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REGIO 2007-2013 
Programul Operaţional Regional 

(POR) 

Programul	 Operaţional	 Regional	 (POR)	 este	
documentul	 strategic	 care	 implementează	 elemente	
ale	 Strategiei	 Naţionale	 de	 Dezvoltare	 Regională	 din	
cadrul	 Planului	 Naţional	 de	 Dezvoltare	 (PND)	 şi	 con-
tribuie,	 alături	 de	 celelalte	 programe	 operaţionale	
(e.g.	Programul	Operaţional	Sectorial	Infrastructura	de	
Transport,	 Programul	 Operaţional	 Sectorial	 Creşterea	
competitivităţii	 economice	etc.),	 la	 realizarea	 obiec-
tivului	Strategiei	Naţionale	de	Dezvoltare	Regională	şi	
al	Cadrului	Naţional	 Strategic	de	Referinţă,	 respectiv	
diminuarea	 disparităţilor	 de	 dezvoltare	 economică	 şi	
socială	 dintre	 România	 şi	 media	 dezvoltării	 statelor	
membre	 ale	 UE.	 Programul	 Operaţional	 Regional	 se	
adresează	celor	8	Regiuni	de	dezvoltare	ale	României,	
stabilite	 cu	 respectarea	 Regulamentului	 CE	 nr.	 1059/	
2003,	referitor	la	stabilirea	unui	sistem	comun	de	clasi-
ficare	statistică	a	unităţilor	teritoriale.
POR	 a	 fost	 elaborat	 în	 concordanţă	 cu	 principiul	 eu-
ropean	al	 subsidiarităţii,	 având	 la	bază	 strategiile	de	
dezvoltare	 a	 regiunilor,	 elaborate	 la	 nivel	 regional	 în	
largi	grupuri	de	lucru	parteneriale.	Obiectivul	strategic	
al	POR	constă	în	sprijinirea	unei	dezvoltări	economice,	
sociale,	durabile	şi	echilibrate	teritorial,	a	tuturor	re-
giunilor	României,	potrivit	nevoilor	şi	resurselor	speci-
fice,	 cu	 accent	 pe	 sprijinirea	 dezvoltării	 durabile	 a	
polilor	urbani	de	creştere,	 îmbunătăţirea	mediului	de	
afaceri	şi	a	 infrastructurii	de	bază,	pentru	a	face	din	
regiunile	României,	în	special	cele	mai	slab	dezvoltate,	
locuri	atractive	pentru	investiţii.
Obiectivul	strategic	al	programului	regional	se	va	realiza	
printr-o	alocare	a	fondurilor	diferenţiată	pe	regiuni,	în	
funcţie	de	gradul	de	dezvoltare	a	acestora	şi	printr-o	
strânsă	 coordonare	 cu	 acţiunile	 realizate	 în	 cadrul	
celorlalte	 Programe	 Operaţionale.	 În	 concordanţă	 cu	
Strategia	Naţională	de	Dezvoltare	Regională	a	Planului	
Naţional	de	Dezvoltare,	POR	va	da	prioritate	regiunilor	
rămase	 în	 urmă	 şi	 zonelor	 mai	 puţin	 dezvoltate	 din	
cadrul	regiunilor	mai	prospere.	În	acelaşi	timp,	o	atenţie	
deosebită	 se	 va	 acorda	 sprijinirii	 dezvoltării	 durabile	
a	 oraşelor	 -	 poli	 de	 creştere,	 care	 pot	 contribui	 la	 o	
dezvoltare	policentrică	a	teritoriului	României.	Pentru	
atingerea	obiectivului	general	al	dezvoltării	regionale,	
strategia	 vizează	 atingerea	 următoarelor	 obiective	
specifice:	
• Creşterea	 rolului	 economic	 şi	 social	 al	 centrelor

urbane,	 printr-o	 abordare	 policentrică,	 pentru	 a
stimula	o	dezvoltare	mai	echilibrată	a	regiunilor

• Îmbunătăţirea	accesibilităţii	regiunilor	şi	în	special
a	accesibilităţii	centrelor	urbane	şi	a	legăturilor	lor
cu	ariile	înconjurătoare

REGIO 2007-2013 
Regional Operational Programme
(ROP)

Regional	Operational	 Programme	 (ROP)	 is	 the	
strategic	 document	 that	 implements	 elements	 of	 the	
National	 Strategy	 for	 Regional	 Development	 of	 the	
National	 Development	 Plan	 (NDP)	 and	 contributes,	
alongside	 other	 operational	 programs	 (eg	 Sectoral	
Operational	 Programme	 Transport	 Infrastructure,	
Sectoral	Operational	Programme	Increase	of	Economic	
Competitiveness	 etc.)	 to	 the	 achievement	 of	 the	
objective	of	the	National	Regional	Development	Strategy	
and	National	 Strategic	Reference	Framework,	namely	
to	the	reduction	of	economic	and	social	development	
disparities	 between	 Romania	 and	 EU	 Member	 States	
development	average.	Regional	Operational	Programme	
addresses	 the	 8	 development	 regions	 of	 Romania,	
established	 in	 compliance	 with	 EC	 Regulation	 no.	
1059/2003	concerning	the	establishment	of	a	common	
statistical	classification	of	territorial	units.
ROP	has	been	prepared	in	accordance	with	the	European	
principle	of	subsidiarity,	based	on	regional	development	
strategies	 drawn	 up	 at	 regional	 level	 in	 wide	
partnership	 working	 groups.	 The	 strategic	 objective	
of	ROP	is	to	support	a	sustainable,	social,	sustainable	
and	 territorially	 balanced	 economic	 development	 of	
all	Romanian	regions,	according	to	the	specific	needs	
and	 resources	with	 a	 focus	 on	 supporting	 sustainable	
development	 of	 urban	 growth	 poles,	 improving	 the	
business	environment	and	basic	infrastructure	to	turn	
Romanian	regions,	especially	the	most	underdeveloped	
one	into	places	for	investment.
The	strategic	objective	of	the	regional	program	will	be	
achieved	through	a	differentiated	financial	allocation	by	
region,	depending	on	the	degree	of	their	development	
and	in	close	coordination	with	the	actions	implemented	
within	the	other	Operational	Programmes.	In	line	with	
the	National	Strategy	for	Regional	Development	of	the	
National	 Development	 Plan,	 ROP	will	 give	 priority	 to	
lagging	 regions	and	 less	developed	areas	 in	 the	more	
prosperous	regions.	At	the	same	time,	special	attention	
will	be	given	to	supporting	the	sustainable	development	
of	cities	-	urban	growth	poles,	which	can	contribute	to	
a	polycentric	development	of	the	Romanian	territory.
In	order	 to	achieve	 the	general	 objective	of	 regional	
development,	the	strategy	aims	to	attain	the	following	
specific	objectives:	
• Increase	 of	 economic	 and	 social	 role	 of	 urban

centres,	through	a	multi-centre	approach,	in	order
to	stimulate	a	more	balanced	development	of	the
regions

• Improvement	 of	 accessibility	 of	 the	 regions	 and
especially	of	accessibility	of	urban	centres	and	of
their	connections	to	the	surrounding	areas
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• Creşterea	calităţii	infrastructurii	sociale	a	regiunilor
• Creşterea	 competitivităţii	 regiunilor	 ca	 locaţii

pentru	afaceri
• Creşterea	 contribuţiei	 turismului	 la	 dezvoltarea

regiunilor.

Implementarea	 acestui	 program	 va	 conduce	 la	 dimi-
nuarea	 disparităţilor	 interregionale,	 precum	 şi	 a	 dis-
parităţilor	 în	 interiorul	 regiunilor,	 între	mediul	 urban	
şi	 rural,	 între	 centrele	 urbane	 şi	 arealele	 adiacente,	
iar	 în	 cadrul	 oraşelor,	 între	 zonele	 atractive	 pentru	
investitori	şi	cele	neatractive,	printr-o	mai	bună	utili-
zare	a	sinergiilor	regionale.

Prin	Decizia	Guvernului	Nr.	402/2004,	fostul	Minister	al	
Integrării	Europene,	actualmente	Ministerul	Dezvoltării	
Regionale	şi	Administraţiei	Publice,	a	fost	desemnat	Au-
toritate	de	Management	pentru	Programul	Operaţional	
Regional	 2007-2013,	 având	 responsabilitatea	manage-
mentului,	gestionării	şi	implementării	asistenţei	finan-
ciare	alocate	acestui	program.

La	nivel	regional,	au	fost	desemnate	ca	Organisme	In-
termediare	pentru	Programul	Operaţional	Regional	cele	
opt	Agenţii	de	Dezvoltare	Regională,	conform	angaja-
mentelor	 asumate	 în	Capitolul	 21	 din	 documentul	 de	
negociere	 între	 România	 şi	 Uniunea	 Europeană,	 res-
pectiv	 “Politica	 regională	 şi	 coordonarea	 instrumen-
telor	structurale”.	Obiectivul	strategic	al	Programului	
Operaţional	 Regional	 2007-2013	 constă	 în	 sprijinirea	
dezvoltării	economice,	sociale,	echilibrate	teritorial	şi	
durabile	 a	 Regiunilor	 României,	 în	 funcţie	 de	 nevoile	
şi	resursele	lor	specifice,	cu	accent	pe	polii	urbani	de	
creştere,	 îmbunătăţirea	 infrastructurii	 de	 bază	 şi	 a	
infrastructurii	de	afaceri,	pentru	a	face	din	Regiunile	
României,	mai	cu	seamă	din	cele	rămase	în	urmă,	lo-
curi	mai	atractive	pentru	a	trăi,	vizita,	investi	şi	munci.

Activităţile ADR Nord-Vest ca Organism 
Intermediar pentru REGIO 2007-2013

Agenţia	 de	 Dezvoltare	 Regională	 (ADR)	Nord-Vest	 are	
următoarele	domenii	de	acţiune,	ca	organism	interme-
diar	pentru	REGIO:	
1. Constituirea,	 dezvoltarea	 şi	 asigurarea	 funcţio-

nalităţii	structurilor/parteneriatelor	necesare	imp-
lementării	 POR	 la	 nivelul	 Regiunii	 de	 Dezvoltare	
Nord-Vest	(Transilvania	de	Nord)

2. Operaţiuni	pregătitoare	POR	şi	contribuţii	la	elabo-
rarea	ghidurilor	în	vederea	lansării	axelor

3. Informare	şi	publicitate	pentru	POR	în	Regiunea	de
Dezvoltare	Nord-Vest

4. Organizarea	activităţii	de	răspunsuri	la	solicitări	de
informaţii/clarificări	în	cadrul	ADR	Nord-Vest

5. Evaluarea,	selecția	și	contractarea	proiectelor
6. Verificarea	achizițiilor	și	a	cererilor	de	rambursare

și	plată
7. Monitorizarea	proiectelor
8. Monitorizarea	POR	la	nivelul	Regiunii	de	Dezvoltare

Nord-Vest

• Increase	of	quality	 of	 social	 infrastructure	of	 the
regions

• Increase	 of	 competitiveness	 of	 the	 regions	 as
business	locations

• Increase	 of	 contribution	 of	 tourism	 to	 the
development	of	the	regions.

Implementing	this	programme	will	result,	ultimately,	in	
reducing	the	interregional	disparities	and	of	disparities	
within	 regions,	 between	 urban	 and	 rural	 areas,	
between	urban	centres	and	adjacent	areas,	and	within	
cities	between	the	areas	attractive	to	investors	and	the	
unattractive	ones	by	a	better	use	of	regional	synergies.

By	 Government	 Decision	 no.	 402/2004,	 the	 former	
Ministry	 of	 European	 Integration,	 now	 Ministry	 of	
Regional	 Development	 and	 Public	 Administration,	
has	 been	 appointed	 Managing	 Authority	 for	 Regional	
Operational	Programme	2007-2013,	responsible	for	the	
management,	 administration	 and	 implementation	 of	
the	financial	assistance	allocated	to	this	program.

Regionally,	 the	 eight	 Regional	 Development	 Agencies	
under	 the	 commitments	 assumed	 in	 Chapter	 21	 of	
negotiation	 between	 Romania	 and	 the	 European	
Union	 namely	 “The	 regional	 policy	 and	 coordination	
of	 structural	 instruments”	 were	 designated	 as	
Intermediate	Bodies	for	ROP.	
The	 strategic	 objective	 of	 the	 2007-2013	 Regional	
Operational	 Programme	 is	 to	 support	 the	 economic,	
social,	 territorially	 balanced	 and	 sustainable	
development	of	Romanian	 regions,	according	 to	 their	
specific	needs	and	resources,	focusing	on	urban	growth	
poles,	 improve	 basic	 infrastructure	 and	 business	
infrastructure,	 to	 make	 the	 Romanian	 Regions,	
especially	 the	 ones	 lagging	 behind,	 places	 more	
attractive	to	live,	visit,	invest	and	work.

The activities of North-West RDA as 
intermediate body for REGIO 2007-2013

The	 North-West	 Regional	 Development	 Agency	 (RDA)	
has	the	following	fields	of	action,	as	intermediate	body	
for	REGIO:
1. Establish,	develop	and	ensure	the	functionality	of

structures/partnerships	 necessary	 for	 the	 imple-
mentation	 of	 ROP	at	 the	 level	 of	 the	North-West	
Regional	Development	Agency	(Northern	Transylva-
nia)

2. ROP	 preparatory	 operations	 and	 contributions	 to
the	 elaboration	 of	 guides	 in	 order	 to	 launch	 the	
axes

3. Information	 and	 publicity	 for	 ROP	 in	 the	 North-
West	Development	Region

4. Organization	of	activity	of	answers	to	the	requests
of	 information/clarifications	 within	 	 the	 North-
West	Regional	Development	Agency	

5. Assessment	 of	 projects	 (Verification	 and	 assess-
ment	of	applications	for	financing)

6. Contracting	 the	 projects	 on	 the	 basis	 of	 applica-
tions	for	financing	approved	by	MA	ROP

7. Verification	of	performance	of	operations
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Pregătirea pentru perioada de programare 
2014-2020

Strategia	 Europa	 2020	 a	 fost	 adoptată	 în	 cadrul	
Consiliului	 European	 din	 17	 iunie	 2010	 şi	 reprezintă	
strategia	UE	pe	următorii	10	ani.
- propune o nouă viziune economică, care să ajute UE 
să iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate 
de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de 
coeziune socială. 
Strategia	se	fundamentează	pe	trei	priorităţi	tematice,	
care	se	întrepătrund	şi	se	condiţionează	reciproc:
1. creştere economică inteligentă:	 dezvoltarea	 unei

economii	bazate	pe	cunoaştere	şi	inovare;
2. creştere economică durabilă:	 promovarea	 unei

economii	 mai	 eficiente	 din	 punctul	 de	 vedere	
al	 utilizării	 resurselor,	 mai	 ecologice	 şi	 mai	
competitive;	

3. creştere economică favorabilă incluziunii:
promovarea	 unei	 economii	 cu	 o	 rată	 ridicată	 a	
ocupării	 forţei	 de	 muncă,	 în	 măsură	 să	 asigure	
coeziunea	economică,	socială	şi	teritorială.

POR 2014-2020
Obiectiv general

Creşterea	 competitivităţii	 economice	 şi	
îmbunătăţirea	 condiţiilor	 de	 viaţă	 ale	 comunităţilor	
locale	şi	regionale	prin	dezvoltarea	mediului	de	afaceri,	
a	 condiţiilor	 infrastructurale	 şi	 serviciilor,	 care	 să	
asigure	o	dezvoltare	sustenabilă	a	regiunilor,	capabile	
să	 gestioneze	 în	mod	 eficient	 resursele,	 să	 valorifice	
potenţialul	 de	 inovare	 şi	 de	 asimilare	 a	 progresului	
tehnologic.

POR 2014-2020
Obiective tematice

1. Consolidarea	cercetării,	dezvoltării	 tehnologice	 şi
inovării

2. Îmbunătăţirea	 accesului	 la	 utilizarea	 şi	 calitatea
tehnologiilor	informaţiei	şi	comunicării

3. Îmbunătăţirea	 competitivităţii	 întreprinderilor
mici	şi	mijlocii,	a	sectorului	agricol	şi	a	sectorului
pescuitului	şi	acvaculturii

4. Sprijinirea	 tranziţiei	 către	 o	 economie	 cu	 emisii
scăzute	de	dioxid	de	carbon	în	toate	sectoarele

5. Promovarea	 adaptării	 la	 schimbările	 climatice,
prevenirea	şi	managementul	riscului

6. Protecţia	mediului	şi	promovarea	utilizării	eficiente
a	resurselor

7. Promovarea	 sistemelor	 de	 transport	 durabile	 şi
eliminarea	 blocajelor	 din	 cadrul	 infrastructurilor
reţelelor	majore

8. Promovarea	ocupării	forţei	de	muncă	şi	sprijinirea
mobilităţii	forţei	de	muncă

9. Promovarea	 incluziunii	 sociale	 şi	 combaterea
sărăciei

8. ROP	monitoring	at	the	level	of	the	North-West	De-
velopment	Region

Preparation for the following programming 
period 2014-2020

The	 Europe	 2020	 strategy	 was	 adopted	 by	 the	 Euro-
pean	Council	of	June17,	2010	and	represents	the	EU’s	
strategy	for	the	next	10	years.
- Proposes a new economic vision that will help the EU 
emerge from the crisis and to build a smart, sustaina-
ble and inclusive economy delivering high levels of em-
ployment, productivity and social cohesion.
The	strategy	is	based	on	three	thematic	priorities	which	
are	interrelated	and	interdependent:
1. Smart economic growth:	 developing	 an	 economy

based	on	knowledge	and	innovation;
2. Sustainable economic growth:	 promoting	 a	 more

resource	efficient,	greener	and	more	competitive	
economy;	

3. Inclusive economic growth:	 fostering	 a	 high-em-
ployment	economy	delivering	economic,	social	and	
territorial	cohesion.

ROP 2014-2020
General objective

Increase	of	economic	competitiveness	and	im-
provement	of	life	conditions	of	local	and	regional	com-
munities	by	the	development	of	business	environment,	
of	infrastructure	conditions	and	services,	thus	ensuring	
a	sustainable	development	of	the	regions,	capable	to	
efficiently	manage	resources,	to	valorise	the	potential	
to	innovate	and	assimilate	the	technological	progress.

ROP 2014-2020
Thematic objectives

1. Consolidation	 of	 research,	 technological	 develop-
ment	and	innovation

2. Improvement	 of	 access	 to	 the	 use	 and	 quality	 of
technology	and	information	and	communication

3. Improvement	of	competitiveness	of	small	and	me-
dium	enterprises,	of	the	agricultural	sector	and	of
the	fisheries	and	aquaculture	sector

4. Support	of	transition	to	an	economy	with	low	car-
bon	dioxide	emissions	in	all	sectors

5. Promotion	 of	 adaptation	 to	 climate	 changes,	 risk
prevention	and	management

6. Environmental	 protection	 and	 promotion	 of	more
efficient	use	of	resources

7. Promotion	 of	 sustainable	 transportation	 systems
and	elimination	of	blockage	within	infrastructures
of	major	networks

8. Promotion	 of	 employment	 and	 support	 of	 labour
force	mobility

9. Promotion	 of	 social	 inclusion	 and	 combating	 po-
verty
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10. Investiţii	 în	educaţie,	competente	şi	 învăţarea	pe

tot	parcursul	vieţii
11. Consolidarea	 capacitaţii	 instituţionale	 şi	 o	 admi-

nistraţie	publică	eficientă

Mai multe informaţii http://www.inforegio.ro/ro/
programare-2014-2020/documente-de-programare.

html.

