-
naste au participat anul acesta la 
competiție. Au venit de la cluburi 
din toată țara, iar multe dintre 
ele au pășit pentru prima dată 
în sala unde s-a antrenat Nadia 

Comăneci. Sunt mici gimnaste, cu vise și speranțe pe mă-
sură, așa cum cu ani în urmă avea Nadia și colege ei care 
alcătuiau echipa de aur. 
Cupa „Nadia Comăneci” face ca orașul să fie plin de viață. 
Pe străzi vezi micile sportive, antrenorii, și părințiii acestora 
care vizitează orașul Nadiei Comăneci. 

„Sunt foarte mândră de voi și mă simt onorată, ca, prin 
Cupa <Nadia Comăneci> de la Onești, să fiu parte din 

povestea voastră de succes!”, a 
fost mesajul pe care anul acesta 
Nadia Comăneci l-a transmis 
gimnastelor aflate în competi-
ție. Distanța între America și 
Onești poate fi mare, doar dacă 
numărăm kilometri. Dacă o 
măsurăm cu inima, e la o arun-
cătură de băț, căci Oneștiul a 
rămas inima Nadiei Comăneci 
și an de an ține să fie alături 
de gimnaste și gimnastica din 
Onești. Demult, așa era și ea. 
O fetiță care s-a dus la gim-
nastică să își consume ener-
gia. Apoi gimnastica a devenit 
povestea ei. Zbor final! Stop! 
Urale! Tabela electronică: 
1,00. Montreal. 1976. Istorie. 
Gimnastică. Onești

Cupa „Nadia Comăneci” este 
dovada continuității în Onești 
a gimnasticii. Competiția se 
adresează junioarelor II și III și 
este o bună verificare înaintea 
Campionatelor naționale pe 
echipe. Printre micile gimnas-
te din Onești poate fi următoa-
rea Zeiță de la Montreal, care 
să ducă numele orașului mai 
departe.
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LEIER A DAT

STARTUL

PRODUCȚIEI DE
PREFABRICATE

DIN BETON

ÎN SECȚIA
DE LA IAȘI

La Iași, Grupul Leier a realizat o 
investiție de peste 20 de milioane 
de Euro, care s-a concretizat în 
anul 2022 într-o nouă secție de 
producție a vibropresatelor din 
beton și în modernizarea întregului 
perimetru al fabricii. Noua secție 
se alătură celei de zidărie ceramică 
și va produce dale, pavele, borduri 
și bolțari din beton. 

„La aproximativ 3 ani de la startul 
investițiilor de la Iași, avem astăzi 
un perimetru al punctului de lucru 
foarte bine organizat, care pune 
accentul pe curățenie, protecție 
a muncii și operaționalizare 
a proceselor derulate. Noua 
secție a început producția la 
începutul lunii Septembrie 
și până în prezent suntem în 

graficul preconizat. Vom începe 
promovarea vibropresatelor din 
beton marca Leier Kaiserstein 
în zona de Nord a României. 
Experiența de peste 55 de ani 
a Grupului Leier în fabricarea 
acestor produse este principalul 
promotor al noului business.”, a 
declarat Adrian Minzat, Manager 
General Leier Iași.

Grupul Leier este unul 

dintre cei mai importanți 
producători de materiale 
de construcții din 
România, cu 5 fabrici 

în România. Două 
dintre acestea sunt la 

Iași și produc zidărie 
ceramică și respectiv 
prefabricate din beton, 

una în Sighișoara, 
producătoare de zidărie 
și țiglă ceramică și 
alte două la Unirea și 
Câțcău, producătoare de 
vibropresate din beton.

PRODUCȚIEI DE

ÎN SECȚIA 
DE LA IAȘI

La Iași, Grupul Leier a realizat o investiție de 
peste 20 de milioane de Euro, care s-a concreti-
zat în anul 2022 într-o nouă secție de producție
a vibropresatelor din beton și în modernizarea 
întregului perimetru al fabricii. Noua secție se 
alătură celei de zidărie ceramică și va produce 
dale, pavele, borduri și bolțari din beton. 

Grupul Leier este unul 
dintre cei mai impor-
tanți producători de 
materiale de construcții 
din România, cu 5 
fabrici în România. 
Două dintre acestea 
sunt la Iași și produc 
zidărie ceramică și 
respectiv prefabricate 
din beton, una în 
Sighișoara, 
producătoare de zidărie 
și țiglă ceramică și alte 
două la Unirea și 
Câțcău, producătoare 
de vibropresate din 
beton. 

Dalele și pavelele gama 
Leier | Kaiserstein vă oferă posibili
tate configurării unui design armo

nios curților dumneavoastră. Pro
dusele oferă rafinament amena

jărilor, fiind special concepute 
pentru amenajările impunătoare, 

într-o notă elegantă. În diferite 
nuanțe, aceste elemente vor oferi 

un plus de stil curții dumneavoas
tră. Pentru obținerea unui joc de 

forme și culori, puteți folosi diverse 
tipuri de pavaj sau nuanțe ale aces

tuia.

„La aproximativ 3 ani de la startul investițiilor de 
la Iași, avem astăzi un perimetru al punctului de 
lucru foarte bine organizat, care pune accentul 
pe curățenie, protecție a muncii și operațional-
izare a proceselor derulate. Noua secție a 
început producția la începutul lunii Septembrie și 
până în prezent suntem în graficul preconizat. 

 Vom începe promovarea vibropresatelor 
din beton marca Leier Kaiserstein în zona 
de Nord a României. Experiența de peste 
55 de ani a Grupului Leier în fabricarea 
acestor produse este principalul promotor 
al noului business.”, a declarat Adrian 
Minzat, Manager General Leier Iași. 
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a vibropresatelor din beton și în modernizarea 
întregului perimetru al fabricii. Noua secție se 
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dale, pavele, borduri și bolțari din beton. 
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materiale de construcții 
din România, cu 5 
fabrici în România. 
Două dintre acestea 
sunt la Iași și produc 
zidărie ceramică și 
respectiv prefabricate 
din beton, una în 
Sighișoara, 
producătoare de zidărie 
și țiglă ceramică și alte 
două la Unirea și 
Câțcău, producătoare 
de vibropresate din 
beton. 

Dalele și pavelele gama 
Leier | Kaiserstein vă oferă posibili-
tate configurării unui design armo-

nios curților dumneavoastră. Pro-
dusele oferă rafinament amena-

jărilor, fiind special concepute 
pentru amenajările impunătoare, 

într-o notă elegantă. În diferite 
nuanțe, aceste elemente vor oferi 

un plus de stil curții dumneavoas-
tră. Pentru obținerea unui joc de 

forme și culori, puteți folosi diverse 
tipuri de pavaj sau nuanțe ale aces-

tuia.

„La aproximativ 3 ani de la startul investițiilor de 
la Iași, avem astăzi un perimetru al punctului de 
lucru foarte bine organizat, care pune accentul 
pe curățenie, protecție a muncii și operațional-
izare a proceselor derulate. Noua secție a 
început producția la începutul lunii Septembrie și 
până în prezent suntem în graficul preconizat. 

 Vom începe promovarea vibropresatelor 
din beton marca Leier Kaiserstein în zona 
de Nord a României. Experiența de peste 
55 de ani a Grupului Leier în fabricarea 
acestor produse este principalul promotor 
al noului business.”, a declarat Adrian 
Minzat, Manager General Leier Iași. 
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ÎN SECȚIA 
DE LA IAȘI

La Iași, Grupul Leier a realizat o investiție de 
peste 20 de milioane de Euro, care s-a concreti-
zat în anul 2022 într-o nouă secție de producție
a vibropresatelor din beton și în modernizarea 
întregului perimetru al fabricii. Noua secție se 
alătură celei de zidărie ceramică și va produce 
dale, pavele, borduri și bolțari din beton. 

Grupul Leier este unul 
dintre cei mai impor-
tanți producători de 
materiale de construcții 
din România, cu 5 
fabrici în România. 
Două dintre acestea 
sunt la Iași și produc 
zidărie ceramică și 
respectiv prefabricate 
din beton, una în 
Sighișoara, 
producătoare de zidărie 
și țiglă ceramică și alte 
două la Unirea și 
Câțcău, producătoare 
de vibropresate din 
beton. 

Dalele și pavelele gama 
Leier | Kaiserstein vă oferă posibili
tate configurării unui design armo

nios curților dumneavoastră. Pro
dusele oferă rafinament amena

jărilor, fiind special concepute 
pentru amenajările impunătoare, 

într-o notă elegantă. În diferite 
nuanțe, aceste elemente vor oferi 

un plus de stil curții dumneavoas
tră. Pentru obținerea unui joc de 

forme și culori, puteți folosi diverse 
tipuri de pavaj sau nuanțe ale aces

tuia.

„La aproximativ 3 ani de la startul investițiilor de 
la Iași, avem astăzi un perimetru al punctului de 
lucru foarte bine organizat, care pune accentul 
pe curățenie, protecție a muncii și operațional-
izare a proceselor derulate. Noua secție a 
început producția la începutul lunii Septembrie și 
până în prezent suntem în graficul preconizat. 

 Vom începe promovarea vibropresatelor 
din beton marca Leier Kaiserstein în zona 
de Nord a României. Experiența de peste 
55 de ani a Grupului Leier în fabricarea 
acestor produse este principalul promotor 
al noului business.”, a declarat Adrian 
Minzat, Manager General Leier Iași. 
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  Cum ați caracteriza natura relațiilor comerciale 
existente între România și Polonia la nivelul anului 
2022 și ce perspective privind evoluția colaborării 
economice previzionați pentru anul 2023?

În ciuda consecințelor pandemiei și 
a urmărilor agresiunii rusești împotriva 
Ucrainei, cooperarea economică polo-
no-română este pe un trend ascendent. În 
primele cinci luni ale anului 2022, valoarea 
schimburilor noastre comerciale a ajuns la 
4,44 miliarde de euro și a crescut cu 22% 
față de aceeași perioadă a anului trecut. 
Polonia se află pe locul 6 în topul desti-
natarilor pentru bunurile românești și pe 
locul 5 în topul furnizorilor de bunuri 
către România. În iulie 2021, în România 
funcționau 1.315 companii cu capital po-
lonez, iar în iulie anul acesta, cu peste 100 
mai multe - 1.445. Dacă ne uităm la datele 
citate, putem spune fără ezitare că relațiile 
economice dintre țările noastre au o bază 
solidă.

 În ce măsură interferează războiul din 
Ucraina în relația economică bilaterală dintre 
țările noastre?

Așa cum am spus mai devreme, agre-
siunea neprovocată a Rusiei împotriva 
Ucrainei nu a afectat negativ relațiile eco-
nomice polono-române. Pe de altă parte, 
a evidențiat cu siguranță necesitatea unei 
cooperări mai strânse în regiunea Europei 
Centrale și de Est, de la proiecte energet-
ice și de transport până la digitalizare și 
combaterea dezinformării. Războiul din 
Ucraina a confirmat necesitatea urgentă 
de extindere a legăturilor de transport pe 
axa Nord-Sud, care este, fără îndoială, fa-
cilitată de cooperarea în formate regionale 
precum Inițiativa Celor Trei Mări. Sunt 
foarte încântat că România a fost aleasă ca 
țară gazdă a Summitului Inițiativei Celor 
Trei Mări ȋn 2023.

 În ediția trecută a Moldova Invest am dis-
cutat cu deputatul Ghervazen LONGHER din partea 
Uniunii Polonezilor din România despre dinamica 
companiilor cu acționariat polon care își des-
fășoară activitatea în Regiunea de Nord-Est a 
României! La nivelul Ambasadei ce oportunități in-
vestiționale considerați că există în zona Moldovei 
pentru firmele polone?

În primul rând, regiunea Moldovei are 
o lungă tradiție de legături cu Polonia. În 
regiunea Suceava trăiește o minoritate po-
loneză istorică, care formează o punte nat-
urală între Polonia și România.

În al doilea rând, proximitatea geo- 
grafică reprezintă un avantaj major. În situ-
ații de criză globală, lanțurile de aprovizion-
are extinse din punct de vedere geografic 
se dovedesc dificile de folosit. Pe termen 
scurt, este posibil să asistăm la o revenire 
la regionalizarea relațiilor economice, un 
fenomen opus globalizării fără limite. Se 
pune din ce în ce mai mult accentul pe se-
curitatea aprovizionării, care constă atât în 
proximitate, cât și în bune relații politice. 
În mod paradoxal, pandemia poate consol-
ida și mai mult cooperarea economică po-
lono-română, iar regiunea Moldovei poate 
fi un beneficiar al acesteia.

 Care este nivelul de satisfacție al per-
soanelor juridice care desfășoară activități eco-
nomice în Regiunea Moldovei referitor la relația cu 
autoritățile române?

Excelența Sa Domnul Maciej Lang, Excelența Sa Domnul Maciej Lang, 
Ambasadorul Poloniei: “Regiunea Ambasadorul Poloniei: “Regiunea 
Moldovei are o lungă tradiție de Moldovei are o lungă tradiție de 
legături cu Polonia”legături cu Polonia”
Polonia sprijină fără echivoc crearea unei Strategii pentru Regiunea 

Carpaților. Carpații sunt al doilea lanț muntos ca mărime din Europa. Este 
o zonă bogată din punct de vedere cultural și diversă din punct de vedere 

social, cu un patrimoniu unic și cu cele mai importante  
resurse de mediu din Europa

Maciej Lang, 
Ambasadorul Poloniei în România

INVESTIȚII STRĂINE
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Cred că cel mai bun indicator al satis-
facției firmelor poloneze care operează în 
România este faptul că primesc invitații de 
a participa la evenimentele lor mult mai des 
decât solicitări de intervenție. De exemplu, 
în septembrie anul trecut, am participat, 
împreună cu primarul municipiului Iași, 
Mihai Chirică, la ceremonia de predare a 
primelor tramvaie produse de compania 
poloneză PESA. 

 Cum resimt firmele românești cu capital 
polon noile condiții economice determinate de 
scumpiri (energie, materiale de construcții, car-
buranți) dar și de schimbarea cadrului fiscal din 
România?

Factori cum ar fi creșterea prețurilor la 
energie, materiale sau combustibili afecte-
ază în mod similar toate firmele, indiferent 
de țara de origine. Mai întâi efectele pande-
miei și acum consecințele agresiunii ruseș-
ti împotriva Ucrainei au dus la creșterea 
prețurilor în Europa și nu numai.

Creșterea prețurilor la energie măreşte 
costurile de producție și de transport și, 
în cele din urmă, afectează bugetele gos-
podăriilor. Cu toate acestea, renunțarea 
la resursele energetice rusești este un pas 
necesar pe care Europa ar fi trebuit să îl 
facă deja. Acest lucru va împiedica Rusia să 

folosească șantajul energetic ca instrument 
de politică externă și va elibera Europa de 
amenințarea despre care Polonia a avertizat 
în mod constant timp de ani de zile.

 Cum apreciați utilitatea Atlasului Economic 
al României, un instrument pregătit de Ministerul 
român al Economiei, investitorilor străini care vor 
să dezvolte afaceri în România?

Atlasul economic al României poate 
fi un instrument foarte util pentru în-
treprinzătorii polonezi, în special pentru 
potențialii investitori și pentru entitățile 
aflate ȋn căutare de parteneri pe piața 
românească. Pentru companiile poloneze, 
acest lucru poate fi cu atât mai important 
cu cât, în ceea ce privește investițiile directe, 
cooperarea economică dintre Polonia și 
România este puțin mai slabă decât în ca-
zul comerțului. Potrivit ultimelor date ale 
Băncii Naționale a României (pentru anul 
2020), investițiile companiilor poloneze au 
reprezentat puțin peste 1% din total, ceea ce 
situează Polonia doar pe locul 17 ȋn topul 
investitorilor. Comparând aceste cifre cu 
valorile comerțului cu bunuri, observăm 
un potențial uriaș, încă neexploatat.

 Cum apreciați oportunitatea și utili-
tatea Strategiei Macroregionale pentru regiunea 
Carpaților în raport cu dezvoltarea țărilor noastre?

Polonia sprijină fără echivoc crearea 
unei Strategii pentru Regiunea Carpaților. 
Carpații sunt al doilea lanț muntos ca 
mărime din Europa. Este o zonă bogată 
din punct de vedere cultural și diversă din 
punct de vedere social, cu un patrimoniu 
unic și cu cele mai importante resurse de 
mediu din Europa. Dar este, de asemenea, 
macroregiunea cea mai slabă din punct de 
vedere competitiv, cu probleme precum 
migrații mari ale populației, îmbătrâni-
rea populației, poluarea mediului, exp-
loatarea excesivă a resurselor naturale sau 
deficiențele de infrastructură (inclusiv 
accesibilitatea dificilă a transporturilor). 
O strategie macroregională este un instru-
ment excelent pentru a coordona eforturile 
tuturor părților interesate implicate în dez-
voltarea potențialului regiunii Carpaților. 
Acest lucru este deosebit de important 
în situația geopolitică actuală, deoarece 
ar fi un semnal fără echivoc al interesului 
deosebit al UE față de regiunile care se în-
vecinează direct cu Ucraina.

AMBASADA POLONIEI



20

M
O

LD
O

V
A

 I
N

V
E

S
T 

 •
 O

C
TO

M
B

R
IE

C1- - Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1. – 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transpor-
tului public (achiziția de vehicule nepoluante). 
De la data de când sunt primar, am realizat și de-
pus proiectele sau documentația necesară aferentă 
la Compania Națională de Investiții S.A. privind 
obținerea de finanțare și implementarea următoa-
relor proiecte de dezvoltare a orașului Salcea: Sala 
de sport cu tribună 180 de locuri în orașul Salcea; 
Construire și dotare dispensar medical uman în 
localitatea Plopeni, oraș Salcea; Construire și dota-
re dispensar medical uman în localitatea Văratec, 
oraș Salcea; Construire și dotare școală generală în 
localitatea Văratec, oraș Salcea; Reabilitare, mo-
dernizare, extindere și dotare sediu primărie, oraș 
Salcea. 
În perioada următoare îmi doresc obținerea de 
către Primăria orașului Salcea a suplimentării 
fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală II pentru obiectivul de inves-
tiții ,,Consolidare clădire fost magazin sătesc și 
schimbare de destinație în grădiniță/creșă, oraș 
Salcea, județul Suceava” și scoaterea la licitație a 
realizării obiectivului de investiții în beneficiul 
concetățenilor.
În final, vreau să asigur pe toți cetățenii orașului 
Salcea, dar nu numai, că toate cele 100 de proiecte 
din programul de guvernare locală sub egida căru-
ia am candidat și câștigat funcția de primar la ale-
gerile din data de 27.09.2020, dar nu numai cele 
100, sunt în continuare valabile și îmi dau toată 
silința și puterea ca prin ajutorul lui Dumnezeu să 
le pun în aplicare.

 Domnule Primar Ezekiel BELȚIC, cum 
resimțiți în plan local perioada economică 
dificilă pe care o traversăm?
Situația economico-financiară dificilă din perioa-
da aceasta se resimte și la nivelul bugetului local 
datorită nivelului redus al veniturilor cetățenilor și 
creșterea prețurilor la produsele necesare asigură-
rii nevoilor de bază ale fiecăruia, ceea ce conduce 
la scăderea ratei de colectare a taxelor, impozitelor 
locale, amenzilor, etc. 
 

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe care 
le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

Nu aș putea clasifica proiectele finalizate în top 5, 
întrucât fiecare proiect finalizat sau în curs de im-
plementare este important pentru mine și pentru 
comunitatea pe care o reprezint.
Voi enumera câteva proiecte finalizate în perioada 
de când sunt primar: 

  asfaltarea străzilor din localitățile Plopeni, 
Salcea, Prelipca și Văratec; 

 a fost realizat trotuar pietonal luminat pe stra-
da Aeroportului din localitatea Plopeni  în zona 
locuibilă, modernizare trotuar cu pavele pe Calea 
Sucevei pe porțiunea de la Primăria orașului 
Salcea și până la Școala Gimnazială ,,Aurelian 
Stanciu” Salcea, trotuar iluminat. De asemnea 
a fost modernizat cu pavele și trotuarul pietonal 
de pe strada Calea Sucevei, de la intersecția șoselei 
Aeroportului și până în dreptul Școlii Gimnaziale 
,,Cristofor Simionescu” Plopeni.

 Pentru eficientizarea iluminatului stradal au fost 
schimbate 600 de corpuri de iluminat, cu lămpi 
economice de tip led, în parcul din Prelipca au 
fost montate stâlpi și corpuri de iluminat, bănci 
și coșuri, iar pentru asigurarea curățeniei dome-
niului public au fost montate peste 300 de coșuri 
stradale.

 achiziție mobilier școlar în unitățile de  
învățământ unde era necesar, au fost premiați 
financiar elevii cu rezultate remarcabile la învă-
țătură, disciplină și concursuri. Au fost reabili-
tate fațada corpului de clădire al Școlii Primare 
,,Constantin Diaconu” Mereni și al Grădiniței cu 
Program Normal Plopeni, a fost realizată împrej-
muirea terenului Grădiniței cu Program Normal 
Mereni, precum și modernizarea a ultimelor două 
săli de clasă și holul de la Școala Primară Mereni. 
În satul Prelipca a fost achiziționat teren pentru 
construirea și dotarea unei școli noi, la standarde 
europene.

 În sistemul medical vă informez că au fost re-
abilitate cabinetele de medicină de familie din 
localitatea Plopeni, întrucât condițiile în care per-
sonalul medical asigurau tratamentul necesar paci-
enților nu erau cele mai corespunzătoare.

 Au fost realizate marcajele rutiere pe străzile 
modernizate în anii anteriori, marcaje care nu mai 
erau vizibile.
Închei prezentarea listei sumare cu proiecte reali-
zate, deși sunt mult mai multe, cu precizarea că, în 
perioada de când sunt primar, a fost achiziționată 
la primărie o autospecială cu apă și spumă pentru 
stingerea incendiilor, precum și o autobasculantă 
cu sărăriță și lamă de deszăpezire.
 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se află 

acestea?
În data de 09.05.2022 am semnat contractul pri-
vind "Proiectare și execuție pentru obiectivul de 
investiții: Modernizare străzi în orașul Salcea, ju-
dețul Suceava - Etapa II. Prin acest proiect se pro-
pune modernizarea infrastructurii rutiere, prin 
asfaltare, a aproximativ 10 km.
Prin Programul Național ,,Anghel Saligny” 
Primăria orașului Salcea a depus două cereri de 
finanțare privind modernizarea anumitor străzi 
din orașul Salcea, pentru introducerea rețelei de 
distribuție gaz metan în Văratec și Prelipca, cerere 
aprobată la finanțare, pentru creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public, 
proiect finanțat de Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor, care are ca scop schimbarea a 745 de 
corpuri de iluminat existente, cu corpuri econo-
mice de tip led.
Operatorul ACET S.A. a scos în licitație obiecti-
vul de investiție ce presupune Reabilitarea și extin-
derea rețelelor de apă și apă uzată din orașul Salcea.
A fost realizat proiectul și depus la avizarea insti-
tuțiilor abilitate privind interconectarea rețelei 
de apă a localității Plopeni cu cea a Municipiului 
Suceava în vederea asigurării permanente a unui 
debit suficient de apă pentru toți locuitorii orașu-
lui Salcea.
În calitate de membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Transport Metropolitan 
Suceava”, orașul Salcea a depus o cerere de fi-
nanțare, în cadrul proiectului ,,Sistem de trans-
port public ecologic metropolitan - etapa I” în 
vederea finanțării în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență a României, Componenta 

INVESTIȚII PUBLICE

Orașul Salcea,  Orașul Salcea,  

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României

județul Suceavajudețul Suceava
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Copou, zonă încărcată de istorie și tradiție, este locația 
în care orice dezvoltare trebuie gândită și analizată cu 
deosebită atenție și care obligă la excelență. Arhitectura, 
peisagistica, tipul de materiale și soluțiile tehnice folosite 
sunt factori determinanți care trebuie să pună în valoare 
locația. De aceea GREENFIELD Copou este un proiect 
imobiliar modern, care se adresează celor  care doresc 
un apartament într-o zonă liniștită din Iași, cu multiple 
facilități în imediată apropiere, în care rezidenții se simt 
acasă. Cei 15.000 mp de spații verzi, vin să întregească 
peisajul întrucât imediata apropiere a Grădinii Botanice 
și vederea panoramică asupra Iașului impune întegrarea 
proiectului în spațiul deosebit al Copoului. 

Dezvoltatorul proiectului GREENFIELD Copou 
este este  IMPACT Developer & Contractor, cu 
o experiență de peste 30 de ani în piața rezidențială, 
fiind prima companie imobiliară cotată la Bursa de 
Valori București. Cel mai spectaculos cartier construit 
de  IMPACT este GREENFIELD Băneasa din București 
unde locuiesc deja peste 6.500 de rezidenți. Luxuria 
Residence din București și Boreal Plus din Constanța 
vin să completeze portofoliul companiei. Luxuria este un 
ansamblu premium de 630 apartamente finalizate și date 
în folosință, situat în sectorul 1 din București iar la Boreal 
Plus din Constanța sunt ofertate apartamente și vile. 

GREENFIELD Copou numără 1,062 apartamente și un 
centru comunitar dedicat rezidenților. În prima etapă vor 
fi construite 300 de apartamente și centrul comunitar, cu 
zona dedicată spațiilor comerciale și de relaxare. 

Încă din faza de proiectare, arhitecții GREENFIELD 
Copou au măsurat gradul de însorire  pe timpul zilei astfel 
încât toate apartamentele, indiferent de poziționare, 
să beneficieze de cât mai multă lumină naturală. 
Alegerea materialelor și finisajelor folosite a fost o altă 
preocupare majoră, dezvoltatorul IMPACT Developer & 
Contractor având experiența proiectelor livrate anterior, 
în întreaga țară. Lista specificațiilor tehnice este pusă cu 
transparență la dispoziția viitorilor proprietari pe site-ul 
greenfieldresidence.ro/copou pentru a ști și evalua, încă 
de la început, calitatea apartamentului achiziționat. 

Standardul nZEB si certificarea BREEAM Excellent sunt 
validări ale sustenabilității comunității rezidențiale 
GREENFIELD Copou. 

Mixul de apartamente este unul care se pliază pe nevoia de 
locuire ale ieșenilor:

 Studio dublu, cu împărțire distinctă între zona de zi și zona de noapte
 Apartamente cu 2 camere, diverse compartimentări , cu sau fără grădină
 Apartamente cu 3 camere, generoase, însorite, cu două grupuri sanitare

Dar până la urmă ce oferă noua comunitate din Copou?  
Wellness Club By Greenfield - un centru de relaxare cu sală de 

fitness, piscina interioară și exterioară, gradiniță și afterschool, 
centre comerciale și restaurant. Totul la distanță pietonală pentru 
rezidenți! 

”Un dezvoltator care își respectă nu doar produsul imobiliar 
ci și rezidenții este obligat să contruiască comunități, nu doar 
apartamente. Este important ca ceea ce dezvolți să fie căutat și 
dorit de cei care au aceleași valori – calitate de excepție, stil de viață 
sănătos, grija față de mediul înconjurător, facilități, eficiență 
energetică și sustenabilitate.”

GREENFIELD Copou,GREENFIELD Copou, o comunitate  o comunitate 
rezidențială îmbrățișată de rezidențială îmbrățișată de 

naturănatură

www.greenfieldresidence.ro/copou/
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22 Cu ce planuri ați venit la Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene?

      Provin dintr-un domeniu de activitate spe-
cific Ministerului Investițiilor și Proiectelor 
Europene, am înființat și coordonat  Asociația  
Gal Sucevița Putna – un parteneriat public-pri-
vat de succes, care are profilul entității de ma-
nagement  al fondurilor europene  finanțate în 
cadrul Programului Leader, o organizație cu 
performanță în gestionarea  fondurilor alocate, 
cu performantă în realizarea coeziunii la nivelul  
microregiunii și a gestionării parteneriatului. 

 Cea de-a doua componentă – foarte impor-
tantă a activității este expertiza dobândită în  
cadrul firmei de consultanță, cu elaborarea, 
implementarea și finalizarea  unui important 
portofoliu de proiecte în domenii diverse: de 
la restaurarea obiectivelor de patrimoniu la 
nivelul regiunii Nord Est dar și la nivel națio-
nal, la dezvoltarea infrastructurii de turism, la 
dezvoltarea  capacităților de producție și servi-
cii și până la  proiectele dedicate administrației 
publice – elaborate și implementate într-o ma-
nieră strategică.
Aceste câteva elemente esențiale al manage- 

mentului de proiect vor genera succesul perioa-
dei de programare 2021-2027.

 Cum ați descrie, din punct de vedere economic, 
momentul octombrie – decembrie 2022 pentru 
România?

Momentul octombrie – decembrie 2022 pen-
tru România va fi unul cu foarte multe anga-
jamente, cu o activitate  efervescenta în  acest 
domeniu  vital pentru dezvoltarea sectorului 
public și privat, se vor  semna contractele de 
finanțare  din PNRR pentru componentele  

INVESTIȚII PUBLICE

Expertiza și rezultatele doamnei Doina Iacoban în domeniul atragerii și implementării 
fondurilor europene, acumulată în peste 20 de ani de activitate, o recomandă ca un 
profesionist în acest domeniu vital pentru dezvoltarea segmentelor deopotrivă public cât 
și privat din România. Anunțul nominalizării și numirii dumneaei în funcția de Subsecretar 
de Stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în luna iunie a acestui an, nu a 
fost prin urmare o surpriză absolută. Mai curând, o surpriză plăcută! Astfel, un profesionist, 
fără apartenență politică, a fost nominalizat, pe baza expertizei pe care o deține, într-o 
demnitate publică.

Doina Iacoban, un profesionist la Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene
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aferente  Valului Renovării și Fondul Local, 
vor fi lansate licitații de proiecte  pentru com-
ponentele  sociale, sănătate, educație, mediu. 
Concluzia pentru această perioada este că tot 
sistemul  economic al țării trebuie să devină di-
namic astfel încât  fondurile pe care le avem la 
dispozitile  să le transformăm în  proiecte func-
ționale care să  asigure  consolidarea  infrastruc-
turii publice pe de o parte,  iar pe de altă parte, 
pentru domeniul privat, să  faciliteze refacerea 
și  restructurarea  economiei, încât să creeze pre-
misele  pentru accesarea de piețe  noi, păstrarea  
și  crerea de noi locuri într-o perioadă  de vulne-
rabilitate  economică.

 Care sunt principalele direcții pe care ar trebui 
să își concentreze eforturile Administrația Publică 
Locală din perspectiva Investițiilor și Proiectelor 
Europene?

Intervențiile propuse în această perioada 
de programare vor fi concentrate pe cele 5 
obiective principale de politică ale 
Comisiei Europene, viitoarele proiecte 
asigurând dezvoltare sustenabilă și 
integrată a zonelor urbane și rurale 
prin inițiative locale.
Ultimul trimestru al anului 2022 
precum și anul 2023 vor fi perioade 
caracterizate de apeluri de proiecte care 
vor fi deschise  în cadrul programelor 
PNRR, POC, POIM, Programul 
Operațional Regional -  la nivelul  
țării vor fi active cele 8 Programe Operaționale 
Regionale  aferente  fiecărei regiuni de 
dezvoltare.
Investițiile vor fi în toate domeniile de interes 
local: infrastructură de sănătate, infrastructură 
de educație, infrastructură socială, 
componentele dedicate eficientizării energetice 
a clădirilor publice, energie regenerabilă. Prin 
viitorul Program Operaţional Dezvoltare 
Durabilă în  perioada de programare 2021-2027 
vor fi continuate investiţiile pentru dezvoltarea 
comunităţilor.

 Ce recomandări tehnice aveți pentru companii-
le private interesate să-și consolideze în continu-
are dezvoltarea inclusiv prin intermediul accesării 
finanțărilor europene?

Recomandările pe care le pot formula pentru 
companiile interesate în accesarea surselor de 
finanțare dedicate consolidării sunt în fapt un 
pachet de activități, precum: realizarea unei 
strategii coerente privind dezvoltarea compani-
ei, analiza nevoilor, a bugetelor, a termenelor și 
a rezultatelor.
Premergător elaborării cererilor de finanțare  
recomand parcurgerea  unei etape de verifica-
re a eligibilității companiei, a condițiilor și a 
obligațiilor pe care trebuie să le  îndeplinească 
compania și efectuarea unei autoevaluări care 
să  evalueze șansele  ca proiectul realizat să poată 
primi finanțare . 
Și, pentru că vorbim despre proceduri de selec-
ție competitivă, recomand ca decizia de a realiza 
un proiect să fie asumată doar după autoeva-
luarea viitoarei investiții - fiind astfel asigurat 
succesul selectării, semnării unui contract de fi-
nanțare, implementării și obținerii rezultatelor 
previzionate. Și atenție – să nu uităm de obliga-
țiile din perioada de sustenabilitate.

 Ați condus o perioadă semnificativă de timp un 
Grup de Acțiune Locală. Care credeți că va fi rolul 
acestor GAL-uri în actualul exercițiu financiar eu-
ropean, știut fiind faptul că deja activitatea aces-
tora a înregistrat o pauză destul de mare în privința 
cursivității finanțărilor europene între exercițiile 
financiare?

 Grupurile de Acțiune Locală, 
în actualul exercițiu financiar, 
vor elabora strategiile de dez-
voltare locală a microregiunilor  
și vor participa la licitațiile de 
proiecte în vederea finanțării 
strategiilor .
 Activitatea  GAL-urilor  a 
avut  continuitate, prin  

oportunitățile create de elaborarea  și im-
plementarea proiectelor de cooperare în ca-
drul programului LEADER-Componentă 
B- Implementarea  activităților de  cooperare  
a  Grupurilor de Acțiune Locală, selectate  în 
cadrul submăsurii 19.3 Pregătirea  și imple-
mentarea  activităților de  cooperare a GAL-
submasura a cărei licitație este deschisă, cu un 
buget de 9.597.024 Euro, iar   termenul limită 
de depunere a proiectelor este 7 octombrie 
2022.

 Sunteți din Suceava și este oarecum firesc să 
facem o trimitere concretă la decalajele înregis-
trate de către Regiunea de Nord – Est în raport cu 
alte regiuni ale țării. Care sunt 2 posibilități reale 
de a reduce aceste “rămâneri în urmă” înregistra-
te de județele din Moldova?

    Suceava și celelalte județe ale regiunii Nord 
Est: Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui  trebu-
ie să elimine disparitățile și decalajele  față de ce-

lelalte regiuni ale țării și asta se poate realiza 
prin două posibilități ale acestei perioade 
de programare:

 realizarea conectării infrastructurii de 
acces către spațiual european, prin  con-
struirea   Autostrăzii A7, care să  deschidă  
accesul potențialilor investitori  către ju-
dețele  regiunii  Nord Est și în mod direct 
către Suceava;

 orientarea investițiilor în vederea spri-
jinirii cercetării – dezvoltării – inovării, 

investiții pentru facilitarea aplicării inovării 
în mediul economic și promovarea cooperării 
interne și internaționale, aplicabil în sectorul 
IMM, valorificarea potențialului economic al 
regiunii prin instrumente  inovative de la po-
tențialul turistic – la potențialul  economic din 
agricultură, industria prelucrătoare și în special 
industria ușoară.