Axa Prioritară 1 
- Dezvoltarea urbană durabilă integrată 

în Transilvania de Nord

Municipiile	 și	 orașele	 Transilvaniei	 de	 Nord	
sunt	motoarele	economiei	regiunii	și	pot	fi	considerate	
catalizatoare	pentru	creativitate	și	 inovare.	Diversele	
dimensiuni	 ale	 vieții	 urbane-	 economică,	 socială,	
culturală	și	de	mediu,	sunt	strâns	legate	între	ele,	iar	o	
dezvoltare	urbană	modernă	poate	fi	atinsă	doar	printr-o	
abordare	integrată.	Îmbunătățirea,	dezvoltarea	condi-
țiilor	 și	 a	 calității	 vieții	 locuitorilor	din	mediul	 urban	
a	constituit	o	provocare	pentru	comunitatea	urbană	a	
regiunii,	 combinând	măsuri	privind	 renovarea	fizică	a	
zonelor	urbane	(	modernizarea	rețelei	stradale	urbane,	
reabilitarea	transportului	urban,	amenajarea	spațiilor	
verzi	și	a	parcurilor	publice,	conservarea	patrimoniului	
cultural)	 cu	 măsuri	 care	 promovează	 dezvoltarea	
economică,	socială	și	de	protecția	mediului.
Cele	 mai	 multe	 proiecte	 de	 dezvoltare	 urbană	 din	
Regiunea	 Nord-Vest	 au	 fost	 susținute	 financiar	 prin	
Programul	 Operațional	 Regional	 2007-2013	 –	 Axa	
prioritara	1”	Sprijinirea	dezvoltării	durabile	a	orașelor	
– poli	 urbani	 de	 creștere”,	 contractându-se	 122	 de
proiecte	 din	 cele	 181	 depuse.	Astfel	municipiul	 Cluj-
Napoca	–	ca	și	pol	de	creștere	cu	Regiunea	Nord-Vest	
beneficiind	de	o	alocare	de	82,41	milioane	de	euro,	a	
contractat	22	de	proiecte	a	căror	valoare	s-a	ridicat	la	
97,74	milioane	de	euro,	 investițiile	având	o	abordare	
integrată	 atât	 în	 modernizarea	 rețelei	 stradale	 de	
transport	 public,	 amenjarea	 spațiilor	 publice,	 creare	
de	 structuri	 de	 spijinire	 a	mediului	 economic,	 cât	 şi	
în	 investiții	 în	 infrastructura	 socială	 și	 în	 incluziunea	
socială.
Polii	 de	dezvoltare	urbană	Oradea,	Baia	Mare	 și	 Satu	
Mare	cu	o	alocare	regională	de	32,04	milioane	de	euro,	
au	 contractat	 22	 de	 proiecte	 cu	 o	 valoare	 solicitată	
de	50,63	milioane	de	euro,	susținând	dezvoltarea	co-
munități	prin	aceleași	tipuri	de	investiții.	Un	număr	de	9	
centre	urbane,	precum	Zalău,	Bistrita,	Carei,	Negrești-
Oaș,	 Baia	 Sprie,	 Târgul	 Lăpuș,	 Vișeul	 de	 Sus,	 Borșa,	
Marghita	au	fost	sprijinite	financiar	cu	50,92	milioane	
de	euro	să	implementeze	31	de	proiecte	de	investiții.	La	
finalul	implementării	proiectelor	pe	axa	1,	vor	fi	60	de	
proiecte	care	vor	asigura	îmbunătățirea	infrastructurii	
urbane	 și	 serviciilor	urbane,	 inclusiv	 transport	urban,	
15	 proiecte	 care	 promovează	 dezvoltarea	 durabilă	
a	 mediului	 de	 afaceri,	 25	 de	 proiecte	 care	 asigură	
reabilitarea	 infrastructurii	 sociale,	 inclusiv	 locuințe	
sociale	și	servicii	sociale	îmbunătățite.	

10. Investments	 in	 education,	 competences	 and	 life-
long	learning

11. Strengthening	of	 institutional	capacity	and	an	ef-
ficient	public	administration

More information http://www.inforegio.ro/ro/pro-
gramare-2014-2020/documente-de-programare.html

Priority Axis 1
- Integrated sustainable urban development 
in Northern Transylvania

Municipalities	and	cities	of	Northern	Transylva-
nia	are	 the	engines	of	 the	 region’s	economy	and	can	
be	 considered	 as	 catalysts	 for	 creativity	 and	 innova-
tion.	 The	 various	 dimensions	 of	 urban-economic,	 so-
cial,	cultural	and	environmental	life	are	closely	linked	
and	modern	urban	development	can	be	achieved	only	
through	an	 integrated	approach.	 Improvement,	deve-
lopment	of	conditions	and	of	the	quality	of	life	of	urban	
dwellers	has	been	a	challenge	for	the	urban	community	
of	the	region,	combining	measures	regarding	the	physi-
cal	 renovation	 of	 urban	 areas	 (modernization	 of	 ur-
ban	street	network,	rehabilitation	of	urban	transport,	
landscaping	and	arrangement	of	public	parks,	cultural	
heritage	preservations)	with	measures	promoting	eco-
nomic,	social	and	environmental	development.	

Most	 urban	 development	 projects	 in	 the	 North	 West	
Region	were	 funded	by	 the	Regional	Operational	Pro-
gramme	 2007-2013	 -	 Priority	 Axis	 1	 “Supporting	 sus-
tainable	development	of	cities	-urban	growth	poles”	by	
contracting	122	of	 the	181	projects	 submitted.	Thus,	
Cluj-Napoca	 Municipality-	 as	 a	 growth	 pole	 on	 the	
North-West	 regions	 benefiting	 from	 an	 allocation	 of	
82.41	millions	Euro,	has	contracted	22	projects	whose	
value	amounted	to	97.74	millions	Euro,	the	investments	
having	an	approach	integrated	both	in	the	moderniza-
tion	 of	 the	 road	 network	 of	 public	 transport,	 public	
spaces	arrangement,	the	creation	of	support	structures	
for	the	economic	environment	and	in	the	investment	in	
social	infrastructure	and	social	inclusion.

The	urban	development	poles	Oradea,	Baia	Mare	and	
Satu	Mare	with	a	regional	allocation	of	32.04	millions	
Euro,	contracted	22	projects	with	a	requested	amount	
of	50.63	millions	Euro,	supporting	the	development	of	
communities	through	the	same	types	of	investments.	A	
total	of	9	urban	centres	such	as	Zalău,	Bistrita,	Carei,	
Negrești-Oaș,	Baia	Sprie,	Târgul	Lăpuș,	Vișeul	de	Sus,	
Borșa,	Marghita	were	financially	supported	with	50.92	
millions	Euro	to	implement	31	investment	projects.	At	
the	 end	 of	 implementation	 of	 the	 projects	 on	 axis	 1	
there	will	be	60	projects	that	will	ensure	the	improve-
ment	 of	 urban	 infrastructure	 and	 urban	 services,	 in-
cluding	urban	transport,	there	will	be	15	projects	that	
promote	sustainable	development	of	the	business,	25	
projects	that	provide	rehabilitation	of	social	infrastruc-
ture,	 including	 social	 housing	 and	 improved	 services.	
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Prin	 	 proiectele	 destinate	mediului	 de	 afaceri	 se	 vor	
crea	peste	1500	de	noi	locuri	de	muncă.	
Un	 domeniu	 susținut	 financiar	 prin	 Programul	 Ope-
rațional	 Regional	 2007-2013	 pe	 aceeași	 axă	 care	
conduce	 la	 creșterea	 calității	 vieții	 locuitorilor,	 este	
cel	 de	 Reabilitare	 termică,	 unde,	 un	 număr	 de	 47	
de	 proiecte	 au	 fost	 contractate,	 a	 căror	 valoare	 se	
ridică	 la	aproape	19	milioane	de	euro	 și	 care	conduc	
la	creșterea	eficienței	energetice	în	toate	municipiile	
reședință	 de	 județ.	 La	 finalul	 implementării	 acestor	
proiecte,	peste	7700	de	apartamente	vor	beneficia	de	
creșterea	confortului	termic.

Cluj- Napoca 
– centru regional de dezvoltare, model de

dezvoltare urbană integrată

Municipiul Cluj-Napoca	–	desemnat	în	2008	pol	
național	 de	 creștere	 pentru	 Regiunea	 de	 Dezvoltare	
Nord-Vest,	al	doilea	mare	centru	urban	ca	importanță	
și	capacitate	de	polarizare	din	țară,	a	adoptat	prin	PIDU	
2007-2013	o	viziune	prin	care	acesta	să	devină	un	centru	
regional	 al	 inovației	 și	 oportunităților,	 o	 destinație	
turistică	 atractivă,	 un	 loc	 plăcut	 în	 care	 să	 trăiești,	
să	muncești	 și	 să	 studiezi.	 În	 perioada	 2007-2013,	 la	
nivelul	polului	de	creștere	au	fost	identificate	un	număr	
de	93	proiecte	în	valoare	de	peste	3	miliarde	de	lei,	ce	
își	propun	să	dezvolte	și	să	modernizeze	Clujul	în	toate	
domeniile	 ce	 aduc	 creștere	 privind	 calitatea	 vieții	
locuitorilor.	Prin	POR	2007-2013	Axa	Prioritară	1,	sunt	
realizate	investiții	de	mare	anvergură,	ce	vizează	atât	
rețeaua	stradală,	transportul	public,	investiții	 	ce	vor	
crea	acces	la	zona	turistică	a	Clujului,	cât	și	creșterea	
și	 accesul	 investitorilor	 în	 zona	 destinată	 afacerilor.	
Printre	 proiectele	 contractate	 sunt	 și	 proiecte	 ce	
vizează	dezvoltarea	 infrastructurii	de	servicii	 sociale,	
luând	în	considerare	și	crearea	unor	condiții	mai	bune	
grupurilor	dezavantajate.

Beneficiar: Municipiul	Cluj-Napoca 
Număr proiecte din PIDU finanțate din 
POR 2007-2013: 17
Valoarea totală a proiectelor: 590.308.585	Lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 387.269.628	Lei

Oradea 
– oraș cosmopolit bazat pe o dezvoltare

sustenabilă

Municipiul Oradea	–	desemnat	în	2008	pol	de	
dezvoltare	 urbană,	 a	 contractat,	 în	 cadrul	 Planului	
Integrat	de	Dezvoltare	urbană	6	proiecte	ce	se	cana-
lizează	 pe	 dezvoltarea	 integrată	 a	 urbei,	 vizând	 do-
menii	 legate	de	 infrastructura	rutieră,	turistică	și	 so-
cială,	conducând	la	o	dezvoltare	sustenabilă	a	urbei.	
Proiectele	 ce	 urmează	 a	 se	 finaliza	 pe	 aceasta	 axă	
au	 avut	 în	 vedere	 o	 necesitate	 privind	 fluidizarea	
traficului	prin	amenajarea	a	două	intersecții	prin	pasaje	
denivelate,	ce	vor	face	legătura	cu	DN	76	spre	Deva	și	
DN	79	A	spre	Arad.	Alte	trei	proiecte	vor	pune	în	valoare	

Through	 the	 projects	 destined	 for	 businesses	we	will	
create	over	1,500	new	jobs.
One	area	funded	by	means	of	the	Regional	Operational	
Programme	2007-2013	on	the	same	axis	which	increa-
ses	 the	 life	quality	of	 inhabitants	 is	 the	one	of	 ther-
mal	rehabilitation,	where	a	total	of	47	projects	were	
contracted,	whose	value	amounts	to	almost	19	millions	
Euro	and	which	lead	to	increased	energy	efficiency	in	
all	county	municipalities.	At	the	end	of	the	implemen-
tation	 of	 these	 projects,	 over	 7,700	 apartments	 will	
benefit	from	increased	thermal	comfort.

Cluj- Napoca 
- regional development centre, integrated 
urban development model

Cluj-Napoca Municipality	 -	 named	 in	 2008	
national	growth	pole	for	the	North-West	Development	
Region,	the	second	largest	urban	centre	in	importance	
and	capacity	of	polarization	in	the	country,	adopted	by	
IUDP	2007-2013	a	vision	that	it	can	become	a	regional	
centre	 of	 innovation	 and	opportunities,	 an	 attractive	
tourist	destination,	a	pleasant	place	in	which	to	live,	
work	and	study.	In	2007-2013,	at	the	level	of	the	growth	
pole	there	were	identified	a	total	of	93	projects	in	the	
amount	of	over	3	billion	lei,	which	aim	to	develop	and	
upgrade	Cluj	growth	 in	all	areas	that	bring	growth	 in	
terms	of	the	quality	of	life	of	residents.	By	ROP	2007-
2013	Axis	1,	large-scale	investments	are	made,	which	
cover	both	road	network,	public	transport,	investments	
that	will	create	access	to	the	tourist	area	of			Cluj	and	
growth	 and	 investors’	 access	 in	 the	 business	 area.	
Among	 the	 contracted	 projects	 there	 are	 projects	
aimed	 at	 developing	 the	 infrastructure	 of	 social	
services,	 taking	 into	 account	 the	 creation	 of	 better	
conditions	for	disadvantaged	groups.

Beneficiary: Cluj-Napoca	Municipality
Number of projects from IUDP financed under 
ROP 2007-2013: 17
Total value of projects: 590,308,585	Lei
Grant amount: 387,269,628	Lei

Oradea 
- cosmopolitan city based on sustainable 
development

Oradea Municipality	 -	 named	 in	 2008	 urban	
development	 pole,	 contracted	 under	 the	 Integrated	
Urban	 Development	 Plan	 6	 projects	 that	 aim	 at	 the	
integrated	 development	 of	 the	 city,	 covering	 areas	
related	 to	 road,	 tourism	 and	 social	 infrastructure,	
leading	to	sustainable	development	of	the	city.
Projects	 to	 be	 completed	 on	 this	 axis	 considered	 a	
necessity	 for	 the	 traffic	flow	 through	 the	 creation	 of	
two	 junctions	 by	 means	 of	 road	 crossings	 that	 will	
connect	with	NR	76	to	Deva	and	NR	79	A	to	Arad.	Three	
other	projects	will	highlight	the	historic	centre	of	the	
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Centru	 istoric	 al	 oraşului,	 dar	 și	 Cetatea	 Oradea,	
creând	 condițiile	 creșterii	 atractivității	 turistice	 a	
municipiului.	 Prin	finalizarea	proiectului	 care	 vizează	
creşterea	accesului	persoanelor	aparţinând	grupurilor	
defavorizate	 la	 servicii	 sociale	de	calitate,	peste	120	
de	persone	frecventează	zilnic	Centru	de	Îngrijire	Copii	
din	Piața	1	Decembrie	nr.	9.

Valoarea	 totală	 a	 proiectelor	 implementate	 este	
de	 129.399.550,87	 lei,	 99.299.522,02	 fiind	 valoarea	
finanţării	neramursabile.

Baia Mare 
– pol de dezvoltare urbană cu rol

polarizator interjudețean

Municipiul Baia Mare	 a	 atras	 prin	 proiectele	
implementare	din	cadrul	PIDU	suma	de	73.291.502,76	
lei,	reprezentând	asistenţa	financiară	nerambursabilă.	
Valoarea	totală	a	proiectelor	fiind	de	101.682.244,80	lei.	
Utilizând	această	sumă,	Baia	Mare	a	semnat	8	contracte	
de	finanţare,	din	care,	până	la	sfârşitul	lunii	octombrie	
2015	s-au	finalizat	4.	Prin	cele	opt	proiecte	s-a	urmărit	
creşterea	 accesibilităţii	 urbane	prin	modernizarea	 de	
străzi,	dezvoltarea	eco-rețelei	urbane	şi	a	infrastructurii	
de	agreement,	modernizarea	şi	extinderea	unui	centru	
social,	reabilitarea	şi	promovarea	identității	culturale	
şi	 istorice,	 precum	 şi	 îmbunătățirea	 transportului	
public	urban	prin	extinderea	 rețelei	de	 troleibuz	 şi	a	
infrastructurii	aferente.

Satu Mare 
– pol urban de importanţă majoră la nivelul

regiunii

Municipiul Satu Mare	 este	 cea	 de-a	 treia	
localitate	 a	 Regiunii	 de	 Dezvoltare	 Nord-Vest	 care	 a	
fost	declarată	Pol	de	Dezvoltare	Urbană	în	anul	2008.	
Prin	 proiectele	 propuse	 prin	 PIDU	 Satu	 Mare,	 s-a	 re-
alizat	 dezvoltarea	 municipiului	 ca	 un	 pol	 urban	 de	
importanţă	majoră	 la	 nivelul	 regiunii,	 prin	 utilizarea	
eficientă	a	tuturor	resurselor	fizice	şi	umane,	integrarea	
armonioasă	a	teritoriului	urban	şi	periurban	în	spaţiul	
regional	 şi	 naţional	 prin	modernizarea	 şi	 dezvoltarea	
infrastructurilor	 în	 concordanţă	 cu	 orientările	 şi	 ce-
rinţele	de	integrare	europeană.
Cele	 8	 proiecte	 implementate	 au	 vizat	 dezvoltarea	
durabilă	a	mediului	de	afaceri,	dezvoltarea	de	proiecte	
care	 asigură	 servicii	 care	 promovează	 egalitatea	 de	
şanse	 şi	 incluziunea	 socială,	 precum	 şi	 dezvoltarea	
îmbunătăţirii	 infrastructurii	urbane	şi	a	 serviciilor	ur-
bane,	inclusiv	transportul	urban.
Patru	din	cele	opt	proiecte	au	fost	finalizate,	urmând	
ca	până	 la	 finalul	 anului	 2015	 să	fie	 implementate	 şi	
celelalte	patru	proiecte.	113.000	locuitori	vor	beneficia	
în	urma	 implementării	proiectelor	din	Planul	 integrat	
de	dezvoltare	urbană.
Valoarea totală a proiectelor: 69.990.439,10	Lei.	
Valoarea finanțării nerambursabile:
51.303.906,39	Lei.

city	and	Oradea	Fortress,	paving	the	way	for	increasing	
tourist	attractiveness	of	the	city.	By	completion	of	the	
project	aimed	at	increasing	access	of	persons	belonging	
to	disadvantaged	groups	to	quality	social	services,	more	
than	120	people	attend	daily	the	Child	Care	Centre	9	
Piața	1	Decembrie.

The	 total	 value	 of	 projects	 implemented	 is	
129,399,550.87	 lei,	 the	 amount	 of	 grants	 being	 of	
99,299,522.02.

Baia Mare 
- urban development pole with polarizing 
role between counties

Baia Mare Municipality	 attracted	 by	 im-
plementing	 projects	 within	 IUDP	 the	 amount	 of	
73,291,502.76	lei,	representing	the	financial	assistance	
of	 the	 grant.	 The	 total	 value	 of	 projects	 is	 of	
101,682,244.80	lei.	Using	this	amount,	Baia	Mare	signed	
8	contracts	for	funding,	of	which,	4	were	completed	by	
the	end	of	October	2015.	The	eight	projects	aimed	to	
increase	urban	accessibility	by	modernization	of	streets,	
development	 of	 the	 eco-urban	 network	 and	 leisure	
infrastructure,	 by	 the	 modernization	 and	 expansion	
of	a	social	centre,	the	rehabilitation	and	promotion	of	
cultural	 and	 historical	 identity,	 and	 improvement	 of	
urban	public	transport	through	extension	of	the	trolley	
network	and	related	infrastructure.

Satu Mare 
- urban pole of major importance to the 
region

Satu Mare	 is	 the	 third	 locality	 of	 North-
West	 Development	 Region	which	was	 declared	 Urban	
Development	 Pole	 in	 2008.	 Through	 the	 projects	
proposed	by	means	of	IUDP	Satu	Mare	they	performed	
the	 development	 of	 the	 city	 as	 a	 major	 urban	 pole	
at	 the	 level	 of	 the	 region	 through	 the	 efficient	 use	
of	 all	 natural	 and	 human	 resources,	 the	 harmonious	
integration	of	the	urban	and	suburban	territory	in	the	
regional	and	national	space	through	the	modernization	
and	 development	 of	 infrastructure	 in	 accordance	
with	 the	 guidelines	 and	 requirements	 of	 European	
integration.
The	8	projects	 implemented	targeted	the	sustainable	
development	of	the	business	environment,	development	
of	 projects	 offering	 services	 to	 promote	 equal	
opportunities	and	social	inclusion,	and	the	development	
of	 urban	 infrastructure	 and	 urban	 services,	 including	
urban	transport.	
Four	of	the	eight	projects	have	been	completed,	and	
until	 the	end	of	2015	 the	other	 four	projects	will	be	
implemented.	 113,000	 people	 will	 benefit	 from	 the	
implementation	 of	 projects	 of	 the	 integrated	 urban	
development	plan.
Total value of projects: 69,990,439.10	Lei
Grant amount: 51,303,906.39	Lei
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Centre urbane moderne în 

Transilvania de Nord prin 

POR 2007-2013
În	cadrul	Axei	Prioritare	1,	subdomeniul	Centre	

urbane,	la	nivelul	Transilvaniei	de	Nord	au	fost	depuse	
49	de	cereri	de	finanţare	propuse	de	15	dintre	centrele	
urbane	ale	regiunii.	Dintre	acestea	au	fost	semnate	un	
număr	de	31	de	proiecte	în	9	centre	urbane	(Bistriţa,	
Zalău,	Marghita,	Carei,	Negreşti	Oaş,	Borşa,	Baia	Sprie,	
Vişeu	de	Sus	şi	Târgu	Lăpuş).

Valoarea totală a proiectelor:	289.591.336,60	Lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
225.311.172,00	Lei.
Proiectele	 implementate	de	centrele	urbane	au	vizat	
dezvoltarea	durabilă	a	mediului	de	afaceri,	dezvoltarea	
de	 proiecte	 care	 asigură	 servicii	 care	 promovează	
egalitatea	 de	 şanse	 şi	 incluziunea	 socială,	 precum	 şi	
dezvoltarea	 îmbunătăţirii	 infrastructurii	 	 urbane	 şi	 a	
serviciilor	urbane,	inclusiv	transportul	urban.