Intervențiile propuse în această perioadă de programare 
vor fi concentrate pe cele 5 obiective principale de politică 

ale Comisiei Europene, viitoarele proiecte asigurând 
dezvoltare sustenabilă și integrată a zonelor urbane și 

rurale prin inițiative locale.
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 Domnule primar Bogdan LOGHIN, oferiți-ne un 
tablou al economiei Rădăuțiului pentru dificilul an 
2022!

Anul 2022, deși ar trebui să fie un an al refor-
melor structurale, personal, îl resimt ca un an al 
contrastelor, în care pandemia, rata crescândă a 
inflației, lipsa personalului și fluctuația prețu-
rilor din piață afectează atât nivelul de trai pre-
zent, cât și predictibilitatea socio-economică 
pentru perioada următoare. 
Imaginați-vă că, la nivel municipal, Primăria 
Rădăuți a reușit subvenționarea în proporție 
de 48% a costurilor de încălzire, însă și așa, dife-
rența de 52% din costul facturii pe care a rămas 
să o plătească cetățeanul este destul de mare. 
Dincolo de aspectele generale ale situației eco-
nomico-sociale pe care o tranzitează România, 
nu aș putea spune că municipiul Rădăuți este 
afectat sub alte forme. Ne bucurăm că prezența 
celor două fabrici de prelucrare a lemnului din 
zona Rădăuți își continuă activitatea, impli-
cându-se activ în comunitatea rădăuțeană, ge-
nerând, totodată, un pol de stabilitate pentru 
forța de muncă locală, aspect foarte important, 
mai ales în zilele noastre. 

 Care sunt cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

Îmi este greu să identific doar 5 proiecte. Totuși, 
le voi enumera pe cele mai reprezentative 
pentru momentul în care ne aflăm : 

 Asfaltări stradale, care cuprind un nu-
măr de 13 străzi, însumând 7,5 km de 
asfalt. Toate aceste lucrări de asfaltare se 
ridică la suma de aproximativ 7.000.000 
de lei. 

 Un al doilea proiect pe care l-am consi-
derat o necesitate a fost înlocuirea rețelei 
de iluminat public și extinderea acesteia 
în zona pieței auto. 

 Un al treilea proiect, de suflet, aș pu-
tea spune, a fost reamenajarea bulevar-
dului Bogdan Vodă. Mereu mi-am dorit 
ca municipiul Rădăuți să beneficieze de 
un centru cultural în aer liber, ceea ce 
am și realizat pe acest bulevard simbol al 
Rădăuțiului.

 Spitalul Municipal Rădăuți este un 
alt proiect de amploare, acesta devenind 
un etalon al sistemului medical din zona 
Bucovinei, mai ales datorită modului în 
care a ținut piept valurilor de Covid. Aici 
vreau să amintesc de compania Egger, 
care mereu este prezentă în proiectele co-
munității rădăuțene. Valoarea investițiilor 
se ridică la suma de 7.500.000 lei. Pe lângă 

această sumă, o altă reușită a Spitalului 
Municipal Rădăuți este obținerea sumei 
de 40.000.000 de lei, fonduri europene, 
destinată achiziției de aparatură medicală. 

 Un alt proiect de care avea nevoie muni-
cipiul nostru constă în renovarea clădiri-
lor de patrimoniu. 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce 
stadii se află acestea? 
Proiectele în derulare sunt foarte multe, 
mai ales în ceea ce privește infrastructura 
stradală, pe care îmi doresc să o reabilitez. 
Pe termen scurt și mediu, prioritatea nu-
mărul 1 este remedierea problemelor lega-
te de termoficare, sens în care suntem în 
plină procedură de reabilitare tehnică a 
sistemului care asigură furnizarea agentu-
lui termic și a apei calde pentru cetățenii 
branșați la sistemul public. 
Un alt proiect pe care îl avem în derulare 
este bazinul didactic de înot al munici-
piului Rădăuți, pentru care a fost făcută 
recepția tehnică, iar acum ne aflăm în 
punctul în care intabulăm construcția în 
vederea dării în administrare Clubului 
Sportiv Municipal Rădăuți. 
Municipiului Rădăuți urmeză să benefici-
eze de investiții în valoare de 4,1 milioane 
euro pentru extinderea rețelei de apă-ca-
nal pentru un număr de 14 străzi.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor 
pe acest fundal de impredictibilitate?
Cu siguranță, putem discuta și despre 
proiecte de viitor, direcție ce reprezintă 
motivul pentru care azi sunt primarul ră-
dăuțenilor. Când am preluat mandatul, 
în 2021, am făcut-o cu gândul și dorința 
de a reforma atât sistemul public de admi-
nistrație, cât și viziunea asupra dezvoltării 
urbane. 

INVESTIȚII PUBLICE

Municipiul Rădăuți, județul Suceava

Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a României



Puteți alege dintr-o gamă variată de Puteți alege dintr-o gamă variată de 
apartamente, complexul cuprinzând apartamente, complexul cuprinzând 
apartamente cu una, două sau trei camereapartamente cu una, două sau trei camere

• Apartamentele cu 1 cameră au o suprafată 
utilă de 40 mp + o terasă de 5 mp;

Apartamente cu 2 camere
• tip A - 65 mp utili + o terasă de 5 mp; 
• tip B -52 mp utili + o terasă de 3,5 mp;

Apartamente cu 3 camere
• tip A - 77 mp utili + 2 terase de 5 mp;
• tip B - 66 mp utili + 2 terase de 3,5 mp;

PREȚURIPREȚURI
• 1200 euro/mp suprafață utilă; 
• 600 euro/mp terasă; 
• 5.000 euro – loc parcare suprateran;

MODALITĂȚI DE PLATĂMODALITĂȚI DE PLATĂ

• Rate direct la dezvoltator cu 30% avans, iar 
diferența se achită în rate pe 4 ani. 
• Se acordă discount în condițiile achitării unui 
avans de cel puțin 50%.

DOTĂRIDOTĂRI
Apartamentele se predau cu următoarele dotări: 
ușă intrare, instalații electrice, termice, sanitare, 
var alb, C.T. + calorifere, glafuri interioare și 
exterioare din granit, terase placate cu granit, 
balustradele teraselor prevăzute cu sticlă 
fumurie, contracte de furnizare ale utilităților.

La La STEJARI RESIDENCE,STEJARI RESIDENCE,    
un prun proiect menit să iți ofere oiect menit să iți ofere 

siguranță, confort, liniște  siguranță, confort, liniște  
și calitate!și calitate!

Situat în orașul Suceava, Aleea Dumbravii, într-o zonă liniștită, înconjurat de freamătul 
stejarilor, cântecul păsărilor și liniștea naturii, echipa Vivat Construct a creat 
o zona rezidențială PERFECTĂ pentru ține și familia ta!
Fie că îți dorești o locuința sau un spațiu comercial, La Stejari Residence Suceava îți 
vine în ajutor!

Proiectul presupune construirea a aproximativ 400 apartamente cu 1, 2 și 3 camere, 
8 locuințe în sistem duplex, dar mai cuprinde și o grădiniță, locuri de joacă, 
supermarket, cafenea, sală de sport, drumuri de acces, locuri de parcare și puncte 
de colectare a deșeurilor, totul desfășurat pe o suprafață de pe o suprafață de 4,7 Ha
Blocurile au regim de înălțime P+2E+M și vor beneficia de toate utilitățile precum 
apă – canal, energie electrică, gaz, fibră optică.

Casele La Stejari Residence au următoarele facilități: monitorizare video, 
pază proprie, barieră automatizată, căi de acces și parcări pavate, iluminat stradal, 
mijloc de transport – linia 26 pe traseul: cartierul La Stejari – Orizont - bazar – Mc 
Donalds și retur

Până în prezent, sunt finalizate 8 locuințe în sistem duplex și 120 
de apartamente.

“La Stejari Residence” “La Stejari Residence” este locul este locul 
pe care l-ai visat!pe care l-ai visat!

CONTACTCONTACT 
Telefon: +4 0747 225 000
Email: office@lastejariresicence.ro
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Situată în zona montană Iacobeni – Pasul 
Prislop, la numai 20 de kilometri de stațiunea 
turistică Vatra Dornei, comuna Ciocănești, 
așezare locuită de oameni harnici și dăru-
iți cu mult simț estetic, este considerată, 
pe bună dreptate, una dintre nestematele 
Bucovinei.

Comuna Ciocănești a fost atestată documen-
tar pentru prima dată în 1400, într-un hrisov 
care consemnează primirea muntelui Suhard 
de către Alexandru Cel Bun. Numele comunei 
provine, se pare, de la faima meșterilor fău-
rari de aici, care au confecționat, de-a lun-
gul vremii, arme pentru cei mai importanți 
domnitori ai Moldovei și armatele acestora. 
Însuși Ştefan cel Mare și-ar fi primit sabia din 
atelierul unui meșter făurar din Ciocănești. 
Pereții peste a 600 de case din satul 
Ciocănești sunt pictați cu motive tradiționa-
le, model preluat și de Biserici, dar și de clă-
dirile publice, Ciocăneștiul fiind declarat, în 
anul 2014, sat cultural și muzeu în aer liber.
În comună se poate admira  si un Muzeu al 
Oualor incondeiate, care adăpostește peste 
1800 de exponate extrem de rare și valoroase, 

printre care unele foarte vechi. 
Mai mult decât atât, comuna 
Ciocănești găzduiește, anu-
al, Festivalul Internațional al 
Ouălor Încondeiate.
Atât acest Festival cât și alte 
evenimente consecrate atrag, 
anual, un număr impresionant 
de turiști. 
Un alt eveniment menit să pro-
moveze tradițiile bucovinene 
este Festivalul Păstrăvului. Acest 
festival-concurs provoacă pes-
carii dornici să își încerce aptitu-
dinile în apele reci și repezi ale 
Bistriței. În cadrul festivalului se 
desfășoară concursuri de pescu-
it sportiv, un concurs de snoave 
și glume pescărești, degustări 
de vinuri, mese câmpenești, dar 
și concursuri gastronomice.
Un prilej de mare sărbătoa-
re este și Festivalul de Datini și 
Obiceiuri de Iarnă, din luna de-
cembrie, în care răsună urături-
le, scenetele și muzica populară. 

Toate acestea reflectă tradiții 
vechi de sute de ani. 
Turiștii  sosiți  la  Ciocănești  sunt  
invitați  să  urce  pe muntele 
Suhard; aici pe lângă locurile de 
belvedere, rezervația de cocoși 
de munte, pot fi vizitate patru 
stâne tradiționale, turistice, 
unde se pot degusta produsele 
tradiționale, preparate chiar la 
fața locului. Cei care ajung în 
Ciocănești nu trebuie să rateze 
delicatesa culinară specifică zo-
nei: păstrăvul afumat în cobză 
din cetină de brad.
Satul Ciocănești se află pe pozi-
ția 6 într-un top 10 al ghidului de 
călătorii Lonely Planet din 2017, 
care desemnează cele mai co-
lorate destinații de vacanță din 
Europa.
Fascinantă și unică în peisa-
jul rural românesc, comuna 
Ciocănești este sinonimul tradi-
ției. Este poezie scrisă pe ziduri. 
Este ghid de identiate națională.

INVESTIȚII PUBLICE

Harta potențialului investițional din Regiunea de  Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României

Comuna Ciocănești, județul SuceavaComuna Ciocănești, județul Suceava
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SUCEAVA

 Domnule Primar Radu CIOCAN, sub aspect 
administrativ, care ar fi cele mai importante 
5 proiecte pe care le-ați finalizat în ultima 
perioadă de timp?

 Reabilitare, modernizare, echipare 
infrastructură educațională pentru 
învățământul general obligatoriu la Școala 
Gimnazială Ciocănești, județul Suceava;

 Amplasare statie de epurare Colacu;
 Renovare, modernizare si dotare Casa 

de Cultura, in comuna Ciocanesti, Judetul 
Suceava;

    Lucrari de reabilitare drumuri in Comuna 
Ciocănești;

 Modernizare pod existent in comuna 
Ciocănești, Județul Suceava;         
 

 Ce proiecte administrative aveți în derulare 
și în ce stadii se află acestea?

 Reabilitarea unei clădiri administrative vechi 
din comuna Ciocănești cu păstrarea aspectului 
original al clădirii;

 Modernizare infrastructura rutiera de interes 
local in comuna Ciocanesti, judetul Suceava;

   Modernizare si dotare centru de sacrificare 
animale;

  Achizitia unui vehicul nepoluant destinat 
transportului public pentru Comuna 
Ciocanesti, Judetul Suceava;

  Restaurarea a 8 case/ gospodării tradi-
ționale vechi, din Comuna Ciocănești, Județul 
Suceava;

 Comuna Ciocaneşti din Suceava, este 
declarată muzeu în aer liber, pentru caracterul 

său unitar şi unic în ţară, pentru 
farmecul deosebit al locurilor, dar şi 
pentru oamenii primitori şi prietenoşi. 
Aceste atribute alături de suita de 
evenimente locale fac din Ciocănești o 
adevărată comoară turistică a Sucevei și 
Moldovei. Prezentați-ne pe scurt câteva 
dintre aceste evenimente:

 Festivalul Național al Păstrăvului 
se desfășoară la mijlocul lunii august 
la Ciocănești și atrage anual numeroși 
turiști dornici să descopere natura, 
tradițiile și gastronomia acestei 
picături de suflet românesc unde casele 
localnicilor poartă cu mândrie motivele 
tradiționale încondeiate pe fațade.

 Plutăritul – la loc de cinste printre 
tradițiile Ciocăneștiului – “Săptămâna 
Plutăritului” organizată în cadrul 
Festivalului Național al Păstrăvului este 
o ocazie de a aduce un omagiu vechilor 
ocupații și îndeletniciri ale locuitorilor 
comunei bucovinene. Dar cu ocazia 
Săptămânii Plutăritului cărunții plutași 
construiesc plute împreună cu turiștii 
și ceilalți participanți la festival. Plutele 
vor fi lansate și cârmuite pe apele leneșe 
ale Bistriței Aurii, plutind ore și zile în 
șir. În ziua de Sfânta Maria are loc un 
concert de muzică populară dedicat 
bătrânilor plutași.

 Expoziție de lăzi de zestre și 
povestea fetelor de măritat: cu ocazia 
Festivalului Național al Păstrăvului 

organizatorii pregătesc 
la Casa de Cultură 
“Florin Gheucă” din 
Ciocănești o expoziție 

autentică de lăzi de zestre, etnografi 
din Bucovina dar și din alte zone ale 
Moldovei și chiar și din Republica 
Moldova participând cu dezbateri 
privind istoria și tradiția lăzilor de zestre.
 

 Drumeție la Stâna Șfețărie – 
descoperirea tradiției stânelor din 
Suhard: cu ocazia Festivalului Național 
al Păstrăvului este organizată o 
drumeție în Munții Suhard la Stâna 
Șfețărie cu o oprire la Mănăstirea 
“Sfânta Cruce”, prilej cu care 
participanții descoperă cadrul natural 
pitoresc al Dornelor. Autoritățile 
locale au reușit împreună cu ciobanii 
bucovineni să transforme câteva stâni 
tradiționale în stâne cu profil turistic. 

 Concursul gastronomic de preparate 
din păstrăv: la întoarcerea de pe plaiurile 
Suhardului în comuna muzeu Ciocănești 
are loc expoziția concurs gastronomic de 
preparate pe bază de păstrăv. 
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Pojorâta este o comună din județul Suceava, 
formată din satele Pojorâta (reședința) și Valea 
Putnei. Comuna Pojorâta se situează în nord - estul 
României și în vestul județului Suceava. Teritoriul 
comunei Pojorâta este situat din punct de vedere 
fizico - geografic la poalele Masivului Giumalău 
(1857 m), în văile râurilor Moldova și Putna. În aval 
de comuna Pojorâta, Valea Moldovei se îngustează 
brusc în gresiile și conglomeratele de Muncel, luând 
aspect tipic de chei, „Cheile Pojorîtei", care sunt 
flancate de dealurile Muncel la nord și Măgura cu 
Piatra Stejarului la est. În peretele stâncos și abrupt al 
Măgurii se găsește rezervația geologică cunoscută sub 
numele de „Stratele de Pojorâta".

 Domnule primar Ioan Bogdan CODREANU, cum 
resimțiți în plan local perioada economică dificilă pe 
care o traversăm? 

Această situație economică la nivelul localității se 
resimte prin scăderea drastică a  investițiilor din 
mediul privat, fiind puternic afectat și destabilizat. 
Din aceste motive, statul trebuie să adopte măsuri 
clare, să vină în sprijinul agenților economici pentru 
a putea atrage fonduri  nerambursabile.
Investițiile au scăzut și în mediul public, considerabil. 
Toate aceste scumpiri determină cheltuieli supli- 

mentare, care în mod normal ar fi fost 
alocate proiectelor. O problemă importantă 
o constituie și lipsa forței de muncă, ceea ce 
duce la întârzieri în finalizarea proiectelor.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada?

Cele mai importante 5 proiecte pe care 
le-am finalizat în ultima perioadă de timp 
sunt: 

 ”Înființare teren de sport și amenajare loc 
de joacă pentru copii la Școala Gimnazială 
Pojorâta", 

 "Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
cu clasele V-VIII Pojorâta", 

 "Modernizare și dotare cămin cultural din 
sat Valea Putnei",

 "Reabilitarea și modernizarea 
monumentului Eroii Neamului"

 "Modernizare DC 90 I Podirei de la km 
0+000 la km  1+543, în comuna Pojorâta, 
jud. Suceava" 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea?

Avem proiecte în derulare pe partea de 
infrastructură rutieră, socială, de  educație, 
precum și proiectul de cadastrare gratuită.

 „Reabilitare drumuri comunale DC 
90H-Valea Străjerilor L=1, 900 km în sat 
Pojorâta și DC Pr. Hăului L=0,500 în 
sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta, jud. 
Suceava ” - în derulare – 15% stadiu de 
realizare.

 „Creșterea gradului de acoperire și 
incluziune a sistemului de înregistrare 
a proprietăților în zonele rurale din 
România” – în derulare.

 "Reducerea riscului de săracie și 
excluziune socială din teritoriul SDL 
Asociația GAL Bucovina de Munte 2014-
2020” – în derulare până în 2023.

 "Sală de educație fizică școlară" – în 
derulare, stadiu de realizare 10%.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor 
pe acest fundal de impredictibilitate?

Cu siguranță putem discuta despre proiecte 
de viitor. Avem proiecte în evaluare, în 
vederea obținerii finanțării. Urmărim în 
permanență surse de finanțare eligibile, 
pentru a continua dezvoltarea comunității 
locale.

 „Reabilitare drum comunal DC 90A 
Valea Pojorâtei din com. Pojorâta, județul 
Suceava”

 „Reabilitarea și modernizarea dru- 
mului vicinal Plaiul Tătarilor- Mestecăniș 
din sat Valea Putnei, comuna Pojorâta, 
județul Suceava”

 „Modernizare drumuri de interes local 
din comuna Pojorâta, jud. Suceava”

 ''Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție 
a gazelor naturale în comunele Pojorâta și 
Fundu Moldovei, județul Suceava''

 „Actualizarea suportului topografic al 
comunei Pojorâta în vederea elaborării 
Planului Urbanistic General”

 ’’Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în Școala 
Primară Pojorâta din comuna Pojorâta, jud. 
Suceava’’

 ’’Amenajări exterioare, sistematizare 
verticală și parcări, precum și amplasare 
stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice’’

IOAN BOGDAN CODREANU IOAN BOGDAN CODREANU 

PRIMARUL COMUNEI POJORÂTAPRIMARUL COMUNEI POJORÂTA

Comuna Pojorâta, județul SuceavaComuna Pojorâta, județul Suceava

Harta potențialului investițional din Regiunea de  Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României
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Locuința ta de vară 
e la mare?
Din Moldova până în Mamaia e drum lung. 
Dar când ajungi, merită să te bucuri 
de o mare doar a ta și de un apartament modern 
din care să ieși direct pe plajă.

White Sea este un proiect 
construit înpreună cu 
Arinvest Holding, Suceava.

www.whitesea.ro
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INVESTIȚII PUBLICE IAȘI

     Domnule primar Ionel VATAMANU, cum se resimte în orașul 
Târgu Frumos perioada economică dificilă pe care o traversăm? 

Perspectivele economice sunt modeste. Din cauza unei 
încetiniri economice la sfârșitul anului 2021, agravată 
de invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022 ce a dus la 
creșterea prețurilor la materia primă, gaze, combustibili, 
etc., se preconizează o scădere a economiei locale.
Se preconizează că prețurile vor crește mai substanțial 
decât până acum. După o ușoară creștere a ratei inflației 
în 2020, se preconizează că va crește și mai mult în 2022, 
deoarece prețurile ridicate ale energiei vor afecta alte bunuri 
și servicii, în concordanță cu tendințele mondiale. O 
dinamică a salariilor mai puternică decât se preconizase ar 
putea contribui la inflație.
Ratele de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor și al 
persoanelor în vârstă, al romilor, al femeilor și al persoanelor 
cu un nivel scăzut de calificare rămân scăzute, în timp ce 
decalajul cauzat de dizabilități în ocuparea forței de muncă 
a crescut.
Infrastructura de transport insuficient dezvoltată și 
învechită îngreunează transportul de mărfuri  și persoane 
prin centrul localității, perspectiva unei autostrăzi fiind 
destul de îndepărtată.
Se prevede că salariile își vor relua creșterea, însă sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă rămâne o provocare.
Competențele forței de muncă rămân insuficient aliniate la 
nevoile pieței forței de muncă. Perspectivele sunt afectate de 
lipsa de personal calificat, de neconcordanță dintre cererea și 
oferta de competențe .

  Care ar cele mai importante 5 proiecte pe care le-ați 
finalizat in ultima perioada de timp?

În anul 2022 au fost recepționate următoarele investiții : 
 Lucrări de reparații pentru realizarea obiectivului de 

investiții "Modernizare Piața Agroalimentară".
 Reabilitare și modernizare grupuri sanitare "Școala Ion 

Creangă".
 Realizare termosistem  și izolare acoperiș Creșa Oraș 

Târgu Frumos.
 Lucrări de reparații curente cu mixtură asfaltică pe 

străzile Măicuța, Grădinari, Tudor Vladimirescu, precum 
și realizarea rigolei carosabile și ridicare cămine la cota, pod 
peste pârâu Bahluieț (str. Grădinari).

 Lucrări de reînnoire a îmbrăcăminții șoselelor varianta 
Veche Cuza Vodă, drum lateral 22 Decembrie 1989 (de la 
bloc 41 până in strada 22 Decembrie 1989).

 Ce proiecte aveți in derulare  și in ce stadiu se afla acestea ?

Ionel Vatamanu,Ionel Vatamanu,
 Primarul  Primarul Orașului TârguFrumosOrașului TârguFrumos

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
Orașul Târgu Frumos, județul Iași

 Reabilitare, Modernizare  și Extindere Grădiniță cu Program Normal Oraș 
Târgu Frumos (lucrări în continuare).

 Reabilitare, Modernizare și Extindere  Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1 
Târgu Frumos ( lucrări în continuare).

 Amenajare  și dotare Compartiment de prosectura Spitalul de Boli Cronice 
”Sf. Loan”, Oraș Târgu Frumos (lucrări în continuare).

 Extindere rețea canalizare pe străzile: Lunca Bahluieț, Adâncata, Ogorului, 
Unirii drum lateral Oraș Târgu Frumos (lucrări în continuare).

 Construire bloc ANL pentru tineri destinate închirierii P+2E+M (finalizat 
urmează recepția).

 Modernizare străzi  în orașul Târgu Frumos – Programul Național de 
Investiții ”Anghel Saligny„ – se vor asfalta străzile Tineretului 1 și 2, Bahluieț 
1, Cucuteni, Buznea , Horia , Cloșca , Vulpi, Casa de apă și Adâncata;

 Renovare integrală a casei publice „Casa Memorială Garabet Ibrăileanu”
 Înfințare parc fotovoltaic - 2 MW valoare 1.000.000 € cu o contribuție de la 

buget local de 300.000€

     Putem discuta  și despre proiecte de viitor pe acest fundal de impredictibilitate?

Planul de Redresare și Reziliență al României (PNRR) include măsuri importante 
menite să accelereze dubla tranziție verde și digitală și să consolideze reziliența 
economică și socială.
Primăria a depus cereri de finanțare pe componentele 5 (Valul renovării)   și 
10 (Fondul local), urmând ca la deschiderea sesiunii să depună cerere și pe 
componenta 3 (Managementul deșeurilor).
Ca planuri de viitor :
- Tranziția verde.
- Digitalizarea administrației publice.
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Unul dintre obiectivele principale este să îmbunătățesc condițiile de viață și calitatea vieții 
curteștenilor. Am început de câțiva ani această muncă, și voi continua să lucrez la aceste 
proiecte cu perseverență deoarece comuna Curtești are nevoie în continuare de punerea în 
aplicare a strategiei de dezvoltare de lungă durată.
Mediul privat dar și administrația publică din România resimt o criză acută în activitățile 
curente determinată de scumpirile la materiale de construcții, carburanți, utilități.  Inflația 
dar și lipsa forței de muncă impactează negativ predictibilitatea proiectelor atât curente cât 
și viitoare. Nu putem nega faptul că și Comuna Curtești resimte această criză dar cu siguranță 
nu va fi un impediment în vederea realizării obiectivelor propuse.
Vom căuta avantajele acestei perioade și vom continua să punem în practică proiectele. 
Încercăm să fim optimiști prioritizând în funcție de stadiul de implementare al fiecăruia, chiar 
dacă majoritatea proiectelor necesită suplimentare financiară din surse proprii. Este o criză 
mondială,  nu avem forțele necesare să ne opunem acestui curent, dar nici să sistăm sau să 
încetinim în vreun fel derularea proiectelor, știm cu toții prea bine că în vreme de criză, infla-
ție, ”motoarele” trebuie din contra ambalate pentru susținerea tuturor ramurilor economice, 
umane, financiare ș.a.

CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE FINALIZATE:

 EXTINDERE CANALIZARE STRADA MUNICIPIULUI
a) Valoarea finală a obiectivului de investiții este 
alcătuită  din suma de 200.000 lei cu TVA din 
partea Bugetului Local al Primăriei Curtești  și  
suma  de 300.000 lei cu TVA este finanțată din 
partea Bugetului Municipiului Botoșani.
b) Proiect finanțat din Bugetul local și muni-
cipal prin ADI  ZONA METROPOLITANĂ

 MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC 
a) Valoare finală  a devizului general eligibil este 
de : 1.156.804,80 lei - Finantare AFM

 ”ÎNFIINȚARE  SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
COMUNA CURTEȘTI (SAT HUDUM, M-REA DOAMNEI ȘI 
CURTEȘTI) JUD. BOTOȘANI ”
a) Valoarea finală  a contractelor este de  
10.370.237  lei -  Finantare PNDL 2

 ASFALTARE ȘI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC60A 
ÎN COMUNA CURTEȘTI
a) Valoare finală a devizului general eligibil este 
de:  4.117.321,65 lei;

 ASFALTAREA ȘI MODERNIZAREA ZONA CENTRALĂ 
– ORĂȘENI-DEAL (PE ÎNTINDEREA STRADALĂ - BLOC - 
BISERICĂ ) 

a) Valoare finală a devizului general eligibil este 
de: 502.960 lei ;

 REFACEREA ȘI MODERNIZAREA DJ 208.C – LEBĂDA—
ORĂȘENI –DEAL
a) Proiect realizat de CJ Botoșani in 2019;

 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ  AERIANĂ DE  ILUMINAT 
PUBLIC,  ÎN SATELE BĂICENI  ȘI CURTEȘTI, COM. 
CURTEȘTI, JUD. BOTOȘANI
a) Valoare finală a devizului general eligibil este 
de : 358.476,79 lei ;

 REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ 
NR. 1 ORĂȘENI-DEAL, DIN COMUNA CURTEȘTI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 
a) Valoare finală a devizului general eligibil este 
de:  2.931.436 lei - Finantare – PNDL

 „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ PRIMARĂ NR. 
3 ORĂȘENI VALE, COM. CURTEȘTI, JUD. BOTOȘANI” 

a)Valoare finală a devizului general eligibil este 
de:  1.456.129 lei - Finantare PNDL

 „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ 
NECULAI LEON DIN COMUNA CURTEȘTI, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 
Valoare finală a devizului general eligibil este 
de: 1.804.279 lei - Finantare PNDL

 CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA 
CURTEȘTI, COMUNA CURTEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”
a) Valoarea finală a cheltuielilor necesare re-
alizării obiectivului de investiții a fost de 
2.294.671,00 lei, finanțat în totalitate din 
Bugetul Local

 CONSTRUIRE ”SALĂ DE SPORT”, COMUNA CURTEȘTI, 
JUD. BOTOȘANI
a) Valoarea finală a devizului general eligibil 
este de:   4.153.481  LEI - Finantare CNI

 REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SAT BĂICENI, COMUNA 
CURTEȘTI, JUD. BOTOȘANI”
a) Valoarea finală a devizului general eligibil 
este de: 956.987,75 lei - Finantare AFIR

 ÎNFIINȚARE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN 
COMUNA CURTEȘTI 

a) Valoarea finală a devizului general eligibil 
este de : 222.854,10 LEI

PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

 „Șosea de centură a muni. Botoșani prin Curtești”
a)  Proiectul se află la stadiul Studiului de 
Fezabilitate
•Societatea care va duce la îndeplinire această 
misiune este Best Consulting & Design S. R. L. 
iar beneficiar este ADI „Zona Metropolitană 
Botoșani”.

 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din comuna 
Curtești, județul Botoșani
a)Valoarea estimată a achiziţiei: 354.581,25  lei 
fara TVA (valoare eligibila), conform bugetu-
lui proiectului aprobat - Finantare POIM

 Dezvoltare sistem de distributie gaze naturale 
presiune redusă, în localitățile HUDUM, MĂNĂSTIREA-
DOAMNEI, AGATON, aparținătoare comunei Curtești, 
județul Botoșani
a) Valoarea estimată a investiției : 3.566.000 lei

 Modernizare drumuri comunale și sătești comuna 
Curtești, județul Botoșani
a) Valoarea estimată a investiției: 12.429.911 lei 

PROIECTE PROPUSE SPRE IMPLEMENTARE

 EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN 
LOCALITĂȚILE: BĂICENI, ORĂȘENI-DEAL, ORĂȘENI –VALE 
ȘI AGAFTON

 ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN TOATE 
SATELE DE PE RAZA COMUNEI CURTEȘTI, INCLUSIV ZONA 
LEBADA- RAI

 EXTINDEREA CONDUCTEI DE GAZ ÎN LOCALITĂȚILE 
CURTEȘTI, BĂICENI, ORĂȘENI-DEAL, ORĂȘENI-VALE;

 ASFALTARI ȘI MODERNIZARI DE DRUMURI;
 MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC.
 AMENAJAREA LOCURILOR DE JOACĂ PENTRU COPII

BOTOȘANI

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
Comuna Curtești, județul Botoșani

Maricel ANTON Maricel ANTON 

 Primarul  Primarul Comunei CurteștiComunei Curtești



32

M
O

LD
O

V
A

 I
N

V
E

S
T 

 •
 O

C
TO

M
B

R
IE

INVESTIȚII PUBLICE
SUCEAVA

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
Comuna Vama, județul SuceavaComuna Vama, județul Suceava

Vama este o comună în județul Suceava, Bucovina, 
România, formată din satele Molid, Prisaca 
Dornei, Strâmtura și Vama (reședința). Ea este așe-
zată între cele două râuri, Moldova și Moldovița, 
"străjuind" intrarea în Carpații Orientali, respectiv 
în Transilvania. Numele de "vama" provine de la 
așezarea geografică și atribuțiile pe care le-au avut 
"mai marii vremi" în această localitate, adică la 
vamă, respectiv vameș.

 Domnule primar Nicolai BALTAG, cum resimțiți 
în plan local perioada economică dificilă pe care o 
traversăm? 

Comuna Vama este situată la confluența râurilor 
Moldova și Moldovița, într-o frumoasă depresiune 
străjuită de Obcina Feredeului, în județul Suceava.
Este compusă din 4 sate, care au împreună un nu-
măr de aproximativ 6000 de locuitori.  În comună 
există în jur de 310 de agenți economici și 46 de 
pensiuni turistice.
Datorită inflației și scumpirilor actuale, atât me-
diul privat cât și administrația publică au resimțit 
un puternic impact.
Acest lucru s-a văzut în rândul agenților care se 
ocupau cu debitarea lemnului, în vânzări și în 
turism.
În această situație mulți agenți și-au restrâns activi-
tatea, unii au închis și alții s-au reorientat. 

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe care 
le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

La nivelul comunei s-au finalizat mai multe pro-
iecte pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor:

 Modernizarea și eficientizarea sistemului de ilu-
minat public, realizat prin ministerul mediului; 
AFM

 Reabilitarea Grădinița Vama de Sus; PNDL

 Reabilitarea Grădinița Molid; PNDL
 Reabilitarea Școala Iorgu G. Toma; 

PNDL
 Extindere și modernizare Iluminat; AFM
 Dotare Cămin Cultural; GAL
 Reabilitare sala de spectacole; din Bugetul 

local
 Achiziționarea unui buldoexcavator; 

GAL
 Extindere rețea de alimentare cu apă, sat 

Strîmtura și sat Vama - PNDL;
 Reabilitare și modernizare Grădinița 

Prisaca Dornei; PNDL
 Reabilitare și modernizare școala 

Strâmtura; PNDL

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea?

În continuare avem în derulare noi proiecte, 
cu care venim în întâmpinarea locuitorilor:

 Sală de sport; CNI
 Construire Creșă mică; CNI
 Stație de epurare și canalizare; Anghel 

Saligny
 Dezvoltare rețea inteligentă de distri-

buție a gazelor naturale în teritoriul asoci-
ației de dezvoltare intercomunitară Valea 
Moldoviței; POIM

 Reabilitare și modernizare Cămin Prisaca 
Dornei; CNI

 Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară - PNCCF;

 Putem discuta la Vama și despre 
proiecte de viitor pe acest fundal de 
impredictibilitate?

În viitor ne dorim finalizarea tuturor 
proiectelor începute și modernizarea 
și reabilitarea drumurilor comunale 
din bugetul local sau prin alte fonduri 
guvernamentale.

"Țin să mulțumesc în mod deo-
sebit viceprimarului, salariaților 
din aparatul de specialitate al 

primarului si Consiliului Local al 
comunei Vama, fără de care nici 
o realizare nu ar fi fost posibilă!" 

Nicolai BALTAG,  
Primarul Comunei Vama
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IAȘI

anterioră implementării proiectului 
făcea ca o școală situată la mai puțin de 
10 km de municipiul Iași să nu dețină 
condiții igienico-sanitare specifice unui 
sistem educațional aliniat la standardele 
actuale, astfel încât comuna Holboca s-a 
văzut nevoită să acceseze fonduri necesare 
îmbunătățirii condițiilor amintite. 

 Comuna Holboca, prin intermediul 
Proiectului Operațional Infrastructura 
Mare (POIM), a beneficiat de achiziție 
de tablete școlare și alte echipamente 
necesare desfășurării activității didactice 
online în comuna Holboca, județul Iași. În 
contextul pandemiei de SARS-CoV-2 am 
avut în vedere crearea premiselor tehnice 
de funcționare a procesului de învățământ 
în situația în care o parte din elevi sau toți 
trebuie să urmarească desfășurarea orelor 
de acasă. Contractul a vizat achiziția de 
tablete, aproximativ 880 de bucăți – aprox. 
690.000,00 RON, laptop-uri, aproximativ 
80 de bucăți – aproximativ 155.000,00 
RON, și camere web, aproximativ 50 de 
bucăți – aproximativ 14.000,00 RON.

Printre proiectele majore aflate în 
derulare în prezent enumerăm:

 Înființare creșă în sat Holboca, cu o 
valoare de aproximativ 3.300.000,00 RON. 
Această investiție va permite ca locuitorii 
comunei Holboca să poată beneficia de 
sprijinul autorităților publice locale în ceea 
ce privește creșterea și îngrijirea copiilor cu 
vârste foarte mici, astfel încât aceștia să poată 
să își continue activitatea profesională. Se 
estimează că până la mijlocul anului 2023 
acest obiectiv va deveni funcțional.

 Construire grădiniță cu program 

prelungit în sat Holboca, cu o valoare de 
aproximativ 2.600.000,00 RON. Stadiul 
proiectului este de peste 85% , în prezent 
așteptându-se ca investiția să fie dotată 
pentru a putea fi dată în exploatare. Până la 
finalul acestui an se estimează că grădinița 
va putea fi predată către școala Holboca.

 Construire complex sportiv, sat Holboca, 
comuna Holboca este un proiect aflat 
în prezent în procedura de selecție a 
ofertantului câștigător. Proiectul are o 
valoare de aproximativ 27.000.000,00 
RON. În cadrul acestui complex se vor 
regăsi un teren de fotbal cu dimensiunile 
standard UEFA și gazon sintetic, un teren de 
baschet, un teren de tenis, toate cu tribună. 
În cadrul proiectului este prevăzută și o 
clădire administrativă, respectiv vestiare.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor 
pe acest fundal de impredictibilitate? 

Printre proiectele pe care le avem în plan 
pentru viitor, enumerăm: astfaltarea a 
11 km de drum sătesc prin Programul 
Național „Anghel Saligny”, amenajarea de 
piste pentru bicicletă, achiziția de microbuz 
electric școlar, achiziția a cinci stații de 
încărcare electrică, renovarea a peste 30 de 
scări de bloc în cartier Dancu – proiecte 
prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență.

Prin programele finanțate de către 
Administrația Fondului pentru Mediu 
se dorește implementarea a trei proiecte: 
reabilitarea școlii din sat Holboca, 
modernizarea infrastructurii de iluminat 
public stradal, renovarea și modernizarea 
școlii din sat Dancu.

Creșterea prețurilor, de exemplu, afectează 
considerabil costurile de implementare a proiectelor. 
Ce putem face este să continuăm să prioritizăm 
atent lista de lucrări necesare în comunitate și să 
abordăm cu maximum de prudență proiectele care 
necesită cofinanțare din bugetul local. 

La capitolul proiectele finalizate, implementate 
în ultimii doi ani de zile evidențiem:

 Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna 
Holboca, județul Iași. Acest proiect a presupus, 
după cum se și poate observa, reabilitarea și dotarea 
căminului cultural din comuna Holboca. Investiția 
a avut o valoare de aproximativ 2.800.000,00 
RON și a presupus și dotarea căminului cu scenă, 
instrumente muzicale, îmbrăcăminte populară, 
mobilier.

 Un alt proiect a vizat înființarea rețelei de 
distribuție a gazelor naturale în comuna Holboca, 
cu satele aparținătoare Rusenii Noi, Rusenii Vechi, 
Orzeni, Cristești, județ Iași. Implementarea acestui 
proiect cu o valoare de aproximativ 3.600.000,00 
RON a sprijinit dezvoltarea comunei Holboca prin 
crearea unor condiții moderne de trai la nivelul 
secolului XXI, așa cum ar fi trebuit să beneficieze de 
mai bine de 15 ani.

 Prin obiectivul de investiție „Modernizare prin 
asfaltare drumuri în sat Valea Lungă, comuna 
Holboca” au fost asfaltate toate străzile principale 
ale localității, respectiv 2.000 de metri de drum. 
Până în prezent, satul Valea Lungă a fost cel mai 
văduvit în ceea ce privește proporția investițiilor 
din comuna Holboca, astfel încât prin această 
investiție de aproximativ 3.300.000,00 RON s-a 
dorit reducerea decalajului dintre satul Valea Lungă 
și celelalte sate componente ale comunei Holboca.

 Proiectul ce a vizat Reabilitarea Școlii primare 
în sat Orzeni, comuna Holboca în valoare de 
aproximativ 1.100.000,00 RON a permis renovarea 
clădirii în care își desfășoară activitatea preșcolarii 
și elevii din satul Orzeni și nu numai. Realitatea 

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
Comuna Holboca, județul Iași

Neculai PAMFIL   Neculai PAMFIL   
PRIMARUL COMUNEI HOLBOCAPRIMARUL COMUNEI HOLBOCA

Comuna Holboca, situată în Zona 
Metropolitană a Iașului este formată din 
satele Cristești, Dancu, Holboca (reședința), 
Orzeni, Rusenii Noi, Rusenii Vechi și Valea 
Lungă.

 Domnule primar Neculai PAMFIL, cum 
resimțiți în plan local perioada economică 
dificilă pe care o traversăm și în ce măsură 
aceste condiții economice impactează asupra 
proiectelor comunității?

Proiectele pe care le implementăm sau 
pe care urmează să le accesăm trebuie să 
aibă un impact pozitiv la nivelul întregii 
comunități. Avem șapte sate de gospodărit, 
iar banii trebuie alocați în mod echitabil, 
pentru a crește calitatea vieții în fiecare sat. 
Actualul context economic pune o presiune 
suplimentară pe buna gospodărire a banului 
public. 
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 Cum ați caracteriza natura relațiilor comerciale 
existente între România și Germania la nivelul anului 
2022? 

Din 2006, Germania este cel mai important 
partener comercial al României. Volumul 
schimburilor comerciale dintre Germania și 
România își menține tendința ascendentă și 
în prima jumătate a anului 2022, însumând 
18,4 mld. EUR. Creșterea este de 12,3% în 
comparație cu aceeași perioadă a anului trecut 
(primele 6 luni 2021: 16,4 md. EUR), potrivit 
datelor Institutului federal de statistică, 
Destatis.
Astfel, exporturile către România s-au ridicat 
la 9,8 mld. EUR, ceea ce înseamnă o creștere 
de 8,8% față de perioada similară din 2021, în 
vreme ce importurile Germaniei din România 
au însumat 8,6 mld. EUR, în creștere cu 
16,6% față de primele șase luni ale anului 
trecut. Aceste rezultate plasează România pe 
locul 19 în topul partenerilor comerciali ai 
Germaniei privind exporturile și pe locul 21 
privind importurile.

România s-a transformat dintr-un 
simplu amplasament investițional 
de producție într-o locație pentru 
inovare. Astfel și valoarea adăugată a 
companiilor germane din România 
a crescut semnificativ. Acest 
lucru reiese clar și din dezvoltarea 
structurii comerțului. În timp ce 
îmbrăcămintea și textilele încă 
mai jucau un rol important 
în exporturile României către 
Germania în 2007, această grupă 
de produse devine din ce în ce mai 
puțin importantă începând cu 2017, 
în schimb sunt exportate mai multe 
bunuri din grupele de produse 
optică și tehnologie medicală. Dar 
acest lucru se poate vedea cel mai clar 
atunci când ne uităm la structura 
companiilor germane și la activitățile 
lor comerciale. Din ce în ce mai 
multe companii germane înființează 
centre de cercetare-dezvoltare în 

România, mute din ele în colaborare 
cu universități.

 Ce perspective privind evoluția 
colaborării economice previzionați pentru 
anul 2023? 

Relațiile economice româno-
germane se dezvoltă foarte bine, mai 
ales având în vedere actualul context 
internațional dificil. Asistăm la 
un interes substanțial al firmelor 
germane de a deschide afaceri 
în România, respectiv de a a-și 
extinde aici activitățile, ceea ce pune 
bazele unei și mai bune dezvoltări 
a comerțului bilateral. Dacă se 
menține această dinamică, valoarea 
schimburilor comerciale bilaterale 
se vor apropia în 2023 de 40 mld. 
EUR.
Pe fondul situației geopolitice și 
al evoluțiilor actuale în ce privește 

Sebastian Metz, Sebastian Metz, 
AHK Romania: AHK Romania: 
„România s-a „România s-a 
transformat dintr-un transformat dintr-un 
simplu amplasament simplu amplasament 
investițional de investițional de 
producție într-o producție într-o 
locație pentru locație pentru 
inovare”inovare”
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afacerile durabile, care pun accent pe 
protecția mediului, protecția climatică și 
securitatea energetică, apar noi perspective 
și în ce privește relațiile economice. Acestor 
domenii dorim să le acordăm și noi o 
atenție mai mare, mai ales în anul aniversar 
AHK Romania, dedicat sustenabilității. 
În afară de asta, România se 
transformă din ce în ce mai mult 
într-o locație IT și de inovare 
în Europa, ceea ce va duce la o 
creștere nu numai a schimburilor 
de mărfuri, ci și la o creștere 
în importanță a sectorului 
serviciilor. 
Și nu cele din urmă, aderarea 
la spațiul Schengen va avea și 
alte efecte pe lângă obiectivele 
politice importante și va oferi noi 
impulsuri pozitive comerțului 
bilateral. Comunitatea noastră 
subliniază necesitatea aderării la 
spațiul Schengen și susține acest 
demers.  

 În ce măsură influențează războiul 
de la granița României relația bilaterală 
dintre țările noastre? 

Războiul pornit de Rusia împotriva 
Ucrainei influențează semnificativ 
economia europeană. Acest război care 
se desfășoară la granițele României și 
care a urmat după criza de Coronavirus 
a schimbat desigur mediul economic și 
politic pe întregul continent. Prețurile 
ridicate ale energiei, inflația, blocajele din 
lanțul de aprovizionare ne pun în fața unei 
noi realități. Rentabilitatea și structura 

costurilor industriilor energointensive 
din Europa Centrală și de Vest, dar și din 
România, s-au schimbat. Companiile încep 
să ia în considerare mutarea investițiilor în 
locații în care energia este disponibilă și mai 
ieftină și în același timp există stabilitate 
politică, forță de muncă bine pregătită și o 

infrastructură bună, dar și energie verde. Pe 
fondul modificării parametrilor economiei 
globale, relocalizarea producției cunoaște 
o nouă dinamică. Din cauza schimbărilor 
globale, de exemplu, în lanțurile de 
aprovizionare, a problemelor energetice 
sau a crizei din Ucraina, România este 
din ce în ce mai mult în centrul atenției. 
Rămâne însă de văzut dacă România își 
va putea folosi cu adevărat avantajul pe 
care îl are în ceea ce privește securitatea 

energetică datorită dependenței sale reduse 
de furnizorii străini. 

 Ce oportunități investiționale ați identificat 
la nivelul Camerei pentru zona de Nord Est a 
României? 

Companiile germane sunt prezente 
în toate regiunile, cu precădere în 
centrul și vestul țării. Dar nici zona 
de nord-est nu a fost ocolită, mai 
ales în județele Iași, Bacău și Suceava 
prezența companiilor germane se 
face simțită, iar AHK România, în 
calitate de reprezentanță oficială a 
economiei germane în România, face 
permanent eforturi de a atrage noi 
investiții germane și a dezvolta relațiile 
comerciale bilaterale. De asemenea 
colaborăm cu instituții și organizații 
din zonă, pe care le-am implicat în 
proiectele AHK. Astfel, la cel mai 
mare târg european de investiții 
imobiliare, Expo Real München, 
de ex., am avut alături de noi în 
standul României orașul Iași și Parcul 
industrial și tehnologic Siret. Avem 
de asemenea o colaborare strânsă cu 

orașul Siret și desigur suntem în continuare 
deschiși la alte proiecte comune care să 
ducă la dezvoltarea de nord-est a țării.
Salutăm, de asemenea, progresele 
înregistrate în ceea ce privește extinderea 
infrastructurii de transport. Proiectele 
de infrastructură, mai ales cele privind 
infrastructură rutieră și feroviară, trebuie 
accelerate și finalizate pentru ca regiunea 
Moldovei să fie mai ușor și rapid accesibilă.

Companiile germane sunt prezente în 
toate regiunile, cu precădere în centrul și 
vestul țării. Dar nici zona de nord-est nu 
a fost ocolită, mai ales în județele Iași, 
Bacău și Suceava prezența companiilor 

germane se face simțită, iar AHK 
România, în calitate de reprezentanță 

oficială a economiei germane în România, 
face permanent eforturi de a atrage noi 
investiții germane și a dezvolta relațiile 

comerciale bilaterale
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 Domnule Primar, vă rugăm să prezentați succint 
cele mai importante 5 proiecte pe care le-ați 
finalizat în ultima perioada de timp?

Dacă vorbim despre infrastructura rutieră, 
putem spune ca s-au finalizat lucrarile de 
asfaltare  pentru străzile principale din satul 
Dumbrava. Investiţia se ridică la o valoare de 
aproximativ 5.061.039,72 lei,  din care 183.973 
lei reprezintă confinanţare de la bugetul 
local, respectiv asfaltarea mai multor drumuri 
comunale şi săteşti din satul Timişeşti, inclusiv 
drumul  între Timişeşti şi Zvorăneşti pentru 
care beneficiem de 1.000.000 euro - fonduri 
nerambursabile obţinute prin AFIR.
Reabilitarea si modernizarea dispensarului 

uman existent la nivelul comunităţii care 
a  reprezentat o prioritate fundamentală 
pentru noi pentru a putea oferi un 
spaţiu mai generos și totodată pentru 
a permite creșterea numărului de 
servicii medicale oferite. Investiția a fost 
finanțată din fonduri guvernamentale 
prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, având o valoare 
de 3.042.324,12 lei. Contribuția proprie a 
fost de 148.261,81 lei. 
Tot din fonduri guvernamentale, a 
fost finanţat si proiectul Construire 
Grădiniță cu program prelungit 
în loc. Plăieşu, proiect finalizat anul 
acesta. Valoarea totală a investiţiei este de 

2.305.532,39 lei. Contributia proprie din 
bugetul local a fost de 232.537,28 lei. 
De asemenea, anul acesta s-a finalizat un 
proiect finantat prin fonduri europene 
pentru Construirea unei platforme 
pentru gestionarea gunoiului de grajd. 
In cadrul acestui proiect s-au achiziționat 
si utilajele necesare desfasurarii activitatii: 
un tractor, două remorci, un incarcator 
frontal si o vidanja. Valoarea investitiei 
este 1.744.136,88 lei, din care 72.323,05 
lei cofinantare din bugetul local. 
Un alt proiect de suflet pentru mine a 
fost amenajarea unui teren de sport 
in sat Dumbrava, proiect in valoare de 
816.726,18, din care aferenți proiectului 
finanțat prin FEADR - 765.843,18 lei. 
Terenul de sport este realizat integral si 
dat in folosinta. 

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce 
stadii se află acestea?

Voi enumera doar câteva, la care ţin foarte 
mult, proiecte aflate in diferite faze de 
implementare:
Introducerea sistemului de gaze 
naturale la nivelul întregii comunităţi 
şi racordarea în timp a tuturor 
gospodăriilor de pe raza comunităţii 
reprezintă un deziderat obligatoriu de 
atins pentru perioada imediat următoare. 

Trecem printr-o perioadă dificilă pentru toți, însă, paradoxal, 
dezvoltarea comunei noastre este una continuă. Aprecierea aparține 
localnicilor plecaţi pentru mai mult timp și care vin în vizită sau se 
reîntorc la Timișești. 
Administraţia locală a comunei Timișești reuşeşte chiar şi pe timp de 
criză să lanseze diverse investiţii publice, să sprijine, în limitele legii, 
dezvoltarea mediului privat şi să se uite atent spre domeniul social. 
Nu e uşor, dar nici imposibil să dezvolţi investiţii într-o perioadă de 
criză, de fapt condiţiile mai dificile dezvăluie spiritul gospodăresc şi 
inovativ!” 

Vasile MĂRCULEȚ, 
primarul comunei Timișești

Harta potențialului investițional din Regiunea de  Harta potențialului investițional din Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României

Comuna Timișești, județul NeamțComuna Timișești, județul Neamț
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pentru vehicule electrice în 
Comuna Timișești, valoarea 
investiției este de aproximativ 
237.319,60 lei din care 47.319,61 
lei este valoarea contributiei 
proprii. 

In cadrul Companiei Nationale 
pentru Investitii (CNI) am solicitat 
finantare pentru urmatoarele 
proiecte:

 Construire si dotare 
Asezamant cultural in 
satul Preutesti, in valoare de 
6.988.704,68 lei – investitie aflata 
in faza de licitatie. 

 Construire bazin de înot în 
sat Timișești, comuna Timișești, 

valoarea investiției este de 10,814,078 lei. 
 Construire Complex sportiv în sat 

Timișești, comuna Timișești, valoarea 
investiției fiind de 2,470,925 lei. 

 Construire sală de sport în comuna 
Timișești, județul Neamț, valoarea totala a  
investiției este de 13,451,083 lei.

In ceea ce priveste domeniul privat, unul dintre 
proiectele pe care le-am sustinut in acest an a 

fost amenajarea unui aerodrom în 
satul Dumbrava – proiect finantat de 
SC White Wings Fly Club SRL - pe un 
teren concesionat pentru o perioada 
indelungata din domeniul privat al 
Comunei Timisesti.

De asemenea, ne dorim sa realizam 
in parteneriat cu ei o scoala de 
pilotaj pentru care incercam sa 
identificam surse de finantare. 

Sunt proiecte fundamentale 
pentru comunitatea noastră, Timișești 

trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, 
cu standarde de calitate aferente fiecărui 
domeniu cheie – infrastructură, industrie, 
agricultură, servicii publice și comerciale, 
resurse umane, asistenţă socială, educaţie, 
sănătate, siguranţa cetăţeanului etc., dar și să se 
integreze și să mobilizeze activ la nivel regional 
potenţialul existent.

           Chiar daca contextul economic 
actual nu este prielnic investitiilor, noi 
suntem increzatori ca vom putea continua 
proiectele aflate in implementare si vom 
continua sa accesam toate liniile de finantare 
pe care le putem identifica ca fiind necesare si 
oportune pentru comumitatea noastra, pentru 
îmbunătăţirea calitatii serviciilor la nivelul 
comunităţii,  care vor conduce în timp la o 
creștere a calităţii vieţii la nivelul comunităţii și 
la o dezvoltare durabilă armonioasă. 

Dincolo de orice 
realizări pe termen 
scurt sau mediu, ne 
rămâne datoria și 
responsabilitatea de a 
dezvolta comunitatea 
pe termen mediu și 
lung pentru a o lăsa 
prosperă generaţiilor 
viitoare. 

Implementarea acestui proiect necesita o 
investitie de aproximativ 10.528.094,19 
lei, suma pentru care s-a depus solicitare de 
finantare prin Programul National de Investitii 
„Anghel Saligny”. Cofinantarea de la bugetul 
local va fi de 161.726,95 lei. 
In cadrul Programul National de Investitii 
„Anghel Saligny” s-a depus o cerere de finantare 
pentru o retea de drumuri comunale si 
satesti pentru care s-a obtinut o finantare in 
valoare de 8.645.000 lei. De asemenea, 
pentru acest proiect va fi alocata si o suma 
de 464.100 lei de la bugetul local, cu titlu 
de cofinantare. 
Tot prin Programul National de Investitii 
„Anghel Saligny” s-a obtinut o finantare 
in valoare de 18.000.000 lei pentru 
obiectivul de investitii “Extindere rețea 
de canalizare în satele Dumbrava și 
Plăieșu în comuna Timișești, județul 
Neamț”. Cofinantarea din bugetul local 
pentru acest proiect este de 659.250 lei. 
In cadrul Planului National de Redresare 
si Rezilienta, pana in acest moment, s-au 
depus doua Cererei de finantare - “Renovare 
integrata a blocurilor de locuințe din comuna 
Timișești”, proiect in valoare de 6.912.420,88 
lei, respectiv pentru „Dezvoltarea sistemului 
de management local prin implementarea 
unor infrastructuri inteligente la nivelul 
Comunei Timișești”, proiect in valoare de 
1.929.910 lei. 
”Construire locuințe pentru tineri 
destinate închirierii, în sat Timișești, 
având regim de înălțime P+3E cu 24 unități 
locative” este un alt proiect care se apropie cu 
pasi repezi de finalizare. Obiectivul de investitii 
are o valoare de aproximativ 4.946.481,45 
lei si este finantat de Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei, prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte. Valoarea 
cofinantarii din bugetul local pentru acest 
proiect este de aproximativ 525.000 lei. 
Construirea, infiintarea de locuinte protejate 
pentru persoanele aflate in categorii de 
risc sau pentru persoanele vulnerabile are 
o adresabilitate nu numai la nivel local dar si 
la nivel regional. Pentru aceasta categorie de 
persoane exista, din pacate, o expunere foarte 
mare la aceste riscuri si aceasta categorie de 

populatie este la momentul actual una destul 
de mare. Din acest motiv ne dorim construirea 
unui Centru social in satul Zvoranesti, proiect 
ce are o valoare de aproximativ 1.100.000 lei si 
va fi finantat integral din bugetul local. 

Avem si o serie de proiecte depuse pentru 
finantare in cadrul AFM, cum ar fi:

 Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei la 
Grădinița Dumbrava din comuna Timișești, 
valoarea investiției este de aproximativ 
2.777.959,43 lei din care 446.564,91 lei este 
valoarea contributiei proprii. 

 Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Timișești, valoarea investiției 
este de aproximativ 1.173.437,19 lei, din care 

186.823,62 lei este contributia proprie. 
 Amplasare stații de reîncărcare 

Timișești trebuie să se dezvolte ca o comună 
europeană, cu standarde de calitate aferente 

fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie, 
agricultură, servicii publice și comerciale, resurse 

umane, asistență socială, educație, sănătate și 
siguranța cetățeanului 
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Excelența Sa RIM Kap-soo, Excelența Sa RIM Kap-soo, 
Ambasadorul Coreei de Sud Ambasadorul Coreei de Sud 
în dialog cu Moldova Investîn dialog cu Moldova Invest

   Excelența Voastră, domnule Ambasador RIM Kap-
soo, cum ați caracteriza natura relațiilor comerciale 
existente între România și Coreea de Sud la nivelul 
anului 2022? Ce perspective privind evoluția colaborării 
economice preconizați pentru anul 2023?

Volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări ale 
noastre a crescut constant și a înregistrat un progres de la 18 
milioane de dolari în 1990, când s-au stabilit relațiile diplomatice, 
la 1,2 miliarde de dolari în 2021. Deși ultimii 
doi ani au fost influențați la nivel mondial 
de reduceri modeste ale schimburilor 
comerciale din cauza pandemiei COVID-19, 
volumul schimburilor comerciale dintre 
ROK (Republica Coreea) și România a 
crescut constant în ultimii trei ani.

În ceea ce privește investițiile, în prezent, 
17 companii coreene activează activ în 
România, în principal în sectorul producției 
de componente auto și electronice. 
Investițiile totale ale companiilor coreene în România se ridică la 
1,1 miliarde de dolari începând cu anul 2021.

Cu toate acestea, potențialul neexploatat este încă ridicat în 
ceea ce privește volumul schimburilor comerciale și al investițiilor 
între România și Republica Coreea, mai ales că ROK este prima 
țară din regiunea Asia-Pacific care este partener strategic al 
României. Prin urmare, cred că nivelul de cooperare economică 
poate fi adus la cote cu totul noi, în conformitate cu Parteneriatul 
nostru strategic. 

Republica Coreea își concentrează eforturile pentru fructificarea 
concretă a acestui potențial și este pregătită să aducă contribuții 
specifice la proiectele naționale de dezvoltare strategică ale României. 
Cu ocazia vizitei recente a președintelui Adunării Naționale a 
Republicii Coreea, în perioada 7-10 august, cele două țări au avut 
un schimb de opinii și idei fructuoase privind modalitățile de 
impulsionare a cooperării economice în diverse domenii, precum 
energie, infrastructură, IT și apărare. 

   În ce măsură războiul de la granița României influențează 
relația bilaterală dintre 
țările noastre?

Guvernul coreean a 
condamnat ferm invazia 
armată neprovocată a 
Rusiei în Ucraina și a 
participat activ la punerea 
în aplicare a sancțiunilor 
impuse de comunitatea 
internațională împotriva 
Rusiei. 

Trebuie remarcat faptul că războiul din Ucraina și criza economică 
care a urmat obligă cele două țări ale noastre să consolideze legăturile 
dincolo de cooperarea economică. 

Evaluarea mea este că războiul din Ucraina a stimulat o nouă 
conștientizare a importanței geopolitice și strategice a României, care 
este situată în Flancul Estic al lumii libere. ROK împărtășește aceeași 
situație geopolitică cu România, deoarece este situată la extremitatea 
nordică a lumii libere, în Asia de Nord-Est. Datorită acestui context 
de securitate comun, există o mulțime de oportunități pentru cele 

” Evaluarea mea este că războiul 
din Ucraina a stimulat o nouă 
conștientizare a importanței 

geopolitice și strategice a României

”
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două țări noastre de a atinge în mod 
activ noi niveluri de cooperare nu 
numai în domeniul economic, ci și în 
domeniile apărării și securității.

   Pe plan economic, Coreea 
de Sud a fost prezentă în economia 
României cu produse electronice 
IT (Daewoo, Samsung), automobile 
(Daewoo, Hyundai). În anii '90, 
Craiova, în Oltenia, era în fruntea 
listei. Daewoo avea un șantier naval la 
Mangalia. Moldova este mai aproape 
de piața estică datorită poziției sale 
geografice, dar se reconfigurează 
fundamental în ceea ce privește 
parcurile industriale. De asemenea, 
Moldova are avantajul unei resurse 
umane înalt calificate. În ce măsură 
credeți că mediul de afaceri din țara 
dumneavoastră ar putea fi interesat 
de Regiunea Nord-Est a României?

Daewoo, unul dintre marile conglomerate 
coreene, a investit masiv în România la începutul 
anilor 1990. Cu părere de rău, a fost dizolvat și 
și-a retras afacerile din România în urma crizei 
financiare din Asia din 1997. De când am fost 
numit ambasador în România, am întâlnit multe 
persoane din toate mediile sociale și am realizat 
că multe personalități politice și economice au 
încă mari așteptări în ceea ce privește investițiile 
pe scară largă din partea companiilor coreene.

România are o mulțime de avantaje și un mare 
potențial: o forță de muncă tânără și de înaltă 
calitate, o piață internă solidă cu o populație 
de aproximativ 20 de milioane de locuitori, o 
poartă geoeconomică către piețele UE și regiunea 
Balcanilor, precum și proiecte de infrastructură 
de mare anvergură în curs de desfășurare, 
susținute prin intermediul fondurilor UE. 
Este timpul ca firmele coreene să pună ochii pe 
România. Voi continua să promovez România 
ca fiind locul potrivit pentru investiții. 

În prezent, dau curs vizitei recente a 
președintelui Adunării Naționale a Republicii 

Iașiul este un centru economic 
puternic din România și are 
câteva avantaje puternice. 
De exemplu, județul este un 
centru important în sectorul 
tehnologiei informației, cu 

prezența mai multor companii 
multinaționale mari

Coreea, concentrându-mă pe consolidarea 
cooperării economice bilaterale. 

  În ce condiții Consulatul Coreei de 
Sud din Rădăuți, județul Suceava, ar putea 
facilita apropierea economică și culturală 
dintre țările noastre?

Consulul onorific al Republicii Coreea la 
Suceava, domnul Dumitru Mihalescul, este 
cu adevărat dornic să consolideze cooperarea 
bilaterală în toate domeniile. În special, ca om 
de afaceri el însuși și fost membru al Camerei 
Deputaților, se așteaptă ca acesta să acționeze 
ca o punte de legătură pentru promovarea 
și materializarea proiectelor de cooperare 
economică între Republica Coreea și regiunea 
de nord-est a României. 

În plus, mă aștept ca domnul Dumitru 
Mihalescul să ofere tot sprijinul și sfaturile 
necesare antreprenorilor coreeni care vor explora 
oportunități concrete de afaceri în această 
regiune. 

  Principalul port dunărean 
al Republicii Moldova este 
situat în județul Galați. Ar 
putea deveni acest obiectiv 
o investiție atractivă pentru 
Guvernul de la Seul?

Companiile coreene au o 
acoperire globală și un know-
how aprofundat în proiecte de 
infrastructură, cum ar fi dezvoltarea 
și modernizarea porturilor. În mod 
firesc, județul Galați, unde se află 
principalul port la Dunăre, poate fi, 
de asemenea, un loc atractiv pentru 
investiții.

În plus, orașul portuar Busan 
din Coreea de Nord este al doilea 
port de transbordare din lume și 
își propune să găzduiască Expoziția 
Mondială în 2030. Dacă Busan va 
reuși să găzduiască Expo 2030, acest 
lucru ar facilita proiecte concrete de 

cooperare între Busan și Constanța, cel mai mare 
port din România.

  Miroslava (Iași) este unul dintre cele 
mai importante hub-uri economice din 
Republica Moldova. În ce măsură un astfel 
de obiectiv economic, situat în vecinătatea 
Ucrainei, poate prezenta interes pentru 
mediul de afaceri din Coreea de Sud? 

Iașul este un centru economic puternic din 
România și are câteva avantaje puternice. De 
exemplu, județul este un centru important în 
sectorul tehnologiei informației, cu prezența 
mai multor companii multinaționale mari. De 
asemenea, previziunile din industrie se așteaptă 
ca forța de muncă din domeniul ITC de la Iași să 
crească la peste 33.000 de angajați până în 2030. 
Având în vedere că statul Coreean este o putere 
globală în domeniul IT, cred că aceste atuuri pot 
oferi elementele necesare pentru continuarea 
cooperării în acest domeniu.  
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Poiana Teiului este o comună din județul 
Neamț, Moldova, România, formată din satele 
Călugăreni, Dreptu, Galu, Pârâul Fagului, Petru 
Vodă, Poiana Largului, Poiana Teiului (reșe-
dința), Roșeni, Ruseni, Săvinești și Topoliceni. 
Comuna se află în nord-vestul județului, la 
poalele munților Stânișoarei, pe malurile râ-
ului Bistrița, imediat în aval de lacul Izvorul 
Muntelui. Pe teritoriul comunei, mai există încă 
o mică centrală hidroelectrică pe Bistrița, bara-
jul ei formând micul lac de acumulare Poiana 
Teiului. Este străbătută de șoseaua națională 
DN15, care leagă Piatra Neamț de Toplița. La 
Poiana Largului, acest drum trece pe un via-
duct coada lacului Izvorul Muntelui și la cele 
două capete ale viaductului, se ramifică din el 
alte două șosele naționale: DN17B, care duce 
spre Vatra Dornei; și DN15B care duce spre 
Târgu Neamț. Pe teritoriul comunei, lângă via-
ductul Poiana Largului, se află în lacul Izvorul 
Muntelui stânca solitară denumită Piatra 
Teiului, un martor de eroziune al unui recif cre-
tacic de corali.

 Doamna primar Ana ANCUȚA, cum resimțiți în 
plan local perioada economică dificilă pe care 
o traversăm? 

Comunitatea locală a fost puternic afectate 
de criza economică mondială, aceasta şi-a fă-
cut efectul mai cu seamă prin căderea fluxu-
lui de investiţii directe, creşterea şomajului şi 
nu în ultimul rând, reducerea fondurilor de 
la bugetul central puse la dispoziţia autori-
tăţilor locale.
Consecinţele crizei au afectat veniturile 
obţinute, în special, de firmele din sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi de 
gospodăriile casnice, persoanele socialmen-
te vulnerabile. Suntem conștienți că avem 
nevoie de surse de finanțare care să acopere 
problemele locale, fie că este vorba de ame-
najarea localităţilor, drumuri, iluminare, dar 
totodată să creeze infrastructura necesară 
pentru a susţine şi dezvoltarea locală. Pentru 
că acolo unde avem infrastructură locală, de 
regulă vin investitorii.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 

care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

 Modernizarea și dotarea grădiniței din sa-
tul Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului, 
județul Neamț.

 Renovare, modernizare și dotare cămin 
cultural în satul Galu, comuna Poiana 
Teiului, Județul Neamț.

 Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Poiana Teiului, judetul Neamț.

 Modernizarea, renovarea și dotarea cămi-
nului cultural Petru Vodă. 

 Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Poiana Teiului, județul Neamț.

 Modernizare drumuri în satele: Săvinești, 
Poiana Teiului și Topoliceni din comuna 
Poiana Teiului, județul Neamț.

 Modernizare drumuri sătești în comuna 
Poiana Teiului, județul Neamț.

 Înființare și dotare 4 spații de recreere de 
tip loc de joacă din Comuna Poiana Teiului, 
Județul Neamț pe teritoriul Microregiunii 
GAL Ceahlău.

 Modernizare DC 153 Dreptu – Pârâul 
Dreptu, comuna Poiana Teiului, județul 
Neamț.

 Construire Punte pietonală în localitatea 
Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, Județul 
Neamț.

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

 Asfaltare și modernizare drumuri din 
Comuna Poiana Teiului, județul Neamț - în 
execuție.

 Construire punte pietonală peste Pârâul 
Bolatau, localitatea Poiana Teiului, județul 
Neamț – în execuție.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?

Da, putem discuta despre proiecte în viitor. 
În acest sens, avem depus prin Programul 
”Anghel Saligny” proiectul  „Asfaltare 
drumuri din Comuna Poiana Teiului, ju-
dețul Neamț”, dar și ,,Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clă-
dirile publice – Muzeul Zoologic C. Romanescu – 
Dreptu, județul Neamț”, pentru care a fost depusă 
o cerere de finanțare prin PNRR și un proiect legat 
de iluminatul public de pe raza comunei Poiana 
Teiului care va fi depus pentru finanțare imediat 
ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va 
publica Ghidul de finanțare prin Administrația 
Fondului pentru Mediu.

Comuna Poiana Teiului, județul NeamțComuna Poiana Teiului, județul Neamț

Harta potențialului Harta potențialului 
investițional din  investițional din  

Regiunea de  Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României
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Cazare in Bucovina la Club Bucovina
Club Bucovina se afla in Gura Humorului 

la 2,4 km de Adventure Park Escalada.

Club Bucovina dispune de restaurant, 
bar, teren de tenis, gradina, sali de conferinta, 
apartamente si camere pentru toate gusturile.

Experimenteaza preparatele traditionale
Avem un meniu sofisticat, dar echilibrat. Folosim doar 

ingrediente proaspete, pentru ca dumneavoastra sa aveti o 
experienta culinara deosebita!

ADRESA
Hotel Club Bucovina
B-dul Bucovina 174, Gura Humorului, Suceava

REZERVĂRI
Tel: +4 0751 231 541  / Fix: +4 0230 707624
clubbucovina@yahoo.com

EVENIMENTE CLUB BUCOVINA BALLROOM:  
  Nunți 
  Botezuri 
  Team building  
  Evenimente corporative

www.clubbucovina.ro
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 Domnule Primar Mihai Țibucanu, ținând 
cont de condițiile economice dificile create 
de inflație, criza forței de muncă, scumpirea 
materialelor de construcție dar și a combus-
tibililor și desigur în contextul instabilității 
produse de războiul din Ucraina vă rugăm 
să prezentați succint cele mai importante 5 
proiecte administrative finalizate în ultima 
perioada de timp?