Municipiul Bistriţa	 a	 semnat	 7	 contracte	 de	
finanţare	 în	valoare	 totală	de	104.347.583,97	 lei,	din	
care	81.873.684,02	lei	reprezentând	valoarea	finanţării	
nerambursabile.	Trei	 investiţii	 au	 vizat	 restaurarea	 şi	
reabilitarea	 unor	 clădiri	 istorice	 (Casa	 cu	 Lei	 şi	 Casa	
Argintarului)	şi	a	centrului	istoric	al	oraşului.
Prin	 celelalte	 proiecte	 s-a	 realizat	 reabilitarea	 și	
modernizarea	străzilor	din	zona	centrală,	reabilitarea	
şi	 modernizarea	 parcului	 municipal,	 implementarea	
unor	 sisteme	 de	 supraveghere	 pentru	 prevenirea	 cri-
minalităţii	 în	 centrul	 istoric	 precum	 şi	 reabilitarea	 şi	
modernizarea	Centrului	Comunitar	pentru	Tineret.

Cele	2	centre	urbane	din	judeţul	Satu	Mare,	Carei şi	
Negreşti Oaş	au	reuşit	împreună	să	atragă	în	regiune,	
prin	cele	9	contracte	semnate,	suma	de	53.051.302,00	
lei	din	 care	41.164.920,75	 reprezintă	asistenţă	finan-
ciară	 nerambursabilă.	 Opt	 din	 cele	 nouă	 proiecte	 au	
fost	 implementate,	 ultimul	 urmând	 să	 se	 finalizeze	
până	în	31.12.2015.
În	Municipiul	Carei	au	fost	implementate	proiecte	care	
au	 dus	 la	 creşterea	 calităţii	 vieţii	 prin	modernizarea	
spaţiilor	 verzi	 şi	 dezvoltarea	 iluminatului	 public	 în	
cartierele	Mihai	Viteazu	I,	Mihai	Viteazu	II	şi	Republicii,	
reabilitarea	şi	modernizarea	cantinei	sociale,	reinteg-
rarea	vechii	cazărmi	prin	înfiinţarea	unui	centru	social,	
reabiliare	 străzii	 1	 Decembrie	 1918.	 Proiectul	 care	
vizează	 renaşterea	 Centrului	 Cultural	 urmând	 să	 se	
finalizeze	până	în	31.12.2015.
În	 oraşul	 Negreşti	 Oaş	 a	 fost	 realizat	 un	 centru	 de	
afaceri,	 a	 fost	 amenajat	 un	 centru	 social	 pentru	
vârstnici	şi	au	fost	reabilitate	6	străzi	(Oaşului,	Vraticel,	
Unirii,	Cornetului,	Morii	şi	Valea	Cerbului).
La	nivelul	judeţului	Maramureş	au	fost	semnate	8	con-
tracte	de	finanţare	la	nivelul	a	4	centre	urbane:	Borşa, 
Baia Sprie, Vişeu de Sus şi Târgu Lăpuş.
Valoarea totală a proiectelor: 86.344.212,36	Lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 66.404.749,69	Lei

Modern urban centres in 
Northern Transylvania 

ROP 2007-2013
Under	 Priority	Axis	 1	 sub-domain	Urban	 cent-

res,	in	Northern	Transylvania,	49	applications	for	fun-
ding	proposed	by	15	of	the	region’s	urban	centres	were	
submitted.	 Among	 them,	 31	 projects	 were	 already	
signed	 in	 9	 urban	 centres	 (Bistriţa,	 Zalău,	 Marghita,	
Carei,	Negreşti	Oaş,	Borşa,	Baia	Sprie,	Vişeu	de	Sus	and	
Târgu	Lăpuş).

Total value of projects:	289,591,336.60	Lei
Grant amount:	225,311,172.00	Lei

The	 projects	 implemented	 by	 urban	 centres	 focused	
on	the	sustainable	business	environment	development,	
development	of	projects	offering	services	that	promote	
equal	opportunities	and	social	inclusion	and	the	deve-
lopment	 of	 urban	 infrastructure	 and	 urban	 services	
improvement,	including	urban	transport.

Bistrita Municipality	signed	7	financing	agreements	
totalling	 104,347,583.97	 lei,	 of	 which	 81,873,684.02	
lei	 representing	 the	 grant.	 Three	 investments	 have	
targeted	the	restoration	and	rehabilitation	of	historic	
buildings	 (Casa	cu	Lei	 and	Casa	Argintarului)	 and	 the	
historic	 city	 centre.	The	 other	 projects	 achieved	 the	
rehabilitation	 and	 modernization	 of	 streets	 in	 the	
central	area,	 the	 rehabilitation	and	modernization	of	
the	municipal	park,	the	implementation	of	surveillance	
systems	 for	 the	 prevention	 of	 crime	 in	 the	 historic	
centre	and	the	rehabilitation	and	modernization	of	the	
Youth	Community	Centre.
The	 two	 urban	 centres	 in	 Satu	 Mare	 County,	 Carei 
and	Negrești Oaș	 managed	 together	 to	 attract	 in	
the	 region	 by	 the	 9	 signed	 contracts	 the	 amount	 of	
53,051,302.00	 lei	 of	 which	 41,164,920.75	 lei	 is	 the		
grant.	 Eight	 of	 the	 nine	 projects	were	 implemented,	
and	the	last	will	be	completed	by	31/12/2015.
In	 Carei	 municipality,	 they	 implemented	 projects	
that	 have	 resulted	 in	 improved	 quality	 of	 life	 by	
modernization	 of	 green	 spaces	 and	 development	
of	 public	 lighting	 in	 the	 districts	 of	 Mihai	 Viteazu	 I,	
Mihai	 Viteazu	 II	 and	 Republicii,	 rehabilitation	 and	
modernization	 of	 the	 social	 canteen,	 reintegration	
of	 former	 barrack	 by	 setting	 up	 a	 social	 centre,	
rehabilitation	of	1	Decembrie	1918	Street.	The	project	
aims	at	the	rebirth	of	the	Cultural	Centre	which	will	be	
completed	by	31/12/2015.
In	the	city	of	Negreşti	Oaş,	they	built	a	business	centre,	
a	 social	 centre	 for	 the	 elderly	 was	 arranged	 and	 6	
streets	 were	 rehabilitated	 (Oaşului,	 Vraticel,	 Unirii,	
Cornetului,	Morii	and	Valea	Cerbului).
In	 the	County	of	Maramureș,	 it	was	 signed	8	 funding	
contracts	at	the	level	of	4	urban	centres:	Borşa, Baia 
Sprie, Vişeu de Sus and Târgu Lăpuş.
Total value of projects: 86,344,212.36	Lei
Grant amount: 66,404,749.69	Lei
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În	fiecare	din	cele	patru	localităţi	a	fost	implementat	
câte	un	proiect	care	a	vizat	reabilitatea	infrastructurii	
sociale	 şi	 câte	 un	 proiect	 care	 a	 vizat	 reabilitarea	
infrastructurii	publice	urbane.

Municipiul Zalău	a	semnat	4	contracte	de	finanţare	
în	 valoare	 totală	 de	 31.204.424,02	 lei	 cu	 finanţare	
nerambursabilă	 de	 24.382.771,16	 lei.	 Toate	 cele	 4	
proiecte	au	fost	implementate	cu	succes	de	către	UAT	
Municipiul	Zalău	şi	au	vizat	creşterea	siguranţei	publice	
prin	 implementarea	 unui	 sistem	 de	 supraveghere	
video,	 amenajarea	 peisageră	 a	 Parcului	 central,	
reabilitarea	 clădirii	 Transilvania	 –	 monument	 istoric	
şi	 implementarea	 unui	 sistem	 de	 management	 al	
traficului.

Municipiul Marghita a	 implementat	 3	 proiecte	
în	 valoare	 totală	 de	 14.643.814,21	 lei,	 finanţarea	
nerambursabilă	 fiind	 de	 11.485.046,33	 lei.	 Aceste	
proiecte	au	avut	în	vedere	reabilitarea,	modernizarea	
şi	 extinderea	 spaţiilor	 verzi,	 reabilitarea	 străzilor	
din	 zona	 de	 nord	 a	 municipiului	 şi	 realizarea	 unui	
sistem	 de	 monitorizare	 video	 în	 vederea	 reducerii	
infracţionalităţii.

Axa Prioritară 2 
Infrastructuri rutiere imbunătățite - suport 
pentru susţinerea activităţilor economice şi 

sociale din polii de dezvoltare ai regiunii

Investițiile	vizând	reabilitarea	și	modernizarea	
infrastructurii	 de	 transport	 rutier	 în	 Regiunea	 Nord-
Vest,	au	beneficiat	în	cadrul	POR	2007-2013	de	o	alo-
care	regională	de	aproximativ	113	milioane		Euro.	Din	
cele	 23	 de	 proiecte	 depuse,	 cu	 un	 total	 al	 sumelor	
solicitate	de	243		milioane		Euro,	au	fost	contractate	
14,	însumând	157	milioane	Euro.	Zece	din	aceste	inves-
tiții	 au	 vizat	 reabilitarea/modernizarea	 de	 drumuri	
județene	 de	 interes	 regional,	 iar	 patru	 au	 avut	 ca	
obiect	 al	 intervenției	 străzi	 urbane	 din	 municipiile	
regiunii	–	Oradea,	Bistrița,	Sighetu-Marmației,	Dej.

Finalizarea	implementării	celor	14	proiecte	contractate,	
care	acoperă	geografic	toate	cele	6	județe	ale	regiunii,	
înseamnă	327	km	de	drumuri	județene	și	39	de	km	de	
străzi	 urbane	 reabilitate/modernizate.	 În	 termeni	 de	
impact,	aceste	investiții	generează	descongestionarea	
traficului	 și	 noi	 oportunități	 de	 atragere	 de	 investiții	
în	zona	de	influență	a	polilor	de	dezvoltare	regionali,	
o accesibilitatea	crescută	a	zonelor	turistice	din	regi-
une,	creșterea	siguranței	traficului,	îmbunătățirea	con-
dițiilor	de	mediu	și	un	confort	sporit	pentru	utilizatori,	
respectiv	asigură	premizele	unei	dezvoltări	economice	
durabile	a	Transilvaniei	de	Nord.

Cea	mai	 mare	 investiţie	 în	 infrastructura	 rutieră	 din	
regiune	 a	 fost	 făcută	 în	 Judeţul	 Bistriţa	 Năsăud	 prin	
implementarea	 proiectului	 “Reabilitare	 DJ	 151	 km	
45+810-126+712	limita	de	judeţ	Mureş	-	Bistriţa	Năsăud	
judeţul	 Bistriţa	 Năsăud”.	 Traseul	 traversează	 de	 la	
sud	 la	nord	 judeţul	 şi	 face	 legătura	cu	 judeţul	Mureş	

In	each	of	the	four	municipalities,	it	was	implemented	
one	 project	 that	 targeted	 the	 rehabilitation	 of	
social	 infrastructure	 and	 one	 project	 aimed	 at	 the	
rehabilitation	of	urban	public	infrastructure.

Zalau Municipality	 signed	 4	 financing	 contracts	
totalling	31,204,424.02	with	a	grant	of	24,382,771.16.	
All	4	projects	have	been	successfully	implemented	by	
UAT	Zalau	Municipality	and	aimed	at	enhancing	public	
safety	 by	 implementing	 a	 video	 surveillance	 system,	
the	 Central	 Park	 landscape	 planning,	 rehabilitation	
of	 Transilvania	 building	 –	 historic	 monument	 and	
implementation	of	a	traffic	management	system.

Marghita Municipality	 implemented	 3	 projects	
totalling	 14,643,814.21	 lei,	 the	 grant	 being	 of	
11,485,046.33	lei.	These	projects	took	into	account	the	
rehabilitation,	upgrading	and	expansion	of	green	areas,	
rehabilitation	 of	 roads	 in	 the	 north	 of	 the	 city	 and	
achievement	 of	 a	 video	monitoring	 system	 to	 reduce	
crime.

Priority Axis 2 
Improved road infrastructure - support for 
sustaining economic and social activities 
from the development poles of the region

The	 investments	 aiming	 at	 the	 rehabilitation	
and	upgrading	of	road	infrastructure	in	the	North	West	
Region	have	benefited	under	the	ROP	2007-2013	from	a	
regional	allocation	of	approximately	113	millions	Euro.	
Of	the	23	submitted	projects,	with	a	total	of	the	amounts	
requested	 of	 243	millions	 Euro,	 14	 were	 contracted,	
totalling	 157	millions	 Euro.	Ten	 of	 these	 investments	
targeted	the	rehabilitation	/	modernization	of	county	
roads	 of	 regional	 interest,	 and	 four	 had	 as	 object	 of	
intervention	urban	streets	in	the	municipalities	of	the	
region	-	Oradea,	Bistrița,	Sighetu-Marmației,	Dej.	

The	completion	of	implementation	of	the	14	contracted	
projects,	covering	geographically	all	6	counties	of	the	
region,	represents	327	km	of	county	roads	and	39	km	
of	 urban	 roads	 rehabilitated	 /	 upgraded.	 In	 terms	 of	
impact,	this	investment	generates	traffic	de-congestion	
and	 new	 opportunities	 for	 attracting	 investment	
in	 the	 influence	 area	 of	 		the	 regional	 development	
poles,	an	increased	availability	of	tourist	areas	in	the	
region,	the	increase	of	traffic	safety,	improvement	of	
environmental	conditions	and	an	increase	in	comfort	for	
users,	namely	it	observes	the	premises	for	sustainable	
economic	development	in	Northern	Transylvania.

The	 biggest	 investment	 in	 road	 infrastructure	 in	 the	
region	 was	 made	 in	 Bistriţa	 Năsăud	 County	 through	
the	project	 “Rehabilitation	 of	CR	 151	 km	45	 +	 712	 +	
810-126	 county	 limit	 Mureş	 County-	 Bistriţa	 Năsăud	
Bistriţa	Năsăud	County	“.	The	route	crosses	from	south	
to	north	and	connects	with	Mures	County	that	 is	part	
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care	este	parte	componentă	a	Regiunii	de	Dezvoltare	
Centru.	Totodată	traseul	leagă	de	reşedinţa	de	judeţ,	16	
localităţi	componente	a	cinci	comune	şi	a	Municipiului	
Bistriţa.	Lungimea	totală	a	drumului	reabilitat	este	de	
76,772	km.

Axa Prioritară 3
Infrastructură socială pentru întreaga 

regiune

Răspunzând	 unei	 nevoi	 sociale	 identificate	
la	 nivelul	 întregii	 ţări,	 Uniunea	 Europeană	 a	 alocat	
României	 în	 cadrul	 Axei	 Prioritare	 3	 –	 Îmbunătăţirea	
infrastructurii	 sociale,	 suma	 de	 734,78	 mil.	 Euro,	
12,32%	respectiv	90,52	mil.	Euro	revenind	Regiunii	de	
Dezvoltare	Nord-Vest.	Ne	bucurăm	să	vă	anunţăm,	acum	
la	 final	 de	 implementare	 a	 Programului	 Operaţional	
Regional	2007-2013,	că	atât	autorităţile	publice	locale	
cât	şi	celelalte	entităţi	care	îşi	desfăşoară	activitatea	
în	 sectorul	 social,	 organizaţii	 non-guvernamentale,	
instituţii	de	cult,	universităţi,	din	 regiune	 s-au	mobi-
lizat,	au	 identificat	nevoile	comunităţilor	 locale	şi	au	
implementat	 proiecte	 cu	 impact	 major	 în	 sistemul	
medical,	 social	 şi	 educaţional	 care	 au	 contribuit	 şi	
contribuie	la	creşterea	calităţii	vieţii	locuitorilor.

Uniunea	 Europeană	 şi-a	 propus	 ca	 obiectiv,	 pentru	
perioada	 de	 programare	 2007-2013,	 îmbunătăţirea	
calităţii	infrastructurii	serviciilor	de	asistenţă	medicală	
primară	şi	repartizarea	teritorial	-	regională	echilibrată,	
pentru	 asigurarea	 unui	 acces	 egal	 al	 cetăţenilor	 la	
serviciile	de	sănătate.	
Ca	 urmare	 a	 implementării	 cu	 succes	 a	 proiectelor	
care	şi-au	propus	reabilitarea	şi	dotarea	ambulatoriilor	
spitaliceşti	 din	 regiune	 cu	 aparatură	 modernă	 de	
investigaţii,	 recuperare,	 fizioterapie	 şi	 tratament,	
locuitorii	 regiunii	 beneficiază	 de	 servicii	 de	 sănătate	
mult	îmbunătăţite.
Prin DMI 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echipa-
rea infrastructurii serviciilor de sănătate,	 Uniunea	
Europeană	 a	 alocat	 regiunii	 noastre	 24,77	 milioane	
Euro,	 contribuţia	 de	 la	 bugetul	 de	 stat	 al	 României	
fiind	de	3,78	milioane	Euro.	Au	fost	depuse	şi	evaluate	
de	 către	experţii	 din	 cadrul	ADR	Nord-Vest	un	număr	
de	 22	de	 cereri	 de	finanţare,	 dintre	 care	 doar	 14	 au	
trecut	 toate	 etapele	 de	 evaluare	 şi	 selecţie,	 pentru	
acestea	semnându-se	contracte	de	finanţare.	Odată	cu	
implementarea	proiectelor,	au	fost	reabilitate	şi	dotate	
cu	 echipamente	 medicale	 moderne	 ambulatoriile	 in-
tegrate	 de	 spital	 din	 municipiile	 reşedinţă	 de	 judeţ	
Cluj-Napoca,	 Oradea,	 Baia	 Mare,	 Bistriţa,	 Zalău	 dar	
şi	 din	 oraşe	 precum	 Negreşti-Oaş,	 Şimleul	 Silvaniei,	
Jibou,	 Dej,	 Crasna,	 Aleşd	 şi	 Năsăud,	 crescând	 astfel	
performanţele	unităţilor	medicale.	Peste	1.200	de	per-
soane	 beneficiază	 zilnic	 de	 condiţii	 de	 diagnosticare	
şi	 tratament	 mai	 bune	 în	 aceste	 unităţile	 medicale	
modernizate.
Implementarea proiectelor în cadrul DMI 3.2 - 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale	 -	 a	 avut	 rezultate	
pozitive	din	punct	de	vedere	umanitar	şi	social,	tocmai	
datorită	 faptului	 că	 persoanele	 aparţinând	 grupurilor	

of	 the	 Central	 Development	 Region.	 Moreover	 the	
route	links	the	county	of	residence,	16	localities	of	the	
five	municipalities	and	Bistriţa	Municipality.	The	total	
length	of	the	rehabilitated	road	is	of	76.772	km.

Priority Axis 3
Social Regional Infrastructure

Responding	 to	 a	 social	 need	 identified	 thro-
ughout	 the	 country,	 the	 European	Union	 allocated	 to	
Romania	under	Priority	Axis	3	-	Improvement	of	social	
infrastructure,	the	amount	of	734.78	mil.	Euro,	12.32%	
and	90.52	mil.	Euro	for	the	North-Western	Development	
Region.	 We	 are	 happy	 to	 announce	 you,	 at	 the	 end	
of	 the	 implementation	 of	 the	 Regional	 Operational	
Programme	 2007-2013,	 that	 both	 local	 authorities	
and	other	entities	operating	in	the	social	sector,	non-
governmental	 organizations,	 religious	 institutions,	
universities	 in	 the	 region	 mobilized,	 identified	
the	 needs	 of	 local	 communities	 and	 implemented	
projects	with	major	impact	in	the	medical,	social	and	
educational	systems	which	contributed	and	contribute	
to	the	incerase	of	the	quality	of	life	of	residents.
The	European	Union’s	 objective	 for	 the	programming	
period	 2007-2013,	 is	 the	 improvement	 of	 the	 quality	
of	 primary	 healthcare	 services	 infrastructure	 and	 a	
balanced	 territorial	 -	 regional	 distribution,	 to	 ensure	
equal	 access	 of	 citizens	 to	 healthcare.	 Following	 the	
successful	implementation	of	projects	that	have	set	out	
the	rehabilitation	and	equipping	of	outpatint	hospitals	
in	the	region	with	modern	equipment	for	investigation,	
rehabilitation,	 physiotherapy	 and	 treatment,	 the	
region’s	residents	benefit	from	greatly	improved	health	
services.