Ca urmare a crizei acute, a situației pande-
mice, a războiului din Ucraina, a secetetei  
din acest an, ne aflăm intro situație sufo-
cantă în vederea bugetarii și susținerii pro-
iectelor angajate și celor viitoare.
Totuși într-un climat economic dificil am 
reușit să finalizăm următoarele proiecte:

 Rețeaua de distribuire a apei potabile în 
lungime de 2800 m; 

 Amenajare loc de joacă pentru copii în 
suprafață de 600 mp;

 Amenajare parc și spații verzi în suprafață 
de 2000mp;
 Reabilitare și modernizare sediul Primăriei;

 Platforma de gunoi de grajduri prin 
Ministerul Mediului;

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea?

 Rețeaua de canalizare în lugingime de 
11300 executate în procent de 80%, finanțat 
PNDL;

 Reabilitare și modernizare Școlii Profe-
sionale Coarnele Caprei executate în procent 
de 70%, finanțat PNDL;

 Construirea sălii de sport Școală 
Profesională Coarnele Caprei executantă în 
procent de 40%, finanțat C.N.I 

 Reabilitarea Grădiniței Coarnele Caprei cu 
program normal, finanțat PNDL;

 Modernizare drumuri de interes local în co-
mună Coarnele Caprei, Județul Iași (8km), 
proiesct depus la C.N.I ;

 Modernizare și reabilitare cămin cultural sat 
Coanele Caprei, Județul Iași, proiect depus la 
C.N.I;

 Modernizare sistem de iluminat public, sur-
să de finanțare Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor;

  Înființarea sistemului de supraveghere video 
în com. Coarnele Caprei, jud. Iași;

 Reabilitare și modernizare Centru de zi  pen-
tru copii;

 Modernizare centru civic;

 Amenajare loc de joacă copii și te-
ren sport sat Aramă, com. Coarnele 
Caprei;

 Amenajare parc primărie și remiză 
sediul primăriei, finanțare buget local;

 Stație de reîncărcare electrică pentru 
vehicule electrice în com. Coarnele 
Caprei, jud. Iași , sursă de finanța-
re Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor;

 Amenajare pentru circulația bici-
cletelor în com. Coarnele Caprei, jud. 
Iași;

 Înființare rețea distribuție gaze natu-
rale și branșamente în com. Coarnele 
Caprei jud. Iași; . 

Comuna Coarnele Caprei, județul Iași
Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
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manoperei  afectează cel mai mult acest sector 
de activitate, la care se adaugă efectele cauzate 
de pandemie și creșterile de prețuri la materii 
prime. 
Ținând cont că provin din mediul de afaceri 
și de faptul că multe nevoi ale mediului privat 
îmi sunt foarte cunoscute, încă de la început 
am pus un accent deosebit pe colaborarea din-
tre administrația publică și mediu de afaceri. 
Astfel, am organizat o serie de dezbateri cu 
aceștia, inclusiv în procesul de elaboare a strat-
egiei de dezvoltare sau a planului de mobilitate 
urbană. 

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

La momentul actual orașul Vicovu de Sus are 
finalizate sau sunt în etapă ce recepție finală a 
lucrărilor 3 proiecte prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală I și II: un proiect prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
și un proiect finanțat din bugetul local.
Proiectele cu finanțare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală I și II au avut 
că obiectiv reabilitatea și modernizarea a 
trei unități de învățământ, respectiv Școala 
Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială nr. 2 și 
Școala Gimnazială nr. 1.
Prin Programul Operațional Regional 2014-
2020 urmează să efectuăm recepția finală pen-
tru cele două parcuri construite prin proiect-
ul cu titlul  „Extinderea suprafeței de spații 
verzi în orașul Vicovu de Sus prin reconversia 
funcțională a două terenuri neutilizate”.
Din bugetul local s-au efectuat reparații cap-
itale pe stradă Calea Bucovinei (fostul DJ 
209G). 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea ?  

Orașul Vicovu de Sus are în implementare 
peste 40 de obiective de investiții, proiectele 

SUCEAVA

Vicovu de Sus este una dintre localitățile cu un 
ritm ridicat de dezvoltare în ultima perioadă, în 
oraș apărând diferite unități comerciale și eco-
nomice, cum ar fi fabrici de încălțăminte. Din 
punct de vedere demografic, Vicovu de Sus a 
depășit orașe mult mai vechi din județ, precum 
Siret și Solca.
Localitatea este așezată în nordul județului 
Suceava, în apropierea graniței cu Ucraina, pe 
șoseaua națională și calea ferată care leagă mu-
nicipiul Rădăuți de Putna.

 Domnule primar Vasile ILIUȚ, cum resimțiți 
în Vicovu de Sus perioada economică dificilă pe 
care o traversăm? 

Raportat la creșterile de prețuri, orașul Vicovu 
de Sus resimte din plin actuala criză, atât prin 
prisma proiectelor care sunt în implementare 
cât și din punctul de vedere al predictibilității 
pentru următoarele proiecte. 
În momentul de față orașul Vicovu de Sus are 
în implementare peste 40 de investiții cu o 
valoare de peste 60 mil. euro. 
Din păcate, datorită perioadei foarte lun-
gi necesare pentru evaluarea și contractarea 
proiectelor, ne aflăm în situația în care, pe un-
ele categorii de lucrări,  estimările de preț sunt 
cu peste 40% mai mici față de situația actuală.
Mediul privat din Vicovu de Sus este foarte 
afectat de actuala criză și încercăm să îl susți-
nem cât mai mult. 
La nivelul UAT Vicovu de Sus, conform 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, 
avem 263 societăți cu cel puțin un contract de 
muncă activ, iar numărul de angajați depășește 
2700 de persoane, din care 2148 persoane an-
gajate în mediul privat. 
Vicovu de Sus este un oraș cu tradiție în pro-
ducția de încălțăminte din piele naturală și 
practic jumătate din persoanele angajate sunt 
implicate în această industrie, cu peste 1000 
de salariați. 
Lipsa forței de muncă și costul scăzut al 

aferente acestora având finanțare din di-
verse surse cum ar fi Programul Național 
de Dezvoltare Locală I și II, Programul 
Operațional Infrastructură Mare - POIM 
2014-2020, Programul Operațional Regional 
2014-2020, Compania Națională de Investiții 
sau bugetul local.
Dintre acestea, proiectul cu cel mai mare im-
pact asupra comunității din Vicovu de Sus, 
este  „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Suceava”, proiect în curs de 
implementare prin POIM 2014-2020, ce are 
că obiectiv realizarea infrastructurii  de canal-
izare și apă.
În cadrul acestui proiect, Vicovu de Sus bene-
ficiază de o finanțare de aproximativ 34 milio-
ane euro și la finalizarea lui vom aveam 2500 
de gospodării branșate la rețeaua de canali-
zare și apă, ponderea gospodăriilor branșate, 
ajungând asftel la peste 80% din total.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?

Obiectivul nostru pe termen mediu și lung 
este orientat spre patru direcții:

 Vicovu de Sus Durabil (orice proiect de 
trebuie să răspundă cerințelor date de schim-
bările climatice, utilizarea corectă a teritoriului 
în funcție de specificul și identitatea locală, 
utilizarea corectă a surselor și resurselor locale, 
forță de muncă calificată, educație și cercetare 
respectiv încurajarea transportului alternativ).

 Vicovu de Sus „SMART” (toate proiectele 
trebuie să țină cont de specificul locului, să fie 
măsurabile, realizabile, relevante și „pozițion-
ate” corect pe axa timpului).

 Vicovu de Sus „INTEGRAT” (orice 
proiect trebuie să fie sub forma unor sisteme 
integrate dincolo de limitele administrative în 
ceea ce privește încadrarea în context și adap-
tarea la geomorfologia terenului).

 Vicovu de Sus „Accesibil” (orice proiect 
trebuie să permită realizarea unor lucrări de 
execuție care în exploatare asigură, cel puțin, 
accesul la servicii de interes general și primar).
Am pus accent pe această situație deoarece 
există o necorelare între cadul legislativ și so-
licitările finanțatorilor referitoare la dreptul de 
proprietate și în situația noastră se află majori-
tatea orașelor din România.

Un alt proiect major de viitor este înființarea 
unui serviciu de transport public local deo-
arece peste 45% din angajații orașului Vicovu 
de Sus practică navetismul dar și datorită 
faptului că la Liceul Tehnologic ”Ion Nistor„ 
învață foarte mulți copii din comunele vecine.
Încercăm să dăm o față nouă și modernă 
orașului Vicovu de Sus, să facem față tuturor 
provocărilor și să putem îndeplini obiectivele 
la care țintim.

Nu este ușor, suntem și la început de drum, 
fiind primul mandat, însă dorința de a dezvol-
ta armonios comunitatea vicoveană primează.
Vrem că orașul Vicovu de Sus să fie un pol al 
industriei de încălțăminte, un model de bună 
practică din punct de vedere al mobilității 
urbane și nu în ultimul rând al dezvoltării 
durabile

Orașul Vicovu de Sus,  Orașul Vicovu de Sus,  
județul Suceavajudețul Suceava

Harta potențialului Harta potențialului 
investițional din  investițional din  

Regiunea de  Regiunea de  
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României
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Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
Comuna Vânători, județul IașiComuna Vânători, județul Iași

Comuna ieșeană Vânători, formată 
din localitățile Crivești, Gura Bâdiliței, 
Hârtoape, Vânători (reședința) și 
Vlădnicuț, a înregistrat progrese majore 
în ultimii ani în privința investițiilor în 
învățământul local, dezvoltarea condițiilor 
de trai și modernizarea serviciilor publice 
oferite de aparatul tehnic al administrației 
locale.

 Domnule primar Constantin LUPU, cum res-
imțiți în plan local perioada economică dificilă pe 
care o traversăm?

 
Scumpirea materialelor de construcții, 

caburantilor, utilităților dar și creșterea 
inflației au un impact negativ asupra im-
plementării proiectelor aflate în derulare 
cât și a celor viitoare, deoarece la momen-
tul semnării contractelor de finanțare și 
de lucrări au fost alocate anumite sume de 
bani,care în prezent nu mai acoperă nece-
sarul finalizării investițiilor ceea ce conduce 
la oprirea unor lucrări de către constructo-
ri și în mod indirect la disponibilizarea mai 
multor persoane.

La nivelul U.A.T Vânători pentru a 
preîntampina oprirea investiilor aflate în 
derulare suntem nevoiți să acoperim aceste 

diferențe de prețuri din bugetul local care 
în acest an nu este suficient.

Un impact negativ este resimțit și de 
către agenții economici de pe rază comunei 
întrucât puterea de cumpărare a populației 
a scăzut și atunci în mod implicit și afacer-
ile lor au scăzut. De asemenea și agricultorii 
au resimțit afectul crizei în care ne aflăm.

 Care ar fi cele mai importante proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

În ultima perioada de timp la nivelul 
comunei au fost implementate mai multe 
proiecte, printre care pot fi enumerate:

 Reabilitarea și modernizarea Școlii 
Gimnaziale Vânători;

 Reabilitarea și modernizarea Școlii 
Gimnaziale Crivești;

 Reabilitarea și modernizarea Școlii 
Gimnaziale Hârtoape;

  Reabilitarea și modernizarea Școlii 
Primare Vlă dnicuț;

  Reabilitarea și modernizarea Grădi-
niței cu program normal Gura Bâdiliței;

  Reabilitarea și modernizarea Grădi-
niței cu program normal Hârtoape 2;

  Înființare rețea de apă potabilă în 
satele Hârtoape și  Gura Bădiliței;

  Înființare rețea de apă potabilă în satul 

Vânători;
  Construire miniteren de fotbal cu 

nocturnă în satul Vânători;
  Construire miniteren de fotbal cu 

nocturnă în satul Gura Bădiliței;
 Modernizarea prin asfaltare a 10 km. 

drumuri comunale și sătești.

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

Pentru viitor avem, în diferite faze de 
proiectare și executie, o serie de proiecte 
identificate ca fiind de maximă necesitate 
pentru cetățenii noștri:

 Construire sală educație fizică școlară 
în satul Crivești;

 Construire Cămin cultural în satul 
Crivești;

 Înființarea rețea de apă potabilă în sat-
ul Crivești;

 Modernizare iluminat public stradal 
în comuna Vânători;

 Modernizare prin asfaltare a 5 km. 
drumuri comunale și sătești;

 Extindere rețea apă potabilă în satele 
Hârtoape și Gura Bădiliței;

 Extindere rețea apă în satul Vânători.

INVESTIȚII PUBLICE IAȘI
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SUCEAVA

Localitatea suceveană BAIA, atestată din evul mediu sub numele de 
Civitas Moldaviae, a fost unul din cele mai vechi orașe din Moldova, 
probabil cea mai veche reședință domnească a țării. Astăzi comuna este 
formată din două sate: Baia și Bogata.
Se găsesc 4 școli, tot atâtea grădinițe, o școală de arte și meserii (SAM 
„Nicolae Stoleru”).
Cu 7200 de locuitori, Baia totalizează 2050 de gospodării. 
Terenurile din localitate însumează 7150 de hectare. 8,6% din totalul 
terenurilor (619 Ha), se află în intravilanul comunei, 32,60% (2333 
Ha) reprezintă teren agricol, 10,57% (756 Ha) reprezintă pășune, iar 
41,96% din teren (3000 Ha) sunt înpădurite.

 Doamna Primar Maria TOMESCU, cum resimțiți în plan local perioada 
economică dificilă pe care o traversăm?
Ca o primă consecință a acestor crize enumerate mai sus ar fi ajustarea 
prețului contractului de achiziție publică de lucrări. Astfel se are în ve-
dere reechilibrarea contractuală ce constă în suportarea de către bene-
ficiarii fondurilor externe nerambursabile a diferenței dintre evoluția 
reală a costurilor din construcții față de evoluția prognozată la momen-
tul datei de referință. 
O altă consecință face referire la prelungirea duratei de execuţie pentru 
contractele de lucrări, respectiv prelungirea termenelor de livrare pen-
tru contracte de furnizare. 

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe care le-ați finalizat în 
ultima perioadă de timp?

 „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficien-
ței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a 
energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Baia, 
județul Suceava",

 „Modernizare pod situat pe Strada G-ral Mleșniță Constantin, din 
satul Baia, comuna Baia, județul Suceava”

 „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfașurării 
activității didactice on-line în comuna Baia, județul Suceava” cod smis 
144454,

 „Extindere rețea apă și canal din bugetul local în comuna Baia prin 
realizare branșamente la rețeaua de apă potabilă și racorduri la rețeaua 
de canalizare pe străzile: Primăverii, Fântânărenilor, Florilor, Duzilor, 
Pajurei și Castanilor în localitatea Baia, județul Suceava”- finanțare din 
bugetul local.

 „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare, în comuna Baia, 
sat Baia, judetul Suceava ” finanțare din Planul Național de Dezvoltare 
Locală.

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se află acestea?
 

 „Reabilitare Școala nr.1 în sat Baia, Comuna Baia, Județul Suceava”, 
finanțat  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prio-
ritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 în baza contractului de finanțare 
nr. 5089/04.02.2020.

 „Construire After School în Comuna Baia, Județul Suceava”;
 „Construire Centru Medical, în sat Baia, Comuna BAIA, Județul 

Suceava”;
 „Construire sens giratoriu la intersecția străzilor Gheorghe Onișoru 

cu General  Mleșniță Constantin, din Satul Baia,  comuna Baia, judeţul 
Suceava”;

 „Extindere rețea electrică de iluminat public stradal, în comuna Baia”;
 "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamități din Comuna 

Baia, județul Suceava”;
 Lucrări de reparații și întreținere drumuri str. Înv. Ilie Pintilie, str. 

Mihai Eminescu și str. Înv. Ghe. Onișoru; 
 „Extindere rețea de apă și canal, din bugetul local, în comuna Baia”;

  Putem discuta și despre proiecte de viitor pe acest fundal de 
impredictibilitate?

 ,,Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în 
Comună Baia, Județul Suceava”;

 ,,Amenajarea de trotuare pe stradă Alexandru cel Bun  din  comuna 
Baia”;

 „Amenajare trotuare și rigole la Școala Gimnazială din sat Bogata, co-
mună Baia”;

 „Modernizare drumuri de interes local în comuna Baia, județul 
Suceava”;

 „Modernizare drumuri în comuna Baia și reprofilare pârâu Bogata, în 
comuna Baia, județul Suceava”;

 ,,Reabilitare și consolidare clădire administrativă p+1, în comuna Baia, 
județul Suceava”;

 „Construire creşă  mică, proiect tip, sat Baia, comuna Baia, județ 
Suceava”;

 Sală de sport școlară (tribună 102 locuri) - proiect tip, variantă centrală 
combustibil solid, comuna Baia, județul Suceava.

 Construire Muzeu de Istorie și Etnografie Baia, județul Suceava;
 Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Baia, județul 

Suceava.

Harta potențialului investițional din Regiunea Harta potențialului investițional din Regiunea 
de Nord–Est a Românieide Nord–Est a României

Comuna Baia, județul SuceavaComuna Baia, județul Suceava
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 Care au fost riscurile la care a fost supus 
personalul TESA din spitalele cu bolnavi Covid? 
În acest context, cum s-au modificat conditiile 
de lucru pentru personalul din spitalele cu 
bolnavii Covid in perioada 2020-2022? Ce 
ajutor, din partea statului, a primit personalul 
medical si TESA in urma imbolnavirii cu Covid 
19?

Aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru 
că ne-ați oferit oportunitatea ca, prin acest 
articol, să putem explica ce au simțit sau 
cum au trăit angajații din sistemul sanitar în 
perioada stării de urgență și prima perioadă a 
stării de alertă.

A fost realmente un șoc pentru toți angajații 
din sistemul sanitar vestea că trebuie golite 
spitalele de pacienți și pregătite pentru a 
îngriji pacienți cu o patologie despre care 
nu știau mai nimic sau știau doar ceea ce se 
transmitea în mass-media “imagini cu sute de 
sicrie din Lombardia - Italia”.
Sigur că partea cea mai grea a acestei lupte a 
dus-o personalul medical - medici, asistente 
medicale, infirmiere, brancardieri, însă nu este 
deloc de neglijat importanța muncii colegilor 
din TESA, activitate care s-a văzut atât de 
bine în această perioadă. Fără munca lor am fi 
fost în situația de a intra “cu mâinile goale” în 
sectoarele COVID. Totuși ei au făcut minuni 
și au reușit atunci când nu se găseau mai 
deloc echipamente de protecție, dezinfectanți 
și materiale sanitare, să ne aprovizioneze. 
Riscurile au fost și pentru ei destul de mari 
pentru că virusul s-a propagat și în spațiile în 
care ei își desfășurau activitatea.
Peste noapte ne-am trezit în situația 
în care condițiile de muncă s-au 
modificat datorită obligativității 
portului echipamentului 
de supraprotecție (măști, 
combinezoane, ochelari, viziere, 
mănuși etc.) ceea ce a făcut ca 
activitatea să se desfășoare cu foarte 
mare dificultate. A fost nevoie de 
regândirea programului de lucru, de detașarea 
unor salariați dintr-un sector în altul. A fost 
un efort pentru toți angajații să ne adaptăm la 
noile condiții în care a trebuit să lucrăm.
S-au rescris protocoale de lucru, s-au făcut 
trasee și circuite noi, uneori au fost modificări 
radicale. Gândiți-vă că au fost situații în care 
oameni care până ieri îngrijeau pacienți cu 
patologie neurochirurgicală, chirurgicală, 
pediatrică, etc. de astăzi au fost nevoiți să 

îngrijească pacienți COVID-19. E doar un 
exemplu.
Nu a fost ușor însă ne-am adaptat din mers 
și credem că după 2 ani și jumătate putem 
spune că ne-am făcut datoria.
Ca angajați, atât personal nemedical cât și 
personal TESA, nu au primit nici un fel 
de ajutor din partea statului, nici atunci 
când mulți dintre noi s-au îmbolnăvit de 
COVID-19.

În schimb, un sprijin real am primit din partea 
societății civile, care s-a mobilizat într-un 
mod exceptional și a fost alături de angajații 
din sistemul sanitar, fiecare cu ceea ce a putut. 
Sigur aici trebuie amintită și implicarea 
actorilor locali de la acea vreme, primarul 
municipiului Iași, președintele Consiliului 
Județean, prefectul județului Iași și directorul 
DSP.

 Pe perioada 2020-2021 au fost cazuri 
cand personalul medical a fost nevoit sa isi 
mareasca cheltuielile cu chirii temporare, 
teste medicale, costuri suplimentare ale vietii 
de zi cu zi. Au fost asemenea cazuri printre 
membrii sindicatului Sanitas Iasi? 

Pentru că nu știam mai nimic despre 
modalitățile de transmitere a bolii, 
mulți dintre angajații din sistemul 
sanitar au fost obligați să se separe 
de familii, să-și caute spații de cazare, 
să se testeze suplimentar, iar toate 
aceste lucruri au venit, evident, și cu 
o serie de cheltuieli suplimentare ale 
angajaților.
Însă așa cum am arătat și ceva 
mai înainte, am avut parte de 

sprijin din partea Primăriei Municipiului 
Iași, a Consiliului Județean și a DSP Iași, 
s-au mobilizat și ne-au sprijinit cu spații  
de cazare pentru angajații care lucrau în 
sectoare COVID, în căminele studențești din 
Campusul Tudor Vladimirescu și Căminul  
de pe lângă Casa Corpului Didactic. Primăria 
Iași a pus la dispoziția personalului medical 
autobuze speciale care au circulat pentru a 
transporta personalul medical și între orele 

Iulian COZIANU, Președintele SANITAS IAȘI: “A fost Iulian COZIANU, Președintele SANITAS IAȘI: “A fost 
realmente un șoc pentru toți angajații din sistemul realmente un șoc pentru toți angajații din sistemul 
sanitar vestea că trebuie golite spitalele de pacienți și sanitar vestea că trebuie golite spitalele de pacienți și 
pregătite pentru a îngriji pacienți cu o patologie”pregătite pentru a îngriji pacienți cu o patologie”

Pentru creșterea gradului de satisfacție al 
pacientului care primește îngrijiri în unitățile 

din sistemului medical de stat este nevoie 
de schimbări în două direcții, pe de o parte 

continuarea investițiilor în modernizarea spațiilor 
spitalicești și dotarea acestora cu echipamente 

medicale de ultimă generație
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în care circulația era restricționată. La fel și Consiliul Județean ne-a 
sprijinit în ceea ce a însemnat transportul intrajudețean din zona 
metropolitană.

 Ce alți factori de stres au suportat la locul de muncă membrii 
sindicatului, membri care se încadrează – în opinia dvs. - la dreptul 
unor sporuri bănești? 

Faptul că lucrai într-un spital era în acea perioadă un stres imens. 
Probabil mulți dintre colegi au trăit spaima celor care într-un război 
sunt în prima linie a frontului. Până la urmă este umană această 
frică de necunoscut. Din fericire pentru noi într-un timp scurt 
după fenomenul Suceava, după primele cazuri de focare în rândul 
personalului medical, mare parte dintre angajați au reușit să treacă 
peste acel prag psihologic, peste acea teamă.
Dacă este să vorbim de partea financiară, despre ce a însemnat 
acordarea unor stimulente financiare, pot afirma fără să greșesc că 
toți colegii și-au făcut și și-ar fi făcut treaba indiferent dacă au existau 
sau nu aceste stimulente financiare.

 Ca o analiză comparativă, cum apreciați condițiile salariale, de 
muncă și de pregătire continuă din spitalele de stat în raport cu cele 
private?

O analiză comparativă între condițiile salariale, de muncă și de 
pregătire între unitățile sanitare publice și cele private necesită 
introducerea în analiză a multor elemente. Însă voi încerca să 
surprind în câteva cuvinte diferențele. O unitate privată rămâne 
până la urmă o afacere, și chiar dacă vorbim de sectorul sănătate, la 

final ea trebuie să producă profit celor care o administrează. Plecând 
de la acest principiu nu toate activitățile din sistemul sanitar sunt 
profitabile, sunt activități extrem de importante, cu niște cheltuieli 
enorme pe care astăzi nu le face decât sistemul public, și mă refer 
la medicina de urgență, politraumatismele, cazurile complicate care 
necesită intervenții și îngrijiri în ATI și lista este extrem de lungă.
Dacă este să discutăm despre condițiile salariale, ele sunt în mare 
parte similare. Diferențe sunt în ceea ce privește condițiile de 
muncă, unitățile private având de multe ori condiții mult mai 
bune, însă în ultimii 10-15 ani prin implicarea autorităților locale 
și printr-un management performant, putem afirma că există și 
unități publice în care condițiile de muncă și cele de acordare a 
îngrijirilor medicale sunt comparative cu cele din spitalele private. 
În ceea ce privește pregătirea personalului, aceasta se face aproape în 
întregime în spitalele publice, însă și personalul din spitalele private 
este permanent preocupat și de educația medicală continuă.

 Ce soluții imediate ar putea fi adoptate în vederea creșterii  
într-un interval de 5 ani a gradului de 
satisfacție al pacientului în raport cu 
îngrijirile primite în sistemul medical 
de stat?

Pentru creșterea gradului de 
satisfacție al pacientului care 
primește îngrijiri în unitățile din 
sistemului medical de stat este nevoie 
de schimbări în două direcții: pe de 
o parte continuarea investițiilor în 
modernizarea spațiilor spitalicești 
și dotarea acestora cu echipamente 
medicale de ultimă generație, iar 
pe de altă parte îmbunătățirea 
relațiilor dintre personalul medical 
și pacient. Aici mă refer în primul 
rând la îmunătățirea comunicării cu 
pacientul și aparținătorii acestuia, 
capitol la care din păcate sistemul de 
stat este încă deficitar.
În ceea ce privește activitatea noastră 
ca sindicat, suntem preocupați de 
cadrul legislativ care se conturează 
în această perioadă referitor la 
finanțarea spitalelor. Este știut faptul 
că, în ultimii 2 ani, toți indicatorii 
financiari ai spitalelor s-au modificat, 

iar în contextul creșterilor actuale a prețurilor, o finanțare 
insuficientă poate duce rapid la blocarea desfășurării activității în 
unele spitale.

Urmează o perioadă dificilă de negocieri pentru elaborarea unei noi 
legi de salarizare a personalului din sectorul public. Vorbim de o 
lege care va avea multe constrângeri asumate de penultimul Guvern 
prin PNRR, o lege care pe de altă parte, în opinia noastră ar trebui 
să aducă corectarea inechităților existente astăzi în politica salarială 
și nu în ultimul rând un plus de venituri pentru angajați.
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grajd în comuna Dumbrăveni, cu valoare 
de 1.862.488,00 lei. 
Prin fonduri guvernamentale au fost 
finalzate trei obiective:

 Primul dintre acestea este construirea și 
dotarea centrului medical a cărui valoare 
s-a ridicat la 7,706.74 mii lei. 

 Construirea unui Bazin de Înot 
didactic a reprezentat o prioritate, pentru 
acest proiect fiind alocată o investiție de 
7,216.19 mii de lei. 

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

Prin fonduri europene avem în derulare 
două proiecte:

 Primul dintre acestea vizează dezvoltarea 
locală prin servicii comunitare integrate. 
Valoarea: 4,807,136.86 lei. 

 Construirea Centrului de Servicii 
de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu pentru Persoane cu 
Dezabilități este un alt proiect în derulare 
(2020-2022), cu o valoare aprobată de 
1,453,804.15 lei. 

 Un alt proiect de maxima importanță, 
a cărui perioadă de implementare este de 
31 de luni, vizează Creșterea eficienței 
energetice, modernizarea si reabilitarea 
obiectivului - Ateneu Cultural. Valoarea 

proiectului: 3.905.714,49 lei, 
Prin fonduri guvernamentale se află în 
derulare două proiecte: 

 Construirea unui bloc de locuințe 
P+3E+M destinate tinerilor, în vederea 
închirierii, proiect a cărui valoare este de 
6,739.35 mii lei, și Construirea Centrului 
Cultural Proiect tip V1, cu o valoare de 
3,940.65 mii lei. 

 Prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, avem un obiectiv 
de investiții care vizează asfaltarea 
drumurilor de interes local din comună. 
Practic, se dorește asfaltarea unui drum cu 
o lungime de 15404 metri. Din valoarea 
totală a acestui obiectiv, de 23.268.359,50 
lei, 22.359.675,50 lei reprezintă valoarea 
solicitată de la bugetul de stat, iar  
908.684,00 lei valoarea finanțată de la 
bugetul local.

 Tot prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” am implementat un 
alt obiectiv de investiții care privește 
dezvoltarea unei rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale în comuna 
Dumbrăveni. Din valoarea totală a acestui 
obiectiv de investiții, 87,045,744.87 + 
TVA, 84,732,229.56 + TVA reprezintă 
valoarea solicitată de la bugetul de stat, iar 
2,313,515.31 + TVA reprezintă valoarea 
finanțată de la bugetul local.

Comuna Comuna Dumbrăveni, județul SuceavaDumbrăveni, județul Suceava
Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României

Comuna suceveană Dumbrăveni 
constituită din satele Dumbrăveni 
și Sălăgeni reprezintă un adevărat 
etalon în lumea satului românesc 
la nivel national. Cei aproximativ 
10.000 de locuitori ai comunei, 
beneficiază de condiții urbane 
în adevăratul sens al cuvântului. 
Poate doar taxele le reamintesc că 
trăiesc într-o comună.

 Domnule Primar Ioan Pavăl, cum 
se resimte în Dumbrăveni perioada 
economică dificilă pe care o traversăm?

Creșterea bruscă a prețurilor la energie 
din ultimii doi ani este cea mai mare de la 
criza petrolului din 1973, în timp ce saltul 
prețurilor la alimente este cel mai mare din 
2008 încoace. Situația a fost exacerbată de 
creșterea costurilor îngrășămintelor. 

După ce aproape s-au dublat anul trecut, 
se așteaptă ca prețurile la energie să urce cu 
peste 50% în acest an, înainte de a se relaxa 
în 2023 și 2024. Prețurile alimentelor vor 
urca cu 22,9% în acest an, evidențiate de o 
creștere de 40% a prețurilor la grâu.  
 

  Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

S-au finalizat proiecte atât prin 
fonduri europene, cât și prin fonduri 
guvernamentale.

 Modernizarea, dotarea și echiparea 
infrastructurii educaționale a Liceului 
Tehnologic Mihai Eminescu, prin 
Programul Operațional Regional 2014-
2020, cu o valoare de 2,715,993.44 lei

 Extinderea infrastructurii de apă și apă 
uzată în comuna Dumbrăveni, proiect 
finalizat prin fonduri europene la o 
valoare de 7,810,269.79 lei, 

 construirea platformei comunale de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de 
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Hilișeu-Horia este o comună botoșăneană formată din 
satele Corjăuți, Hilișeu-Cloșca, Hilișeu-Crișan, Hilișeu-
Horia (reședința) și Iezer. Localitatea are o suprafață de 
60 km² și aproximativ 3500 de locuitori.

 Domnule Primar, Ioan BUTNARU, cum se resimte 
situația economică prezentă la nivelul comunei pe care o 
reprezentați?

Prețurile tot mai mari la carburanți, energie electrică sau 
materiale de construcție pun în dificultate toate primăriile 
din țară.  Traversăm o perioadă dificilă, cu turbulențe 
impredictibile și multe schimbări, care creează o stare 
de disconfort, incertitudine în rândul tuturor. Această 
spirală de creștere generală a prețurilor afecteaza toate sec-
toarele economiei, cu impact direct la consumatori.
           

 Care ar fi cele mai importante proiecte pe care le-ați final-
izat în ultima perioada de timp?

Cele mai importante proiecte finalizate până în prezent 
sunt:

 Construirea și dotarea căminului cultural în satul 
Iezer, comuna Hilișeu-Horia;

 Modernizarea a 22 km drumuri de interes local în 
comuna Hilișeu-Horia;

 Reabiliate, modernizare Școala Gimnazială nr.1 
Hiliseu-Horia;

 Reabiliate, modernizare Școala Gimnazială nr.2 
Hiliseu-Crișan, comuna Hilișeu-Horia;

 Reabiliate, modernizare Școala Gimnazială nr.3 
Iezer;

 Reabiliate, modernizare Școala Gimnazială nr.4 
Hiliseu-Cloșca;

 Reabiliate, modernizare Școala Gimnazială nr.5 
Corjăuți, comuna Hilișeu-Horia;

 Achiziție utilaj (buldoexcavator cu dotarile aferente) 
pentru comuna Hilișeu-Horia;

 Dotarea unui centru multifuncțional din cladirea 
dispensarului uman cu aparate de fitness, cardio, și petre-
cerea timpului liber;

 Sprijinirea mediului de afaceri local prin înființarea 
de 21 start-up-uri și subvenționarea acestora cu suma de 
25000 euro;

 Afterschool pentru 90 de copii de la școala Gimnazială 
nr.2 Hilișeu-Crișan, acordarea de subvenții acestora (1800 
lei/persoana) si de masa caldă zilnică;

 Subvenționarea programului „A doua Șansă” pentru 
16 perosoane, acordarea de subvenții acestora (1800 lei/ 
persoană) și de masa calda zilnică;

Harta potențialului investițional din Regiunea Harta potențialului investițional din Regiunea 
de Nord–Est a Românieide Nord–Est a României

Comuna Comuna 
Hilișeu-Horia,  Hilișeu-Horia,  

județul Botoșanijudețul Botoșani
 Cursuri de calificare profesională 

pentru 375 de persoane, acordarea de 
subvenții la absolvire în cuantum de 
1800 lei/ peroană și de masa caldă zilnică;

 Montarea de 41 sisteme fotovoltaice 
în vederea reducerii consumului de en-
ergie electrică;

 Subvenționarea angajaților pent-
ru angajarea de persoane din  comuna 
Hilișeu-Horia în vederea facilitării acce-
sului pe piata muncii;

 Realizarea a 4 foraje de mare 
adancimii în vederea alimentării cu 
apa a comunei Hilișeu-Horia. 

 Ce proiecte aveti în derulare și in ce sta-
diu se afla acestea?