By KAI 3.1 - Rehabilitation / modernization / equipping 
of health services	-	the	EU	has	allocated	to	our	region	
24.77	 million	 Euro	 contribution	 from	 the	 Romanian	
state	budget	being	of	3.78	million	Euro.	22	applications	
for	funding	were	submitted	and	evaluated	by	experts	
of	 the	 North-West	 RDA,	 of	 which	 only	 14	 passed	 all	
stages	of	evaluation	and	selection	for	this	a	financing	
contract	 being	 signed.	 With	 the	 implementation	 of	
projects	 the	 integrated	 hospital	 ambulatories	 of	
county	municipalities	Cluj-Napoca,	Oradea,	Baia	Mare,	
Bistriţa,	Zalău	and	cities	such	as	Negreşti-Oaş,	Şimleul	
Silvaniei,	 Jibou,	 Dej,	 Crasna,	Aleşd	 and	 Năsăud	 have	
been	rehabilitated	and	equipped	with	modern	medical	
equipment,	thus	increasing	the	performance	of	health	
facilities.	 Over	 1,200	 people	 receive	 daily	 better	
diagnosis	and	treatment	conditions	in	these	modernized	
medical	facilities.

Implementation of projects under KAI 3.2 - 
Rehabilitation / modernization / development and 
equipping of social services	-	had	positive	results	from	
a	humanitarian	and	social	perspective,	due	to	the	fact	
that	persons	belonging	to	socially	disadvantaged	groups	
(disabled,	elderly,	vulnerable	children	and	youth,	Roma	
population,	 victims	 of	 domestic	 violence,	 etc.)	 are	
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sociale	defavorizate	(persoane	cu	dizabilităţi,	persoane	
vârstnice,	copiii	şi	tinerii	vulnerabili,	populaţia	de	etnie	
rromă,	victime	ale	violenţei	domestice	etc.)	au	şanse	
mai	mari	de	a	se	 integra	social.	Au	fost	reabilitate	şi	
incluse	 în	 sistemul	 serviciilor	 sociale	 centre	 reziden-
ţiale,	centre	de	zi	 şi	 centre	multifuncţionale	care	au	
dezvoltat	 inclusiv	 servicii	 de	 cazare	 temporară	 sau	
consiliere,	pentru	rezolvarea	unor	probleme	specifice	
cu	care	beneficiarii	direcţi	se	confruntă.	
Mai	mult	de	jumătate	din	cererile	de	finanţare	depuse	la	
ADR	Nord-Vest	pentru	evaluare,	selecţie	şi	contractare		
au	fost	eligibile	şi	au	fost	semnate	un	număr	de	28	de	
contracte	de	finanţare	utilizând	în	totalitate	alocarea	
de	11,44	mil.	Euro,	din	care	9,92	mil.	Euro	reprezintă	
contribuţia	Uniunii	Europene	prin	Fondul	European	de	
Dezvoltare	Regională.	Prin	finalizarea	a	26	de	proiecte	
au	 fost	 reabilitate,	 modernizate	 şi	 dotate	 28	 de	
centre	 sociale	multifuncţionale	 sau	 rezidenţiale	 care	
oferă	condiţii	mai	bune	de	trai	pentru	peste	3.000	de	
persoane	 din	 categorii	 defavorizate.	 De	 investiţiile	
în	 infrastructura	 socială	 beneficiază	 grupurile	 sociale	
defavorizate	 din	 Cehul	 Silvaniei,	 Şimleul	 Silvaniei,	
Jibou,	 Zalău,	 Şuncuiuş,	 Baia	 Mare,	 Marghita,	 Sălard,	
Oradea,	Bistriţa,	Aleşd,	Nuşeni,	Gherla,	Satu	Mare,	Carei	
şi	Luna	de	Sus.	Alte	2	proiecte	ce	se	implementează	în	
localităţile	Popeşti	şi	Susenii	Bârgăului	urmează	să	fie	
finalizate	până	la	sfârşitul	anului.
Impactul	implementării	celor	trei	proiecte	depuse	spre	
finanţare	 în	 cadrul	 DMI 3.3 - Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă	 este	 unul	 major.	
Prin	 achiziţionarea	 de	 autospeciale	 şi	 echipamente	
specifice,	a	 fost	 îmbunătăţită	 capacitatea	de	 răspuns	
în	 situaţii	 de	 urgenţă	 prin	 reducerea	 timpului	 de	
intervenţie	pentru	acordarea	primului	ajutor	calificat	
şi	pentru	alte	 situaţii	de	urgenţă.	 S-a	ajuns	astfel	 ca	
timpul	de	răspuns	în	zonele	urbane	să	scadă,	fiind	acum	
de	8	minute	iar	în	zonele	rurale	de	12	minute.
Prin	 cele	 3	 proiecte	 implementate	 de	 Asociaţia	 de	
Dezvoltare	 Intercomunitară	 Transilvania	 de	 Nord	 au	
fost	achiziţionate	următoarele:	36	autospeciale	pentru	
lucrul	cu	apă	şi	spumă,	1	autospecială	de	intervenţie	la	
accidente	colective	şi	salvări	urbane,	2	autospeciale	de	
cercetare	Chimică,	Biologică,	Radiologică,	Nucleară,	6	
autospeciale	pentru	descarcerări	grele,	21	ambulanţe	de	
prim	ajutor,	3	ambulanţe	de	reanimare,	6	autospeciale	
complexe	 de	 intervenţie,	 descarcerare	 şi	 acordarea	
asistenţei	 medicale	 de	 urgenţă,	 6	 autospeciale	 de	
intervenţie	şi	salvare	de	la	înălţime	şi	un	centru	mobil	
de	comandă	şi	control.	Acestea	au	fost	distribuite	celor		
6	Inspectorate	Judeţene	pentru	Situaţii	de	Urgenţă	din	
regiune.
Prin	 finalizarea	 investiţiilor	 propuse,	 ADI	 Transilvania	
de	Nord	a	reuşit	să	utilizeze	toată	alocarea	financiară	
regională	 disponibilă	 prin	 POR	 2007-2013,	 respectiv	
11,44	 mil.	 Euro,	 din	 care	 9,93	 mil.	 Euro	 reprezintă	
contribuţia	Uniunii	Europene	prin	Fondul	European	de	
Dezvoltare	Regională.
Strategia	 regională	 de	dezvoltare	 a	 resurselor	 umane	
presupune	 creşterea	 gradului	 de	 ocupare	 în	 regiune,	
o	mai	bună	corelare	între	educaţia	inţială	şi	continuă	

more	likely	to	integrate	socially.	They	also	rehabilitated	
and	 included	 in	 the	social	 services	 system	residential	
centres,	day	centres	and	multifunctional	centres	that	
developed	 temporary	 accommodation	 services	 and	
counselling	 services	 for	 solving	 the	 specific	 problems	
faced	by	the	direct	beneficiaries.

More	 than	 half	 of	 the	 applications	 for	 funding	
submitted	 to	 the	 North-West	 RDA	 for	 evaluation,	
selection	and	contracting	were	eligible	and	a	number	
of	 28	 funding	 contracts	 were	 already	 signed	 using	
fully	the	allocation	of	11.44	mil.	Euro,	of	which	9	92	
mil.	Euro	is	the	EU	contribution	through	the	European	
Regional	Development	Fund.	By	the	completion	of	the	
26	projects	they	rehabilitated,	upgraded	and	equipped	
28	multifunctional	social	or	residential	centres	offering	
better	 living	 conditions	 for	 over	 3,000	 people	 from	
disadvantaged	categories.	From	the	investment	in	the	
social	infrastructure	benefit	the	disadvantaged	groups	
from	 Cehul	 Silvaniei,	 Şimleul	 Silvaniei,	 Jibou,	 Zalău,	
Şuncuiuş,	Baia	Mare,	Marghita,	Sălard,	Oradea,	Bistriţa,	
Aleşd,	Nuşeni,	Gherla,	 Satu	Mare,	Carei	 and	 Luna	de	
Sus.	 Other	 two	 projects	 which	 are	 implemented	 in	
Popeşti	and	Susenii	Bârgăului	are	to	be	completed	by	
the	end	of	the	year.

The	impact	of	the	implementation	of	the	three	projects	
submitted	for	funding	under	KAI 3.3 - Improving the 
equipment endowment of operational bases for 
emergency situations interventions	 is	 a	major	 one.	
With	 the	 purchase	 of	 trucks	 and	 special	 equipment,	
the	 capacity	 to	 respond	 in	 emergency	 situations	was	
improved	 by	 reducing	 intervention	 time	 for	 qualified	
first	 aid	 and	 other	 emergency	 situations.	 So,	 the	
response	time	in	urban	areas	decreased	being	now	of	8	
minutes	and	in	rural	areas	of	12	minutes.

Through	 the	 3	 projects	 implemented	 by	 the	
Intercommunity	 Development	 Association	 Northern	
Transylvania	 they	 purchased	 the	 following:	 36	 spe-
cial	 vehicles	 for	 working	 with	 water	 and	 foam,	 1	
intervention	 special	 vehicle	 for	 collective	 accidents	
and	urban	saving,	2	research	special	vehicles	Chemical,	
Biological,	 Radiological,	 Nuclear,	 6	 special	 vehicles	
for	 heavy	 extrication,	 21	 first	 aid	 ambulances,	 3	
resuscitation	 ambulances,	 6	 complex	 intervention,	
extrication	and	emergency	medical	assistance	special	
vehicles,	6	intervention	and	rescue	from	height	special	
vehicles	 and	 a	 mobile	 command	 and	 control	 centre.	
They	were	distributed	to	the	6	County	Inspectorate	for	
Emergency	Situations	in	the	region.

Through	 the	 completion	 of	 the	 proposed	 investment,	
Northern	Transylvania	IDA	managed	to	use	all	regional	
financial	 allocation	 available	 through	ROP	2007-2013,	
respectively	11.44	mil.	Euro,	of	which	9.93	mil.	Euro	
is	the	EU	contribution	through	the	European	Regional	
Development	Fund.

The	regional	strategy	of	human	resources	development	
implies	increasing	employment	in	the	region,	a	better	
correlation	 between	 first	 and	 continuing	 education	
and	 the	 labour	 market,	 supporting	 health	 and	 social	
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şi	 piaţa	 forţei	 de	 muncă,	 sprijinirea	 serviciilor	 de	
sănătate	 şi	 asistenţă	 socială,	 promovarea	 incluziunii	
sociale.	 Starea	 precară	 a	 spaţiilor	 de	 învăţământ,	 a	
echipamentelor	educaţionale,	precum	şi	a	facilităţilor	
aferente	indică	o	evidentă	subfinanţare	a	sectorului	de	
educaţie	şi	formare	profesională.
Nevoia	 de	 a	 remedia	 aceste	 aspecte	 a	 făcut	 posibilă	
semnarea	a	82	de	proiecte	 la	nivelul	 regiunii	noastre	
în	 cadrul	 DMI 3.4 - Reabilitarea /modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă.
Autorităţile	 publice	 locale	 precum	 şi	 instituţiile	
de	 învăţământ	 superior	 au	 fost	 foarte	 receptive	 la	
cerinţele	acestui	program	şi	au	depus	la	ADR	Nord-Vest	
un	număr	de	170	de	cereri	de	finanţare.	Datorită	alocării	
insuficiente	raportat	la	nevoile	existente	a	fost	posibilă	
semnarea	a	82	de	contracte	de	finanţare,	 alte	24	de	
cereri	de	finanţare	fiind	 incluse	pe	 lista	de	 rezervă	a	
proiectelor	prioritare	din	Regiunea	Nord-Vest.
Până	la	data	de	1	octombrie	2015	au	fost	implementate	
mai	mult	de	jumătate	din	numărul	de	proiecte,	urmând	
ca	restul	să	fie	finalizate	până	la	sfârşitul	acestui	an.	
În	 cele	 39	 de	 unităţi	 de	 învăţământ	 preuniversitar	
finalizate	până	în	prezent	învaţă	peste	11.000	de	elevi	
din	localităţile	Dej,	Zalău,	Bistriţa	Bârgăului,	Oradea,	
Bistriţa,	Târgu	Lăpuş,	Bunteşti,	Iclod,	Baia	Mare,	Turda,	
Horoatu	 Crasnei,	 Borod,	 Şimişna,	 Cătina,	 Sărmăşag,	
Miceştii	 de	 Câmpie,	 Petreşti,	 Turulung,	 Satu	 Mare,	
Carei,	Dorolţ,	Crasna,	Olcea	şi	zonele	limitrofe.
Peste	 2.600	 de	 studenţi	 beneficiază	 de	 condiţii	 mai	
bune	 de	 cazare	 şi	 desfăşurare	 a	 actului	 educaţional	
în	 urma	 implementării	 proiectelor	 „Reabilitare,	 re-
funcţionalizare,	 reparaţie	 capitală,	 consolidare	 şi	
mansardare	“cămin	 I	Observator”,	Str.	Observatorului	
nr.	24,	Cluj	Napoca”	şi	“Reabilitare	campus	-	Facultatea	
de	Educaţie	fizică	şi	sport	din	cadrul	Universităţii	Babes-
Bolyai,Cluj-Napoca”.

Axa Prioritară 4
- sute de firme sprijinite,  peste 4000 de 

locuri de muncă create

Axa	 prioritară	 4	 –	 Sprijinirea	 dezvoltării	
mediului	de	afaceri	regional	şi	local	a	vizat	crearea	şi	
dezvoltarea	 structurilor	 de	 sprijinire	 a	 afacerilor,	 de	
importanţă	 regională	 şi	 locală,	 reabilitarea	 siturilor	
industriale	 şi	 sprijinirea	 iniţiativelor	 antreprenoriale	
regionale	 şi	 locale,	 care	 să	 faciliteze	 crearea	 de	 noi	
locuri	de	muncă	şi	creşterea	economică	durabilă.
Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală	a	avut	alocarea	de	36,54	milioane	
Euro,	iar	12	proiecte	au	fost	contractate	în	total.	

Succesul	 este	 reflectat	 în	 indicatorii	 obţinuţi,	 ast-
fel,	 până	 la	 momentul	 elaborării	 acestei	 broşuri,	 10	
proiecte	 de	 structuri	 de	 afaceri	 au	 fost	 finalizate,	 în	
cadrul	 cărora	 peste	 2.500	 locuri	 de	 muncă	 nou	 cre-
ate	în	întreprinderile	găzduite	de	centrele	de	afaceri.	
Pe	lângă	impactul	creat	asupra	mediului	de	afaceri	în	

services,	 promoting	 social	 inclusion.	 The	 poor	 state	
of	 education	 facilities,	 educational	 equipment	 and	
related	facilities	indicate	an	obvious	under-funding	of	
the	education	and	training	sector.

The	 need	 to	 address	 these	 issues	 has	 made	 possible	
the	signing	of	82	projects	in	our	region	under	KAI 3.4 
- Rehabilitation / modernization / development and 
equipping of pre-university, university education and 
continuous vocational training infrastructure. 

Local	 governments	 and	 higher	 education	 institutions	
have	been	very	receptive	to	the	requirements	of	this	
programme	and	 submitted	 to	North-West	RDA	a	 total	
of	170	applications	for	funding.	Due	to	the	insufficient	
allocation	based	on	actual	needs	was	possible	to	sign	
82	 financing	 contracts,	 another	 24	 financing	 requests	
being	included	on	the	reserve	list	of	priority	projects	in	
the	North-West	Region.

Until	October	1,	2015	more	than	half	of	 the	projects	
have	 been	 implemented,	 while	 the	 remainder	 will	
be	completed	by	 the	end	of	 this	year.	 In	 the	39	pre-
university	institutions	completed	by	now	teaches	study	
over	11,000	students	from	Dej,	Zalău,	Bistriţa	Bârgăului,	
Oradea,	 Bistriţa,	 Târgu	 Lăpuş,	 Bunteşti,	 Iclod,	 Baia	
Mare,	Turda,	Horoatu	Crasnei,	Borod,	Şimişna,	Cătina,	
Sărmăşag,	Miceştii	de	Câmpie,	Petreşti,	Turulung,	Satu	
Mare,	 Carei,	 Dorolţ,	 Crasna,	 Olcea	 and	 surrounding	
areas.

Over	2,600	students	benefit	from	better	conditions	of	
accommodation	and	deployment	of	education	following	
the	 implementation	 of	 the	 projects	 “Rehabilitation	
refunctionalisation,	 capital	 renovation,	 consolidation	
and	 attic	 construction”	 dorm	 I	 Observator”	 24	
Observatorului	Street,	Cluj	Napoca”	and	“Rehabilitation	
of	campus	-	Faculty	of	Physical	Education	and	Sports	of	
the	Babes-Bolyai	University,	Cluj-Napoca”

Priority Axis 4
- hundreds of companies supported more 
than 4,000 jobs created

Priority	 Axis	 4	 -	 Supporting	 the	 development	
of	 regional	 and	 local	 business	 aimed	 at	 creating	 and	
developing	 structures	 to	 support	 the	 businesses	 of	
regional	 and	 local	 importance,	 rehabilitation	 of	
industrial	 sites	 and	 support	 of	 regional	 and	 local	
entrepreneurial	 initiatives,	 which	 facilitate	 the	
creation	of	new	jobs	and	sustainable	economic	growth.
Area of   Intervention 4.1 - Development of sustainable 
business support structures of regional and local 
importance	took	the	allocation	of	Euro	36.54	millions,	
and	12	projects	were	contracted	in	total.

Success	is	reflected	in	the	indicators	thus	obtained	until	
the	preparation	of	this	booklet,	10	projects	of	business	
structures	were	completed,	in	which	more	than	2,500	
new	jobs	created	in	the	enterprises	hosted	by	business	
centres.
Besides	 the	 impact	 on	 the	 business	 environment	 in	
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zonele	unde	au	fost	construite,	 structurile	de	afaceri	
din	regiunea	noastră	au	schimbat		în	bine	comunitatea	
unde	sunt	implementate,	mii	de	familii	beneficiind	in-
direct	de	investiţiile	REGIO.
REGIO	 a	 sprijinit	 şi	 dezvoltarea	 microîntreprinde-
rilor	productive	şi	a	celor	prestatoare	de	servicii	care	
utilizează	 potenţialul	 endogen	 al	 regiunilor	 (resurse	
naturale,	 materii	 prime,	 resurse	 umane	 etc).	 Micro-
întreprinderile	au	fost	încurajate	să	utilizeze	noi	teh-
nologii,	 echipamente	 IT,	 având	 un	 rol	 primordial	 în	
creşterea	competitivităţii	şi	productivităţii.	

Astfel,	 până	 la	 momentul	 elaborării	 acestei	 broşuri,	
investiţiile	REGIO	în	dezvoltarea	a	355	proiecte	finali-
zate	au	dus	la	crearea	a	1500	locuri	de	muncă.	În	regiu-
nea	noastră,	domeniile	de	activitate	care	au	beneficiat	
de	cele	mai	multe	investiţii	au	fost		sănătatea	umană,	
construcţii	de	clădiri,	întreţinerea	şi	repararea	autove-
hiculelor,	structuri	de	cazare,	activităţi	de	editare,	IT	
şi	mecanică	generală;	activităţi	de	arhitectură	şi	ingi-
nerie,	fabricarea	de	mobilă	şi	topografie.

Axa Prioritară 5
Turism bazat pe potențialul regiunii

Cadrul	Regional	Strategic	de	Dezvoltare	2007-
2013	 al	 Regiunii	 de	 Dezvoltare	 Nord-Vest	 identifica	
în	 anul	 2006	 direcţiile	 în	 care	 turismul	 din	 Regiune	
se	 poate	 dezvolta	 prin	 implementarea	 proiectelor	
din	 cadrul	Axei	 Prioritare	 5	 a	 POR	 2007-2013.	Astfel,	
datorită	potenţialului	natural	 şi	antropic	valoros	 şi	al	
bazei	materiale	existente	diversificate	se	pot	dezvolta	
anumite	 tipuri	 şi	 forme	 de	 turism	 în	 Transilvania	
de	 Nord:	 turism	 balneaoclimateric	 -	 ape	 minerale,	
termale,	 termo-minerale,	 turism	 montan	 -	 păduri,	
potenţial	 cinegetic,	 turism	 cultural	 şi	 turism	 rural	 -	
obiceiuri	şi	tradiţii	specifice	anumitor	zone.

Regiunea	 Nord-Vest	 este	 una	 din	 cele	 mai	 eclectice	
regiuni	 din	 România	 din	 punct	 de	 vedere	 turistic,	
tocmai	pentru	că	oferă	turiştilor	de	la	posibilitatea	de	
a	simţi	pulsul	liniştit	al	vieţii	oferit	de	satul	tradiţional	
maramureşean	până	la	facilităţi	de	5	stele.	În	funcţie	
de	 specificul	 zonei	 şi	 de	 resursele	 naturale	 avute	
la	 dispoziţie,	 atât	 autorităţile	 publice	 locale	 cât	 şi	
investitorii	privaţi	au	implementat	proiecte	cu	impact	
asupra	turismului	regional.	 În	judeţele	Bihor,	Bistriţa-
Năsăud	 şi	 Satu	Mare	 au	 fost	 dezvoltate	 proiecte	 prin	
care	a	crescut	numărul	de	spaţii	de	cazare	şi	de	facilităţi	
de	agrement,	ceea	ce	a	dus	la	creşterea	numărului	de	
turişti	şi	de	înnoptări	în	regiune.	Pe	lângă	valorificarea	
resurselor	naturale,	balneare	ale	regiunii,	şi	potenţialul	
istoric	 este	 bine	 pus	 în	 valoare	 prin	 implementarea	
de	proiecte	care	 sunt	menite	 să	asigure	accesul	 facil	
atât	 la	 bisericile	 de	 lemn	 din	 judeţul	 Sălaj	 cât	 şi	 pe	
cele	din	Maramureş	aflate	 în	patrimoniul	UNESCO.	Pe	
lângă	acestea,	au	mai	fost	reabilitate	clădiri	 istorice,	
castele,	biserici,	muzee,	monumente,	cetăţi	şi	castre	
romane	în	judeţele	Sălaj,	Bistriţa-Năsăud,	Satu	Mare,	
Cluj,	Bihor	şi	Maramureş.

areas	 where	 they	 were	 built,	 business	 structures	 in	
our	region	have	changed	for	the	better	the	community	
where	 they	 are	 implemented,	 thousands	 of	 families	
benefiting	indirectly	from	the	REGIO	investments.

REGIO	 	 supported	 the	 development	 of	 productive	
micro-enterprises	and	of	service	providers	that	use	the	
endogenous	 potential	 of	 regions	 (natural	 resources,	
raw	materials,	human	resources	etc).	Micro-enterprises	
have	 been	 encouraged	 to	 use	 new	 technologies,	 IT	
equipment,	 having	 an	 essential	 role	 in	 increasing	
competitiveness	and	productivity.
Thus,	 by	 the	 time	 of	 writing	 this	 booklet,	 REGIO	
investments	 in	 the	 development	 of	 355	 completed	
projects	led	to	the	creation	of	1,500	jobs.	In	our	region,	
the	areas	of	activity	that	have	received	most	investment	
were	human	health,	building	construction,	maintenance	
and	 repair	 of	 motor	 vehicles,	 accommodation	 units,	
publishing,	 IT	 and	 general	 mechanics;	 architectural	
and	 engineering	 activities,	 manufacture	 of	 furniture	
and	topography.

Priority Axis 5
Sustainable tourism based on the regional 
assets

The	 Strategic	 Development	 Framework	 2007-
2013	of	the	North-West	Development	Region	identifies	
in	 2006	 the	 directions	 towards	 which	 the	 tourism	 in	
the	 region	 can	 develop	 by	 implementing	 projects	
under	Priority	Axis	 5	of	ROP	2007-2013.	Thus,	due	 to	
the	valuable	natural	and	anthropogenic	potential	and	
existing	 diversified	 material	 basis	 we	 may	 develop	
certain	 types	 and	 forms	 of	 tourism	 in	 Northern	
Transylvania:	 balneo-therapeutic	 tourism	 -	 mineral,	
thermal,	 thermo-mineral	 water,	 mountaineering	 -	
forests,	 hunting	 potential,	 cultural	 tourism	 and	 rural	
tourism	 -	 customs	 and	 traditions	 specific	 to	 certain	
areas.
The	 North-East	 Region	 is	 one	 of	 the	 most	 eclectic	
regions	 in	 Romania	 in	 terms	 of	 tourism,	 precisely	
because	 it	 offers	 tourists	 the	opportunity	 to	 feel	 the	
pulse	of	the	quiet	village	life	offered	by	the	traditional	
Maramures	village	up	to	5-star	facilities.	Depending	on	
the	specificity	of	the	area	and	the	natural	resources	at	
their	disposal,	both	local	public	authorities	and	private	
investors	 have	 implemented	 projects	with	 an	 impact	
on	 regional	 tourism.	 In	 Bihor,	 Bistrita	 and	 Satu	 Mare	
Counties	projects	were	developed	 that	 increased	 the	
number	of	accommodation	and	leisure	facilities,	which	
increased	 the	 number	 of	 tourists	 and	 overnight	 stays	
in	 the	 region.	 Besides	 the	 use	 of	 natural,	 balneary	
resources	of	 the	 region,	 the	historic	potential	 is	 also	
well	 highlighted	 by	 implementing	 projects	 that	 are	
designed	 to	 ensure	 easy	 access	 to	 both	 the	 wooden	
churches	 of	 Sălaj	 County	 and	 to	 that	 of	 Maramures	
part	 of	 the	 UNESCO	 heritage.	 Besides,	 they	 have	
rehabilitated	 historic	 buildings,	 castles,	 churches,	
museums,	 monuments,	 castles	 and	 Roman	 camps	 in	
Sălaj,	 Bistriţa-Năsăud,	 Satu	 Mare,	 Cluj,	 Bihor	 and	
Maramureş	Counties.	
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Transilvania	de	Nord	este	recunoscută	ca	o	regiune	care	
are	numeroase	vestigii	istorice.		În	urma	implementării	
a	12	proiecte,	au	fost	puse	în	valoare	36	de	obiective	
de	patrimoniu	 cultural	 şi	 istoric,	 după	 cum	urmează:	
28	de	biserici,	3	muzee	şi	clădiri	istorice,	2	castele,	2	
castre	romane	şi	o	cetate.
Administraţiile	 publice	 şi	 unităţile	 de	 cult	 au	 utilizat	
întreaga	sumă	pusă	la	dispoziţia	regiunii	în		dezvoltarea	
de	 proiecte	 cu	 impact	 care	 să	 valorifice	 potenţialul	
turistic	regional,	istoric	şi	cultural.	

În	 cadrul	 DMI 5.1 - Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe,	au	fost	depuse	
la	ADR	Nord-Vest	spre	evaluare,	selecţie	şi	contractare	
un	număr	de	21	de	cereri	de	finanţare.	Dintre	acestea,	
doar	12	au	 fost	declarate	eligibile	 şi	 s-au	 încadrat	 în	
alocarea	totală	de	30,22	mil.	Euro,	din	care	27,86	mil.	
Euro	au	fost	puse	la	dispoziţie	de	Uniunea	Europeană.	
Realizarea	celor	două	circuite	 turistice	ale	bisericilor	
de	lemn	din	judeţele	Sălaj	şi	Maramureş,	a	circuitului	
castrelor	romane	Buciumi	şi	Moigrad	din	judeţul	Sălaj,	
a	 circuitului	 târgurilor	 medievale	 din	 judeţul	 Satu	
Mare	 la	 Carei	 şi	Ardud,	 revitalizarea	 Cetăţii	 Oradea,	
restaurarea	 clădirilor	muzeelor	 din	 oraşele	 Bistriţa	 şi	
Zalău	şi	a	celorlalte	obiective	aflate	în	Cluj-Napoca,	Sic,	
Fărcaşa	 şi	Rebrişoara	au	dus	 la	atingerea	obiectivului	
principal	al	acestui	DMI	şi	anume	creşterea	importanţei	
turismului	cultural,	ca	factor	care	stimulează	creşterea	
economică	în	regiuni,	respectând	principiile	dezvoltării	
durabile	şi	ale	protecţiei	mediului.

Ştiut	 fiind	 faptul	 că	 turismul	 creează	 oportunităţi	
de	 creştere	 economică	 regională	 şi	 locală,	 POR	
2007-2013	 a	 oferit	 posibilităţi	 de	 finanţare	 pentru	
dezvoltarea	 turismului	 de	 agrement	 prin	 DMI 5.2 - 
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale 
şi creşterea calităţii serviciilor turistice.	 Astfel	 s-a	
creat	posibilitatea	continuării	dezvoltării	potenţialului	
natural,	balnear,	al	Regiunii	care	a	început	cu	fondurile	
de	pre-adereare	prin	implementarea	de	proiecte	care	
au	 dus	 la	 înfiinţarea	 unor	 parcuri	 balneare	 la	 Dej,	
Cojocna,	Figa,	Tăşnad,	Beltiug	şi	Marghita.		

La	 nivelul	 regiunii	 au	 fost	 alocate	 33,52	 mil.	 Euro,	
din	 care	 30,9	 mil.	 Euro	 reprezintă	 contribuţia	 de	
la	 bugetul	 Uniunii	 Europene	 prin	 Fondul	 European	
de	 Dezvoltare	 Regională.	 Au	 fost	 contractate	 8	 din	
cele	 24	 cereri	 de	 finanţare	 propuse	 de	 beneficiarii	
eligibili.	Cele	 8	 contracte	 semnate	au	 reuşit	 aproape	
în	totalitate	să	angajeze	suma	alocată.	Implementarea	
acestor	 investiţii	de	către	autorităţile	publice	 locale,	
dar	şi	de	investitori	privaţi,	au	reuşit	să	contribuie	la	
creşterea	numărului	de	turişti	şi	a	duratei	sejurului,	la	
îmbunătăţirea	serviciilor	de	cazare	şi	la	diversificarea	
serviciilor	 de	 agrement.	 Jumătate	 din	 contractele	
semnate	 sunt	 în	 judeţele	 Bihor	 şi	 Satu	 Mare,	 toate	
exploatând	potenţialul	balnear	al	regiunii.

Northern	Transylvania	is	recognized	as	a	region	that	has	
many	 historical	 sites.	 Following	 the	 implementation	
of	 12	 projects,	 36	 historical	 and	 cultural	 heritage	
objectives	 were	 highlighted	 as	 follows:	 28	 churches,	
3	museums	and	historic	buildings,	2	castles,	2	Roman	
camps	and	a	fortress.
Governments	 and	 religious	 establishments	 have	 used	
the	 entire	 amount	 available	 to	 the	 region	 in	 the	
development	of	projects	 that	would	use	 the	 regional	
tourism,	historical	and	cultural	potential.

Within	 KAI 5.1 - Restoration and sustainable 
valorization of cultural heritage and setting up 
/ modernization of related infrastructure	 were	
submitted	 to	 the	 North-Wes	 RDA	 for	 evaluation,	
selection	and	contracting	a	number	of	21	applications	
for	 funding.	Of	 these,	only	12	were	declared	eligible	
and	were	within	the	total	allocation	of	30.22	mil.	Euro,	
of	which	27.86	mil.	Euro	were	made	available	by	the	
European	Union.
The	achievement	of	the	two	tourist	circuits	of	wooden	
churches	in	Sălaj	şi	Maramureş	Counties,	of	the	circuit	
of	 Roman	 camps	 Buciumi	 and	 Moigrad	 from	 Sălaj	
County,	 of	 the	 circuit	 of	 medieval	 fairs	 from	 Satu	
Mare	 County	 at	 Carei	 and	 Ardud,	 revitalization	 of	
Oradea	 Fortress,	 restoration	 of	museums	 buildings	 in	
Bistriţa	 and	 Zalău	 cities	 and	 of	 the	 other	 objectives	
in	 Cluj-Napoca,	 Sic,	 Fărcaşa	 and	 Rebrişoara	 led	 to	
the	 achievement	 of	 the	 main	 objective	 of	 this	 KAI	
namely	 increasing	 the	 importance	of	cultural	 tourism	
as	a	factor	stimulating	economic	growth	in	the	region,	
respecting	 the	 principles	 of	 sustainable	 development	
and	environmental	protection.

Knowing	that	tourism	creates	opportunities	for	regional	
and	 local	 economic	 growth,	 ROP	 2007-2013	 provided	
funding	opportunities	for	leisure	tourism	development	
by	KAI 5.2 - Creation, development, modernization of 
tourism infrastructure for the exploitation of natural 
resources and improve the quality of tourism services. 
This	creates	the	possibility	of	further	development	of	
natural,	balneary	potential	of	the	Region	which	began	
with	 pre-accession	 funds	 by	 implementing	 projects	
that	 led	 to	 the	 establishment	 of	 balneary	 centres	 in	
Dej,	Cojocna,	Figa,	Tăşnad,	Beltiug	and	Marghita.

At	regional	level	they	have	allocated	33.52	mil.	Euro,	
of	which	 30.9	mil.	 Euro	 is	 the	 contribution	 from	 the	
EU	budget	through	the	European	Regional	Development	
Fund.	 They	 contracted	 8	 of	 the	 24	 applications	 for	
funding	 proposed	 by	 eligible	 beneficiaries.	 The	 8	
signed	contracts	have	managed	 to	almost	 completely	
commit	the	allocated	amount.	The	implementation	of	
these	 investments	 by	 local	 governments,	 but	 also	 by	
private	investors	was	able	to	help	increase	the	number	
of	tourists	and	length	of	stay,	improve	accommodation	
and	 diversify	 leisure	 services.	 Half	 of	 the	 contracts	
signed	 are	 in	 Bihor	 and	 Satu	Mare,	 all	 exploiting	 the	
balneary	potential	of	the	region.
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Județul Cluj
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Campusul sportiv Iuliu Haţieganu 
- pentru sănătatea clujenilor

Titlul proiectului: Reabilitare campus - Facultatea de 
Educaţie fizică şi sport din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca.
Beneficiar: Facultatea de Educație Fizică și Sport din 
cadrul Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 
Axa prioritară 3, Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echi-
parea infrastructurii de instruire preuniversitare, 
universitară și a infrastructurii de instruire continue 
vocaţionale. Valoare totală: 31.712.688,88 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 24.545.478,6 
lei din care 21.289.445,72 lei FEDR, 3.256.032,88 
lei Buget de stat.
Date de contact: http://granturi.ubbcluj.ro/rcsfefs/
home

	 După	finalizarea	investiţiei,	Campusul	este	vi-
zitat	de	aproximativ	21.000	de	persoane	pe	an,	în	afara	
studenţilor	 Universităţii	 Babeş-Bolyai	 care	 au	 ore	 de	
sport	 în	 cel	mai	mare	 şi	mai	 bine	 dotat	 parc	 sportiv	
din	Transilvania.	Prin	proiect	au	fost	create	13	săli	de	
curs	 care	 asigură	 390	 de	 locuri	 suplimentare	 pentru	
studenţii	Facultății	de	Educație	Fizică	și	Sport.	
5	 terenuri	 de	 sport:	 pentru	 fotbal,	 baschet	 şi	 multi-
funcţionale	 (volei,	 handbal,	 badminton,	 fotbal-tenis,	
volei	 de	 plajă)	 cu	 o	 suprafață	 totală	 de	 9.065	m2 au 
fost	reabilitate	și		modernizate.	Suprafața	de	beton	sau	
zgură	 a	 fost	 înlocuită	 cu	 suprafață	 sintetică	 deosebit	
de	 performantă,	 iar	 	 refacerea	 aleilor	 şi	 a	 căilor	 de	
acces	s-a	făcut	prin	remodelarea	profilului	şi	refacerea	
structurii	acestora	pe	o	lungime	totală	de	4800	metri	
liniari.	S-a	avut	în	vedere	folosirea	materialelor	“per-
meabile”	–	pietriş	și	pavaj	din	piatră	cubică	așezată	pe	
pat	de	nisip.	Modificările	aduse	la	sistemul	de	iluminat	
permit	desfășurarea	de	activităţi	sportive	în	interiorul	
parcului	și	după	lăsarea	întunericului,	astfel	încât	orice	
doritor	să	se	poată	bucura	de	o	alergare	în…	nocturnă.

Project title: Rehabilitation of campus - Faculty of 
Physical Education and Sport of the Babes-Bolyai 
University, Cluj-Napoca.
Beneficiary: Faculty of Physical Education and Sports 
of “Babes-Bolyai” University Cluj-Napoca.
Priority Axis 3, Enhancing social infrastructure 3.4. 
Rehabilitation, modernization, development and 
equipping of pre-university, university education and 
continuous vocational training infrastructure.
Total value: 31,712,688.88 lei. Financial assistance 
grant: 24,545,478.6 lei of which 21,289,445.72 lei 
ERDF, 3,256,032.88 lei Public budget.
Contact: http://granturi.ubbcluj.ro/rcsfefs/home

	 After	 completion	 of	 the	 investment,	 the	
Campus	 is	 visited	 by	 about	 21,000	 people	 per	 year,	
besides	 Babeș-Bolyai	 University	 students	 who	 have	
classes	of	sport	in	the	largest	and	best	equipped	sports	
park	in	Transylvania.
The	 project	 created	 13	 classrooms	 that	 provide	 390	
additional	places	for	students	of	the	Faculty	of	Physical	
Education	and	Sport.
Five	 sports	 fields:	 for	 football,	 basketball	 and	multi-
function	 (volleyball,	 handball,	 badminton,	 football-
tennis,	beach	volleyball)	with	a	total	area	of			9065	m2	
have	been	rehabilitated	and	modernized.	The	concrete	
or	 slag	 surface	 was	 replaced	 with	 a	 highly	 efficient	
synthetic	surface	and	the	restoring	of	paths	and	access	
routes	 made	 by	 reshaping	 the	 profile	 and	 rebuilding	
their	structure	on	a	total	length	of	4800	linear	meters.	
They	 intended	to	use	“permeable”	materials	 -	gravel	
and	paving	of	cobblestones	laid	on	sand.
The	 changes	 to	 the	 lighting	 system	allow	 the	perfor-
mance	of	sporting	activities	inside	the	park	after	dark,	
so	that	any	interested	person	can	enjoy	a	jog	in	the	...	
night.

Sports Campus Iuliu Haţieganu 
– for the health of Cluj inhabitants
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100 de persoane defavorizate 

în casă nouă

Titlul proiectului ,,Case sociale integrate pentru co-
munitate, str. Iuliu Coroianu nr. 5”.
Beneficiar: Primăria Cluj-Napoca.
Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, sub-domeniul ,, Poli de creştere”.
Valoare totală: 10.116.093,64 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 7.987.461,53 
lei din care 6.548.903,41 lei FEDR , 1.438.558,12 lei 
Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
163.009,42 lei.
Date de contact: http://www.primariaclujnapoca.ro/

100 disadvantaged people 

in a new home

Project title “Integrated social houses for the comu-
nity, 5 Iuliu Coroianu Street”.
Beneficiary: Cluj-Napoca City Hall.
Priority 1 “Supporting the sustainable development 
of cities - urban growth poles”, Area of   intervention 
1.1 “Integrated urban development plans”, sub-field 
“poles of growth”.
Total value: 10,116,093.64 lei.
Financial assistance grants: 7,987,461.53 lei of 
which 6,548,903.41 lei ERDF, 1,438,558.12 lei Pub-
lic budget. Beneficiary’s contribution to the eligible 
costs: 163,009.42 lei.
Contact: http://www.primariaclujnapoca.ro/

	 Primăria	Cluj-Napoca	a	implementat	mai	multe	
proiecte	de	succes	de	 infrastructură	socială,	conside-
rând	 că	 reabilitarea	 infrastructurii	 sociale	 a	 muni-
cipiului	 este	 o	 cale	 foarte	 importantă	 spre	 creşterea	
calităţii	vieţii	şi	asigurării	unei	dezvoltări	durabile.
Proiectul	a	constat	 în	 reabilitarea	tronsonului	de	clă-
diri	din	strada	Iuliu	Coroianu,	nr.	5	din	municipiul	Cluj	
–	 Napoca,	 în	 suprafaţă	 utilă	 de	 2.920,48	 	metri	 păt-
raţi.	 	Astfel,	au	fost	construite	46	 locuinţe	sociale	cu	
una,	 respectiv	 două	 camere,	 pentru	 aproape	 100	 de	
persoane	beneficiare	de	locuinţe	sociale	din	municipiul	
Cluj-Napoca.

	 Cluj-Napoca	City	Hall	has	implemented	several	
successful	 projects	 of	 social	 infrastructure,	 conside-
ring	that	the	social	infrastructure	rehabilitation	of	the	
municipality	is	a	very	important	way	to	improve	living	
standards	and	ensure	sustainable	development.
The	project	involved	the	rehabilitation	of	the	buildings	
from	5	Iuliu	Coroianu	Street	of	Cluj	–	Napoca	Municipa-
lity,	in	a	usable	area	of			2920.48	square	meters.	Thus,	
46	 social	 houses	 were	 built	 with	 one	 room	 and	 two	
rooms	for	nearly	100	people	receiving	social	housing	in	
Cluj-Napoca	Municipality.
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Reabilitarea celei mai mari clădiri 

în stil gotic târziu din Transilvania

Titlul proiectului: „Reabilitarea bisericii reformate 
CJ-II-m-A07380 str. Kogălniceanu nr. 16 din Cluj-
Napoca”.
Beneficiarul Proiectului: Parohia Reformată Centra-
lă I, Cluj-Napoca. 
Axa 5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismu-
lui, domeniu major de intervenţie: 5.1 Restaurarea 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum și crearea / modernizarea infrastructurilor 
conexe.
Valoare totală: 18.912.243,02 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 14.951.382,94 
lei din care 13.787.310,99 lei FEDR , 1.164.071,95 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la cheltu-
ielile eligibile: 305.130,27 lei.
Date de contact: Strada Mihail Kogălniceanu 21, Cluj-
Napoca 400084

	 Biserica	a	fost	fondată	de	regele	Matia	Corvinul	
(1458–1490),	iar	proiectul	implementat	contribuie	sem-
nificativ	 la	 protejarea	 și	 valorificarea	 patrimoniului	
cultural	din	România.	Inițial,	s-a	preconizat	o	creștere	
anuală	 de	 6%	 a	 numărului	 de	 turiști	 care	 vizitează	
monumentul,	 dar	 această	 cifră	 a	 fost	 deja	 atinsă	 în	
prima	 săptămână	 după	 deschiderea	 oficială,	 monu-
mentul	fiind	vizitat	de	peste	15.000	de	persoane	dintre	
care	circa	35%	au	fost	turiști.	Biserica	reformată	de	pe	
str.	M.	Kogălniceanu	este	un	simbol	al	Clujului,	totodată	
un	edificiu	important	și	îndrăgit	de	clujeni.	Concertele	
tradiționale	de	orgă,	organizate	cu	regularitate	de	mai	
multe	 decenii,	 au	 atras	 și	 atrag	 în	 continuare	 mulți	
iubitori	 de	muzică,	 aceștia	 fiind	 foarte	mulțumiți	 de	
sunetul	orgii	restaurate	și	de	confortul	mărit	al	bisericii.