Proiecte aflate în derulare:
 Achizitie Echipamente IT pentru 

școlile din comuna Hilișeu-Horia – 
sursa de finanțare Fonduri Europene- 
Programul Operațional Competitivitate 
- finalizat;

 Modernizare drumuri de interes lo-
cal în comuna Hilișeu-Horia – sursa de 
finantare PNDL II (fonduri Naționale) 
- finalizat;

 Reducerea sărăciei în comunitățile 
marginalizate prin activități integrate 
- sursa de finantare Fonduri Europene- 
Programul Operațional cu Capital 
Uman - finalizat;

 Construire gradiniță în sat Hilișeu-
Crișan - sursa de finantare- Fonduri 
Europene – Programul Operațional 
Regional - în execuție;

 Retea publică de alimentare cu apa 
și canalizare a apelor uzate menajere 
și stații de epurare în comuna Hiliseu-
Horia - sursa de finanțare Anghel Saligny 
(MLPDA) 

Proiecte aflate in execuție: 
 Modernizarea sistemului de ilu-

minat stradal în comuna Hilișeu-
Horia, județul Botoșani- Sursa de 
finanțare Administrația Fondului 
pentru Mediu (Fonduri Nationale);

 Modernizare, reabilitare Școala 
Gimnazială nr.2 Hilișeu-Crișan, 
comuna Hiliseu-Horia, județul 
Botoșani- sursa de finanțare- Fonduri 
Naționale-  PNDL 1;

 Achiziție Autoutilizara pentru 
comuna Hiliseu-Horia - finanțare - 
Buget local - finalizat;

 Construirea și dotarea căminu-

lui din satul Iezer - sursă de  
finanțare CNI;

 Creșterea / îmbunătățirea efi-
cienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirea 
primariei comunei Hilișeu-Horia- 
sursa de finanțare Administrația 
Fondului pentru Mediu (Fonduri 
Naționale);

 Creșterea capacității de pro-
ducere a energiei regenerabile în 
Hilișeu-Horia – sursa de finanțare- 
Fonduri Norvegiene;

 Achiziție echipamente de pro-
tecție medicală, pentru școlile din 
comuna Hiliseu-Horia - sursa de fi-
nanțare - POIM

 Modernizarea sistemului de ilu-
minat public în comuna Hiliseu-
Horia - sursa de finanțare- Fonduri 
Naționale-Administrația Fondului 
pentru Mediu - finalizat;

 Stații de reîncărcare vehicule 
electrice în comuna Hilișeu-
Horia - sursa de finanțare - Fonduri 
Naționale - Administrația fondului 
pentru Mediu;
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INVESTIȚII PUBLICE

Spitalele reprezintă simboluri impor-
tante ale bunăstării sociale. Sectorul 
sanitar din România se bazează pe o in-
frastructură 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 
spitalelor pavilionare, ceea ce creează 
dificultăți în ceea ce privește organiza-
rea fluxurilor și transportul pacienților. 
Clădirile vechi (unele chiar peste 100 ani 
vechime) care nu permit integrarea opti-
mă a circuitelor intra spitalicești, ridică 
frecvent dificultăți majore în adoptarea 
de noi tehnologii din cauza limitărilor fi-
zice intrinseci ale clădirilor și nu dispun 
de facilități pentru un acces fizic (ex. 
pentru persoanele cu dizabilități). 

România deține 385 aparate de 

tomografie computerizată (2020), asigu-
rând 20 de aparate la 1.000.000 locuitori. 
Dintre acestea, aproximativ 50% sunt 
instalate în sistemul public de sănătate. 
În sistemul public de sănătate, 14% din 
aceste aparate sunt mai vechi de 10 ani. 
În sistemul privat, 25% din aparatele de 
CT sunt mai vechi de 10 ani. 

Numărul de aparate de rezonanță 
magnetică nucleară (rmn) este de 298, 
din care 31% se află în sistemul pu-
blic. Asigurarea cu RMN este de 15 la 
1.000.000 de locuitori. 18% dintre aceste 
aparate sunt mai vechi de 10 ani. 

Există clădiri în care se desfășoară 
servicii medicale, care constituie un pe-
ricol pentru pacienți și pentru personal, 
atât din punct de vedere al infecțiilor 
nosocomiale, cât și din punct de vede-
re structural și de siguranță la incendii. 

Pandemia covid-19 a evidențiat vulne-
rabilitățile infrastructurii sanitare, su-
prasolicitarea sistemelor de instalații 
electrice și de fluide medicale învechite, 
generând incendii în secțiile de terapie 
intensivă. 

Nivelurile de rezistență la antimicro-
biene se mențin ridicate în România. 
Conform Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor, 32,3% 
dintre tulpinile de klebsiella pneumo-
niae izolate în anul 2019 în România erau 
rezistente la carbapeneme, o clasa de 
antibiotice cu spectru larg, considerată 
de rezervă. Astfel, România se situează 
pe locul 2, după Grecia, în lista țărilor 
cu cele mai mari procente de rezisten-
ță a acestui microorganism din uniunea 
europeană, înregistrând o creștere sem-
nificativă în ultimii ani (22,5% în 2017, 
29,5% in 2018).
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 Doamna Manager, Alina BELU, cum a reușit 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. 
Maria” Iași să răspundă imperativelor anterior 
enunțate?

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. 
Maria” Iași este construit în 1970, fiind o 
structură monobloc.
Circuitele și fluxul pacienților sunt adaptate la 
o clădire dimensionată pentru nevoile anilor 
’70 și insuficientă ca spațiu în acest moment.
Din fericire pentru noi, clădirea a intrat într-
un proces de reabiliare majoră (atât eficiența 
energetică cât și ca dotare cu sisteme de alarmare 
incendiu, sistem sursă de  O2 și aer comprimat în 
toată clădirea, ventilație automată, climatizare), 
ceea ce determină o creștere a standardelor 
asistenței medicale oferită micuților pacienți.
Proiectul de “Reabilitare și Modernizare 
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. 
Maria” Iași” este cel mai mare proiect din 
regiune finanțat prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, având o valoare 
de 121.476.128,04 lei cu TVA, contribuția 
Consiliului Județean fiind de peste 
33.250.668,77 lei cu TVA.

În structura Spitalului există o secție exterioară 
“Prematuri” unde se desfășura activitate 
medicală în beneficiul pacienților ce necesitau 
“recuperare pediatrică”, dar fiind o clădire 
veche ce nu corespunde standardelor și fără 
posibilitate de reabilitare, având în vedere 
suprafața construcției și compartimentarea am 
decis relocarea activității medicale în cadrul 
corpului principal pentru  a oferi servicii 
medicale în siguranță micuților pacienți.

Având în vedere solicitarea noastră în anul 2021 
de extindere clădire spital pentru a putea reloca 
pacienții din clădirea exterioară, construirea 
unui ambulatoriu (având în vedere că actualul 
ambulatoriu este situat în vecinătatea Spitalului 
la parterul unui bloc de 8 etaje cu o structură 
nesatisfăcătoare) pentru a crea un Centru de 
Reabiliare Neuromotorie unic în Regiunea 
Moldovei, au fost demarate acțiunile în vederea 
realizării studiului de prefezabilitate. În lista 
oferită de Guvern spre consultare noi nu ne 
regăsim, dar sperăm să realizăm tot ceea ce ne-
am propus, într-o perioadă cât mai scurtă de 
timp, în beneficiul copiilor noștri.

Pentru anul 2022 – 2023 ne dorim o finalizare 
a Proiectului “POIM Combat COVID” prin 

achiziționarea de aparatură de înaltă 
performanță, unică în Regiunea Moldovei.
Avem în vedere dotarea completă a Blocului 
Operator și Laboratorului de Radiologie și 
Imagistică ce se află în acest moment în proces 
de reabilitare totală. Dotarea sperăm să se 
realizeze cu sprijinul Ministerului Sănătății și 
Consiliului Județean.

Sperăm ca până la sfârșitul anului 2022, să 
finalizăm proiectul “POIM Combat Covid”
În anul 2023 se va finaliza Proiectul de 
reabilitare tehnică și energetică derulat prin 
Consiliul Județean.

IAȘI

Anul acesta se va demara extinderea Unității 
Primiri Urgențe, ce are termen de finalizare 
anul 2024.
În stadiu de pregătire este realizarea Studiului de 
Prefezabilitate “Extinderea Structurii Spațiilor 
Medicale”, ce sperăm să se finalizeze prin 
identificarea sursei de finanțare și executarea 
investiției.
Împreună putem oferi copiilor noștri condiții 
de tratament la cele mai înalte standarde, cât 
și o stare de sănătate solidă ce va sta la baza 
dezvoltării ca adult.
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 Doamna Primar, Violeta ȚĂRAN, cum se 
resimte situația economică prezentă la nivelul 
comunei pe care o reprezentați?

Situația economico-socială este dificilă 
acum, nu doar în România, ci și în toată lumea. 
Implicit, aceasta se resimte și în viața de zi cu zi 
a locuitorilor din Berchișești. 

Bineînțeles, există o preocupare, o neliniște, 
în ceea ce înseamnă viitorul fiecăruia dintre noi, 
iar îngrijorarea este generală. Dincolo de această 
stare de fapt, din punct de vedere economic 
încă nu am întâmpinat probleme deosebite la 
nivelul comunei Berchișești. Avem stabilitate 
și predictibilitate în tot ceea ce facem, iar la 
menținerea și perpetuarea acestora veghează 
Primăria și Consiliul Local.

Administrația noastră locală are o relație 
deosebită cu cetățenii, fiind permanent la 
dispoziția lor și venind în întâmpinarea 
cerințelor și necesităților existente. Suntem 
o așezare în continuă dezvoltare, am muncit 
mult pentru a crea un grad de confort sporit 
în favoarea oamenilor, din prisma asigurării 
condițiilor de tip urban în ceea ce privește 
infrastructura și serviciile publice oferite.

Transformarea Berchișeștiului într-un 
loc în care oamenii să dorească să trăiască, să 
muncească și să-și crească copiii, așa cum îmi 
place mie să spun, este un deziderat realizabil 
pentru unitatea noastră administrativ 
teritorială. În sprijinul acestei idei stă și faptul 
că, în ultima perioadă, am avut mulți localnici 
plecați în străinătate care s-au reîntors acasă, în 
Berchișești, pentru a rămâne definitiv.

 Care sunt cele mai importante cinci proiecte 
pe care le-ați finalizat în ultima perioadă?

Alături de consilierii locali și angajații 
Primăriei, am realizat proiecte importante 
pentru localnici, reușind să dezvoltăm comuna 
în toate domeniile de activitate.

Fără falsă modestie, vă spun că avem foarte 
multe proiecte finalizate în ultima perioadă, 
multe dintre acestea fiind de suflet, astfel încât 
îmi este foarte greu să le ordonez în ordinea 
importanței, deoarece toate sunt importante, 
toate sunt benefice locuitorilor din Berchișești, 
chiar zonei Bucovinei, în general. 

Amintesc totuși: Centrul de cultură, artă 
și tradiții, Sala de sport, precum și proiectele 
privind modernizarea drumurilor din comună, 
extinderea rețelei de alimentare cu apă în cele 
două sate componente, Berchișești și Corlata, 
dar și a celei de iluminat public.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere a fost 
permanent în atenția Primăriei comunei 
Berchișești în ultima perioadă, astfel încât am 
reușit modernizarea a aproximativ jumătate 
din rețeaua de drumuri comunale. Numai în 
ultimul timp, pentru modernizarea drumurilor 
de interes local s-au investit peste cinci milioane 
de lei. 

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea? 

Sunt sigură că adminstrația publică din 
Berchișești va continua în ritm alert investițiile 
începute deja și, în același timp, lucrăm la 
inițierea unor noi proiecte.

Vreau să menționez câteva dintre programele 
de investiții aflate în prezent în curs de execuție:

 Extinderea rețelei inteligente de distribuție 
gaze naturale;

 Reabilitare drumuri comunale;
 Construire complex sportiv;
 Construire dispensar uman;
 Construire sediu Primărie;
 Reabilitare drumuri comunale afectate de 

inundații;
 Extindere rețea de apă și canalizare, 

realizare de sisteme de colectare și dirijare a 
apelor pluviale;

 Centru de asistență medicală, cu dotările 
corespunzătoare și aparatura necesară;

 Cimitir, cameră mortuară, sală de mese;
 Construire de monumente și troițe;
 Trotuare amenajate cu rigole;

La acestea se adaugă construcția noii 
grădinițe din Berchișești, ce va deservi patru 
grupe simultan, care urmează să fie recepționată 
în scurt timp. De asemenea, în procedură de 
licitație publică se află proiectul investițional 
privind extinderea și reabilitarea școlii din satul 
Corlata. 

 Putem discuta și despre proiecte de viitor 
pe acest fond de impredictibilitate?

Vă răspund cu un „Da” răspicat! 
Am mai traversat vremuri dificile, dar 

comuna noastră nu a stagnat niciodată, nu 
am bătut pasul pe loc în ceea ce privește 
investițiile, proiectele și planurile de viitor.

Dacă vreți, administrația locală se poate 
asemui cu o inimă, bătăile sale neoprindu-se 
nicio clipă...

De 22 de ani, de când sunt primar, nu mi-
am permis niciun moment în care să stau 
cu mâinile-n sân, cum zice binecunoscuta 
vorbă populară, și să aștept să ne cadă 
ceva din cer... Nu ai cum să reușești 
fără implicare, fără determinare, fără 
muncă multă și fără o relație apropiată 
de cetățenii comunei, iar eu spun că am 
realizat toate aceste atribute, care conduc 
la progres și bunăstare comunitară.

Am demonstrat de-a lungul anilor că îmi 
pasă de oameni și că sunt alături de ei, atât la 
bine, cât și la greu!

Sunt și voi rămâne fiica acestei comunități 
minunate, pe care o iubesc și o respect!

După cum m-am angajat de fiecare dată 
în faţa locuitorilor din Berchişeşti, comuna 
noastră va fi într-un continuu proces de 
dezvoltare şi modernizare! 

Vă asigur că Primăria va contribui și în 
anii următori, în mod esenţial, la creşterea 
nivelului de trai şi confort al localnicilor, 
prin dezvoltarea unor programe şi servicii 
de nivel european.

Comuna Comuna Berchișești, județul SuceavaBerchișești, județul Suceava
Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
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Comuna botoșăneană Trușești este formată 
din satele Buhăceni, Ciritei, Drislea, Ionășeni, 
Păsăteni și Trușești (reședința). Cercetările 
istorice atestă faptul că satul Trușești este una 
dintre cele mai mari așezări neolitice din Sud-
Estul Europei (mileniul al III-lea Î.H.). Localitatea 
numără peste 5200 locuitori la o suprafață de 
100,73 km².

  Domnule Primar, Grișa AILENEI, cum 
resimțiți în plan local perioada economică 
dificilă pe care o traversăm?

Din păcate și comuna, pe care o reprezint 
resimte din plin criza acută în activitățile 
curente determinată de scumpirile la materiale 
de construcții, carburanți, utilități. 

Inflația dar și lipsa forței de muncă 
impactează negativ predictibilitatea 
proiectelor 

atât curente cât și viitoare. Scumpirile 
vor avea efect de domino. Criza va dura cel 
puţin încă un an.România se îndreaptă 
spre o perioadă de stagnare economică şi o 
continuare a creşterii inflaţiei.

Explozia prețurilor materiilor prime și 
materialelor de construcții, la care se adaugă 
aplicarea neuniformă a legislației achizițiilor 
publice, ar putea avea un impact negativ direct 
asupra pieței de construcții, prin insolvențe 
și falimente, a proiectelor de infrastructură 
aflate în derulare, prin blocaje, dar și indirect, 
asupra evoluției PIB și a bugetului de stat, 
în lipsa intervenției imediate a autorităților 
publice centrale.  

Comunitatea noastră este într-o situație 
extrem de dificilă, din cauza creșterii fără 
precedent a prețurilor internaționale la 
materii prime și materiale, dublată de blocaje 
în lanțurile de aprovizionare.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

  Extindere și modernizare rețea de apă 
în localitățile Buhăceni și Păsăteni, comuna 
Trușești, județul Botoșani 

 Realizare poduri și punți pietonale peste 
valea Ciolpanilor comuna Trușești, județul 
Botoșani 

 Construire cămin cultural situat în 
localitatea Buhăceni, comuna Truşeşti 

  Modernizare iluminat public
 Dotare cu camere de supraveghere a 

intrărilor din localitatile Trușești, Drislea, 
Ionășeni

 Construire parcuri de joaca în satele: 
Trușești, Buhăceni, Drislea, Ionășeni.

 Achizitie buldoexcavator nou pe pneuri  
și autobasculanta MAN,30 TONE pentru 
comuna Trusesti, judetul Botosani”

  Eliberare carti funciare - teren agricol, 
gratuite, pentru cetatenii comunei Trușești.

  Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea?

 Înființare sistem inteligent de distribuție 
gaze naturale în comuna Trușești - Semnare 
contract finanțare - 130.838.486,27 LEI

 Reabilitare drumuri locale în localitatea 
Drislea,comuna Trușești, județul Botoșani - 
PTH+EXECUȚIE - 19.689.996,58  LEI

 Extindere, reabilitare și modernizare 
Cinematograf VICTORIA, localitatea 
Truşeşti, judeţul Botoşani - Studiu de 
Fezabilitate - 6.800.516,27 LEI

 Amenajare drumuri de interes local în 
comuna Trușești - Semnare contract finanțare 
- 12.800.000,00 LEI

  Modernizare drumuri de interes local 
şi reabilitare pod peste râul Jijia în comuna 
Truşeşti, judeţul Botoşani - Semnare contract 
finanțare - 9.654.685,64 LEI

 Infiintare sistem de canalizare in satele 
Buhaceni și Păsăteni, comuna Trusesti, Judetul 
Botosani - Semnare contract finanțare - 
11.561.764,26 LEI

 Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal in Comuna Trusesti, Judetul 
Botosani - Studiu de Fezabilitate - 2.000.000 
LEI

 Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale - 
D.A.L.I - 303.880 EURO

 Reabilitare imobil existent, schimbare 
destinație din scoala in spații agroalimentare 
la parter, spații comerciale la etaj si amenajare 
piată in Localitatea Trusesti, Comuna Trusesti, 
Jud. Botosani – Execuție - 1.611.779 LEI

 Modernizare străzi în comuna Trușesti, 
județul Botoșani – Execuție - 2.943.052,96 LEI

 Amenajare spațiu relaxare, loc de joacă și 
teren minifotbal – Execuție - 1.133.573,68 LEI

 e-School-Trusesti - Dotarea elevilor 
din Comuna Trușesti, Județul Botoșani cu 
echipamente mobile din domeniul tehnologiei 
informației pentru desfășurarea în bune 
condiții a activităților didactice, în contextul 
crizei sanitare cauzate de răspandirea virusului 
SARS-CoV-2 - Semnare contract finanțare - 
1.177.562,95 LEI

  Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?

Este un pic dificil să discutăm despre proiecte 
de viitor în contextul actual deoarece nu putem 
face o estimare corectă a veniturilor viitoare 
având în vedere situația dificilă și incertă pe 
care o traversează societatea noastră, însă vom 
încerca să accesăm orice program de finanțare, 
cu fonduri guvernamentale sau europene, pe 
următoarele direcții: 

Reabilitare sistem de canalizare în localitatea 
Trușești, Înființare sistem de canalizare  în 
localitățile Ionășeni și Drislea, Reabilitare 
drumuri interes local prin asfaltare și/sau 
betonare și suntem deschiși să accesăm orice 
program de finanțare pentru dezvoltarea 
comunității noastre deoarece sunt necesare 
investițiile în zona noastră pentru a oferi 
cetățenilor un trăi decent și condiții optime de 
trăi. 

 Nu în ultimul rând aș dori să menționez 
că proiectele în domeniile social, medical și 
învățământ reprezintă o prioritate pentru noi 
deoarece consider că sunt domenii primordiale 
în orice comunitate atât pentru prezent cât și 
pentru viitor.

Comuna Comuna Trușești, județul BotoșaniTrușești, județul Botoșani
Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a RomânieiHarta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a României
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Comuna nemțeană Grințieș este formată din 
satele Bradu, Grințieș (reședința) și Poiana. 
Ea este situată pe valea râului Bistricioara, în 
partea de vest a județului și în zona centrală a 
Carpaților Orientali.
Toponimul Grintieș se datorează termenului 
german «Die Grentze», însemnând graniță, 
dat de către austrieci pe vremea Imperiului 
Habsburgic.

 Doamna primar Ana BUȘTIHAN, cum s-a 
resimțit în Grințieș perioada economică 
dificilă pe care o traversăm?

Scumpirile la materiale, carburanți și utilități 
afectează foarte mult activitățile pe care le 
avem în derulare. La nivelul comunei Grințieș 
există două proiecte finanțate prin PNDL II 
și anume: „Extindere retea alimentare apa si 
canalizare in comuna Grinties, judetul Neamt” 
si „Modernizare si construire poduri si podete 
in comuna Grinties, judetul Neamt”.
In ambele cazuri am fost nevoiti sa reactualizam 
indicatorii tehnico-economici si sa ajustam 
pretul contractelor ca urmare a solicitarilor 
justificate din partea contractantilor. Astfel, 
daca anul 2021 a presuspus actualizarea 
pretului la materiale în cazul ambelor obiective 
de investitii, anul 2022 a condus la o actualizare 
mai ampla deoarece s-a avut in vizor actualizarea 
preturilor lucrarilor rest de executat pe fondul 
situatiei existente la nivel mondial. 

Acesta situatie economica creeaza existenta 
unei fluctuatii de documente deoarece ajustarea 
se realizeaza la fiecare solicitare de plata pe 
intreaga perioada de derulare a contractului. 

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe 
care le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

Cele mai importante proiecte finalizate in 
ultima perioada de timp la nivelul comunei 
Grințieș vizează: 

 Proiect integrat privind alimentarea cu 
apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare, 
reabilitare cămin cultural cu amenajare de 
punct muzeistic, modernizare drum comunal 
DC 152 şi achiziţia de utilaje pentru întreţinere 
drumuri;

 Extindere sistem de alimentare cu apă în 
satele Poiana si Bradu, comuna Grinties, 

judeţul Neamţ;
 Anvelopare termica a Scolii Gimnaziale 

„Constantin Pantiru” Grințieș;
 Baza sportivă multifuncţională de tip 2;
 Construire zid de sprijin cu piatra de cariera 

in sat Bradu, comuna Grinties;
 Lucrari de reparatii curente la Gradinița din 

sat Bradu și la Școala Gimnazială „Constantin 
Panțiru” din comuna Grințieș, județul Neamț. 

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii 
se află acestea?

În momentul actual, la nivelul comunei 
Grințieș, există în derulare prin intermediul 
Programului Național de Dezvoltare Locală 
II doua proiecte și anume: Extindere retea 
alimentare cu apa si canalizare in comuna 
Grinties, judetul Neamt și  Modernizare 
si construire poduri si podete in comuna 
Grinties, judetul Neamt. 
În cazul primului obiectiv de investitii, se 
doreste realizarea a aproximativ 12 km de retea 
de  alimentare cu apa, cu 364 de bransamente 
si 932 de beneficiari directi, pe de-o parte, 
iar pe cealalta parte, infiintarea unei retele 
de canalizare de aproximativ 20 de km, 364 
camine de racord și 932 de beneficiari directi. 
Acest proiect este implementat, în momentul 
de fata, în procent de 40%. 
Cel de-al doilea obiectiv de investitii presupune 
construirea unui numar de 5 poduri pe 
categoria de drum DC152, proiectul vizand un 
numar de 2513 beneficiari directi, fiind realizat 
în procent de 90%. 
De asemenea, în comuna Grințieș, la momentul 
de față, se derulează și lucrari de modernizare 
a centrului civic în cadrul obiectivului de 
investiții „Reparații infrastructură existentă 
la centru civic în zona blocurilor, fară a crea 
noi căi de acces la drumul național DN15, în 
comuna Grințies, județul Neamț”. 
Prin intermediul acestui proiect, în zona 
blocurilor s-au executat lucrari de amanejare cu 
pavele și se va realiza un spațiu verde de care se 
vor putea bucura cetățenii comunei Grințieș. 

 Putem discuta și despre proiecte de viitor 
pe acest fundal de impredictibilitate?

Da, putem discuta. Anul 2021 a fost un 
an destul de productiv in ceea ce priveste 

posibiltatile de depunere de proiecte pentru 
modernizarea comunei în care trăim. 
Situația existenă la nivel mondial este una 
destul de schimbătoare, din cauza majorării 
prețurilor, însă acest lucru nu ne-a împiedicat 
să profităm de orice posibilitate de a accesa 
fonduri pentru a înfrumuseța zona în care 
trăim. 
 Astfel, ca proiecte de viitor, ne-am propus: 
construirea unei statii de reincarcare pentru 
vehicule electrice in comuna Grinties, judetul 
Neamț, realizarea de infrastructura rutiera pe 
un segment de aproximativ 4 km de drumuri 
publice din interiorul localităților, proiect 
depus in cadrul Programului Național de 
Investitii „Anghel Saligny”, modernizarea 
sistemului de iluminat public pe drumurile 
comunale (etapa I - 2021) depus prin 
intemediul programelor derulate prin 
Administratia Fondului de Mediu. 
În 2022, pana în momentul de fata, am 
depus o solicitare de finantare pentru 
Reabilitarea moderata a Caminului Cultural 
Bradu, comuna Grinties, judetul Neamt, 
proiect depus in cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență – Componenta 10 – 
Fondul Local, urmand, ca în viitorul apropiat 
sa solicitam fonduri pentru modernizarea 
iluminatului public si pe drumul național 
ce strabate comuna (etapa II- Administratia 
Fondului de Mediu).

Unul dintre obiectivele cuprinse în Strategia 
de Dezvoltare Locală a comunei Grințieș pe 
care urmărim să-l atingem este achiziționarea 
unei autoutilare cu ajutorul căreia să putem 
să ne gospodărim singuri. În acest sens, vom 
depune o cerere de finanțare  în cadrul apelului 
de selecție nr. 3 M2/6B  (sesiunea nr.3/2022) 
„Îmbunătățirea infrastructurii la scara mică si 
a serviciilor de bază in comunitățile din spațiul 
LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii 
Ceahlău”, apel lansat de Grupul de Acțiune 
Locală Ceahlău. 
De asemenea, prioritizăm dezvoltarea comunei 
prin crearea unui tarseu montan pentru 
atragerea turiștilor. 

Pentru iubitorii de drumeții, aceștia vor 
putea sa își instaleze corturile în zonele special 
amenajate în acest sens, urmând ca pe parcursul 
a câteva zile să străbată  traseul turistic montan 
„Drumul frontierelor de război” . 

Comuna Grințieș, județul NeamțComuna Grințieș, județul Neamț

INVESTIȚII PUBLICE NEAMȚ
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VASLUI

Comuna Vinderei este situată în partea de sud a 
județului Vaslui, la limita administrativă cu județul 
Galați, are în componentă 8 sate pe o suprafață de 
7499 ha și o populație de 4128 locuitori.
Criză economică actuală a afectat indiscut-
abil și situația financiară de la nivelul comunei 
Vinderei, care se confruntă cu creșteri ale prețu-
rilor la materialele de construcții, ale manoperei, 
dar și creșteri considerabile cu energia electrică, 
având un impact major asupra investițiilor care se 
implementează în comunitate.

După cum ne-a relatat edilul comunei, pri-
marul Ionuț GHIUR, la nivelul UAT Vinderei 
se află în derulare un număr de 9 proiecte nece-
sare creșterii gradului de civilizație și confort a 
locuitorilor comunei Vinderei:

 "Modernizarea și eficientizarea sistemului de 
iluminat public stradal în comuna Vinderei, 
județul Vaslui" – finanțat prin Administrația 
Fondului de Mediu în valoare de 1.204.757 lei;

 "Modernizare drumuri comunale DC69 
Gara Docaneasa (DJ242C)-Docani și DC 74B 
din DJ242C-Valea Lungă comuna Vinderei, ju-
dețul Vaslui" – finanțat prin PNDL I în valoare 
de 5.439.022,72 lei;

 "Modernizare DC72 Gara Tălășmani 
(DJ242C) - Obarseni și străzi în localitatea 
Obarseni, comuna Vinderei" – finanțat prin 
PNDL I în valoare de 5.725.878,32 lei;

 "Înființare sistem de canalizare și epurare 
ape uzate în comuna Vinderei, județul Vaslui-
localitatea Bradesti"- finanțat prin PNDL ÎI în 
valoare de 4.139.868,20 lei;

 "Înființare sistem centralizat de alimentare 
cu apă, canalizare și epurare ape uzate în comu-
na Vinderei , județul Vaslui - localitățile Valea 
Lungă și Gara Talașman" – finanțat prin PNDL 
ÎI în valoare de 9.430.185,57 lei;

 "Înființare sistem centralizat de alimenta-
re cu apă, canalizare și epurare ape uzate în 
comuna Vinderei, județul Vaslui - localitatea 
Docani" – finanțat prin PNDL ÎI în valoare de 
7.923.532,89 lei;

 "Înființare sistem centralizat de alimenta-
re cu apă, canalizare și epurare ape uzate în 

comuna Vinderei, județul Vaslui - locali-
tatea Obarseni" – finanțat prin PNDL ÎI în 
valoare de 10.863.449,24 lei;

 "Înființare sistem centralizat de alimenta-
re cu apă, canalizare și epurare ape uzatein 
comuna Vinderei, județul Vaslui-localitățile 
Docaneasa și Gara Docaneasa"- finanțat 
prin PNDL ÎI în valoare de 7.214.704,83 
lei;

 "Înființare sistem centralizat de alimenta-
re cu apă, canalizare și epurare ape uzate în 
comuna Vinderei, județul Vaslui-localitatea 
Vinderei" – finanțat prin PNDL ÎI în 
valoare de 8.223.161,01 lei;

De asemenea la nivelul comunei Vinderei, în anul 
2020 au fost finalizate următoarele proiecte:

 "Construire Grădiniță în comuna 
Vinderei, județul Vaslui" – finanțat prin 
PNDL ÎI  în valoare de 1.025.000 lei;

 "Construire de teren sport multi-
funcțional, jud. Vaslui, comuna Vinderei, 
sat Obarseni "– finanțat integral din buget-
ul local în valoare de 452.200 lei;

 "Construire de teren sport multi-
funcțional, jud. Vaslui, comuna Vinderei, 
sat Vinderei" – finanțat integral din bugetul 
local în valoare de 452.200 lei;

 "Construire loc de joacă pentru copiii în 
satul Vinderei- finanțat integral din bugetul 
local - 246.733,71 lei;

 "Modernizarea și eficientizare sistem 
de iluminat public stradal din comuna 
Vinderei, județul Vaslui"- finanțat integral 
din bugetul local în valoare de 226.100 lei;

 "Construirea unor  platforme comunale 
de depozitare și gospodărirea a gunoiului de 
grajd în sat Docani și sat Vinderei, comu-
na Vinderei, județul Vaslui"- finanțat prin 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în 
valoare de 2.303.054,94 lei
Primarul localității ne-a informat că, 
în perioada următoare, urmează să fie 
semnate contractele de finanțare prin 
programul Anghel Saligny pentru 
proiectele:

 "Modernizarea drum vicinal 29 din DJ242G-
DJ242F, în comuna Vinderei, județul Vaslui" – 
valoare 4.807.106,11 lei;

 "Extindere sistem de ape uzate în co-
muna Vinderei, județul Vaslui"- valoare 
17.653.764,62 lei;

 "Înființare sistem inteligent de distribuție 
gaze naturale în comunele Vinderei, Fruntiseni, 
județul Vaslui"-valoare 78.364.345,87 lei;
 Prin Administrația Fondului pentru Mediu:

 "Modernizarea sistemului de iluminat public 
stradal , în comuna Vinderei , județul Vaslui"- 
valoare 618.168,61 lei;

 "Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
transpoturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepolu-
ant din punct de vedere energetic-stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Vinderei, județul Vaslui"- valoare 443.699,14 
lei;
Prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componentă C5

 Renovare integrată (consolidare seismică 
și renovare energetică moderată) a Școlii 
Gimnaziale nr.1 - Corp 2, comuna Vinderei, 
județul Vaslui" finanțare PNRR 

 "Înființarea sistemului inteligent de man-
agement integrat local (tip Smart Village) în 
comuna Vinderei"

 Urmează semnarea contractului cu CNI 
pentru proiectul "Reabilitarea și moderniza-
rea infrastructurii rutiere afectate de viiturile 
din anul 2019, în comuna Vinderei, județul 
Vaslui"- 22 km de aslfat în valoare de 10 mil.
euro

În încheiere interviului acordat pentru 
Moldova Invest, primarul Ionuț GHIUR a dorit 
să reafirme faptul că localitatea Vinderei se 
află într-o continuă transformare, iar dorința 

întregii comunități este aceea ca până în 
anul 2028, investițiile realizate să readucă 

tinerii acasă.

Harta potențialului investițional din Regiunea Harta potențialului investițional din Regiunea 
de Nord–Est a Românieide Nord–Est a României

Comuna Comuna Vinderei, județul VasluiVinderei, județul Vaslui
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Comuna Stăuceni,  județul BotoșaniComuna Stăuceni,  județul Botoșani

Harta potențialului investițional din Regiunea  Harta potențialului investițional din Regiunea  
de Nord–Est a Românieide Nord–Est a României

Comuna Stăuceni, situată în Zona 
Metropolitană a Botosaniului este 
formată din satele Silistea, Tocileni, 
Stăuceni (reședința), Victoria. În lo-
calitatea natală a fostului Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist 
Arăpașu, trecut la Domnul în 2007, 
eforturile administrative de modern-
izare a comunității au produs rezul-
tate vizibile care au schimbat funda-
mental fața localității.  

 Domnule primar Epuras Cozmin Iulian, cum res-
imțiți în plan local perioada economică dificilă pe 
care o traversăm și în ce măsură aceste condiții eco-
nomice impactează asupra proiectelor comunității?

Proiectele pe care le implementăm sau pe care 
urmează să le accesăm trebuie să aibă un impact 
pozitiv la nivelul întregii comunități. Avem patru 
sate de gospodărit, iar banii trebuie alocați în mod 
echitabil, pentru a crește calitatea vieții în fiecare 
sat. Actualul context economic pune o presiune 
suplimentară pe buna gospodărire a banului 
public. 

Creșterea prețurilor, de exemplu, afectează con-
siderabil costurile de implementare a proiectelor. 
Ce putem face este să continuăm să prioritizăm 
atent lista de lucrări necesare în comunitate și să 
abordăm cu maximum de prudență proiectele 
care necesită cofinanțare din bugetul local. Astfel, 
căutăm să ducem la bun sfârșit proiectele aflate 
în derulare și să demarăm totodată noi proiecte, 
în limita posibilităților financiare și a oportu-
nităților de finanțare existente, apelând atât la 
fondurile nerambursabile disponibile în cadrul 
programelor guvernamentale de dezvoltare, cât și 
la cele europene. 
Cu alte cuvinte, ne întindem atât cât ne permite 
plapuma, evitând deocamdată împrumuturile 
bancare.

 Care ar fi cele mai importante proiecte 
pe care le-ați finalizat în ultima perioada 
de timp?

La capitolul proiectele finalizate, im-
plementate în ultimii doi ani de zile, 
evidențiem:

 Înființarea sistemului de supraveghere 
în comuna Stăuceni. Valoarea totală a 
proiectului: 100.000  euro;

 Construire Grădiniță cu program 
normal în comuna Stăuceni, județul 
Botoșani Valoarea totală a proiectului: 
643.753 lei;

 Reabilitare și modernizare Școala 
Gimnazială „Patriarh Teoctist”, sat 
Tocileni, comuna Stăuceni, județul 
Botoșani Valoarea totală a proiectului: 
561.635 lei;

 Construire Sala de sport 180 locuri 
in Sat Stauceni, com. Stauceni, Judetul 
Botosani - Valoarea totală a proiectului: 
7,5 MILIOANE lei;

 Extindere și modernizare sistem de 
alimentare cu apă în comuna Stăuceni - 
Valoarea totală a proiectului:  3.776.171 
lei;

 Modernizare drum comunal DC 
31A, km 0+000 - km 4+560, Stăuceni 
- Tocileni, comuna Stăuceni, județul 
Botoșani - Valoarea totală a proiectului: 
4.996.548 lei;

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce sta-
dii se află acestea?

Printre proiectele majore aflate în 
derulare în prezent enumerăm:

 Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale în Comună Stauceni, jud. 
Botoșani – proiect în licitație de execuție 
– Valoarea totală a proiectului -   peste 6 
mil euro – 30.168.401 lei;

 Modernizare drumuri sătești în toate 
cele 4 sate ale comunei  - Valoarea totală a 
proiectului 16.551.976 lei;

 Modernizarea și extindere rețea ali-
mentare cu apă în comuna Stauceni - 
Valoarea totală a proiectului 12.700.000  
lei;

 Modernizarea infrastructurii de ilumi-
nat public în comuna Stauceni - Valoarea 
totală a proiectului  491.004 lei;

 Modernizarea  și reabilitarea în ve-
derea eficienței energetice și reducerea 
emisiilor de gaze, cu efect de seră a Școlii 
cu clasele I – IV, Sat Victoria, Comuna 
Stauceni  - Valoarea totală a proiectului  
615.140 lei;

 Achiziție mobilier urban inteligent 
în comună Stauceni - Valoarea totală a 
proiectului  738.405 lei;

 Achiziție bulodexcavator - Valoarea to-
tală a proiectului  738.405 lei;

 Achiziție echipamente pentru sa-
lubrizare și întreținerea mediului  - 
Valoarea totală a proiectului   - 633.966 
lei;

 Putem discuta si despre proiecte de 
viitor?

Ne dorim să finalizăm toate modern-
izarile menționate anterior și totodată 
să accesăm alte programe în funcție de 
necesități la momentul respectiv. Este 
necesar să fim într-o continuă dezvoltare.

BOTOȘANI



M
O

LD
O

V
A

 IN
V

E
S

T  •
 O

C
TO

M
B

R
IE

57

comuna Marginea”;
 „Amenajare depozit de materiale pentru pri-

mărie în zona Blasciuc, comuna Marginea, jude-
țul Suceava”;

 „Extindere corp clădire Școala Gimnazială 
Nr. 2 Marginea, județul Suceava”,  cu amenajare 
grupuri sanitare;

 „Extindere corp clădire Școala Gimnazială 
Nr. 3 Marginea, județul Suceava”,  cu amenajare 
grupuri sanitare.

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

 „Extindere rețea electrică aeriană de iluminat 
public și montare corpuri de iluminat în comu-
na Marginea, județul Suceava”;

 „Amenajare apărări de maluri în zona amonte 
pod Moară Bacală și în zona aval Punte Cimitir, 
mal drept pârâu Sucevița, în comuna Marginea, 
județul Suceava”;

 O investiție extrem de importantă pentru 
comună o reprezintă realizarea lucrărilor de 
modernizare prin betonare a 10,3 km drumuri 
comunale, lucrare ce urmează a fi finalizată anul 
acesta.

 Un obiectiv început de foarte mulți ani și care 
s-a derulat cu greutate este reabilitarea așeză-
mântului cultural din comună – Căminul cul-
tural Marginea – obiectiv pe cale să se finalizeze 
în acest an. Obiectivul de investiții se derulează 
prin Compania Națională de Investiții S.A. 

 În decembrie 2020 am depus în cadrul POIM 
2014-2020, în parteneriat cu UAT Comuna 
Horodnic de Sus, cererea de finanțare pentru 
proiectul ”Dezvoltarea unei rețele inteligente 
de distribuție a gazelor naturale în comune-
le Marginea și Horodnic de Sus din județul 
Suceava”

 La Agenția Fondului pentru Mediu am de-
pus două cereri pentru obținerea finanțării prin 
Programul privind creșterea eficienței energetice 
și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice pentru obiectivele de investiții 

 În cadrul Programului Național de investiții 

”Anghel Saligny” am depus două cereri de finan-
țare pentru "Modernizare drumuri de interes lo-
cal și pod Șoarec din comuna Marginea, județul 
Suceava" -valoare totală obiectiv: 13.558.927 lei 
și ”Modernizare infrastructură rutieră în co-
muna Marginea, județul Suceava – obiectul 2 
– Construcție pod Vasilovschi-Moldovan” 

 La Compania Națională de Investiții (C.N.I.) 
– am depus o solicitare de obținere a finanțării 
pentru ”Construire și dotare dispensar medical 
uman, sat Marginea, comuna Marginea, jude-
țul Suceava”.  

 Am depus în cadrul Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta 
10 – Fondul local, două cereri de finanțare 
pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General 
al Comunei Marginea, județul Suceava” și 
”Reabilitare și eficientizare energetică sediu 
Primărie comuna Marginea”. 

 A fost semnat contractul de achiziție publică 
de servicii de înregistrare sistematică a imobile-
lor în sistemul integrat de cadastru și carte fun-
ciară în Comuna Marginea, județul Suceava. 

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?

În primul rând trebuie să asigurăm fondurile 
necesare pentru finalizarea investițiilor în deru-
lare și mai apoi să găsim soluții pentru imple-
mentarea unor noi proiecte. 
Totuși, avem în vedere derularea unor investiții 
pentru comunitate, cum ar fi:

 Construirea și dotarea unei baze sportive și de 
agrement;

 Înființarea unei piețe agroalimentare mo- 
derne;

 Materializarea și amenajarea traseelor turisti-
ce Marginea - Pietrele Muierii – Pleșa

 Înființarea unui parc fotovoltaic prin care să 
ne asigurăm necesarul de energie pentru institu-
țiile publice și iluminat public.

Toate aceste investiții sperăm să le implementăm 
cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană.

Comuna suceveană Marginea este un 
renumit centru de artă populară, cunos-
cut îndeosebi pentru ceramica neagră ce 
se produce aici. Îndeletnicirea olăritului 
are tradiții vechi în localitate. Aici se mo-
delează manual lutul argilos în scopul 
fabricării vaselor cu întrebuițare casnică 
pentru gătit sau pentru prelucrarea lap-
telui și diverse alte forme ornamentale. 
Ceramica produsă aici este unică pe 
plan internațional prin culoarea neagră 
rezultată în urma arderii, precum și prin 
modelarea unor forme specifice tradițio-
nale. În localitate mai există și acum case 
de locuit care păstrează o arhitectură cu 
o vechime de mai mult de 100 de ani.

 Domnule primar Gheorghe LAZĂR, cum s-a re-
simțit la Marginea această perioada economică 
dificilă pe care o traversăm? 

Inflația, scumpirea materialelor și a carburan-
ților influențează direct și în sens negativ in-
vestițiile aflate în derulare la nivelul comunei 
Marginea. Astfel, avem cheltuieli foarte mari cu 
facturile de energie electrică, iluminat public, 
încălzire sediu primărie și prestări servicii pentru 
colectare și depozitare deșeuri menajere.
Cheltuielile au crescut cu cel puțin 500.000 lei 
față de anii precedenți raporându-ne la faptul că 
la nivelul comunei colectarea taxelor și impozite-
lor este aceeași ca în anii trecuți.

La capitolul investiții s-a reușit finalizarea urmă-
toarelor obiective de investiții:

 „Amenajare parc – zonă de agrement, in co-
muna Marginea, județul Suceava”;

 „Construire magazie la Grădinița cu program 
prelungit, comuna Marginea, județul Suceava”;

 „Înființare cale de acces (podeț) peste pâ-
râul Havriș, zona ”Sfîrnaciuc” din comuna 
Marginea, județul Suceava”;

 „Lucrări de excavare, nivelare, terasare și ta-
luzare, în zonele limitrofe cursurilor de apă din 

SUCEAVA

Harta potențialului investițional din  Harta potențialului investițional din  
Regiunea de Nord–Est a RomânieiRegiunea de Nord–Est a României

Comuna Marginea, județul SuceavaComuna Marginea, județul Suceava
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 Domnule Primar Nistor Dumitrache, pentru 
că portofoliul de proiecte administrative al 
Iveștiului este unul consistent, am dori să intrăm 
direct în prezentarea acestora. Care ar fi cele 
mai importante proiecte pe care le-ați finalizat în 
ultima perioada de timp?

  „Modernizare străzi (drumuri săteşti), 
modernizarea căminului cultural Georgeta 
Ioan, construirea unui centru de asistenţă 
copii după programul şcolar, achiziţionarea 
de costume populare şi instrumente muzicale 
în vederea promovării ansamblului folcloric 
„Rapsozii Iveştilor” şi achiziţionarea de utilaje 
şi echipamente pentru serviciul public local” 
Valoarea proiectului a fost de 2.500.000 euro 
fără TVA. 

  “Alimentare cu apă şi amenajare poduri şi 
podeţe în localitatea Iveşti, comuna Iveşti, 
judeţul Vaslui” -  finanțat prin Programul 
naţional de dezvoltare locală (PNDL I). 
Valoarea proiectului a fost de 3.877.000 lei.

  “Amenajare teren de joacă pentru copii în 
comuna Iveşti, judeţul Vaslui” – finantat din 
bugetul local  cu o valoare totală de 347000 lei.

  „Achiziționare autovidanjă în vederea dotării 
Serviciului voluntar pentru situații de urgență 
din comuna Ivești, județul Vaslui” . Valoarea 
proiectului a fost de 76.000 euro fără TVA.

  “Modernizare străzi în comuna Ivești, județul 
Vaslui”  finanțat prin Programul naţional 

de dezvoltare locală (PNDL II). Valoarea 
proiectului a fost de 5.340.569 lei. În cadrul 
proiectului s-au contruit 4,16 Km strazi 
asfaltate.

  „Construire grup sanitar, bazin vidanjabil și 
camera tehnică în cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 
Ivești” -  finanțat din bugetul local . Valoarea 
proiectului fiind de 936.091 lei. 

  „Înființare sistem de supraveghere video a 
localității Ivești, comuna Ivești, județul Vaslui  
finanțat din bugetul local . Valoarea proiectului 
fiind de 326.085 lei.  

  ”Rețea de internet Wi-Fi”  finanțat din 
bugetul local . Valorea proiectului este de 
100.000 lei.

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se 
află acestea?

 Modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă a localității Ivești, cu o valoare totală de 
2.731.552,00 lei. 
Investiția constă în: construirea unui Rezervor 
de înmagazinare apă cu o capacitate utilă a 
rezervorului de 100 mc; montarea a două stații 
de tratare apă brută, cu reglare automată a dozei 
de clor; construirea a două puțuri forate cu o 
adâncime de 120-150 ml; construirea a două 
rezervoare tampon de 10 mc; construirea a două 
Stații de pompare apă; Rețeaua de aducțiune 
apă brută; Rețeaua de distribuție apă potabilă; 
Hidranți exteriori de incendiu.

 Modernizare străzi în satul Ivești. În cadrul 
proiectului se vor asfalta străzi în satul Ivești 
cu o lungime totală de 3100 m. Proiectul este 
finanțat prin Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” – cu o valoarea totală de 
6.500.000 lei.
În prezent ne ocupăm de întocmirea studiului 
de fezabilitate și obținerea avizelor conform 
certificatului de urbanism.

 „Construirea unor componente la 
infrastructura rutieră existentă – acostamente 
din beton, rigole și șanțuri betonate și asigurarea 
scurgerii apelor pe drumurile (străzile) publice 
din interiorul satului Ivești, comuna Ivești, 
județul Vaslui”. Proiectul este finanțat prin 
Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny” – cu o valoarea totală de 4.603.033,08  
lei.
În prezent ne ocupăm de întocmirea studiului 
de fezabilitate și obținerea avizelor conform 
certificatului de urbanism.

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe 
acest fundal de impredictibilitate?"
Desigur! Pentru viitor ne-am propus realizarea 
următoarelor proiecte:

 Realizarea aductiunii de gaze naturale;
 Înfiinţarea sistemului de canalizare (staţie de 

epurare şi reţea canalizare) ape uzate în comuna 
Iveşti”;

 Extinderea sistemului de supraveghere video 
a localității Ivești;

Harta potențialului investițional din Regiunea de Harta potențialului investițional din Regiunea de 
Nord–Est a RomânieiNord–Est a României

Comuna Comuna Ivești, județul VasluiIvești, județul Vaslui
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Sadova este o comună în județul Suceava, 
Bucovina, România, formată numai din satul 
de reședință cu același nume.

Așezat în partea de vest a județului Suceava, 
spațiul geografic al comunei Sadova se su-
prapune peste bazinul hidrografic al pârâu-
lui Sadova, afluent al râului Moldova, fiind 
situat în marea subunitate flzico-geografică 
a Obcinelor Bucovinei, subunitate bine indi-
vidualizată în nord-estul Carpaților Orientali.

Comuna Sadova este o comună care îți reți-
ne atenția datorită frumuseții unice a acestor 
meleaguri, a oamenilor prietenoși, ospitali-
eri, care păstrează cu multă migală tradițiile 
locului. Din dragoste pentru portul popular, 
realizat de meșterii populari de excepție din 
această zonă, bisericile sunt pline de credin-
cioși îmbrăcați în costume naționale de o fru-
musețe deosebită. 

În ciuda faptului că Sadova reprezintă o co-
munitate relativ restrânsă, aceasta este una 
dezvoltată datorită implicării în mod activ și 
continuu a administrației publice locale. În 
acest context, putem aprecia că infrastruc-
tura rutieră a fost pe primul plan în promo-
varea și dezvoltarea turistică a acestei zone, 
precum și alte proiecte de interes local.

 Domnule primar Mihai CONSTANTINESCU - OTCU, 
care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe care le-
ați finalizat în ultima perioada de timp?

 Execuție și extindere rețea gaze naturale presiu-
ne redusă subterană, în comuna Sadova;

 Alimentare cu apă în comuna Sadova, județul 
Suceava și construire branșamente sistem ali-
mentare cu apă;

 Modernizarea DC 88 Sadova, zona Holohoșca 
și zona Hârne și lucrări de întreținere și reabilita-
re drumuri comunale;

 Reparații exterioare și gard de împrejmuire 
Școala Gimnazială Sadova;

 Lucrări de pavare și împrejmuire cu gard, curte 
interioară Dispensar Medical Sadova;

 Ce proiecte aveți în derulare și în ce stadii se află 
acestea?

 Lucrări de înlocuire șarpantă din lemn se-
diu administrativ, în comuna Sadova, judeţul 
Suceava;

 Modernizarea drumului comunal centru și 
trotuare din pavaj, în comuna Sadova, judetul 
Suceava;

 Modernizare drumuri comunale DC 88C si 
DC 88D în comuna Sadova, județul Suceava;

 Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public, 
în comuna Sadova, județul Suceava;

 Extindere rețea gaze naturale presiune redusă 
subterană, în comuna Sadova;

 Domnule Primar, se discută tot mai mult des-
pre metode prin care să determinăm turiștii să își 
petreacă mai multe zile de concediu în frumoasele 
locații turistice ale țării noastre. În mod particular, în 
Bucovina se încercă creșterea gradului de înnoptare 
de la 2,5 la peste 5 nopți. Una dintre cele mai efici-
ente metode în atingerea acestui obiectiv este cu 
siguranță organizarea evenimentelor. În acest sens, 
ce evenimente regăsim la Sadova?

La nivelul localității Sadova există mai multe eve-
nimente culturale menite să scoată în evidență 
atât frumusețea portului popular cât și frumu-
sețea tradițiilor din această zonă. Așadar, cel mai 
așteptat eveniment de către locuitorii comunei 
Sadova este „Balul Gospodarilor” organizat la 
începutul fiecărui an în luna martie.
Tot aici, amintim și de organizarea evenimen-
telor ”Zilele Comunei Sadova” și Festivalul 
”Cântecului Popular Maria Surpat – Mina 
Pâslaru”, ambele organizate în luna septembrie 
a fiecărui an, evenimente ce reprezintă un motiv 
de sărbătoare atât pentru locuitori cât și pentru 
turiștii interesați de valorile culturale existente în 
localitatea noastră.

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est a 
RomânieiRomâniei
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pădure asigură și producţia de plante 
medicinale şi fructe de padure. 
Pădurile au făcut posibilă înființarea 
unor ateliere de mică tâmplărie, 
fabrici de mobilă şi profile de lemn. 
Mai mult decât atât, locuitorii au 
fructificat existența suprafețelor mari 
de păduri, fânețe și pășuni, printre 
prioritățile lor numărându-se acum 
creşterea animalelor şi valorificarea 
produselor animaliere şi ale pădurii.

Poziţia geografică  şi frumuseţea 
peisajului fac din comuna Poiana 
Stampei una dintre atracţiile turistice 
din zona Bucovinei. Mai mult decât 
atât, aici se află Rezervaţia Naturală 
„Tinovul Mare”, unică în ţară.

Balul Gospodarilor, 
etalon al tradiției

Dat fiind că are atâtea mici afaceri, 
Primăria Poiana Stampei a decis 
să își arate recunoștința față de 
proprietarii acestora, organizând 
Balul Gospodarilor. Evenimentul are 
loc înaintea Postului Paștelui, fiind 
o ocazie de etalare a frumoaselor 
costumelor populare și a gustoaselor 
preparate tradiționale.

Ziua Forestierului, 
marcată și de expoziție 

de utilaje
Edilul Viluț Mezdrea a manifestat 

un interes aparte față de utilajele 
care au fost expuse în cadrul 
evenimentului.

„Noi, ca primărie, am mai 
cumpărat utilaje. Am luat recent 

un despicător de lemne perfor-
mant, am luat un tractor de 
la Irum, cu remorcă, avem o 
gamă diversă de utilaje și ne 
bucurăm că vom vedea și altele, 
poate vom mai cumpăra ceva de 
la expozanți. Primăria Poiana 
Stampei deține 4.000 de hectare 
de pădure. Trebuie să știți că noi 
aici suntem pasionați de pădu-
re, oamenii noștri nu se feresc de 
această muncă și o fac cu plăce-
re. Avem un ocol silvic privat, 
Dorna RA, care administrează 
pădurile noastre”.

Vorbim despre o evoluție 
a sectorului și, în special, a 
companiilor mici și medii din 
mediul rural. Pentru a se pune 
la adăpost de fluctuațiile pieței, 
agenții economici au început să-
și diversifice activitatea. Astfel, pe 
lângă exploatarea și prelucrarea 
primară a lemnului au început 
să apară investiții în prelucrare 
superioară, cum ar fi: grinzi 
lamelare, CLT, case din lemn, 
brichete și peleți. 

Evenimentul „Ziua  Forestie-
rului”, organizat de ASFOR 
la Poiana Stampei, a reunit 
producători de utilaje forestiere, 
de case din lemn, panouri, ocoale 
silvice, specialiști și autorități. 
În cadrul evenimentului au avut 
loc demonstrații, prezentări de 
companii, dar și dezbateri. Nu în 
ultimul rând, a fost organizată 
spectaculoasa competiție a 
fasonatorilor mecanici în cadrul 
căreia ASFOR și-a premiat 
colaboratorii.

Comuna Poiana Stampei, Județul SuceavaComuna Poiana Stampei, Județul Suceava

Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est Harta potențialului investițional din Regiunea de Nord–Est 
a Românieia României

În perioada 30 
septembrie – 2 oc-
tombrie, Asociația 
Forestierilor din 
România – ASFOR 
a organizat, la 
Poiana Stampei, 
Ziua Forestierului. 
Primarul Viluț 
Mezdrea, el însuși sil-
vicultor, a fost gazda 
evenimentului.

Comuna suceveană Poiana Stampei nu a 
fost întâmplător aleasă ca loc de desfășurare a 
acestui eveniment, având peste 4.000 de hec-
tare de fond forestier, administrate de un ocol 
silvic privat. În plus, locuitorilor din zonă le 
place munca la pădure.

Comuna Poiana Stampei se află la hotarul 
dintre Moldova şi Ardeal, fiind menționată 
documentar încă din anul 1593, perioadă 
marcată de domnia lui Aron Vodă.

Sectorul forestier reprezintă 
motorul comunei

Peste 73% din suprafaţa totală a comunei 
Poiana Stampei este reprezentată de păduri şi 
alte terenuri cu vegetaţie forestieră. Zonele de 
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HUSQVARNAHUSQVARNA va lansa primele  va lansa primele 
motoferăstraie cu mânere încălzite motoferăstraie cu mânere încălzite 
pentru arboricultoripentru arboricultori

T540i XP® G și 540i XP® G vor fi puse în vânzare în al doilea 
trimestru al anului 2023
Despre Husqvarna T540i XP® G și 540i XP® G 
Performanță de tăiere: clasa 40cc
Mânere încălzite
Interfață utilizator: digitală, inclusiv indicator de nivel de ulei
Greutate: 2,5 / 2,9 kg (fără acumulator și echipament de tăiere)
Utilizare pe orice vreme: da
Sistem de acumulatori: platformă pentru acumulatori Husqvarna 36V
Conectivitate: Bluetooth® și Husqvarna Fleet Services™

 
Despre Husqvarna

Husqvarna este un brand din cadrul Husqvarna Group. Din 1689, Husqvarna a fabricat 
produse de înaltă performanță și a livrat inovații care au schimbat industria, cum ar fi 
sistemul anti-vibrații LowVib®și frâna automată de lanț pentru motoferăstraie, precum 
și mașini robotizate de tuns gazon. Astăzi, Husqvarna oferă o gamă largă de produse 
electrice de înaltă performanță pentru exterior, pentru parcuri, pădure și grădină și 
reprezintă unul din lideri în domeniile cheie: motoferăstraie, trimmere, tractoare Rider 
și mașini robotizate de tuns gazon. Produsele Husqvarna sunt vândute în peste 100 de 
țări, în principal prin distribuitori.

 

Despre Husqvarna Group
Husqvarna Group este un producător lider mondial de produse pentru exterior și 

soluții inovatoare pentru îngrijirea pădurilor, parcurilor și grădinii. Produsele sale in-
clud motoferăstraie, trimmere, roboți de tuns gazon, tractoare Rider și altele. Grupul 
este, de asemenea, liderul european în produse de irigare a grădinii și un lider global în 
echipamente de tăiere și unelte diamantate pentru industria construcțiilor și a pietrei. 
Produsele și soluțiile grupului sunt vândute sub mărci precum Husqvarna, Gardena, 
McCulloch, Flymo, Zenoah și Diamant Boart prin distriuitori și retaileri către consuma-
tori și profesioniști din peste 100 de țări. Vânzările nete în 2020 s-au ridicat la 42 de 
miliarde de SEK, iar Grupul are aproximativ 12.400 de angajați în 40 de țări.

Pentru confort și perioade mai lungi de lucru în condiții de 
frig, Husqvarna va oferi motoferăstraie cu mânere încălzite, 
pe acumulator, destinate profesioniștilor în arboricultură. De 
asemenea, va fi adăugat un senzor de ulei pentru lanț, care va 
îmbunătăți performanța utilajului. Aceste caracteristici vor fi incluse 
la motoferăstraiele Husqvarna T540i XP® G cu mâner superior și 540i 
XP® G cu mâner posterior.

Profesioniștii în îngrijirea arborilor lucrează la înălțime mai 
mare, pentru perioade lungi de timp și în diferite condiții de 
vreme. Mânerele încălzite ale utilajelor le fac munca mult mai 
confortabilă și îi ajută să-și mențină concentrarea asupra sarcinii 
chiar și în condiții de îngheț sau ploaie. Acest lucru era posibil 
anterior doar la motoferăstraiele pe benzină, dar în curând va fi 
posibil și la motoferăstraiele electrice Husqvarna T540i XP® G 
și 540i XP® G. Ambele modele pot oferi putere și performanță 
echivalente celor pe benzină.

Un avantaj al motoferăstraielor electrice, fără cabluri, este 
întreținerea minimă și zgomotul redus. Noile modele vor 
notifica automat utilizatorii când uleiul de lanț este scăzut și 
necesită reumplere. Acest lucru va îmbunătăți performanța 
și timpul de funcționare, prevenind deteriorarea utilajului și 
întreținerea suplimentară.

Motoferăstraiele cu mâner superior și cu mâner posterior sunt 
ideale pentru diferite tipuri de utilizări și au fost deja clasificate 
pentru a funcționa pe vreme dificilă. Noile upgrade-uri le fac și 
mai convenabile și versatile, indiferent dacă este frig afară sau 
dacă vă aflați în vârful unui copac sau pe pământ. Rezultatul este 
un ferăstrău cu lanț robust, care poate face față condițiilor grele 
de lucru ale arboricultorilor.

Manevrare ușoară și ergonomie excelentă
Poziția de lucru a unui profesionist în îngrijirea arborilor poate 

fi la 20 de metri în aer, în nacelă sau pe sol. În astfel de condiții, 
este nevoie de un motoferăstrău versatil, ușor de manevrat și care 
poate efectua tăieturi dificile.

Datorită tehnologiei acumulatorilor de la Husqvarna, 
manevrabilității și ergonomiei, atât T540i XP® G, cât și 540i 
XP® G pot tăia trunchiuri și ramuri groase, fiind în același 
timp suficient de rapizi pentru sarcini mai mici. 540i XP® G cu 
mâner posterior este un motoferăstrău universal, ideal pentru 
muncă la sol.

Ambele modele sunt dotate cu o interfață ușor de utilizat 
pentru un control rapid, iar starea acumulatorului este ușor 
vizibilă. Motorul electric nu produce emisii directe și poate fi 
pornit și oprit prin simpla apăsare a unui buton. Alte beneficii 
includ niveluri scăzute de vibrații care duc la o presiune mai mică 
asupra corpului utilizatorului.
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Din 2017 ați condus Casa Județeană de Pensii 
Botoșani, iar din mai 2022 ați preluat conduce-
rea Agenției Naționale pentru Plăti și Inspecție 
Socială, instituție din subordinea Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale, o instituție 
de importantă majoră, care gestionează plata 
tuturor beneficiilor de asistență socială din 
România.

 Cum ați perceput această schimbare de la nivel 
județean (local), la nivel central?

Am condus timp de cinci ani Casa Județeană 
de Pensii din Botoșani și pot să va spun că am 
realizat multe lucruri importante acolo. M-am 
bucurat să am alături  o echipa de funcționari  
performantă, care a înțeles că scopul meu pri-
mordial este acela de a veni în sprijinul cetă-
țeanului, și mai ales a celor care au muncit o 
viață, iar acum sunt îndreptățiți să se bucure de 
atenția și sprijinul nostru. Tot ceea ce a însem-
nat lista mea de priorititati la nivel instituțional 
s-a transformat, cu ajutorul colegilor mei, în re-
zultate concrete.
Propunerea de a veni la București, în calitate 
de Director General, pentru a conduce una 
dintre cele mai importante instituții din sub-
ordinea Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale, mai exact Agenția Națională pentru 
Plăti și Inspecție Socială, m-a onorat și în egală 
măsură m-a determinat să îmi dezvolt un plan 
de management pe măsura anvergurii activită-
ții acestei instituții. Agenția Națională pentru 
Plăti și Inspecție Socială se află în subordinea 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 
și are la rândul său în subordine 42 agenții 
teritoriale, inclusiv Agenția pentru Plăți și 
Inspecție Socială a Municipiului București. 
Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție 
Socială administrează peste 20 de beneficii de 
asistență socială acordate mai multor categorii 
de persoane: copii/familie, persoane aflate în 
dificultate sau risc de excluziune socială, vârst-
nici, persoane cu dizabilități, persoane fizice 
și juridice beneficiare de indemnizație sprijin 
COVID 19, beneficiari ai Decretului Lege nr. 
118/1990.
Este o provocare să conduci o instituție care 
gestionează un buget de aproximativ 2% din 
PIB, un număr mediu de peste 6 milioane de 
beneficiari, cu o medie lunară de peste 2 mili-
arde lei, fapt ce subliniază amploarea și comple-
xitatea activității instituției pe care o conduc.

 Ați identificat necesitatea abordării diferite, în 
ceea ce privește managementul instituției la nivel 
central, față de managementul unei instituții de la 
nivel local?

De regulă știm cu toții că funcțiile manage-
mentului sunt aceleași pentru orice tip de 

organizație, dar într-adevăr diferă 
mult resursele pe care le ai la înde-
mână, tipul de activitate și anvergura 
acesteia. Evident că din punct de ve-
dere managerial, acum, ca director 
general al ANPIS, am în directă coor-
donare și control agențiile teritoriale 
din cele 41 de județe, plus Agenția 
pentru Plăți și Inspecție Socială a 
Municipiului București, aspect care 
mă determină să am un plan de mana-
gement extrem de riguros.
În acest context, abordarea de mana-
gement pe care mi-am propus-o este 
una integrat. Pe de o parte, asigurarea 
efectuării la timp a plătii tuturor be-
neficiilor de asistență socială, care nu 
sunt puține la număr. Pe de altă parte, 
interesul față de introducerea unor 
elemente de inovare, care să asigure 
comunicarea eficientă cu beneficiarii 
noștri și soluționarea problemelor 

acestora. Consider că orice organizație 
publică trebuie să fie o instituție vie, 
transparență, deschisă către cetățean 
și în continuă dezvoltare. De aceea mă 
preocupă permanent implementarea 
unor proiecte de maximă importan-
ță pentru domeniul asistenței sociale 
din România. La acest moment, în 
instituția pe care o conduc, există, în 
diferite stadii de implementare, pa-
tru proiecte cu finanțare din fonduri 
europene, aferente exercițiului finan-
ciar 2014-2020. Preocuparea de mo-
dernizare a instituției este continuă 
și față de noile oportunități care vin 
prin noul exercițiu financiar 2021-
2027, dar și din Planul Național de 
Redresare și Reziliență.

 Cum apreciați necesitatea introduce-
rii instrumentelor de digitalizare în insti-
tuția publică?

Cristina ANTON, un profesionist în Cristina ANTON, un profesionist în 
conducerea ANPIS din cadrul Ministerului conducerea ANPIS din cadrul Ministerului 
Muncii și Solidarității SocialeMuncii și Solidarității Sociale
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În primul rând, vreau să amintesc faptul că agenția 
pe care o conduc (ANPIS) este prima instituție din 
sectorul public care a intuit utilitatea digitalizării, 
prin implementarea unui proiect revoluționar pri-
vind procesarea automatizată a solicitărilor pentru 
acordarea indemnizației de sprijin COVID, cu 
ajutorul roboților software. Acest sistem inovativ 
a înlocuit prelucrarea manuală a unei cereri care 
dura 15 minute, cu un robot care procesează 100 
de cereri/oră. Din punctul meu de vedere, digi-
talizarea instituției publice, la orice nivel, este o 
prioritate de grad zero. Cred că aceasta este una 
dintre cele mai importante provocări aparute în 
pandemie, când aproape toate serviciile publice au 
fost mutate în mediul online. Lecția învățată are o 
singură concluzie și anume că aceasta este cea mai 
eficientă cale de răspuns la solicitările beneficiari-
lor pentru care trebuie, în orice situație, să fim pre-
gătiți să oferim servicii publice de calitate.
Digitalizarea este extrem de importantă, fiind un 
mijloc prin care instituția publică reacționează po-
zitiv la cerințele cetățeanului, dar nu este un scop 
în sine. Acest aspect conduce la ideea de a optimiza 
toate acțiunile pentru a deveni o instituție publică 
eficientă, cu costuri reduse și cu o calitate foarte 
bună a actului administrativ pentru cetățean. 
Categoric că în spatele procesului de digitalizare 
stau modificări ale fluxurilor de lucru, proceduri 
interne, corelări cu prevederile legale în vigoare, 
uneori și schimbări legislative necesare, aspecte 
care, aparent, fac destul de greoi procesul, dar nu 
imposibil.
Digitalizarea serviciilor publice va contribui și la 
reducerea timpilor de răspuns la solicitările benefi-
ciarilor, la creșterea eficienței de procesare a dosa-
relor în vederea punerii în plata, dar și la gestiona-
rea documentelor și  informațiilor, asigurând, în 
același timp, securitatea datelor. 
De asemenea consider că premisele schimbării 
aduse de digitalizare ar trebui văzute din ambele 
sensuri, atât din partea deschiderii instituției pu-
blice, dar și din partea cetățeanului care va trebui 
să dezvolte o înțelegere mult mai mare cu privire 
la utilizarea instrumentelor de digitalizare, atunci 
când solicită un drept de asistență socială care i se 
cuvine. Din această perspectivă comunicarea cu 

cetățenii reprezintă un deziderat foarte 
important în ceea ce privește utilizarea, 
din ce în ce mai pregnantă, a instru-
mentelor de digitalizare în oferirea de 
servicii de calitate în domeniul asisten-
ței sociale.

 Ce acțiuni concrete de digitalizare ați 
întreprins la nivelul agenției pe care o 
conduceți?

Așa cum am amintit mai sus, la nivel 
instituțional avem în implementare 
procese de digitalizare funcționale, 
cererile pentru indemnizația COVID 
sunt în continuare procesate de ro-
boți software, lucrăm cu primăriile 
prin intermediul platformelor puse la 
dispoziție prin Agenția de Digitalizare 
a României și suntem parte a platfor-
mei informatice paneuropeană EESSI 
(Schimbul Electronic de Informații 
privind Securitatea Socială) care a de-
venit operațională în România. De ase-
menea, avem în implementare un pro-
iect de digitalizare a instituției, finanțat 
din PNRR, care vizează creșterea ca-
pacității administrative a ANPIS prin 
digitalizarea și gestionarea proceselor 
de acordare a tuturor beneficiilor de 
asistență socială, precum și a capacității 
de reacție rapidă în situații de criză.

 Care sunt, pe viitor, direcțiile de dez-
voltare din perspectiva digitalizării pentru 
instituția pe care o conduceți ?

Perioada următoare va aduce cu sigu-
ranță o continuare a procesului de digi-
talizare deja început. Nu există cale de 
întoarcere. În acest sens voi continua cu 
implementarea proiectelor care vizează 
digitalizarea instituției, pregătirea per-
sonalului din această perspectivă, dar și 
o informare adecvată a beneficiarilor cu 
privire  la toate aspectele legate de acest 

proces complex al digitalizarii insti-
tuției publice. Așa cum aminteam și 
mai devreme, preocuparea mea pen-
tru atragerea de fonduri europene în 
vederea digitalizării instituției publice 
va continua și pentru noul exercițiu 
financiar 2021-2027. Pentru asta, 
am alături echipa, dar și susținerea 
Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale pentru a continua acest pro-
ces atât de necesar pentru sectorul de 
asistență socială din România. 

Digitalizarea este, într-adevăr, cheia 
de boltă a viitorului foarte apropiat, 
însă omul, aflat în spatele oricărui 
proces de (r)evoluție tehnică, este acea 
parte a soluției fără de care rezultatul 
nu poate fi complet. De aceea, cred în 
eficiența echipei de profesioniști de la 
toate nivelele. Să nu uităm că în spa-
tele oricărui echipament electronic 
și software complicat stă omul. Am 
așadar în vedere ca prioritățile mele 
și valorile în care cred să fie continuu 
armonizate pe câteva direcții:  

 respect și servicii de calitate pentru 
cetățean și nevoile sale, pentru că, în 
cele din urmă, pentru el lucrăm;

 riguros cu agenda publică a minis-
terului, pentru că suntem parte din 
puzzle-ul administrației, care trebuie 
să funcționeze sincronizat, ca un me-
canism interconectat;

 cu echipa mare cu care lucrez – deși 
a devenit un clișeu să afirmi că cea 
mai valoroasă resursă a unei organi-
zații sunt oamenii, acest lucru este 
încă adevărat. Cred însă că oamenii 
au nevoie să fie organizați într-un 
fel care să le ofere posibilitatea să se 
împlinească prin munca lor și să-și 
atingă potențialul - atât pentru ei cât 
și pentru organizație, pe direcția mo-
dernizării, creării de noi instrumente 
și folosirii eficiente a resurselor de care 
dispunem.
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unei „stări de bine”, la nivel micro, a  
fiecăruia dintre noi, parte importantă în 
descoperirea și dezvoltarea economică a 
turismului ca întreg. 
Potrivit acestuia, „Gala Turismului 
«Descoperă Nord-Est» reprezintă un 
moment foarte bun pentru promova-
rea inclusiv a destinațiilor mai puțin 
cunoscute de către agențiile de turism 
și de către reprezentanții mass-me-
dia din Suceava, Neamț, Bacău, 
Botoșani, Iași și Vaslui. 
Turismul reprezintă un rezultat al 
colaborării tuturor factorilor privați 
și publici care au un respect pentru 
tradiții, cultură și patrimoniul na-
tural. Bucovina este un bun exemplu 
pentru dezvoltarea turismului in-
tegrat și poate fi un model de urmat 
pentru organizațiile de management 
al destinației”.