Rehabilitation of the largest 

late Gothic buildings in Transylvania

Project title: “Rehabilitation of the Reformed 
Church CJ-II-m-A07380 16 Kogalniceanu Street Cluj-
Napoca”.
Project beneficiary: Parohia Reformată Centrală I 
(Central Reformed Parish I), Cluj-Napoca.
Axis 5. Sustainable development and promotion of 
tourism, Key Area of   Intervention: 5.1 Restoration 
and sustainable valorisation of cultural heritage and 
setting up / modernization of related infrastructure.
Total value: 18.912.243,02 lei.
Financial assistance grant: 14,951,382.94 lei of which 
13,787,310.99 lei from the ERDF, 1,164,071.95 
lei Public budget. Beneficiary’s contribution to the 
eligible costs: 305,130.27 lei.
Contact: 21 Mihail Kogalniceanu Street, 400084 Cluj-
Napoca

	 The	 church	 was	 founded	 by	 King	 Matthias	
Corvinus	 (1458-1490)	 and	 the	 implemented	 project	
contributes	 significantly	 to	 the	 preservation	 and	
promotion	of	cultural	heritage	in	Romania.	
Initially,	they	expected	an	annual	growth	of	6%	in	the	
number	 of	 tourists	 visiting	 the	 monument,	 but	 this	
figure	has	already	been	reached	in	the	first	week	after	
the	 official	 opening,	 the	 monument	 being	 visited	 by	
over	15,000	people	of	whom	about	35%	were	tourists.
The	Reformed	Church	 on	M.	Kogalniceanu	 Street	 is	 a	
symbol	of	Cluj,	and	an	important	and	beloved	edifice	
of	 Cluj.	 Traditional	 organ	 concerts	 held	 regularly	 for	
several	decades	have	attracted	and	still	attract	many	
music	lovers,	who	are	very	satisfied	with	the	sound	of	
the	organ	restored	and	with	the	increased	comfort	of	
the	church.
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Creșteri impresionate ale numărului de 

turiști în Turda și Sângeorz Băi
Titlul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de tu-
rism balnear pentru sporirea  atractivităţii Regiunii 
Nord-Vest (Turda – Sîngeorz-Băi).
Beneficiar: Parteneriatul dintre UAT Oraş Sîngeorz-
Băi şi UAT Municipiul Turda.
Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului C, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 – 
„Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterii calităţii serviciilor turistice.
Valoare totală: 50.148.782,39 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă: 40.921.541,00 
lei din care 40.921.541,00 lei FEDR. 
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
835.134,00 lei.
Date de contact: www.singeorz-bai.ro, 
www.primariaturda.ro

	 Prin	 intermediul	 acestui	 proiect	 au	 fost	 rea-
bilitaţi	5.711	ml.	străzi,	6.900	mp.	parcări	şi	11500	mp.	
alei	 pentru	 locaţia	 Sîngeorz	 Băi,	 3.207,34	ml.	 străzi,	
9.000	mp.	parcări	şi	a	fost	amenajată	o	staţie	terminală	
pentru	transportul	urban	în	locaţia	Turda.Toate	aceste	
lucări	au	fost	finanțate	pentru	a	facilita	accesul	turiștilor	
la	două	stațiuni	renumite.	Și	turiștii	nu	au	întârziat	să	
apară:	numărul	de	turisti	la	Turda	a	crescut	cu	43%,	iar	
la	Sângeorz	cu	25%	din	2012	până	în	prezent.	Locaţia	
Sîngeorz	 -	 Băi,	 staţiune	 turistică	 de	 interes	 naţional,	
are	o	tradiţie	de	mai	bine	de	200	ani,	apele	minerale	
din	 această	 staţiune	 (carbogazoase,	 bicarbonate	 clo-
ruro-sodice,	 magneziene)	 au	 caracter	 curativ	 fiind	
indicate	 în	diferite	afecţiuni:	gastrice,	 reumatismale,	
ale	aparatului	respirator.	Staţiunea	turistică	Băile	Turda	
este	vestită	din	cele	mai	vechi	timpuri	pentru	lacurile	
sale	sărate	şi	pentru	salină,	ale	căror	calităţi	curative	
permit	efectuarea	de	cure	terapeutice	indicate	pentru:	
grupul	 bolilor	 reumatismale,	 artroze,	 spondiloze,	
reumatism	 degenerativ,	 sechele	 ale	 traumatismelor	
aparatului	locomotor,	afecţiuni	ginecologice,	afecţiuni	
ale	 sistemului	 nervos	 central	 şi	 periferic,	 afecţiuni	
respiratorii.

Impressive growth in the number of 

tourists  in Turda and Sângeorz 
Băi
Project title: Development of spa tourism to increase 
the attractiveness of the North-West Region (Turda 
– Sîngeorz-Băi). Customer: Partnership between ATU 
Sîngeorz-Băi City and ATU Turda Municipality. 
Priority Axis 5 - “Sustainable development and tourism 
promotion, Key Area of   Intervention 5.2 -”Creating, 
developing, upgrading tourism infrastructure for the 
exploitation of natural resources and increasing the 
quality of tourism services.
Total value: 50,148,782.39 lei.
Financial assistance grants: 40,921,541.00 of which 
40,921,541.00 lei from the ERDF.
Beneficiary’s contribution to the eligible costs: 
835,134.00 lei.
Contact: www.singeorz-bai.ro, www.primariaturda.ro

	 Through	 this	 project	 they	 rehabilitated	 5.711	
lm	 streets,	 6,900	 sqm	 parking	 and	 11,500	 sqm	 lanes	
for	Sîngeorz	Băi	location,	3207.34	lm	streets,	parks	and	
9,000	square	meters	parking	and	a	terminal	station	was	
designed	for	urban	transport	in	Turda	location.
All	 these	works	were	 financed	 to	 facilitate	 access	 to	
two	famous	resorts	for	tourists.	And	the	tourists	made	
their	appearance:	number	of	tourists	in	Turda	increased	
by	43%	and	in	Sângeorz	by	25%		from	2012	to	present.
Sîngeorz	 -	 Băi	 location,	 resort	 of	 national	 interest,	
has	 a	 tradition	 of	 over	 200	 years,	mineral	 waters	 of	
this	 resort	 (carbonated,	 chlorosodic	 bicarbonate,	
magnesium)	 have	 pure	 character	 being	 indicated	 in	
various	 diseases:	 gastric,	 rheumatic,	 respiratory.	 The	
tourist	resort	Băile	Turda	is	famous	in	ancient	times	for	
its	 salty	 lakes	 and	 salt	 pan,	 the	 curative	 qualities	 of	
which	allow	making	therapeutic	cures	indicated	for:	the	
rheumatism	group,	arthritis,	spondylosis,	degenerative	
rheumatism,	 sequelae	 of	 musculoskeletal	 trauma,	
gynaecological	 diseases,	 diseases	 of	 the	 central	 and	
peripheral	nervous	system,	respiratory	conditions.



Județul Bihor
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Titlul proiectului: „Crearea unei infrastructuri de 
afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități 
publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea – 
ETAPA 1. 
Beneficiar: Primăria Oradea.
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 
4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire 
a afacerilor de importanţă regională şi locală”. 
Valoare totală: 78.960.538,68 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 30.600.842,5 
lei din care 26.540.110,7 lei FEDR , 4.060.731,8 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 30.600.842,5 lei.
Date de contact: www.oradea.ro

	 Valoarea	totală	a	investiţiei	s-a	ridicat	la	suma	
de	78.960.538,68	 lei.	Acest	proiect	este	fără	 îndoială	
cel	mai	mare	proiect	 de	 infrastructură	 de	 afaceri	 pe	
care,	 cu	 ajutor	 financiar	 nerambursabil,	 municipiul	
Oradea	l-a	realizat.	

Până	în	acest	moment	în	Parcul	Industrial	Eurobusiness	
s-au	 locat	 un	 număr	 de	 33	 de	 firme,	 care	 au	 creat	
un	număr	de	2.400	de	 locuri	de	muncă.	Doar	 în	anul	
2014	prin	impozitele	pe	salarii,	taxe	de	autorizaţie	de	
construcţie	şi	vânzări	de	parcele	în	Parcul	Industrial	au	
intrat	la	bugetul	local	15,4	milioane	de	lei.

Project title “Creating a Business Infrastructure in 
Oradea Municipality and Ensuring With Public Utilities 
Industrial Park Eurobusiness Oradea - Stage 1.
Beneficiary: Oradea City Hall.
Priority Axis 4 “Supporting local and regional business 
environment”. 
Area of   Intervention 4.1 “Sustainable development 
of businesses of regional and local importance”.
Total value: 78,960,538.68 lei. Financial assistance 
grants: 30,600,842.5 lei of which 26,540,110.7 lei 
lei ERDF 4,060,731.8 lei Public budget.
Beneficiary’s contribution to the eligible costs: 
30,600,842.5 lei.
Contact: www.oradea.ro

The	total	investment	amounted	to	78,960,538.68	
lei.	 This	 project	 is	 undoubtedly	 the	 biggest	 business	
infrastructure	 project	 which,	 by	 means	 of	 a	 grant,	
Oradea	has	achieved.

So	 far,	 in	 Eurobusiness	 Industrial	 Park,	 a	 number	 of	
33	companies	that	have	created	a	total	of	2,400	jobs	
were	located.	Only	in	2014	by	the	income	tax,	building	
permit	fees	and	sales	of	plots	in	the	Industrial	Park	a	
total	of	15.4	millions	lei	entered	the	local	budget.

2400 de noi locuri de muncă au fost create 
prin implementarea proiectului

Parcul Industrial 
Eurobusiness

2,400 new jobs were created through the 
project implementation

Industrial Park 
Eurobusiness
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Titlul proiectului: Centru de afaceri Oradea
Beneficiar: SC Tradecenter SRL
Axa Prioritară 4 DMI 4.1. Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță 
regională și locală. 
Valoare totală: 88.150.632,66 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 46.723.815,65 
lei din care 41.789.780,72 lei FEDR , 4.934.034,93 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 20.024.492,43 lei.
Date de contact: www.tradecenteroradea.ro

	 Structura	 de	 sprijinire	 a	 afacerilor	 are	 o	 su-
prafață	 contruită	 de	 17.334	 mp,	 Centrul	 de	 Afaceri	
fiind	construit	într-una	din	cele	mai	dinamice	zone	ale	
municipiului	Oradea.

Condițiile	de	excepție	oferite	de	structura	de	afaceri	
permite	 societăților	 găzduite	 să	 se	 focuseze	pe	 com-
petențele	din	domeniile	în	care	sunt	capabile	să	creeze	
valoare,	 sarcinile	 administrative	 fiind	 preluate	 de	
echipa	Tradecenter.		

Centrul	poate	găzdui	peste	60	firme	și	să	ofere	locuri	
de	muncă	pentru	aproximativ	790	de	persoane.

Project Title: Business Center Oradea.
Beneficiary: SC TradeCenter SRL.
Priority Axis 4 KAI 4.1. Sustainable development of 
business support structures of regional and local 
importance.  Total value: 88,150,632.66 lei.
Financial assistance grants: 46,723,815.65 lei of 
which 41,789,780.72 lei ERDF, 4,934,034.93 lei 
Public budget. Beneficiary’s contribution to the 
eligible costs: 20,024,492.43 lei.
Contact: www.tradecenteroradea.ro

	 The	business	support	infrastructure	has	a	built	
area	of			17,334	sqm,	the	Business	Centre	being	built	in	
one	of	the	most	dynamic	areas	of	Oradea.

Exceptional	conditions	offered	by	the	business	structure	
allow	 hosted	 companies	 to	 focus	 on	 competencies	 in	
the	areas	in	which	they	are	able	to	create	value,	the	
administrative	tasks	being	taken	TradeCenter	team.

The	 centre	 can	 host	 over	 60	 companies	 and	 provide	
jobs	for	about	790	people.

TradeCenter Oradea
Focus pe competențe

TradeCenter Oradea
Focus on competences
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Infrastructură urbană
 în Marghita

Urban infrastructure
in Marghita

Titlul proiectului: Reabilitarea străzilor din zona de 
nord a municipiului Marghita. 
Beneficiar: Primăria Marghita.
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”; Sub-domeniul: Centre urbane.
Valoare totală: 10.670.723,4 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 8.416.698,67 
lei din care 6.900.834,06 lei FEDR , 1.515.864,61 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 171.769,36 lei.
Date de contact: www.marghita.ro

	 Prin	 proiect	 au	 fost	 reabilitate	 19	 străzi	 	 din	
zona	de	nord,	asigurându-se	creşterea	mobilităţii	popu-
laţiei	 din	municipiul	Marghita,	 reducerea	 timpului	 de	
circulaţie	prin	fluidizarea	traficului.	

Prin	 reabilitarea	 celor	 10	 km	 de	 străzi	 a	 crescut	 sa-
tisfacția	 cetățenilor,	 unii	 dintre	 ei	 nu	 credeau	 că	
vor	 ajunge	 să	 vadă	 strada	 pe	 care	 locuiesc	 altfel	
decât	 neasfaltată.	 Ținând	 cont	 de	 starea	 precară	 a	
infrastructurii	 rutiere	 din	 Marghita,	 acest	 proiect	 s-a	
dorit	 un	 început	 promiţător	 pentru	 îmbunătăţirea	
imaginii	oraşului.

Project title: Rehabilitation of streets in the north of 
Marghita Municipality.
Beneficiary: Marghita City Hall.
Priority Axis 1 “Supporting sustainable development 
of cities - urban growth poles”, Area of   intervention 
1.1. “Integrated urban development plans”; Sub-
domains: urban centres.
Total value: 10,670,723.4 lei.
Financial assistance grants: 8,416,698.67 of which 
6,900,834.06 lei ERDF, 1,515,864.61 lei Public 
budget. Beneficiary’s contribution to the eligible 
costs: 171,769.36 lei.
Contact: www.marghita.ro

	 Through	 the	 project,	 19	 streets	 were	
rehabilitated	in	the	north,	ensuring	increased	mobility	
of	 the	 population	 of	 Marghita	 Municipality,	 reduced	
time	of	movement	by	streamlining	traffic.

Through	 the	 rehabilitation	 of	 the	 10	 km	 of	 roads,	
citizens’	satisfaction	increased,	some	of	them	thought	
they	would	not	get	to	see	the	street	where	they	lived	
otherwise	than	unpaved.	Given	the	poor	state	of	road	
infrastructure	in	Marghita,	this	project	intended	to	be	
a	promising	start	for	the	improvement	of	the	image	of	
the	city.
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100.000 de locuitori ai Țării 
Beiușului au acces la 

servicii medicale moderne

100,000 residents of Țara 
Beiușului have access to 
modern health services

Titlul proiectului: Ambulatoriul integrat al Spitalului 
Municipal Ep. Nicolae Popovici, Beiuș.
Beneficiar: Primăria Beiuș.
Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii soci-
ale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitare/
modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate. Valoare totală: 3.051.205,9 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.197.005,31 
lei din care 1.905.565,83 lei FEDR , 291.439,48 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 44.836,84 lei.
Date de contact: www.primariabeius.ro

	 Obiectivul	 proiectului	 a	 fost	 asigurarea	 unui	
înalt	nivel	de	protecție	a	sănătății	pentru	locuitorii	din	
microregiunea	Țara	Beiușului.

Astfel,	prin	finanțarea	REGIO,	Spitalul	din	Beiuş	a	reuşit	
să	 achiziţioneze	 aparatură	 performantă,	 12	 cabinete	
fiind		dotate	cu	aparatură	de	ultimă	generaţie.

Investiția	 deservește	 aproximativ	 100.000	 de	 oameni	
din	 zona	 Beiuşului,	 care	 acum	 au	 acces	 la	 servicii	
medicale	moderne	în	cadrul	ambulatorului	din	spitalul	
municipal.	Au	 fost	 finanțate	 și	 lucrări	 importante	 de	
reabilitare	și	modernizare	a	spațiului	medical.

Project Title: Integrated Ambulatory of Municipal 
Hospital Ep. Nicolae Popovici, Beiuş.
Beneficiary: Beiuş City Hall.
Priority Axis 3 - Improving social infrastructure, Key 
Area of   Intervention 3.1 - Rehabilitation / moderni-
zation / equipping of health services infrastructure
Total value: 3,051,205.9 lei.
Financial assistance grant: 2,197,005.31 lei of which 
1,905,565.83 lei ERDF, 291,439.48 lei public budget
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
44,836.84 lei.
Contact: www.primariabeius.ro

	 The	 project	 objective	 was	 to	 ensure	 a	 high	
level	of	health	protection	for	residents	of	Țara	Beiușului	
micro-region.

Thus,	by	REGIO	funding,	the	Hospital	in	Beiuş	managed	
to	buy	modern	equipment,	12	surgeries	being	equipped	
with	the	latest	equipment.

The	 investment	 serves	 about	 100,000	 people	 in	 the	
Beiuşului	area	who	now	have	access	to	modern	medical	
services	 within	 the	 municipal	 hospital	 ambulatory.	
Major	rehabilitation	and	modernization	of	the	medical	
space	have	been	funded.
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Județul Bistrița-Năsăud
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Centrul German este la el acasă 
în Casa Argintarului

German Centre is at home at the 
Silversmith House

Beneficiar: Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud.
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1. – 
“Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infra-
structurilor conexe”. 
Valoare totală: 2.458.680,75 lei. Asistenţă finan-
ciară nerambursabilă: 1.765.986,98 lei din care 
1.628.492,28 lei FEDR , 137.494,7 lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
36.040,55 lei.
Date de contact: http://centrulgermanbistrita.ro/

	 Restaurarea	 clădirii	 de	 patrimoniu	 „Casa	
Argintarului”	 din	 Bistriţa	 şi	 transformarea	 ei	 într-un	
„Centru	 German”	 s-a	 făcut	 prin	 intervenţii	 asupra		
unei	suprafeţe	de	525,33	mp	de	clădire,	dar	şi	asupra	
spaţiului	din	jurul	obiectivului.	

Investiția	 pune	 umărul	 la	 creşterea	 vizibilităţii	 şi	
atractivităţii	 turistice	 a	 Bistriţei	 ca	 veche	 cetate	
medievală	 transilvană	 (săsească)	 şi	 la	 promovarea	
Bistriţei	ca	obiectiv	turistic	prin	crearea	unor	circuite	
turistice	cu	specific	săsesc	şi	stabilirea	unor	legături	cu	
alte	foste	cetăţi	medievale	transilvane.

Beneficiary: Bistriţa-Năsăud County Council.
Priority axis 5 - Sustainable development and tou-
rism, Key Area of   Intervention 5.1. - “Restoration 
and sustainable valorisation of cultural heritage and 
setting up / modernization of related infrastructure.”
Total Value: 2,458,680.75 lei.
Financial assistance grant: 1,765,986.98 lei of which 
1,628,492.28 lei ERDF 137,494.7 lei Public budget.
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
36,040.55 lei.
Contact: http://centrulgermanbistrita.ro/

	 Restoration	 of	 the	 heritage	 building	 “Silver-
smith’s	House”	in	Bistriţa	and	turning	it	into	a	“German	
Centre”	was	made	by	interventions	on	an	area	of			525.33	
square	meters	of	building,	but	also	on	the	space	around	
the	objective.