Președintele Consiliului Județean 
Suceava, Gheorghe Flutur, gazdă a 
evenimentului, a adus un frumos elogiu 
potențialului zonei (în condițiile în care 
aceasta are nu mai puțin de opt obiec-
tive incluse în Patrimoniul Mondial 
UNESCO), menționând faptul că acesta 
obligă la o creștere economică inteligen-
tă, prin turismul integrat: „Bucovina 
– pol de dezvoltare turistică repre-
zintă obiectivul asumat de județul 
Suceava pentru un turism integrat 

care să genereze o creștere economică 
inteligentă. Suntem un județ care, cu 
un război la graniță, tot am reușit să 
atragem 500 mii de turiști dornici 
să vină către tradiții, evenimente și 
gastronomie excepționale. Moștenirea 
culturală și patrimoniul UNESCO, 
parteneriatul cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților și investițiile 
private și publice în infrastructura 
turistică din ultimii 10 ani ne-au 
adus avantajul de a construi o ofertă 
competitivă la nivel european. Acum, 
tot împreună trebuie să găsim răs-
punsul la întrebarea cum vom reuși 
să convingem turiștii, indiferent de 
unde vin, să își extindă șederea de la 
2 zile, la 6-7 zile, iar proiectul Poiana 
Bucovinei din Munții Rarău sper să 
fie una dintre atracțiile decisive”.
Președintele CJ, Gheorghe Flutur, a 
menționat perioada grea traversată de 
sectorul turismului, cu atât mai mult în 
condițiile pandemiei de COVID-19 și 
conflictului armat de la graniță, motiv 
pentru care se impune identificarea de 
soluții punctuale pentru această ramură 
de importanță deosebită pentru econo-
mia națională.
De asemenea, acesta a adus în discuție 
faptul că Suceava este a treia destinație 
turistică din România, ca și număr de lo-
curi de cazare, cererea fiind deosebit de 
mare în acest sens, fapt care obligă ofici-
alitățile la dezvoltarea infrastructurii, la 

Gura Humorului, colțul de rai al Bucovinei, 
a găzduit cea de-a VIII-a ediție a Galei 
Turismului „Descoperă Nord-Est”

La finalul lunii septembrie, în perioada  22– 24.09.2022, 
orașul Gura Humorului, simbol al Bucovinei, locali-
tate atestată încă de pe vremea lui Ștefan Cel Mare și 
„epicentru” al turismului din Moldova, a avut onoarea 
de a găzdui Gala Turismului „Descoperă Nord-Est”, 
ediția a VII-a, eveniment organizat de Agenția pen-
tru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul 
EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional 
de Studii Nord-Est.
Consiliului Județean Suceava, principalul partener al 
evenimentului, i s-au alăturat Asociaţia de Ecoturism 
Ţara Dornelor (AETD), Asociația Ținutul 
Zimbrului, Asociația Valea Bistriței, Asociația 
Culturală Euro-Est Alternativ și mulți alții, dar și 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Dezbaterile primei zile ale conferinței „Descoperă 
Nord-Est”, având ca principal subiect susținerea tu-
rismului zonei Moldovei și turismului românesc în 
general, au fost deschise prin alocuțiunea domnului 
Vasile Asandei, Directorul General al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est și discursul domnului 
Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean 
Suceava.

Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, a 
menționat faptul că „regiunea Nord-Est este o regiune 
mare și frumoasă, cu un potențial turistic bun”, care 
însă necesită îmbunătățiri continue în ceea ce privește 
măsurile ce trebuie implementate, în viitorul apropiat, 
în turismul integrat din Moldova.
De asemenea, domnia sa a amintit faptul că „Descoperă 
Nord-Est” este un brand inspirat din exemplul Statelor 
Unite ale Americii, în speranța creării și perpetuării 

REGIUNEA MOLDOVEI
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organizare integrată și la creșterea numărului de 
evenimente, înspre atragerea de vizitatori. 
Potrivit lui Gheorghe Flutur, în baza date-
lor existente, județul Suceava a înregistrat, 
în anul 2022, jumătate de milion de turiști, 
ceea ce demonstrează interesul crescut pen-
tru turismul cultural, religios, gastronomic 
și nu numai din Bucovina.

În cadrul evenimentului, Ministrul Antrepre-
noriatului și Turismului, Constantin-Daniel 
Cadariu, a vorbit despre modalitățile de relan-
sare a turismului, „domeniu strategic al econo-
miei românești”, menționând faptul că acesta 
înregistrează un potențial major de creștere eco-
nomică, pentru care este obligatorie depunerea 
de eforturi comune, susținute, atât din partea 
domeniului public, cât și a celui privat.
Ministrul a punctat faptul că România are un 
potențial turistic extraordinar, din păcate nu 
suficient pus în valoare, în condițiile în care INS 
a venit, în anul 2019 (an de vârf al turismului 
din țară), cu date conform cărora ponderea tu-
rismului românesc în PIB era de 2,9%, față de 
10% la nivel european.
Astfel, potrivit domniei sale, „România are o 
diversitate foarte mare a tipurilor de turism. 
Este un argument puternic pentru a justifica po-
tențialul de creștere economică și de a ne aștepta 
să reprezinte 10% din PIB. Trebuie să fim conști-
enți, însă, că în ultimii 30 de ani, statul nu și-a 
atins ținta de promovare turistică a României. 
Trecutul, prezentul și viitorul turismului româ-
nesc sunt responsabilitatea, în egală măsură, 
a tuturor operatorilor privați, administrații-
lor publice locale și ministerului, Guvernului. 
Astfel, în ultimele 10 luni, am parcurs mai mul-
te etape, iar acum ne aflăm în stadiul final al 
mai multor instrumente de promovare și finan-
țare și îmi doresc ca zona Nord-Est să fie frunta-
șă în atragerea tuturor oportunităților”.

Dezbaterea a fost continuată prin acordarea cu-
vântului domnului Andrei Chistol, Secretar 
de Stat în Ministerul Culturii din Republica 
Moldova, prezent online la Gala Turismului 
„Descoperă Nord-Est”. 
Acesta a fost de părere că este nevoie de impli-
carea autorităților din ambele țări în proiectele 
de dezvoltare a turismului, în condițiile în care 
limba și cultura română sunt elementele care 
unesc cele două teritorii învecinate. 
De asemenea, oficialul a menționat rutele 
cultural-turistice comune dintre România 
și Republica Moldova, amintite anterior de 
domnul Constantin-Daniel Cadariu, respec-
tiv „Ruta meșteșugurilor artistice tradiționale 
din România și din Republica Moldova” și 
Ruta „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, 

România are o diversitate foarte mare a tipurilor de turism. Este un 
argument puternic pentru a justifica potențialul de creștere economică 
și de a ne aștepta să reprezinte 10% din PIB. Trebuie să fim conștienți, 

însă, că în ultimii 30 de ani, statul nu și-a atins ținta de promovare 
turistică a României

menționându-le drept elemente unice de îmbo-
gățire culturală.
Amintim cititorilor noștri faptul că Ruta 
„Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, care cu-
prinde obiective turistice tematice de pe teri-
toriul Republicii Moldova și al României, este 
prima rută transfrontalieră din regiune, creată 
în anul 2019, având în componență un număr 
de 29 de obiective turistice din ambele părți ale 
Prutului, legate direct de numele domnitorului.

Cu privire la necesitatea promovării celor 
12 rute culturale ale Consiliului Europei, 
i-a fost acordat cuvântul doamnei Doina 
Iacoban, Subsecretar de Stat în Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, mi-
nister care se ocupă cu gestionarea acestui 
program. 
Potrivit acesteia, programul de promova-
re a rutelor se află în plină derulare, acesta 
având termen de depunere a ofertelor data de 
30.09.2022. Aceste rute turistice și culturale 
beneficiază de un buget de 103,53 milioane de 
euro și acoperă teritoriul întregii țări.

RUTE CULTURALE 

• Ruta castelelor – 30 de obiective promovate, 
5 castele restaurate;
• Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiec-
tive promovate, 5 curii restaurate;
• Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule 
restaurate;
• Traseul gastronomiei tradiționale românești 

– 30 de obiective promovate;
• Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective 
promovate;
• Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective 
promovate, 10 biserici restaurate;
• Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de 
obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
• Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României 
– 20 de obiective promovate, 5 obiective 
restaurate;
• Ruta castrelor romane – 20 de obiective pro-
movate, 5 castre restaurate;
• Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 
cetăți restaurate;
• Refacerea peisajului cultural din Delta 
Dunării în vederea creșterii atractivității zonei 
– 30 de obiective promovate, 30 de obiective 
restaurate (gospodării);
• Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 
de obiective promovate, 150 de case tradițio-
nale restaurate din cele 20 de sate cu arhitec-
tură tradițională.

Valoarea estimată a serviciilor de promovare 
pentru cele 12 rute turistice / culturale se ridi-
că la aproximativ 10,05 milioane de euro, fără 
TVA, Investiția privind promovarea celor 12 
rute face parte din Componenta 11 – Turism 
și Cultură a Planului Național de Redresare și 
Reziliență. Obiectivul acestui demers constă în 
creșterea atractivității destinațiilor turistice se-
lectate prin dezvoltarea rutelor în discuție, din 
România, dar și crearea de noi locuri de muncă 
în turism.

”
Constantin-Daniel Cadariu,  

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului
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România - Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova

În ediția de toamnă a Moldova Invest l-am invitat la  
dialog pe Secretarul de Stat român, Adrian DUPU pentru 
a ne oferi detalii referitoare la intensificarea relației de co-
laborare dintre România și Republica Moldova pe fondul 
a două evenimente care au marcat anul 2022: izbucnirea 
războiului din Ucraina și accelerarea procesului de aderare 
a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin acorda-
rea statutului de stat candidat. 

 Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu 
Republica Moldova va acorda un ajutor financiar nerambur-
sabil în valoare de 100 milioane de euro Republicii Moldova. 
Ce domenii vor fi finanțate? Ce așteptări are partea română ca 
rezultat al acestor alocări financiare?

Secretar de stat al DRRM, Adrian DUPU: Cancelaria 
Prim-Ministrului României este desemnată ca Autoritate 
de Coordonare Națională în scopul aplicării dispozițiilor 
Acordulului semnat de Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea programului 
de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor fi-
nanciar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro 
acordat de România Republicii Moldova. 
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, 
fiind în coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului 
României, este parte din Comisia interministerială care 
coordonează acest Acord. 
Recent, am participat la reuniunea acestei comisii, alături 
de reprezentanți ai ministerelor implicate în acordarea  
ajutorului financiar, pentru domeniile transport, mediu, 
infrastructură, energie, mass-media, întreprinderi mici și 
mijlocii, afaceri interne, sănătate, administrație publică, 
educație, cultură, cercetare, turism. Deocamdată, proiec-

tele depuse în zona dezvoltării și a educației necesită 
completări ce deja au fost transmise autorităților de 
la Chișinău.
Acest Acord reprezintă principalul instrument prin in-
termediul căruia România va acorda sprijin autorităților 

Republicii Moldova în eforturile acestora care vizează dezvoltarea durabilă 
și avansarea pe calea reformelor și apropierii de Uniunea Europeană. Astfel, 
așteptările țării noastre sunt de ordinul colaborării depline și a consolidării re-
lațiilor dintre România și Republica Moldova.

  În luna iulie, în cadrul conferinței donatorilor ce a avut loc la București, 
Republica Moldova a primit angajamente în valoare de aproximativ 600 de mili-
oane de euro. În mod realist, când credeți că vor ajunge aceste sume în Republica 
Moldova? Ce mecanisme de control există în raport cu aceste alocări bugetare?

Secretar de stat al DRRM, Adrian DUPU: Într-adevăr, în aprilie anul 
acesta, conferința de la Berlin a generat angajamente financiare în valoare 
de 659,5 milioane euro ca împrumuturi, sprijin bugetar și asistență financi-
ară, angajamente de relocare în alte state a 12.000 de refugiați ucraineni din 
Republica Moldova, precum și ajutor umanitar în valoare de 71,3 milioane 
euro. Așa cum au anunțat colegii mei din Miniserul de Externe, în acest cadru, 
România a anunțat un sprijin bugetar direct de 10 milioane de euro, în plus 
față de pachetele de sprijin acordate anterior. 
În primul rând, pentru ca aceste sume să ajungă, așa cum spuneți, 
în Republica Moldova, este nevoie de o colaborare activă din par-

tea Republicii Moldova cu cele cinci grupuri de lucru înființate și 
care funcționează ca vectori pentru generarea de asistență financi-
ară și transfer de expertiză pentru reformă, în beneficiul Republicii 
Moldova. Este vorba despre Grupul de lucru privind situația umanitară a 
refugiaților din Ucraina (co-prezidat de Germania și Canada); (2) Grupul de 
lucru privind combaterea corupției (co-prezidat de România - la nivel de se-
cretar de stat din Ministerul Justiției - și Regatul Unit); (3) Grupul de lucru 
în domeniul securității energetice (co-prezidat de Franța și Italia); (4) Grupul 
de lucru privind asistența financiară și consolidarea rezilienței economice a 
Republicii Moldova (prezidat de Comisia Europeană); (5) Grupul de lucru 
dedicat managementului frontierelor (prezidat de SUA). 
Colaborarea se va derula prin Platforma de Sprijin pentru Republica 
Moldova, un mecanism permanent, de tip interguvernamental internațio-
nal, destinat mobilizării, concentrării și coordonării asistenței noastre pentru 
Republica Moldova. 
Astfel, totul depinde de eforturile noastre colective în a reuși să susținem 
Republica Moldova în realizarea viitorului său european.

În încheiere, aș dori să subliniez faptul că în legătură cu aplicarea Acordului 
(semnat de Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind implementarea programului de asis-
tenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financi-
ar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro 
acordat de România Republicii Moldova), doresc 
să fac precizarea că Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova (DRRM) vine în sprijinul 
Republicii Moldova în luarea tuturor măsurile necesa-

re pentru consolidarea comunității de limbă, cultură și 
istorie. Numai anul acesta, am insistat să avem două sesiuni 
de finanțare pentru proiectele care vizează acest țel, alături 
de alte acțiuni proprii pe care le derulăm în beneficiul cetă-
țenilor de peste Prut. 

ROMÂNIA
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REPUBLICA MOLDOVA

Unul dintre personajele cheie în programul gu-
vernamental de dezvoltare al Republicii Moldova 
este Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, Andrei SPÎNU. Greutatea adminis-
trativă a domnului Spînu este susținută și de res-
ponsabilitatea politică deținută prin poziția de 
Viceprim-ministru în Guvernul Gavriliță. 

 Potrivit expertului în politici economice 
Veaceslav Ioniță din cadrul Institutului pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în 
opt ani, populația Republicii Moldova, care se află 
pe teritoriul țării, s-a redus cu 9,3%. Statisticile 
indică scăderi chiar de 20% în totalul populației 
în unele raioane. În acest context doar un set de 
măsuri concrete și bine implementate la nivelul 
Politicii de Dezvoltare a Regiunilor ar putea reduce 
acest spor natural negativ care conduce la depo-
pularea Republicii Moldova! Ce măsuri aveți pregă-
tite la nivel guvernamental?

Deși politica de dezvoltare regională nu vizează 
intervenții directe asupra proceselor migrați-
oniste, obiectivele politicii sunt orientate spre 
creșterea competitivității și dezvoltării durabile 
a fiecărei regiuni, ajustarea disparităților și creș-
terea calității vieții cetățenilor, ceea ce include și 
elemente ale coeziunii teritoriale. Aceste procese 
presupun de fapt crearea unor condiții decen-
te de trai și de muncă în toate regiunile țării și 
reducerea acelor disparități de dezvoltare intra 
(în cadrul regiunilor) și inter-regionale sau din-
tre regiuni, ceea ce ar favoriza cel puțin un ritm 
mai lent ar proceselor migraționiste dar și ar crea 
condiții de trai și muncă pentru revenirea migra-
ților.  Aceste obiective majore se regăsesc și în 
noua Strategie națională de dezvoltare regiona-
lă pentru anii 2022-2028, aprobată de Guvern, 
care în mare parte este bazată pe o nouă abordare 
(concept) al  politicii de dezvoltare regională ori-
entată spre competitivitate și coeziune în același 
timp.
Concomitent, acest document de politici for-
mulează 3 obiective concrete, care necesită a fi 
atinse în această perioadă, ele fiind:

 Creșterea competitivității și ocupării forței de 
muncă a regiunilor

 Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea 
excluziunii

 Îmbunătățirea mecanismelor și instrumen-
telor de coordonare și implementare a politicii 
naționale de dezvoltare regională
Printre măsurile concrete prevăzute de această 
strategie  se număra și: Consolidarea rolului și 
funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creș-
tere a competitivității regiunilor, îmbunătățirea 
mediului antreprenorial  în regiuni, identificarea 
și promovarea specializării inteligente, coopera-
rea regională și transfrontalieră, îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-edilitare de bază, dezvol-
tarea infrastructurii de suport pentru afaceri, 

sprijinirea procesului de adaptare a regiunilor 
la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și 
reziliența în fața dezastrelor și altele care, suntem 
convinși că vor contribui esențial și la sporirea 
natalității în țară, precum și stoparea exodului 
din țară.
Aceste măsuri la rândul lor sunt implementate 
print-un set de proiecte prioritizate la nivel de 
fiecare regiune, care se regăsesc în Documentul 
unic de program, aprobat de Guvern.  Costul 
acestor investiții doar pentru anii 2022-2024 
constituie circa 3 miliarde de lei.

  În subordinea ministerului pe care îl condu-
ceți gestionați și activitatea Agențiilor pentru 
Dezvoltare Regională. În România, ADR-urile au 
competențe sporite în atragerea și gestionarea 
fondurilor europene! Cum credeți că experiența 
și expertiza ADR-urilor din România poate fi pusă 
la dispoziția ADR-urilor din Republica Moldova? 
Există cadrul legal necesar? Pot contracta legal 
astăzi ADR-urile din Republica Moldova servicii de 
expertiză din România?

Într-adevăr, în Republica Moldova avem funcți-
onale 4 Agenții de dezvoltare regională amplasa-
te în cele 4 regiuni de dezvoltare Nord, Centru, 
Sud și UTA Găgăuzia. Încă din primii ani de 
funcționare, Agențiile au creat parteneriate lu-
crative cu ADR-urile din România sub forma 
proiectelor comune, transferului de expertiză și 
schimbul de experiență, dar și implicarea colabo-
ratorilor din aceste Agenții ca experți în elabora-
rea unor documente de planificare strategică și 
de politici și nu numai. Pe această cale, am dori 
să ne exprimăm gratitudinea către conducătorii 
acestor agenții și colaboratorilor pentru supor-
tul acordat atât Ministerului, cât și agențiilor în 
procesul de constituire, formare și consolidare a 

capacităților.
Cu siguranță experiența și expertiza ADR din 
România trebuie și poate fi preluată de agențiile 
de dezvoltare regională din Republica Moldova, 
iar platforme de cooperare pentru preluarea 
acestor practici deja sunt funcționale.  Mai mult 
decât atât, participarea în comun în cadrul pro-
iectelor transfrontaliere și transnaționale repre-
zintă și ele un cadru de cooperare funcțional. 
O precizare doar: Republica Moldova la mo-
ment are statutul de candidat pentru aderarea la 
UE și în comparație cu țările membre încă nu 
are privilegiul de a beneficia de fondurile euro-
pene, deci în comparație cu ADR din România 
nu pot accesa direct fonduri, dar și specificul 
atribuțiilor este puțin altul. Indiferent de aceas-
ta, consider că acum este momentul de a prelua 
din experiența și practicile române pentru a fi 
pregătiți de a participa în proiecte comune, de 
a pregăti baza pentru a fi la același nivel de com-
patibilitate în vederea accesării și valorificării 
fondurilor.
Ce ține de expertiză, da, este posibil, dacă aceste 
cheltuieli de contractare sunt prevăzute de buge-
tele operaționale ale ADR.

 Republica Moldova a primit aproximativ 75 de 
milioane de euro și 86,5 milioane de dolari de la 
partenerii externi, în prima parte a anului 2022. Cum 
au fost folosite aceste fonduri?

Banca Mondială a oferit țării noastre cca 51 
milioane dolari SUA în vederea realizării 
proiectului „Securitatea aprovizionării cu 
apă și sanitație în Moldova”, care este orientat 
spre sporirea accesului la serviciile de alimentare 
cu apă și sanitație în zone rurale și orașe, care 
urmează a fi selectate, precum și consolidarea 
capacităților instituționale locale și naționale de 

În dialog cu Andrei SPÎNU, Viceprim-ministru respectiv 
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: Coerență 

administrativă în strategia de dezvoltare a Republicii Moldova
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creșterii în câteva centre și propagarea acesteia 
către localitățile din vecinătate, până când dez-
voltarea ajunge în toate colțurile țării.
În general, orașele mari (și în special al doilea 
oraș după capitală) reprezintă sursa de dina-
mism a unei țări și au un rol esențial în îmbu-
nătățirea performanței economiei naționale și 
a economiilor regionale.
 În așa mod, ne dorim să creăm  o rețea de ora-
șe atractive pentru locuitori, antreprenori și 
vizitatori care să genereze  creștere, ocupare a 
forței de muncă și stimulare a dezvoltării cen-

trelor urbane și a zonelor adiacente
Dar dacă e să vorbim concret despre așteptări, 
acestea se orientează spre:

 Dezvoltarea orașelor prin asigurarea nevoi-
lor de conectivitate și mobilitate ale populați-
ei, prin creșterea cu 3% a investițiilor în măsuri 
eficiente de transport;

 Dezvoltarea orașelor în calitate de centre 
economice, prin îmbunătățirea productivită-
ții cu 15% și creșterea numărului de turiști cu 
7,5%;

 Dezvoltarea orașelor ca buni administratori 
de resurse, prin creșterea ponderii veniturilor 
proprii în total venituri cu 10%;

 Utilizarea mai eficientă și îmbunătățirea ca-
lității capitalului uman, prin creșterea ratei de 
activitate cu 5% și a ratei de ocupare cu 3%;

 Consolidarea rolului orașelor ca furnizor de 
servicii publice de calitate prin creșterea gra-
dului de alimentare cu apă cu 3% și de conec-
tare la canalizare cu 5%,  precum și a suprafeței 
spațiilor verzi cu 3,5%.

 Va beneficia Republica Moldova de reforma 
administrativă mult așteptată în 2022?

În Strategia Națională de Dezvoltare 
Regională si documentul privind noua para-
digma este prevăzută această acțiune.
O problemă extrem de sensibilă a dezvoltării 
în Republica Moldova constă în fărâmițarea 
administrativ-teritorială excesivă și, respectiv, 
în capacitatea administrativă și financiară ex-
trem de scăzută a autorităților administrației 
publice locale de a genera și a implementa po-
litici locale eficiente de dezvoltare.
Spre deosebire de 
specificul politicii 
de dezvoltare regi-
onală, din absoluta 
majoritate a statelor 
Uniunii Europene 
care pun un accent 
excesiv pe dezvoltarea 
urbană, Republica 
Moldova este nevo-
ită în continuare să 
acorde atenție mult 
mai sporită dezvol-
tării rurale, inclusiv 

prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă 
și canalizare.
Guvernul Republicii Federale Germania a 
oferit RM 15 milioane euro pentru faza III a 
proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de 
apă în Moldova Centrală”, suplimentar la cele 
25 milioane euro oferiți anterior, care prevede 
asigurarea locuitorilor raioanelor Strășeni și 
Călărași cu apă potabilă din mun. Chișinău.
De asemenea, Guvernul Republicii Federale 
Germania a oferit Republicii Moldova 8 
milioane euro pentru realizarea proiectului 
„Promovarea Infrastructurii 
Sociale și Municipale (III)”. 
Proiectul se referă la investiții în 
infrastructura municipală și socia-
lă a comunităților locale din toată 
Moldova, având ca scop asigurarea 
accesului la servicii sociale, îmbună-
tățirea mediului economic, protec-
ția mediului și utilizarea eficientă a 
energiei. Obiectivul proiectului este îmbună-
tățirea bunei guvernări și utilizarea durabilă a 
serviciilor municipale îmbunătățite și mai efi-
ciente din punct de vedere energetic de către 
populația din regiunea proiectului.

 Cum apreciați conlucrarea dintre țările noas-
tre în privința furnizării serviciilor de apă prin 
intermediul APAVITAL din Iași și gaz prin gazo-
ductul IASI – UNGHENI?

Acesta este o inițiativă pe care Guvernul 
Republicii Moldova a susținut-o, fiind semnat 
și un Acord în acest sens. Mai mult decât atât, 
în Documentul Unic de Program au fost in-
cluse proiecte pentru construcția rețelelor co-
nexe acestor puncte de interconectare, cărora 
li se va aloca finanțare din Fondul Național de 
Dezvoltare Regionala și Locala. Acum părțile 
negociază unele aspecte ce țin de punctele de 
traversare a hotarului, deoarece în varianta ini-
țială au fost propuse unele traversări peste râul 
Prut, care întrau în contradicției cu legislația 
de mediu a Republicii Moldava.
La momentul actual, a fost pregătit un amen-
dament la acordul de bază prin care părțile vor 
identifica în comun aceste puncte de traversa-
re și sperăm că foarte curând locuitorii satelor 
din zonele de frontieră vor avea acces la servi-
ciile furnizate de această companie și la apă de 
calitate furnizată din România.
 

 Ce așteptări reale aveți în perioada următoare 
de la orașele desemnate pol de dezvoltare din 
Republica Moldova?

Prin Hotărârea Guvernului 916/2020 au fost 
stabilite 6 orașe poli de creștere, iar mun. Bălți 
este planificat să obțină statutul unui oraș pol 
de dezvoltare, pentru care la moment se elabo-
rează un program de dezvoltare în acest sens. 
Așteptările pe care le avem de la aceste orașe 
sunt foarte mari.
Experiența internațională demonstrează că 
fără orașe regionale puternice, o țară nu poate 
avea regiuni puternic dezvoltate și nici o eco-
nomie națională robustă. Aceasta deoarece 
dezvoltarea se manifestă prin concentrarea 

facilitând urbanizarea satelor mari. 
În același timp, politica de dezvoltare regională 
pentru perioada anilor 2022-2028 trebuie să ia 
în considerare 3 aspecte extrem de importan-
te: conform estimărilor Strategiei naționale 
de dezvoltare „Moldova 2030”, în perioada 
următoare va continua procesul de urbani-
zare, prognozându-se că anual, cca 20-30 mii 
de cetățeni vor emigra de la sate spre orașe, 
majoritatea localităților rurale au înregistrat 
deja un declin demografic de 30-35%, ceea ce 
impune o abordare mult mai inovativă și spe-

cifică privind dezvoltarea infrastructurii 
utilităților publice. De asemenea, se în-
registrează un deficit de abilități antre-
prenoriale în urma emigrării semnifica-
tive a persoanelor tinere și calificate pe 
parcursul ultimilor 30 de ani. În acest 
context, sunt necesare soluții inovative, 
care ar permite maximizarea impactului 
intervențiilor, luând în considerare ne-

cesitățile investiționale enorme și posibilitățile 
modeste ale bugetului de stat
Una dintre principalele caracteristici ale me-
diului rural constă în dispersarea așezărilor 
umane (peste 1 600 de localități), amplificată 
de o fragmentare administrativă: 844 de auto-
ritățile administrației publice locale rurale.
În acest sens, Republica Moldova a rămas 
printre ultimele state din regiune care nu a 
implementat reforma administrativ-terito-
rială. În consecință, astăzi, spre exemplu, în 
Republica Moldova activează aproape de 2 ori 
mai multe primării decât în Marea Britanie 
(435) și Olanda (443), de 3 ori mai multe de-
cât în Suedia (290) și Portugalia (308), de 8 ori 
mai multe decât în Danemarca (98) și de 10 
ori mai multe decât în Georgia.
Respectiv, în Republica Moldova 86% din 
autoritățile administrației publice locale au 
o populație mai mică de 5 000 de locuitori. 
Totodată, fiecare a patra primărie din mediul 
rural din Republica Moldova este „de excep-
ție”, pentru că are o populație mai mică de 1 
500 de locuitori – pragul minim prevăzut de 
legislația în vigoare care permite crearea unei 
unități administrativ-teritoriale separate.
Din cauza acestei fragmentări excesive, capa-
citatea administrativă și financiară a absolutei 
majorități a autorităților administrației pu-
blice locale din zona rurală este foarte redusă, 
ceea ce constituie un impediment semnificativ 
în organizarea și asigurarea eficienței servicii-
lor publice locale, precum și în fezabilitatea 
promovării unor politici de impact de dezvol-
tare economică locală.

O problemă extrem de sensibilă a dezvoltării în Republica 
Moldova constă în fărâmițarea administrativ-teritorială 

excesivă și, respectiv, în capacitatea administrativă și 
financiară extrem de scăzută a autorităților administrației 
publice locale de a genera și a implementa politici locale 

eficiente de dezvoltare

INVESTI'II PUBLICE
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 Cum se prezintă situația economică la nivelul loca-
lității pe care o reprezentați? 

Sectorul economic în orașul Florești a înregistrat 
în ultimii ani o diminuare. Deși s-a atestat o creș-
tere în domeniul de comerț și servicii, sectorul de 
producere s-a micșorat. Există o scădere consisten-
tă în investiții pe termen lung pe toate sectoarele. 
Acest fapt va influența negativ dezvoltarea econo-
mică pe termen lung. Sistarea activității celor mai 
mari companii din localitate a avut impact mare 
asupra economiei locale și implicit asupra bugetu-
lui local. În acest moment, dintre agenții econo-
mici activi – cel mai mare este Fabrica de Conserve 
Natur-Bravo Florești, întreprinderea de prelucrare 
a laptelui și a produselor lactate ”Fabrica de unt 
din Florești” și întreprinderea ”FloreanaFashion” 
din domeniul confecțiilor. Mediul economic din 
localitate este influențat de mai mulți factori. Cel 
mai important factor este distanța mică – de 31 
km, față de centrul regional de Nord – municipiul 
Bălți și Soroca. 

Deși la prima vedere s-ar părea că amplasarea la 
distanță mică față de centrul regional Bălți este 
un lucru pozitiv. La nivel de dezvoltare econo-
mică, se conturează tendința de concentrare a 
resurselor economice și umane în astfel de centre. 
Concentrarea de infrastructură, capital uman, fa-
cilități și servicii de calitate au atras mereu investi-
țiile private. 

Dezavantajele orașului Florești în comparație cu 
municipiul Bălți sunt foarte multe, de aceea pla-
nul de dezvoltare a localității trebuie să fie orien-
tat în principal pentru atragerea antreprenorilor 
mici și medii în localitate. Tinerii antreprenori de 
asemenea trebuie susținuți prin măsuri dezvolta-
te de autoritatea locală. În acest scop ar fi necesar 
crearea unor facilități pentru susținerea dezvoltării 
IMM-urilor. 

Cel mai accesibil ar fi crearea unui Incubator 
de Afaceri care va stimula crearea și dezvolta-
rea afacerilor noi în oraș. Infrastructura finan-
ciar-bancară este reprezentată de filialele a 6 
bănci comerciale – BC MoldovaAgroindbanc 
SA, BC Moldinconbanc, BC Victoriabank SA, 
BC Energbank SA, BC Fincombank SA și BC 
Mobiasbanca OTP Group SA.

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte pe care 
le-ați finalizat în ultima perioada de timp?

  Proiectul ”Un oras curat pentru o societa-
te durabilă” prin creare și dotarea SA ”Servicii 
Salubrizare Florești” cu suportul GIZ.

 Constructia apeductului din Gura-Căinarului 
– Florești finantat de către BERD.

 Renovarea capitală a grădiniței de copii nr.2 din 

or. Florești cu ajutorul FISM.
 Trotuar de la grădinița de copii nr. 7 din or. 

Florești finantat de FISM.
 Izolarea termică a pereților exteriori la grădinița 

de copii nr.7 finantat de Guvernul României prin 
intermediul FISM.

 Ce proiecte aveți in derulare  și in ce stadiu se afla 
acestea ?

Construcția stației de epurare din or. Florești fi-
nantată de către Guvernul RM -90%, Consiliul 
raional Florești-5%, Primăria or. Florești-4%, SA 
”Servicii Comunale Florești” – 1%.
Supraetajarea clădirii administrative a stadionului 
prin programul ”Satul European”

 Putem discuta și despre proiecte de viitor pe acest 
fundal de impredictibilitate? Totodată ne puteți preci-
za și ce proiecte comune aveți cu România? 

Desigur, avem în plan crearea unei platforme in-
dustrială multifuncţională în or. Floreşti cu urmă-
toarele beneficii:

 Creşterea suprafeţelor de producere industrială;
 Creşterea ratei de supravieţuire a 

întreprinderilor;
    Creşterea nivelului şi diversificarea serviciilor 

de consultanţă în regiune;
   Creşterea suplimentară a investiţiilor.

Obiectivele asumate prin acest proiect ar fi 
 Dezvoltarea social-economică echilibrată şi 

durabilă atât în oraşul Floreşti cît şi în Raionul 
Floreşti.

   Atragerea investiţiilor şi promovarea localităţii 
pentru implementarea proiectului.

  În ce măsură vă este utilă capacitatea și experien-
ța administrației publice din România în procesul de 
înțelegere și accesare a finanțărilor europene?

Un element-cheie al unei astfel de abordări este 
responsabilitatea administrației publice bazată pe 
meritocrație, transparență și implicarea cetățeni-
lor. Autoritățile publice din Rominia au valorifi-
cat mai bine cunoștințele, competențele de apreci-
ere, inițiativa și integritatea angajaților lor pentru 
a produce o valoare publică mai mare.  Deoarece 
ele au deja experienta de accesare a fondurilor eu-
ropene de finantare a proiectelor este prioritar si 
pentru noi să învățam pas cu pas metodologiile 
implimentate in România.

 Ce oportunități investiționale se prezintă pe raza 
localității Dvs?

În completare am dori să mai adăugăm faptul că 
Republica Moldova este un stat care se bazează pe 
agricultură și industria usoară. De aceea una din 
oportunitățile investiționale in raza atit a localității 
cit și in intreagă regiune ar fi Agroturismul. 
Orașul Florești este poziționat geografic oportun 
deoarece nemijlocit trece traseul R-13, calea 
ferată și aeroportul Mărculești. Mulți turisti se 
orientează, către vacanțele la țară și, mai mult decât 
atât, preferă unitățile de cazare agroturistice, unde 
se pot bucura de tot felul de preparate tradiționale 
proaspete, pregătite chiar de gazde. Parcurile IT 
sunt incă un obiectiv în care pot fi atrase investitii.

Harta potențialului investițional din Republica MoldovaHarta potențialului investițional din Republica Moldova

Municipiul Florești, Raionul Florești
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Salvarea vieților nu are graniță, o demonstrează 
SMURD, proiectul transfrontalier început 
în 2014 și extins în 2021. Peste 160 de vieți 
au fost salvate în ultimii șapte ani, datorită 
intervențiilor terestre, celor aero-medicale, dar și 
a bunei colaborări profesionale între Republica 
Moldova și România. În multe situații pacienți 
din Republica Moldova aflați în stare critică 
au avut doar o șansă: internarea în instituțiile 
medicale din România. Au fost aduși rapid, 
în aceleași condiții, în care sunt transferați 
și pacienții din România și au beneficiat de 
tratamentul care face diferența dintre viață și 
moarte. 

Proiectul ,,SMURD 1” a început acum opt 
ani, în urma semnării acordului între Guvernul 
Republicii Moldova, dar și cel al României, 
privind ajutorul reciproc pentru intervențiile 
transfrontaliere în caz de urgențe medicale. 

De atunci și până acum, au fost înregistrate 
rezultate cu privire la capacitatea de intervenție 
a angajaților. Dar și cele privind colaborarea 
între instituții importante de pe ambele maluri 
ale Prutului, declară Liliana Pușcașu, șefa 
Direcției Relații cu Publicul a Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, instituție în 
subordinea căreia se află SMURD Chișinău. 

,,În cadrul proiectului SMURD 1 au  
fost achiziționate cinci autospeciale de 
intervenție. Mai mult, a fost deschis Serviciul 
SMURD în zonele de nord și sud ale țării, 
inclusiv UTA Găgăuzia. De asemenea, au 
fost instruiți șase formatori de paramedici 
în orașul Târgu Mureș din România. 
Totodată, angajații SMURD au făcut un 
schimb de experiență, fiind instruiți la Iași, 
dar și la Bălți. Au fost inițiate intervențiile 
transfrontaliere de ajutorare a populației, 
dar și cele aero-medicale. Datorită frumoasei 
colaborări și a proiectului SMURD, peste 14 
mii de misiuni au fost realizate, pentru a 
interveni în ajutorarea persoanelor aflate 
în dificultate. Din 2015 până în 2021 au 
fost efectuate 48 misiuni transfrontaliere 
terestre și 110 intervenții aero – medicale. 
În 2022 deja au fost realizate 4 misiuni 
transfrontaliere terestre și 6 aero -medicale”.   

10% din pacienții intervențiilor  
aero-medicale au fost transportați în 

spitalele din România
Erau în stare extrem de gravă și au fost 
transferați rapid, afirmă Diana Cimpoeșu, 
medic șef al UPU-SMURD Iași. ,,90% din 
pacienții, intervențiilor aero-medicale pe 
care le-am făcut în Republica Moldova, au 
fost transferați dintr-o zonă îndepărtată 
a Republicii Moldova către spitale din 
Chișinău. 
Iar ceilalți, adică în jur de 10 procente, au 
fost transportați în spitalele din România, 
respectiv la Iași, Târgu Mureș sau București. 
A fost vorba despre cazuri extrem de grave, 
care au avut indicații de transfer aerian. 

Cei mai mulți pacienți intubați, ventilați 
mecanic, cu traumatisme suferite în urma 
accidentelor rutiere, incidentelor casnice 
sau căderilor de la înălțime. De asemenea, 
patologii cardio-vasculare, stare de comă 
neurologică sau alte tipuri de comă. Acești 
pacienți au fost transferați rapid, în aceleași 
condiții, în care sunt transferați și pacienții 
din România către Iași sau București”.

Din 24 februarie 2022, ziua declanșării 
războiului din Ucraina, de ajutorul 
SMURD au beneficiat și cetățenii 
ucraineni, care au fugit din calea 

războiului
Cei mai mulți au fost maturi sau copii, cu 
afecțiuni oncologice sau congenitale. Cu răni 
suferite din cauza bombardamentelor au fost 
mai puțini. 
,,Au fost cazuri pe care le-am preluat de la 
Chișinău. În general, pacienți oncologici 
sau pacienți pediatrici, pe care i-am adus 
la Iași. Mulți dintre ei au fost preluați de 
avioane din țările cu care cooperăm și au 
fost transferați către centre din Europa, 
între care Italia, Germania Asta am făcut 
destul de frecvent și apoi am avut în primele 

două luni de război, punctele de intervenție 
din zona de frontieră. Și atunci, ajutorul 
nostru a fost și pe cale terestră. Au fost mii 
de persoane asistate, pentru că mulți dintre 
refugiați erau oameni sănătoși, care nu 
aveau nevoie de intervenție, ci numai de 
siguranța că noi suntem acolo și dacă va fi 
nevoie, vom interveni”, a mai punctat medicul 
ieșean Diana Cimpoeșu.

Începutul SMURD nu a fost ușor pentru 
medicii și paramedicii din Republica 

Moldova, dar toate obstacolele au 
fost depășite, iar un rol important 

în acest proces l-au avut și colegii 
lor din România, a ținut să precizeze 

reprezentanta IGSU de la Chișinău
 ,,Experiența oferită de colegii români a fost pe 
deplin implementată în misiuni de acordare  a 
primului ajutor calificat. Totodată, paramedicii 
SMURD din Republica Moldova au obținut 
mai multe deprinderi de acordare a asistenței 
în condiții de risc și stres. O perioadă de câteva 
săptămâni paramedicii SMURD au lucrat 
cot la cot cu colegii români, reușind să obțină 
deprinderi și calificare în domeniu”.  

Pacienții din Republica Pacienții din Republica 
Moldova salvați de la moarte, Moldova salvați de la moarte, 
prin intermediul proiectului prin intermediul proiectului 
transfrontalier SMURDtransfrontalier SMURD

ROMÂNIA
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Pacienții din Republica Pacienții din Republica 
Moldova salvați de la moarte, Moldova salvați de la moarte, 
prin intermediul proiectului prin intermediul proiectului 
transfrontalier SMURDtransfrontalier SMURD

REPUBLICA MOLDOVA

La șapte ani distanță de la startul 
primei etape a fost lansată cea de-a 

doua, adică SMURD 2
 Până acum, au fost achiziționate 10 autospeciale. 
Mai mult de jumătate, adică 8 sunt vehicule 
de tip FRAP sau complexe de intervenție, 
descarcerare și acordarea asistenței medicale de 
urgență. Iar celelalte 2 sunt destinate terapiei 
intensive. În același timp, au fost deschise două 
remize de pompieri în localitățile Ungheni și 
Cantemir. Și asta nu este tot. Urmează să fie 
construite 4 heliporturi situate în Chișinău, în 
municipiile Bălți și Cahul. 
,,Datorită heliporturilor se vor evita ambu-
teiajele din orașe și va avea loc transportarea 
mai rapidă a pacienților în stare critică că-
tre instituțiile medicale”, a mai notat Liliana 
Pușcașu. 

În România, proiectul prevede 
construcția mai multor platforme de 

aterizare ale elicopterelor
,,Se fac platforme de aterizare ale elicopterilor 
în localități, precum Iași, Botoșani, pentru 
că este important să poți ateriza în condiții 
mai bune. Iar pentru că România începe să 

opereze mai multe elicoptere și pe timp de 
noapte, se pune problema, ca aceste platforme 
să fie autorizate și pe timp de noapte. 
Deocamdată, zborurile pe timp de noapte, 
fiind posibile doar în România și doar 
dintr-un aeroport în altul. Și, bineînțeles, 
continuă partea de îmbunătățire a modului 
de comunicare, cooperarea cu 112 România 
și Republica Moldova, deci cu numărul 
unic de apel, cu Serviciul de Telecomunicații 
Speciale (STS). De asemenea, în ceea ce 
privește, protocoalele de zbor, de transfer, 
modul în care colaborăm cu serviciul de 
urgență din Chișinău”, potrivit medicului șef 
al UPU-SMURD Iași.

La Iași este în proces construcția 
bazei moderne de învățământ pentru 

pompierii de pe ambele maluri ale 
Prutului, o altă prevedere a proiectului 

SMURD 2
Instituția este menită să îmbunătățească 
intervențiile de urgență din regiunea nord-
est a României și din Republica Moldova. 
,,Clădirea este ridicată. Se lucrează la 
facilitățile acestei clădiri. Mai este de lucru 
și, bineînțeles, nu înseamnă doar o clădire. 
Înseamnă și alte puncte de antrenament 

pe zona Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență, care țin de specificul pompierilor, 
antrenamentul acestora. Vor face cursuri 
de prim-ajutor. De asemenea, cursuri de 
formare în domeniul Situațiilor de Urgență 
pe anumite profile, de exemplu, CBRN-ul, 
riscul de contaminare chimică-radiologică”,  
a mai declarat Diana Cimpoeșu.

Proiectul SMURD 2 continuă ceea ce a 
fost realizat în cadrul SMURD 1

 Cu alte cuvinte, echipa SMURD nu doar ia 
un pacient și îl transportă rapid, ci îi oferă și 
tratamentul, care poate face diferența dintre 
viață și moarte, mai susține Diana Cimpoeșu. 

,,Cei mai gravi au șansele să beneficieze 
cel mai mult. Pentru că este vorba de un 
pacient, de exemplu, cu politraumă, cu un șoc 
hemoragic, care este transferat rapid dintr-o 
locație situată la o distanță de 200-300 de 
km, de Institutul de Medicină Urgentă din 
Chișinău și la care se intervine cu elicopterul. 
Este foarte important și cum intervin acolo 
paramedicii moldoveni, împreună cu alt 
personal medical de pe ambulanță, dar 
noi suntem pe partea asta de colaborare cu 
paramedicii. Și bineînțeles, ne interesează 
ca mortalitatea și complicațiile în cazurile 
grave să scadă. 

De aceea, acești pacienți să ajungă cât mai 
repede într-un centru, care le poate oferi 
tratament maxim. Iar pe lângă elementul 
de timp, este foarte important ce putem 
face noi în timpul intervenției medicale 
la fața locului și în timpul transferului 
aerian, pentru că întotdeauna există un 
medic și un asistent cu experiență în echipa 
elicopterului care poate face foarte multe 
lucruri. Managementul avansat pe cale 
aeriană, resuscitarea avansată, anestezie, 
tratamentul diverselor tipuri de șoc. 

Deci, nu doar luăm un pacient și fugim 
cu el repede sau zburăm repede cu el la 
Chișinău, ci oferim tratamentul, care 
poate face diferența dintre viață și moarte. 
Acestea sunt principalele beneficii. Evident, 
ne-am dori să nu avem mulți pacienți, 
dar trebuie să fim pregătiți pentru mulți 
pacienți, pentru pacienți gravi. Și atunci 
când drumurile nu sunt practicabile fie 
din motive logistice, fie că sunt acoperite cu 
zăpadă, pentru toate situațiile astea trebuie 
să fim pregătiți. În sprijinul pacienților 
din Republica Moldova, intervine atât 
elicopterul SMURD Iași, pe care îl am eu în 
coordonare, cât și în anumite situații pentru 
partea de sud - elicopterul SMURD Galați”. 

Proiectul SMURD-2 „Îmbunătățirea infra- 
structurii de operare a Serviciului Mobil 
de Urgență, Resuscitare și Descarcerare 
(SMURD) și de pregătire a personalului de 
intervenție în situații de urgență în zona 
transfrontalieră dintre Republica Moldova și 
România” este finanțat de Comisia Europeană. 
Valoarea acestuia constituie 10 milioane de 
euro. 

”
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 Doamna Primar Lilia PILIPEȚCHI, ați putea să ne 
oferiți câteva repere economice actuale referitoa-
re la municipiul Soroca contextualizate desigur de 
climatul crizelor suprapuse care caracterizează 
anul 2022? 

Numărul total al agenților economici și 
persoanelor  fizice în mun. Soroca, care 
activează în diferite domenii economice 
în anul 2021 a fost de circa 530 unități, 
cu un număr total de angajați de circa 
8230 persoane. Cifra anuală totală de 
afaceri, pentru anul 2021, a fost de cir-
ca 82,3 mln. Euro.
Industria în raionul Soroca este prezen-
tă de întreprinderi din diverse ramuri 
ale economiei. Principala ramură este 
industria prelucrătoare, în special, în-
treprinderi ale industriei alimentare.

De asemenea, este dezvoltată și indus-
tria ușoară și anume confecționarea 
hainelor și încălțămintei. Cele mai 
mari întreprinderi și obiecte comerciale 
sunt: SA „Alfa- Nistru”, SA „Fabrica 
de brânzeturi”, SRL „Kernel”, SRL 
„Sotex- Grup”, SRL „Maritan- Sor”, 
SRL „Fabrica materiale de construc-
ție”, SRL „Polimer”, SRL „Magistrala 
Nistru”, „Fourchette”, „Mărfuri de 
uz casnic”, „Modern”, etc.

În oraș avem 11 restaurante, dintre care 
cele mai solicitate sunt restaurantele 
„La Cetatea Veche”, „Primăvara”, 
„Soroca”, „Golden River”, „Alisa”, 
„Amour”, „Briz” ș.a
Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii îi revine un rol important în 

dezvoltarea economică a raionului. 

Pentru susținerea micului bussines, în 
municipiul Soroca activează:

 Camera de Comerț și Industrie fil. 
Soroca;

  Incubatorul de Afaceri din Soroca;
  Biroul Comun de Informare și 

Servicii;
 Asociația oamenilor de afaceri „Pro 

Bussines Nord”;
 Asociația producătorilor agricoli 

„Teragronord”.

Pentru prima jumătate a anului 2022, 
din cauza unor factori obiectivi de ni-
vel mondial (războiul din țara vecină 
- Ucraina și prețurilor permanent 
crescânde la resursele energetice, gaz 
natural, combustibil, benzina, mo-

torina, cărbune), se atestă o diminu-
are a activității economice atât la nivel 
mondial cât și a antreprenoriatului din 
mun. Soroca. Sperăm că, o dată cu dis-
pariția factorilor negativi indicați mai 
sus, mediul de afaceri din municipiu 
va avea un impuls spre dezvoltare, in-
clusiv, prin atragerea investițiilor din 
Moldova de peste Prut (România), 
pentru care avem oferte investiționale 
în diferite domenii de activitate ( indus-
trie, comerț, turism, etc.).

 Care ar fi cele mai importante 5 proiecte 
pe care le-ați finalizat în ultima perioada de 
timp?

In Primăria municipiului Soroca, 
au fost implementate următoarele 

proiecte:
 Reconstrucția lacului Ivancea 

din municipiul Soroca ( Fonduri 
Naționale);

 Reconstrucția falezei râului Nistru 
și Revitalizarea peisajului Cetății 
Soroca ( Proiectul a fost implemen-
tat cu suportul municipiului Buzău, 
România, localitate înfrățită cu mu-
nicipiul Soroca);

 Amenajarea spațiului public din 
intersecția străzilor Vasile Stroescu și 
Calea Bălțului ( Proiect implementat 
cu suportul Polish aid prin interme-
diul Solidarity Fund PL în Moldova);

 Deschiderea Centrului de Informare 
și Servicii pentru Cetățeni; ( Cu su-
portul Programului „Comunitatea 
Mea” IREX, USAID)

Totodată, țin să menționez faptul 
că au fost implementate mai multe 
proiecte importante pentru societate 
din sursele locale: iluminat stradal pe 
întreg teritoriul municipiului Soroca, 
asfaltarea străzilor din curțile blocuri-
lor de locuit, amenajarea terenurilor 
de joacă in diferite cartiere din muni-
cipiu, reparația capitală a unei străzi 
etc.
Prin Programul „Bugetarea 
Participativă”, finanțat din bugetul 
local, în decurs de 2 ani, au fost imple-
mentate 9 proiecte ( 4 ascensoare, 4 
terenuri de sport în curțile blocurilor 
de locuit, 1 acoperiș).

 Ce proiecte aveți în derulare  și la ce 
etapă sunt acestea ?

Harta potențialului investițional din  Harta potențialului investițional din  
Republica MoldovaRepublica Moldova

Municipiul Soroca, Raionul SorocaMunicipiul Soroca, Raionul Soroca

REPUBLICA MOLDOVA
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La moment, în derulare sunt următoa-
rele proiecte: 

 Dezvoltarea Sub - ZEL „Ungheni 
Bussines” (este pregătită documen-
tați tehnică cu suportul Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) pentru conectarea la rețelele teh-
nico  edilitare);

 Construcția Stației de epurare la 
Soroca  ( Fonduri Internaționale- îm-
prumut de la Banca Mondială);

 Construcția unui scuar în partea 
de deal al municipiului str. Vasile 
Stroescu ( Cu suportul Programului 
„Comunitatea Mea” IREX, USAID);

 Prin intermediul Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ), vor fi renovate, parțial, cu repa-
rații curente, dotate cu mobilier și reno-
vate terenurile de joacă, la 9 Instituții de 
Educație Timpurie din mun. Soroca. A 
fost elaborată documentație tehnică 
pentru reparația capitală a bibliotecii 
municipale, va fi renovat terenul de 
joacă pentru copii din preajma Cetății 
Soroca.

 Reconstrucția acoperișului unei 
Instituții de Educație Timpurie, 
prin intermediul unui proiect câș-
tigat în urma participării în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare 
urbană „Satul European”.

 Putem discuta  și despre proiecte de viitor 
pe acest fundal de impredictibilitate?

Municipiul Soroca are statut de oraș 
pol de creștere, conform Programului 
Național de dezvoltare pentru anii 
2021-2027.  Din cauza surselor financi-
are limitate, toate apelurile de proiecte 
sunt binevenite. Pentru viitor primă-
ria mun. Soroca are ca obiectiv să im-
pemlementeze mai multe proiecte cu 
succes prin accesarea fondurilor națio-
nale, dar și a celor internaționale. 
Ideile de proiecte sunt grandioase și ar 
fi următoarele:

Construcția Stației de epurare,  extin-
derea sistemului de canalizare pe întreg 
teritoriul municipiului, atragerea de 
investitori în Zona Economică Liberă, 
crearea unui complex sportiv multi-
funcțional, modern de importanță re-
gională (cu bazin de înot), dezvoltarea 
materialelor informaționale pentru 
promovarea obiectivelor turistice, rea-
bilitarea căilor de acces și a trotuarelor, 
dezvoltarea serviciului municipal de 
transport public, reabilitarea infras-
tructurii drumurilor, reabilitarea fale-
zei râului Nistru, etc.

 Ce oportunități investiționale oferă muni-
cipiul Soroca?

Municipiul Soroca reprezintă o co-
munitate din Regiunea de Nord a 
Republicii Moldova cu un potential 
social, economic și turistic deosebit. 
Motivele principalele pentru crearea 
parteneriatelor cu alte orașe se referă 
la necesitatea de a prelua experiența 
avansată a partenerilor în planificarea 
urbană, atragerea și gestionarea eficien-
tă a fondurilor pentru modernizarea și 
dezvoltarea comunității. Suntem des-
chiși pentru o comunicare și cooperare 
eficientă cu viitorii parteneri.

În municipiul Soroca spectrul inves-
tițional este avantajat de următoarele 
facilități:

 Municipiul Soroca este unul dintre 
cele 6 orașe de importanță regională din 
Republica Moldova cu statut „oraș-pol 
de creștere”.

 Municipiul Soroca este amplasat 
strategic pe unul dintre principalele 
coridoare economice ale Republicii 
Moldova: Chișinău – Orhei – Soroca 
- granița cu Ucraina (drumul european 
M2).

 Din anul 2018, în municipiul Soroca, 
a fost creată o sub-Zonă Economică 
Liberă, compusă din mai multe opți-
uni investiționale, inclusiv:
• Teren de tip `brownfiled` (clădire in-
dustrială nefinalizată de 19,000 m2, 
care poate fi compartimentată, cu un 
teren adiacent de peste 3 hectare)
• Teren de tip „greenfield” (cu o supra-
față totală de 17,6 hectare).

 În raionul Soroca există încă o rezervă 
concludentă de forță de muncă dispo-
nibilă. Conform celor mai modeste es-
timări, la începutul anului 2022 existau 
circa 15 mii de persoane în vârstă aptă 
de muncă, care nu sunt antrenate în ac-
tivități economice formale, dar care au 
motivația de a munci și sunt într-o for-
mă fizică și morală adecvată. Inclusiv, 
cca 10 mii din ei au o vârstă cuprinsă 
între 17 și 45 de ani, adică pot fi relativ 
ușor instruiți într-un careva domeniu 
de specializare tehnică.

 Municipiul Soroca deține în 
proprietate publică mai multe terenuri 
și clădiri libere, conectate la toate 
utilitățile publice, care sunt propuse 
potențialilor investitori în condiții 
privilegiate pentru noi proiecte 
investiționale.

SOROCA
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Sprijin necondiționat al  
ADR Nord-Est (Ro) pentru 
ADR Nord (Rep.Moldova)

 Cum reușește Agenția pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est din Romania sa sprijine ac-
tivitatea agențiilor de dezvoltare din Republica 
Moldova, in contextul înțelegerii, respectării si 
utilizării principiilor, legislației si liniilor de fi-
nanțare oferite de Uniunea Europeana?

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est (ADR Nord-Est) din România 
s-a implicat în activitatea de cooperare trans-
frontalieră încă de acum mai bine de 18 ani 
când agențiile de dezvoltare din Republica 
Moldova încă nu fuseseră înființate.

Mai concret, în mai 2004,  ADR Nord-
Est face primele demersuri pentru înfiin-
țarea Birourilor Regionale de Cooperare 
Transfrontalieră România - Republica 
Moldova la Iași, respectiv România-Ucraina 
la Suceava. La acea vreme, birourile au dema-
rat activitatea cu 3 angajați și au beneficiat de 
spațiile necesare și dotările cu echipamente și 
mobilier aferente.

La diferență de 4 luni, în septembrie 
2004, prin Memorandumul de Finanțare 
2003 Phare Cooperare Transfrontalieră 
România – Republica Moldova, a fost 
lansată prima schemă de finanțare a coope-
rării transfrontaliere pe această graniță co-
mună prin intermediul Fondului Comun 
al Proiectelor Mici România – Republica 
Moldova (cod RO 2003/005-778.02.04). 
Astfel, au fost finanțate 11 proiecte mici cu 
granturi de maxim 50.000 Euro și durata 
de 12 luni, cu un buget total contractat de 
523.037 Euro. 

Apoi, în anii care au urmat, ADR Nord-
Est a contribuit la crearea grupurilor de lucru 
dedicate programului și, prin participarea în 

comitetele comune de programare și  2014 
- Programul Operațional Comun România – 
Republica Moldova 2014-2020 (Instrumentul 
European de Vecinătate (ENI);  2021-2022 
– Programul Interreg NEXT Romania – 
Republica Moldova 2021-2027.

În ceea ce privește colaborarea bilate-
rală cu agențiile de dezvoltare regională din 
Republica Moldova, în luna mai 2011 a fost 
semnat un prim acord de colaborare cu ADR 
Nord care s-a concretizat printr-o vizită de 
studiu întreprinsă de 7 reprezentanți ai acestei 
agenții în Piatra Neamț. Aceștia au putut afla 
mai multe informații despre modul de organi-
zare a activităților pe care ADR Nord-Est le 
desfășoară în mod curent, au vizitat locațiile 
de implementare a unor proiecte finanțate din 
fonduri europene și au intrat în contact cu re-
prezentanți ai administrației publice locale din 
regiune și din Polul de Creștere din Iași. 

În cadrul unui proiect de Twinning, în 
perioada 2011-2012, Dl Vasile Asandei și 
d-na Gabriela Macoveiu, în calitate de ex-
perți internaționali, au lucrat cu reprezen-
tanții Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, ai ADR-urilor și ai adminis-
trației locale din Republica Molodova pentru 
îmbunătățirea cadrului legislativ, pregătirea 
planurilor de dezvoltare regionale și inițierea 
unor proiecte pilot, având numeroase în-
tâlniri, workshop-uri, conferințe cu actorii 
implicați.

Ulterior, in ianuarie 2013, a fost semnat 
un acord de colaborare si cu ADR Centru care 
a fost însoțit de un plan de acțiuni comune.

Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord din Republica Moldova, împreună 
cu Agenția Internațională de Cooperare a 
Germaniei, au efectuat o noua vizită de lucru 

în Regiunea Nord-Est din România, în peri-
oada 16-19.08.2021. Vizita s-a desfășurat în 
cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul 
Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de 
Dezvoltare Nord” și a vizat un schimb de ex-
periență pe tema dezvoltării regionale privind 
domeniile: dezvoltare urbană, dezvoltare eco-
nomică și turism.

La Piatra Neamț, delegația moldoveană a 
vizitat Rubik Hub, o structură de sprijinire a 
startup-urilor și a companiilor inovatoare din 
Regiunea Nord-Est, înființată în anul 2017, 
cu sprijinul ADR Nord-Est, al autorităților 
publice locale și al comunității antrepreno-
riale regionale. În încheierea vizitei de lucru, 
delegația moldoveană a purtat discuții pe tema 
dezvoltării regionale și a bunelor practici din 
nord-estul României în cadrul unei întâlniri 
bilaterale cu domnul Vasile Asandei, Director 
General al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est.

În perioada 19-22 octombrie 2021, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, prin intermediul echipei CRS 
Nord-Est, a sprijinit organizarea vizitei 
de studiu a delegației ADR Sud, activita-

te care a vizat un schimb de experiență pe 
tema dezvoltării regionale privind dome-

niile: dezvoltare urbană, dezvoltare eco-

nomică și turism. Printre obiectivele vizitei, 
s-au numărat municipiile Iași, Suceava, Piatra 
Neamț și orașul Gura Humorului, unde re-
prezentanții administrației publice locale au 
prezentat proiecte de succes în domeniile dez-
voltare urbană, dezvoltare economică, turism, 
precum și perspective asupra procesului dez-
voltării regionale. La Iași, reprezentanții ope-
ratorului regional al serviciilor de furnizare 
apă și canalizare „ApaVital” S.A. au prezentat 
proiecte pe care societatea le va implementa în 
Republica Moldova, respectiv alimentarea cu 
apă potabilă a raioanelor Nisporeni, Ungheni, 
Glodeni și Fălești.

Avem un dialog permanent cu re-

prezentanții ADR-urilor din Republica 
Moldova și încercăm să îi sprijinim cât de 
mult putem în pregătirea lor pentru inte-

grarea europeană, iar acest lucru va con-

tinua, cu atât mai mult cu cat Republica 
Moldova a primit statutul de țară candi-
dată la aderare.

ROMÂNIA

Vasile Asandei 
Director General ADR Nord-Est

monitorizare ale acestora, s-a implicat 
activ în definirea și implementarea 
următoarelor programe de cooperare 
transfrontalieră:

 2005 - Programul de Vecinătate 
Phare/Tacis CBC 2004-2006 România 
– Moldova; 

 2007 - Programul Operațional 
Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007 -2013, finanțat de ENPI 
(Instrumentul European de Vecinătate și 
Parteneriat); 
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 Ne puteți oferi o scurtă prezentare a gradului de 
adresabilitate și a competențelor Agenției de Dezvoltare 
Nord aflată în subordinea Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale?

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR 
Nord) este o instituție publică, cu personalitate 
juridică, care acționează în domeniul dezvoltării 
regionale, contribuind la creșterea competitivității 
și a dezvoltării durabile a regiunii. Instituția a fost 
fondată în decembrie 2009, iar din 2010 și-a început 
activitatea în calitate de generator de dezvoltare so-
cio-economică în Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Echipa noastră acordă suport informațional, 
metodologic și consultativ autorităților adminis-
trației publice locale atât pe  dimenisunea elaborării 
strategiilor de dezvoltare locală, cât și pe dimensi-
unea implementării proiectelor investiționale pe 
domeniile asigurarea cu apă și sanitație, eficiența 
energetică, dezvoltarea infrastructurii de sprijin a 
afacerilor, atractivitatea turistică, dezvoltare urbană. 

 Pentru publicul din România, vă rugăm să 
ne oferiți o scurtă prezentare a Regiunii de Nord a 
Republicii Moldova inclusiv sub aspectul oportunităților 
investiționale

Regiunea de Dezvoltare Nord este una din cele 
4 regiuni funcționale din Republica Moldova. Este 
situată în partea de sud-est a Europei, învecinându-se 
cu România la vest, cu Ucraina la nord şi est. RDN 
are o suprafață de 10.014 km2, reprezentând 29,6% 
din suprafața totală a țării.  

Din punct de vedere administrativ-teritorial 
RDN include 3 municipii (Bălţi, Edineț, Soroca) și 
11 raioane (Briceni, Edineţ, Donduşeni, Drochia, 
Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, 
Soroca), cu o populație de 718.696 locuitori (27,6% 
din populația totală al RM).  

Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare 
economică, RDN este considerată a fi o regiune cu 
potențial de creștere ridicat. Există un număr de 
avantaje competitive care pot stimula atragerea in-
vestițiilor în dezvoltarea continuă a regiunii:

 Poziționarea geografică favorabilă – ceea ce-i 
asigură regiunii un grad de deschidere pentru viitor-
ul său și intensifică colaborarea cu țările vecine.

 Infrastructura de transport dezvoltată - RDN 
este accesibilă prin toate căile celor patru tipuri de 
transport: aerian, auto, fluvial şi feroviar, fapt ce faci-
litează mişcarea mărfurilor, a serviciilor şi resurselor 
umane şi poate servi drept fundament solid pentru 
dezvoltarea comercială pe viitor.

 Regiunea Nord este caracterizată de 
o infrastructură de afaceri bine dezvoltată, 
care include: zone economice libere, parcu-
ri industriale, incubatoare de afaceri, care 
ofere toată infrastructura necesară activi-
tăţilor de producţie și  care asigură creşterea 
nivelului de dezvoltare a localităților unde 
sunt amplasate, creşterea nivelului de ocu-
pare şi a veniturilor populaţiei. 

 Un rol important în creșterea com-
petitivității regiunii o are existența insti-
tuțiilor superioare de învățămînt, medii 
de specialitate, profesional-tehnice, care 
servesc o bază excelentă pentru dezvoltarea 
resurselor umane, cu impact asupra dez-
voltării economice a întregii regiuni precum 
şi existenţa centrelor de cercetare specializa-
te care oferă o platformă pentru dezvoltarea 
şi aplicarea noilor tehnologii în producere.

 Ce direcții strategice vizează ADR 
NORD în exercițiul European 2021 – 2027 la 
nivelul Regiunii de Nord a Republicii Moldova?

Pentru perioada de programare 2021-
2027 planificarea dezvoltării regionale la 
nivel national este aliniată în totalitate la po-
litica europeană de dezvoltare regională, în 
corespundere cu prevederile Acordului de 
Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană și cu obiectivele majore stabilite 
la nivel european în cadrul Noii Politici de 
Coeziune pentru perioada 2021-2027.

În același timp, viziunea strategică la 
nivel regional pentru următorul ciclu de 
programare (2021-2024) este fundamen-
tată pe abordarea strategică națională a dez-
voltării regionale și va fi orientată spre spri-
jinirea creșterii competitivității și dezvoltării 
durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord, 
ajustarea disparităților și creșterea calității 
vieții cetățenilor. Prin urmare, intervențiile 

vor fi axate pe pe transformarea economică 
inteligentă (inclusiv digitalizarea) pe spri-
jinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 
condițiilor infrastructurale, valorificarea 
eficientă a potențialului de inovare și facil-
itarea dezvoltării zonelor urbane.

 Cum ați caracteriza conclucrarea cu 
ADR Nord Est din România, care își desfășoară 
activitatea la Piatra-Neamț? Ce proiecte co-
mune aveți?

ADR Nord și ADR Nord-Est din 
România au stabilit legături de colaborare 
în anul 2011, odată cu semnarea unui mem-
orandum de înțelegere. În acest sens, ADR 
Nord și ADR Nord-Est și-au propus să co-
laboreze în domeniul dezvoltării regionale și 
să creeze un parteneriat eficient în vederea 
inițierii și implementării ulterioare a acți-
unilor comune orientate spre stabilirea unei 
cooperări durabile și de succes.  

Cel mai recent eveniment desfășurat 
în colaborare cu ADR Nord-Est a fost 
Conferință internațională dedicată per-
spectivelor politicii ce dezvoltare regională 
în Republica Moldova, care a avut loc în 
noiembrie 2021, la Chișinău.

În concluzie, menționăm faptul că im-
plementarea proiectelor de dezvoltare re-
gională în Regiunea Nord-Est a României 
se bazează pe o planificare și programare 
eficientă, iar administrațiile publice din 
aceste regiuni au o experiență avansată în 
elaborarea și implementarea proiectelor de 
dezvoltare regională, care poate fi preluată 
de către instituțiile din Republica Moldova. 
Sperăm pe viitor să consolidăm cooperarea 
noastră prin promovarea altor evenimente 
și proiecte comune. Suntem deschiși spre 
colaborare și noi inițiative frumoase.

REPUBLICA MOLDOVA

Șansa unei dezvoltări 
accelerate pentru Republica 

Moldova: Fondurile Europene!
Rolul ADR “NORD”

Maria Prisacari 
Director General ADR Nord

 Potențial mare de resurse na-
turale. Resursa naturală principală a 
RDN sunt solurile cu bonitate înal-
tă, care permit obținerea recoltelor 
înalte la culturile agricole, inclusiv 
la sfecla de zahăr, cartof, fructe, 
legume. Această performanță con-
feră regiunii toată gama de materii 
prime pentru industria alimentară. 
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 În urmă cu trei ani Lumea 
arăta diferit! 

Crizele pe care le credeam posibile 
erau legate în principal de economie, 
de bani (criză financiară din 2008, 
criză datoriilor suverane etc) și 
credeam că pandemiile și războiul 
sunt realități care aparțîn trecutului, 
războaie fiind totuși, dar departe de 
noi. 

Din păcate, în scurt timp ne-am 
trezit într-o realitate mult diferită, 
copleșită întâi de o pandemie cum 
nu s-a mai văzut de multe zeci de ani, 
apoi de un război brutal și terorizant 
în inima Europei. O criză energetică, 
drept consecință firească a războiului, 
o criză de componente electronice și 
lista ar putea continuă. Dacă cineva ar 
fi spus în 2019 că se așteaptă la așa ceva 
cred că i  s-ar fi replicat: imposibil. 
Dar imposibilul a devenit posibil. 

Este o lecție grea, dar poate că 
învățând-o, o vedem posibil de aplicat 
și într-un sens pozitiv. 

La o conferință a viitorului la 
Muzeul viitorului din Emiratele 
Arabe Unite sloganul a fost:  
“Imposibilul este posibil ”

 
Dacă privim imaginea alăturată și 
știm că în urmă cu 15 ani aici era 
deșert, cred că putem acceptă această 
sintagma. 

Dar în Emirate oamenii s-au 
gândit la ceva ce pare de necrezut: 
Ministerul Posibilităților și 
Guvernul Acceleratoarelor! 

Ce inseamna asta ?
 

 “Este o platformă pentru echipele 
guvernamentale transsectoriale 
pentru a aborda provocările și a 
atinge obiective ambițioase în perioade 
scurte de timp. Se concentrează pe 
accelerarea furnizării de programe 
strategice, dezvoltarea politicilor și 
reglementărilor și îmbunătățirea 
serviciilor guvernamentale.”

 
Viitorul poate fi bun dacă gandim 
astfel iar posibilul poate mușca adânc 
din imposibil.

 
În urmă cu câteva săptămâni am 
pornit și noi pe acest drum prin 
dezbaterile din Conferință “România 
Viitorului” și ne-am imaginat cum 
ar putea arată România inovativă, 
cu politici coerente pentru oameni 
creativi. 

Am făcut poză prezentului și vrem 
ca în 15 ani diferența să arate ca în 
imaginea alăturată.

Azi pare imposibil, dar eu cred că 
putem face din țară noastră un loc 
pe care oamenii să îl prefere pentru a 
lucra, investi, învața și trăi aici

Cum  Cum  

privim  privim  

viitorul?viitorul?

Vasile Asandei 
Director General ADR Nord-Est
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