The	investment	contributes	to	the	increase	of	visibility	
and	attractiveness	of	Bistriţa	tourism	as	old	medieval	
fortress	in	Transylvania	(Saxon)	and	to	the	promotion	of	
Bistriţa	as	touristic	objective	by	creating	Saxon	specific	
sightseeing	 tours	 and	 establishing	 links	 with	 other	
former	medieval	fortress	in	Transylvania.
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Acces mai uşor şi mai sigur în 
centrul istoric al Bistriţei

Easier and safer in the
historic centre of Bistrița

Titlurile proiectelor: „1. Sisteme de supraveghere 
în vederea prevenirii criminalității în centrul istoric 
al municipiului Bistriţa” şi „2. Reabilitarea și mo-
dernizarea străzilor din zona centrală a municipiului 
Bistrița”. Beneficiar: Primăria Municipiului Bistriţa.
Axa Prioritară 1 - „ Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major 
de Intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, sub-domeniul: „Centre urbane”. 
1. Valoare totală: 2.125.431,3 lei. Asistenţă finan-
ciară nerambursabilă: 1.670.679,80 lei din care 
1.369.786,96 lei FEDR , 300.892,84 lei Buget de stat.
2. Valoare totală: 12.842.010,13 lei. 
Asistenţă financiară nerambursabilă: 10.084.637,06 
lei din care 8.268.373,34 lei FEDR, 1.816.263,72 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 205.808,92 lei.
Date de contact: www. primariabistrita.ro

	 Ca	 să	 faciliteze	 punerea	 în	 valoare	 a	 inves-
tiţiilor	 finanţate	 prin	 REGIO	 în	 Bistriţa,	 investiţii	 ca-
re	 promovează	 centrul	 istoric	 al	 oraşului,	 primăria	
a	 implementat	 cu	 succes	 7	 proiecte	 de	 regenerare	
urbană.
Două	 dintre	 acestea	 asigură	 accesul	 facil	 şi	 sigur	
spre	 centrul	 vechi	 al	 oraşului,	 printr-un	 sistem	 de	
supraveghere	 video	 compus	 din	 54	 de	 camere	 de	
supraveghere	fixe	și	27	camere	mobile,	prin	reabilitarea	
a	multor	kilometri	de	străzi	şi	trotuare,	și	prin	crearea	
de	parcări.
Sistemul	de	supraveghere	funcționează	în	48	de	locații	
din	 centrul	 istoric	 al	 municipiului.	 Poliția	 locală	 a	
Municipiului	 Bistrița	 administrează	 sistemul	 prin	
intermediul	 Dispeceratului	 central	 de	 monitorizare,	
dotat	cu	tehnologie	specifică.

Projects titles: “1. Surveillance systems to prevent 
crime in the historic centre of Bistriţa Municipality” 
and “2. Street rehabilitation and modernization of 
the central area of    Bistriţa Municipality”.
Beneficiary: Bistriţa City Hall.
Priority Axis 1 - “Support to sustainable development 
of cities - urban growth poles” Key Area of   Inter-
vention 1.1 - “Integrated urban development plans”, 
sub-area “Urban centres”.
1. Total value: 2,125,431.3 lei. Financial assistance 
grant: 1,670,679.80 lei of which 1,369,786.96 lei 
ERDF, 300,892.84 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible expenses: 34,095.51 lei.
2. Total value: 12,842,010.13 lei. Financial assistance 
grant: 10,084,637.06 lei of which 8,268,373.34 lei 
ERDF, 1,816,263.72 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible costs: 205,808.92 lei.
Contact: www. primariabistrita.ro

	 To	facilitate	enhancement	of	the	REGIO-financed	
investments	 in	 Bistriţa,	 investments	 that	 promote	
the	 historic	 city	 centre,	 the	 City	 Hall	 implemented	
successfully	7	urban	regeneration	projects.
Two	of	them	provide	reliable	access	to	the	old	centre	
of	 the	 town,	 through	 a	 video	 surveillance	 system	
composed	of	54	fixed	cameras	and	27	mobile	cameras,	
but	also	through	the	rehabilitation	of	several	kilometres	
of	streets	and	sidewalks,	but	also	by	creating	parking.
The	 surveillance	 system	 operates	 in	 48	 locations	 in	
the	historic	centre	of	the	city.	Local	police	of	Bistriţa	
Municipality	 administers	 the	 system	 through	 the	
Central	 monitoring	 dispatch,	 equipped	 with	 specific	
technology.



29

RO EN

Bistriţa Bârgăului

Bistrița Bârgăului

Titlul proiectului: Modernizare şcoală generală nr. 
2 cu clasele I-VIII Bistriţa Bîrgăului, comuna Bistriţa 
Bîrgăului, judetul Bistriţa Năsăud.
Axa prioritară 3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.4, Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formarea profesională continuă.
Valoare totală: 4.102.763,00 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.976.865,15 
lei din care 2.581.974,88 lei FEDR , 394.890,27 lei 
Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la cheltu-
ielile eligibile: 60.752,35 lei.
Date de contact: www. primariabistritabirgaului.ro

	 Comuna	 Bistriţa	 Bârgăului	 a	 fost	 prima	 loca-
litate	 rurală	 care	 a	 beneficiat	 de	 finanţare	 prin	 Pro-
gramul	Operaţional	Regional	în	Transilvania	de	Nord.
Proiectul	 a	 finanțat	 extinderea	 şi	 modernizarea	 a	
două	 corpuri	 de	 clădire	 în	 care	 funcţionează	 şcoala	
generală,	 asigurarea	 aducţiunii	 de	 apă	 în	 cele	 două	
imobile,	realizarea	evacuării	apelor	uzate	menajere	şi	
tehnologice,	amenajarea	de	grupuri	sanitare,	asigurarea	
microclimatului	termic	prin	centrală	termică	proprie	şi	
reţea	 de	 distribuţie	 a	 agentului	 termic,	 revizuirea	 şi	
extinderea	instalaţiei	electrice,	amenajarea	de	alei	şi	
spaţii	 verzi,	 asigurarea	 condiţiilor	 pentru	 practicarea	
activităţilor	 sportive,	 precum	 şi	 dotarea	 şcolii	 cu	
mobilier,	material	didactic	şi	aparatură	I.T.

Project title: Modernization of middle school no. 
2 1st-8th grade Bistriţa Bîrgăului, Bistriţa Bîrgăului 
township, Bistriţa Bîrgăului County. Priority axis 
3. Improving social infrastructure, Key Area of   In-
tervention 3.4, Rehabilitation, modernization, deve-
lopment and equipping of pre-university, university 
education and continuous vocational training infra-
structure.
Total value: 4,102,763.00 lei.
Financial assistance grants: 2,976,865.15 lei of 
which 2,581,974.88 lei ERDF 394,890.27 lei Public 
budget.
Beneficiary contribution to the eligible expenses: 
60,752.35 lei.
Contact: www. primariabistritabirgaului.ro

	 Bistriţa	 Bîrgăului	 township	was	 the	 first	 rural	
town	which	was	financed	by	the	Regional	Operational	
Programme	in	Northern	Transylvania.
The	project	financed	the	extension	and	modernization	
of	 two	 buildings	 where	 the	 middle	 school	 operates,	
adduction	of	water	in	the	two	buildings,	achievement	
of	 evacuation	 of	 wastewater	 and	 technological	 wa-
ter,	 arrangement	 of	 toilets,	 provision	 of	 heating	
microclimate	by	own	central	heating	and	distribution	
network	 of	 the	 heat,	 revision	 and	 extension	 of	
electrical	installation,	arrangement	of	alleys	and	green	
spaces,	provision	of	conditions	for	sport	activities	and	
endowment	 of	 the	 school	 with	 furniture,	 teaching	
materials	and	IT	equipment.
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Modernul spital orășenesc 
din Năsăud

The modern town hospital 
of Năsăud

Titlul proiectului: “Reabilitare, modernizare, dotare 
ambulatoriu de specialitate în cadrul Spitalului Oră-
șenesc Dr. George Trifon, Năsăud”.
Beneficiar: Primăria Năsăud.
Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii so-
ciale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitare/
modernizare/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate. Valoare totală: 2.822.583,64 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.082.179,54 
lei din care 1.805.996,28 lei FEDR , 276.183,26 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 42.521,96 lei.
Date de contact: www. primarianasaud.ro

	 Proiectul	 urmărește	 eficientizarea	 actului	
medical	 prin	 îmbunătăţirea	 condiţiile	 de	 funcţionare	
constând	în	dotări	şi	 lucrări	de	modernizare	în	cadrul	
Ambulatoriului	 de	 Specialitate	 din	 cadrul	 Spitalului	
Orăşenesc	 „Dr.	 George	 Trifon”,	 scăderea	 timpului	 de	
aşteptare	pentru	pacienţii	cu	nevoi	şi	urgenţe	medicale,	
precum	şi	crearea	a	11	noi	locuri	de	muncă.
Prin	 asigurarea	 accesului	 crescut	 la	 unitatea	 de	
sănătate,	se	preconizează	creşterea	numărului	de	con-
sultaţii	şi	tratamente	în	ambulatoriu	cu	38%,	reducerea	
timpului	de	aşteptare	a	fiecărui	pacient	la	10	minute,	în	
cadrul	celor	14	cabinete	medicale	care	au	fost	dotate	
şi	reabilitate.

Project title: “Rehabilitation, modernization, equip-
ping of specialized ambulatory equipment within 
City Hospital Dr. George Trifon, Năsăud”.
Beneficiary: Năsăud City Hall.
Priority Axis 3 - Improving social infrastructure, 
Key Area of   Intervention 3.1 - Rehabilitation / mo-
dernization / equipping of health services.
Total Value: 2,822,583.64 lei.
Financial assistance grant: 2,082,179.54 lei of which 
1,805,996.28 lei ERDF, 276,183.26 lei Public budget
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
42,521.96 lei.
Contact: www. primarianasaud.ro

	 The	project	aims	at	 streamlining	 the	medical	
act	 by	 improving	 operating	 conditions	 consisting	 of	
facilities	 and	modernization	works	 in	 the	 Specialized	
Ambulatory	 of	 the	 City	 Hospital	 “Dr.	 George	Trifon”,	
decrease	 in	 waiting	 time	 for	 patients	 with	 medical	
needs	 and	 emergencies,	 and	 the	 creation	 of	 11	 new	
jobs.
By	providing	 increased	access	 to	 the	health	unit,	 the	
number	of	outpatient	consultations	and	treatments	 is	
expected	to	increase	by	38%,	reducing	patient	waiting	
times	of	10	minutes	each,	within	 the	14	consultation	
rooms	that	were	equipped	and	rehabilitated.
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Titlul proiectului: Reabilitare Drum DC8 Borșa, Mara-
mureș. Beneficiar: Primăria Borşa.
Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 
,,Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul 
Centre Urbane. Valoare totală: 21.853.571,05 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 17.203.034,56 lei 
din care 14.104.732,93 lei FEDR , 3.098.301,63 lei Buget 
de stat. Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
351.082,34 lei.
Date de contact: www. primariaborsamm.ro

	 Borșa	este	cea	mai	importantă	stațiune	montană	din	
nordul	României,	fiind	inconjurată	de	doua	parcuri	naturale,	
Parcul	 Natural	 Munții	 Maramureșului,	 în	 partea	 de	 nord	 a	
localității,	 și	 Parcul	 Național	 Munții	 Rodnei,	 în	 partea	 de	
sud.	Stațiunea	Borșa,	se	spune,	are	aerul	cel	mai	curat	din	
România,	 dar	 are	 și	 pârtii	 de	 schi	 pe	 o	 diferență	 de	 nivel	
de	1000	m,	trasee	de	schi	fond	de	4	-	6	km,	precum	și	două	
trambuline	pentru	sărituri	de	peste	80	m,	una	dintre	ele	fiind	
cea	mai	înalta	trambulină	naturală	din	Europa.
Proiectul	REGIO	facilitează	accesul	spre	stațiune	și	fluidizează	
circulația,	 prin	 reabilitarea	 a	 8,2	 km	 de	 lungime	 stradală,	
rigola	carosabilă,	trotuare,	dar	şi	piste	de	biciclete.		Au	fost	
reabilitate	și	10	staţii	de	autobuz,	au	fost	incluse	elemente	
de	securitate.	
Toate	 pentru	 a	 se	 asigura	 proiectului	 acea	 dimensiune	
turistică	necesară	dorinței	administrației	să	declare	Borşa	ca	
staţiune	turistică	de	interes	naţional.

Titlurile proiectelor: Reabilitare infrastructură de străzi, 
accese carosabile și pietonale, precum și amenajare 
spații verzi în Orașul Baia Sprie și creșterea siguranței 
și prevenirea criminalității în zona de acțiune a orașului 
Baia Sprie, prin achiziționarea de echipamente specifice și 
amenajarea unui centru de supraveghere. 
Beneficiar: Primăria Baia Sprie.
Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 
,,Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul 
Centre Urbane. Valoare totală: 19.355.109,34 lei. Asis-
tenţă financiară nerambursabilă: 15.334.774,4 lei din 
care 12.572.951,06 lei FEDR, 2.761.823,34 lei Buget de 
stat. Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
312.954,6 lei.
Date de contact: www. baiasprie.ro

	 Primăria	 Baia	 Sprie	 	 a	 reabilitat	 infrastructura	 de	
străzi	şi	alei	în	lungime	de	5598	mm,	a	amenajat	trotuare	și	
parcări.	Dar	o	foarte	importantă	parte	a	proiectului	și	deosebit	
de	 gustată	 de	 micii	 locuitori	 ai	 orașului	 este	 amenajarea	
spațiilor	verzi	–	18140	mp,	dar	și	a	zonei	pietonale	din	centru.	
Baia	 Sprie	 are	 ca	 țintă	 și	 reducerea	 criminalităţii	 sociale	
şi	 creşterea	 siguranţei	 cetăţenilor	 din	 oraşul	 Baia	 Sprie,	
pentru	care	au	fost	achiziționate	un	sistem	de	supraveghere	
constând	 din	 infrastructură	 transfer	 de	 date,	 echipamente	
de	transmisie	date,	camere	video	fixe	şi	mobile,	dispecerat	
central	de	monitorizare.

Borșa face pași importanți 
spre a deveni staţiune turistică 

de interes naţional

Borșa takes important steps 
toward becoming tourist resort of 
national interest

Baia Sprie grows with REGIO

Project title: Road Rehabilitation DC8 Borşa, Maramures
Beneficiary: Borşa City Hall.
Priority Axis 1 “Support to sustainable development of 
cities - urban growth poles “, Area of   intervention 1.1 
Integrated urban development plans” sub-field Urban 
Centres. Total value: 21,853,571.05 lei.
Financial assistance grant: 17,203,034.56 lei of which 
14,104,732.93 lei ERDF, 3,098,301.63 lei Public budget
Beneficiary’s contribution to the eligible costs: 351,082.34 
lei.
Contact: www. primariaborsamm.ro

	 Borşa	is	the	largest	ski	resort	in	northern	Romania,	
being	 surrounded	 by	 two	 natural	 parks,	 Natural	 Park	
Maramures	 Mountains	 in	 the	 north	 of	 the	 city,	 and	 Rodnei	
Mountains	National	Park	in	the	south.	Borşa	resort,	they	say,	
has	the	cleanest	air	in	Romania,	but	also	has	ski	slopes	on	a	
slope	of	1000	m,	cross-country	trails	of	4-6	km,	and	two	ski	
jumps	over	80	m,	one	being	the	highest	natural	ski	jump	in	
Europe.				
REGIO	 project	 streamlines	 access	 to	 resort	 and	 facilitates	
movement,	 through	 the	 rehabilitation	 of	 8.2	 kilometres	 of	
road	length,	gutter	roadway,	sidewalks	and	bicycle	lanes.	10	
bus	stops	were	rehabilitated,	security	features	were	included.
All	to	ensure	that	tourism	dimension	to	the	project	required	
for	the	wish	of	the	administration	to	declare	Borşa	as	resort	
of	national	interest.

Projects titles: Rehabilitation of streets infrastructure, 
roadways and pedestrian accesses and arrangement 
of green areas in Baia Sprie City and Increasing safety 
and preventing crime in the area of    Baia Sprie City, by 
purchasing specific equipment and arranging a surveillance 
centre. Beneficiary: Baia Sprie City Hall.
Priority Axis 1 “Supporting sustainable development of 
cities - urban growth poles”, Area of   intervention 1.1 
“Integrated urban development plans”, sub-field Urban 
Centre. Total value: 19,355,109.34 lei. Financial assistance 
grants: 15,334,774.4 lei of which 12,572,951.06 lei ERDF, 
2,761,823.34 lei Public budget. Beneficiary’s contribution 
to the eligible costs: 312,954.6 lei.
Contact: www. baiasprie.ro

	 Baia	 Sprie	 City	 Hall	 rehabilitated	 the	 streets	 and	
alleys	 infrastructure	 in	 length	 of	 5598	 mm,	 landscaped	
sidewalks	 and	 parking	 lots.	 But	 a	 very	 important	 part	
of	 the	 project	 and	 particularly	 valued	 by	 its	 residents	 is	
the	 arrangement	 of	 green	 areas	 -	 18140	 sqm,	 and	 of	 the	
pedestrian	zone	in	the	centre.
Baia	 Sprie	 is	 targeted	 at	 social	 crime	 reduction	 and	 the	
increase	of	safety	of	the	citizens	of	Baia	Sprie,	for	which	they	
purchased	a	 surveillance	 system	consisting	of	data	 transfer	
infrastructure,	 data	 transmission	 equipment,	 fixed	 and	
mobile	video	cameras,	central	monitoring	dispatching.
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Centru Comunitar Romanii 
are grijă de copiii și de tinerii 

defavorizați

Romani Community Centre
cares for disadvantaged children and 
young people

Titlul proiectului „Centrul Comunitar Romanii - 
reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii 
în care va funcţiona centrul rezidenţial pentru 
romi - dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
serviciilor sociale din Baia Mare”.
Beneficiar: Serviciul Public Asistență Socială Baia 
Mare. Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”. Valoare totală: 3.496.941,70 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.576.293,43 
lei din care 2.234.540,22 lei FEDR , 341.753,21 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la 
cheltuielile eligibile: 52.577,42 lei.
Date de contact: www. spasbm.ro

	 În	fiecare	zi,	peste	100	de	persoane	pot	avea	
acces	 la	 serviciile	 oferite	 de	 Centrul	 Comunitar,	 iar	
oamenii	fără	adăpost	pot	ramâne	peste	noapte	la	centru,	
unde	 există	 în	 dotare	 10	 paturi.	 Pe	 lângă	 serviciile	
de	 strictă	 necesitate,	 personalul	 centrului	 pune	 la	
dispoziția	 beneficiarilor	 o	 bibliotecă,	 acces	 gratuit	 la	
internet	și	o	gradiniță	în	care	micuții	primesc	educația	
de	care	au	nevoie.	Copiii	se	pot	juca	la	centru,	în	locul	
special	amenajat	pentru	ei.	Centrul	de	zi	pentru	tineret	
din	cadrul	centrului	oferă	servicii	alternative	ieșirii	lor	
din	 mediul	 în	 care	 trăiesc.	 Există	 și	 spații	 destinate	
pentru	formarea	profesională,	deoarece	 în	rândul	co-
munității	 din	 zonă	 există	 o	 nevoie	 acută	 de	 formare	
profesională.
Pentru	 cazurile	 dificile,	 Centrul	 oferă	 și	 consiliere	
pentru	prevenirea	consumului	de	droguri	şi	de	reducere	
a	infracţionalităţii.

Project title “Community Center Romani - the 
rehabilitation, modernization and equipping of the 
building which will operate as residential centre for 
Roma - development and modernization of social 
services infrastructure of Baia Mare”.
Beneficiary: The Social Public Service Baia Mare.
Priority Axis 3 “Improvement of social infrastructure” 
Area of Intervention 3.2 “Rehabilitation/moderni-
zation/development and equipping of social services 
infrastructure”. Total Value: 3,496,941.70 lei.
Financial assistance grant: 2,576,293.43 lei of which 
2,234,540.22 lei ERDF, 341,753.21 lei Public budget
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
52,577.42 lei.
Contact: www. spasbm.ro

	 Every	day,	over	100	people	have	access	to	the	
services	offered	by	the	Community	Centre	and	homeless	
people	can	stay	overnight	at	the	centre	which	has	10	
beds.
By	offering	basic	services	the	centre	staff	provides	the	
beneficiary	a	library,	free	Internet	access	and	a	garden	
where	 little	 ones	 receive	 the	 education	 they	 need.	
Children	can	play	 in	the	centre,	 in	a	place	especially	
arranged	for	them.
Youth	 Day	 Centre	 of	 the	 Centre	 provides	 alternative	
services	 for	 the	 exit	 from	 the	 environment	 in	 which	
they	 live.	 There	 are	 spaces	 intended	 for	 training	
because	in	the	community	in	the	area	there	is	a	strong	
need	for	training.
For	difficult	cases,	the	Centre	provides	counselling	for	
drug	consumption	prevention	and	crime	reduction.
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Titlul proiectului: Restaurarea Bisericii de lemn din 
Buzeşti - comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, în ve-
derea introducerii în circuitul turistic.
Beneficiar: Primăria Fărcaşa. Axa 5. Dezvoltarea 
durabilă și promovarea turismului, domeniu major 
de intervenţie: 5.1 Restaurarea și valorificarea dura-
bilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe.
Valoare totală: 3.940.916,86 lei. Asistenţă finan-
ciară nerambursabilă: 2.384.907,42 lei din care 
2.199.225,34  lei FEDR, 185.682,08 lei Buget de stat. 
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
48.671,58 lei.
Date de contact: www. farcasa-maramures.ro

	 Monumentul	de	arhitectură	religioasă	datează	
din		anul	1799,	are	o	planimetrie	tipică	pentru	epoca	
în	 care	 a	 fost	 construit,	 dar	 cu	 o	 monumentalitate	
sporită	atât	datorită	tehnicilor	de	lucru	nemaiîntâlnite	
la	 alte	 monumente	 din	 lemn	 maramureșene,	 cât	
şi	 dimensiunilor	 mult	 dezvoltate	 pe	 verticală.	 Este	
remarcabilă	de	asemenea		structura	monumentală		rea-
lizată	din	grinzi	masive	din	lemn	de	stejar,	dar	mai	ales	
silueta	barocă	a	acoperişului	ce-l	diferenţiază	net	de	
familia	monumentelor	de	lemn	din	aceeaşi	epocă.
Înainte	de	reabilitare,	biserica	era	doar	un	lăcaș	de	cult	
vechi	și	neîngrijit.	Ansamblul	arhitectural	de	la	Buzeşti	
–	Fărcașa	cuprinde	alături	de	Biserica	de	lemn	şi	câteva	
construcţii	 noi	 	 realizate	 	 în	 cadrul	 proiectului,	 cum	
sunt	 altarul	 de	 vară,	 clopotniţa,	 poarta	 de	 acces	 şi	
împrejmuirea,		punctul	de	informare,	toate	respectând	
elementele	 arhitecturale	 specifice.	 	 S-au	 realizat	 de	
asemenea	drumul	de	acces	la	monument	şi	o	parcare,	
aleile	interioare,	iluminatul,	toate	acestea	contribuind	
la	 crearea	 premiselor	 pentru	 dezvoltarea	 turismului	
cultural	şi	religios	și	pentru	dezvoltarea	zonei.

Project title: Restoration of Wooden Church from 
Buzeşti - Fărcaşa township, Maramureș County in 
order to introduce it in the tourist circuit.
Beneficiary: Fărcaşa City Hall.
Axis 5. Sustainable development and tourism pro-
motion, key area of   intervention: 5.1 Restoration 
and sustainable valorisation of cultural heritage and 
setting up/modernization of related infrastructure.
Total value: 3,940,916.86 lei. Financial assistance 
grant: 2,384,907.42lei of which 2,199,225.34 lei 
ERDF, 185,682.08 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible expenses: 48,671.58 lei.
Contact: www. farcasa-maramures.ro

	 The	monument	of	religious	architecture	dates	
from	1799,	has	a	planimetry	typical	for	the	era	in	which	
it	was	built,	but	with	a	greater	monumentality	due	to	
the	work	techniques	not	to	be	found	in	other	wooden	
monuments	 in	 Maramures	 and	 also	 to	 the	 developed	
vertical	dimensions.	The	monumental	 structure	made	
of	 massive	 oak	 beams	 and	 especially	 the	 baroque	
silhouette	 of	 the	 roof	 which	 clearly	 distinguishes	 it	
from	the	family	of	wooden	monuments	from	the	same	
era,	is	also	remarkable.
Before	rehabilitation,	the	church	was	just	an	old	and	
dowdy	place	of	worship.	The	architectural	ensemble	of	
Buzeşti	-	Fărcaşa	includes	besides	the	Wooden	church	
some	new	constructions	built	within	the	project,	such	
as	 the	 summer	 altar,	 the	 bell,	 gateway	 and	 fencing,	
point	 of	 information,	 all	 in	 compliance	 with	 specific	
architectural	 elements.	 They	 also	 achieved	 the	
monument	access	road	and	parking,	indoor	walkways,	
lighting,	 all	 of	 which	 contribute	 to	 creating	 the	
conditions	for	the	development	of	cultural	and	religious	
tourism	and	for	the	development	of	the	area.

Biserica din Fărcașa 
– o biserică de lemn cu aer baroc

Church of Fărcaşa 
– a Baroque wooden church



Județul Satu Mare
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Mii de sătmăreni găsesc sprijin la 
Centrul multifuncțional

Thousands of Satu Mare 
residents find support at the 
Multifunctional Centre

Titlul proiectului: Centru multifuncţional social al 
serviciului public de asistenţă socială (SPAS) Satu 
Mare. Beneficiar: SPAS Satu Mare.
Axa prioritară 3, Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, domeniul major de intervenție reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastruc-
turii serviciilor sociale.
Valoare totală: 2.912.244,74 lei. Asistenţă finan-
ciară nerambursabilă: 2.227.434,94 lei din care 
1.826.269,36 lei FEDR , 401.165,58 lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
45.457,86 lei.
Date de contact: http://www.satu-mare.ro/pagina/
serviciul-de-asisten-social

	 Obiectivul	 general	 al	 proiectului	 a	 fost	 înfi-
inţarea	 unei	 noi	 structuri	 de	 servicii	 sociale,	 a	 unui	
sistem	 flexibil,	 multidisciplinar	 care	 să	 răspundă	 cât	
mai	 adecvat	 nevoilor	 sociale	 identificate,	 tipologiei	
potenţialilor	 beneficiari	 şi	 condiţiilor	 particulare	 în	
care	aceştia	se	află	la	nivelul		municipiul	Satu	Mare.
Beneficiarii	direcţi	ai		proiectului		sunt	mii	de	locuitori	
ai	 municipiului,	 care	 au	 nevoi	 sociale	 pe	 care	 acest	
centru	 le	poate	 suplini:	persoane	vârstnice	care	au	o	
existenţă	 marcată	 de	 probleme	 sociale	 (singurătate,	
abandon,	lipsă	de	atenție),	copii	provenind	din	familii		
monoparentale,	 cu	 risc	 de	 abandonare,	 cu	 risc	 de	
rupturã	 a	 legãturii	 de	 familie,	 persoane	 care	 la	 un	
moment	 dat	 se	 pot	 afla	 într-o	 situaţie	 de	 dificultate	
generatoare	 de	marginalizare	 sau	 excluziune	 socială,	
tineri	cu	probleme	de	comportament,	persoane	adulte,	
părinţi	 care	 se	confruntă	cu	dificultăţi	 în	gestionarea	
unor	situaţii	de	risc,	persoane	vârstnice.
Centrul	 Multifuncţional	 poate	 oferi	 servicii	 de	 con-
siliere	 pentru	 copilul	 abuzat,	 neglijat	 şi	 exploatat,	
de	consiliere		pentru	tineri,	persoane	adulte,	părinţi,	
vârstnici;	de		socializare	şi	dezvoltare	a	deprinderilor	
de	 viaţă	 independentă	 pentru	 copiii	 din	 familii	 în	
dificultate;	de	socializare	şi	petrecere	a	timpului	liber	
pentru	persoane	vârstnice.

Project title: Social Multifunctional Centre of the 
Public Service of Social Assistance (PSSA) Satu Mare.
Beneficiary: PSSA Satu Mare. 
Priority Axis 3 Improving social infrastructure, Key 
Area of   Intervention Rehabilitation / modernization / 
development and equipping of social services.
Total Value: 2,912,244.74 lei.
Financial assistance grant: 2,227,434.94 lei of which 
1,826,269.36 lei ERDF 401,165.58 lei Public budget.
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
45,457.86 lei.
Contact: http://www.satu-mare.ro/pagina/serviciul-
de-asisten-social

	 The	 overall	 objective	 of	 the	 project	was	 the	
establishment	of	a	new	structure	of	social	services,	of	a	
flexible,	multidisciplinary	system	that	would	respond	as	
appropriately	as	possible	to	the	social	needs	identified,	
to	 the	 typology	 of	 potential	 beneficiaries	 and	 to	 the	
particular	conditions	in	which	they	are	at	the	level	of	
Satu	Mare	Municipality.
The	 direct	 beneficiaries	 of	 the	 project	 are	 the	
thousands	of	inhabitants	of	the	municipality	who	have	
social	 needs	 that	 this	 centre	 we	 can	 supply:	 older	
people	 who	 have	 a	 life	 marked	 by	 social	 problems	
(loneliness,	abandonment,	lack	of	attention),	children	
from	single	parent	families,	with	risk	of	abandonment,	
risk	of	rupture	of	the	family	relationship,	people	who	
at	a	time	can	be	in	a	situation	of	difficulty	generating	
marginalization	 or	 social	 exclusion,	 young	 people	
with	 behavioural	 problems,	 adults,	 parents	who	 face	
difficulties	 in	 the	 management	 of	 risk	 situations,	
elderly.
The	 Multifunctional	 Centre	 can	 provide	 counselling	
services	for	the	abused	child,	neglected	and	exploited,	
counselling	 for	 youth,	 adults,	 parents,	 elderly;	 of	
socialization	 and	 independent	 life	 skills	 development	
for	children	from	families	in	difficulty;	of	socialization	
and	leisure	for	the	elderly.
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O fostă clădire militară 
este acum centru social

A former military building 
is now a social centre

Titlul proiectului: Reintegrarea vechii cazărmi prin  
înființarea centrului social Carei.
Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare ur-
bană”, sub-domeniul ,,Centre urbane”.
Valoare totală: 8.578.370,42 lei. Asistenţă financi-
ară nerambursabilă: 6.801.955,58 lei din care 5.576. 
909,5 lei FEDR, 1.225.046,08 lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
138.815,42 lei.
Date de contact: www.municipiulcarei.ro

	 Obiectivul	 proiectului	 a	 fost	 creşterea	 cali-
tăţii	 vieţii	 şi	 crearea	 de	 noi	 locuri	 de	 muncă,	 prin	
reintegrarea	 infrastructurii	 urbane	 degradate	 și	
neutilizate	 în	vederea	utilizării	 acesteia	 	 în	activități	
sociale.	
Clădirea	vechii	cazărmi	militare	este	o	clădire	constru-
ită	 în	 perioada	 1800-1850.	 Începând	 cu	 anul	 2007,	
clădirea	 cazărmii	 a	 intrat	 în	 administarea	 Consiliului	
Local	 al	 Municipiul	 Carei.	 Având	 în	 vedere	 stadiul	
avansat	de	degradare	a	imobilului,	reabilitarea	clădirii	
a	fost	imperios	necesară.	
Clădirea	a	fost	refăcută	în	întregime,	a	fost	amenajată	
și	o	sală	de	sport,	iar	recompartimentările	şi	moderni-
zările	au	avut	în	vedere	asigurarea	unor	condiţii	optime	
desfăşurării	activităţii	a	trei	centre.
Astfel,	 fosta	 cazarmă	 găzduiește	 azi	 un	 Centru	 de	 zi	
pentru	minori	 7	 -14	 ani	 -	 se	 doreşte	 a	 fi	 un	 serviciu	
social	în	cadrul	căruia	să	fie	oferite	servicii	pentru	copii	
cu	vârstă	cuprisă	între	7	-	14	ani;	sediul	Serviciului	de	
Asistenţă	Socială	şi	Autoritate	Tutelară	și	un	al	treilea	
obiectiv:	Centru	social	cu	o	destinaţie	multifuncţională.

Project Title: Reintegration of former barracks by 
establishing the social centre Carei.                                                 
Priority Axis 1 “Support to sustainable development 
of cities - urban growth poles”, Area of   intervention 
1.1 Integrated urban development plans” sub-field 
“Urban Centres”. Total value: 8,578,370.42 lei.
Financial assistance grants: 6,801,955.58 lei of 
which 5,576,909.5 lei ERDF, 1,225,046.08 lei Public 
budget. Beneficiary’s contribution to the eligible 
costs: 138,815.42 lei.
Contact: www.municipiulcarei.ro

	 The	 project	 objective	 was	 to	 increase	 the	
quality	 of	 life	 and	 create	 new	 jobs	 by	 reintegrating	
degraded	and	unused	urban	infrastructure	in	order	to	
be	used	in	social	activities.
The	building	of	the	old	military	barracks		was	built	during	
1800-1850.	Since	2007,	the	building	has	been	managed	
by	 the	 Local	Council	 of	Carei	Municipality.	Given	 the	
advanced	 state	 of	 degradation	 of	 the	 building,	 the	
building	rehabilitation	was	urgently	needed.
The	 building	was	 completely	 rebuilt,	 and	 a	 gym	was	
arranged,	and	repartitioning	and	upgrades	considered	
ensuring	optimal	conditions	for	carrying	out	the	activity	
of	the	three	centres.
Thus,	 the	 former	barracks	houses	 today	a	day	centre	
for	 minors	 7	 -14	 years	 –	 and	 wants	 to	 be	 a	 social	
service	 offering	 services	 for	 children	 between	 7-14	
years;	 the	headquarters	 for	 the	Social	Assistance	and	
Guardianship	Authority	Service	and	a	third	objective:	a	
Multifunctional	Social	Centre.
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Clopoțelul din Turulung

The bell of Turulung

Titlul proiectului: Reabilitare școală comuna Turu-
lung, proiect cu titlul “Sunet drag de clopoțel”.
Beneficiar: Primăria Turlung. Axa prioritară 3, 
îmbunătăţirea infrastructurii sociale 3.4. Reabili-
tarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii de instruire pre-universitare, universitară 
și a infrastructurii de instruire continue vocaţionale. 
Valoare totală: 3.179.029,31 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 2.593.551,6 lei 
din care 2.249.509,04 lei FEDR , 344.042,56 lei Buget 
de stat. Contribuţia beneficiarului la cheltuielile 
eligibile: 52.929,62 lei.
Date de contact: http://www.primariaturulung.ro/

	 Obiectivul	general	al	proiectului	a	fost	crearea	
contextului	 de	 învățare	 adaptat	 cerințelor	 societății	
educaționale	prin	îmbunătățirea	infrastructurii	de	edu-
cație	și	a	resurselor	de	 învățare	din	Școala	de	Arte	și	
Meserii	Turulung.
Proiectul	a	presupus	realizarea	de	lucrări	de	construcții	
pentru	 creșterea	 rezistenței	 structurii	 în	 cazul	 seis-
melor,	 izolarea	 termică,	 rezolvarea	 problemelor	 le-
gate	 de	 iluminat,	 grupuri	 sanitare	 pentru	 persoane	
cu	 handicap	 motor,	 finisaje	 interioare,	 reabilitarea	
faţadelor	şi	eliminarea	umidităţii,	dar	și	dotarea	şcolii	
cu	 echipamente	 IT	 pentru	 a	 oferi	 suport	 elevilor	 în	
procesul	de	învățare	și	formarea	competențelor	digitale	
în	întreaga	școală	și	la	toate	nivelele	de	învățământ.
Creșterea	șanselor	egale	de	acces	a	copiilor	din	comuna	
Turulung	 la	 educație	 de	 calitate	 prin	 dotarea	 școlii	
cu	 resurse	 de	 învățare,	 astfel	 fiecare	 sală	 de	 clasă,	
respectiv	 laboratoarele,	 au	 echipamente	 didactice	
moderne	 (	 planşe,	 alfabetare,	 truse	 de	 instrumente,	
mulaje,	mape	de	 lucru	 şi	de	evaluare,	atlase,	micro-
scoape,	etc.).

Project Title: Rehabilitation of Turulung school, pro-
ject entitled “Dear Sound of Bell”.
Beneficiary: Turlung City Hall.
Priority Axis 3, Enhancing social infrastructure 3.4. 
Rehabilitation, modernization, development and 
equipping of pre-university and university education, 
and of continuous vocational training infrastructure.
Total value: 3,179,029.31 lei. Financial assistance 
grant: 2,593,551.6 lei of which 2,249,509.04 lei 
ERDF, 344,042.56 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible expenses: 52,929.62 lei.
Contact: http://www.primariaturulung.ro/

	 The	 overall	 objective	 of	 the	 project	 was	 to	
create	the	context	for	learning	adapted	to	the	demands	
of	 educational	 society	 by	 improving	 educational	
infrastructure	and	learning	resources	of	the	School	of	
Arts	and	Crafts	Turulung.
The	 project	 involved	 the	 creation	 of	 construction	
works	 for	 added	 structural	 strength	 for	 earthquakes,	
insulation,	solving	problems	related	to	lighting,	toilets	
for	the	disabled	people,	interior	finishing,	restoration	
of	facades	and	moisture	removal,	and	equipping	school	
with	 IT	 equipment	 to	 offer	 support	 to	 students	 in	
learning	and	digital	skills	training	throughout	the	school	
and	at	all	levels	of	education.
Increasing	equal	opportunities	of	access	to	children	from	
Turulung	township	to	quality	education	by	equipping	the	
school	with	learning	resources,	so	that	each	classroom	
or	labs	have	modern	teaching	equipment	(charts,	tool	
kits,	molds,	paper	work	and	assessment	files,	atlases,	
microscopes,	etc.).
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Centru social 
într-o fostă centrală termică

Social centre 
in a former heating plant

Titlul proiectului: Amenajare centru social pentru 
vârstnici în orașul Negrești Oaș. Beneficiar: Primăria 
Negrești Oaș. Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Do-
meniul de intervenţie 1.1 ,,Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, sub-domeniul ,,Centre urbane”.
Valoare totală: 2.398.588,32 lei. Asistenţă financi-
ară nerambursabilă: 1.884.048,04 lei din care 
1.544.727,14 lei FEDR, 339.320,9 lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
38.449,96  lei.
Date de contact: www.negresti-oas.ro

	 Centrul	 Social	 de	 Zi	 pentru	 Vârstnici	 este	
construit	 pe	 scheletul	 unei	 fostei	 centrale	 termice,	
care	a	fost	transformată	prin	 lucrări	asupra	structurii	
de	 rezistenţă,	 prin	 amenajări,	 lucrări	 de	 instalaţii,	
dotări	şi	echipamente,	dar	şi	prin	amenajarea	spaţiului	
verde	din	jur.	
Centrul	 pentru	 vârstnici	 are	 o	 suprafaţă	 utilă	 de	
330,69	mp	şi	cuprinde	bibliotecă	şi	sală	de	lectură,	sală	
de	activităţi	audio-video,	sală	de	mese	și	alte	facilități.
Centrul	 poate	 deservi	 aproximativ	 100	 de	 persoane	
vârstnice	aflate	în	dificultate.	Tot	de	aici	va	fi	oferită	
o	 masă	 caldă	 la	 domiciliu	 persoanelor	 aflate	 în	
dificultatea	de	a	se	deplasa.

Project title: Building the social centre for the elderly 
in Negrești Oaș City. 
Beneficiary: Negrești Oaș City Hall.
Priority axis 1 “Supporting the sustainable 
development of cities - urban growth poles”, Area 
of   intervention 1.1 “Integrated urban development 
plans”, sub-field “Urban centres”.
Total Value: 2,398,588.32 lei. Financial assistance 
grant: 1,884,048.04 lei of which 1,544,727.14 lei 
ERDF, 339,320.9 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible expenses: 38,449.96 lei.
Contact: www.negresti-oas.ro

	 Social	Day	Centre	for	the	elderly	is	built	on	the	
skeleton	of	a	former	thermal	power	plant,	which	was	
transformed	by	works	on	the	resistance	structure,	by	
design,	 installation	 works,	 facilities	 and	 equipment,	
but	also	by	the	surrounding	green	space	planning.
The	Centre	for	the	elderly	has	a	floor	area	of	 		330.69	
square	meters	and	includes	a	library	and	reading	room,	
audio-visual	 activities	 room,	 dining	 room	 and	 other	
facilities.
The	Centre	can	serve	about	100	elderly	people	in	need.	
Here	they	will	offer	a	hot	meal	at	home	for	people	in	
difficulty	to	move.



Județul Sălaj
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Cultura la ea acasă 
vizitată de zeci de mii de turiști The culture at home 

visited by thousands of tourists
Titlul proiectului: „Restaurarea patrimoniului istoric 
şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj – clădirile 
Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Isto-
rie Zalău şi Galeriile de Artă “Ioan Sima”.
Beneficiar: Consiliul Județean Sălaj.
Axa prioritara 5, Domeniul Major de intervenţie 5.1 - 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastruc-
turilor conexe. Valoare totală: 25.424.792,84 lei.
Asistenţă financiară nerambursabilă: 17.740.229,06 
lei din care 15.386.933,37 lei FEDR, 2.353.295,69 
lei Buget de stat. Contribuţia beneficiarului la chel-
tuielile eligibile: 362.045,49 lei.
Date de contact: www.cjsj.ro

	 Proiectul	 de	 faţă	 şi-a	 propus,	 printre	 alte	
obiective,	 reconversia	 Centrului	 Militar	 Judeţean	 în	
clădire	 publică	 care	 va	 găzdui	 Centrul	 de	 Dezvoltare	
Culturală	 şi	 Turistică	 a	 Judeţului	 Sălaj.	 Acest	 centru	
reuneşte	 atât	 instituţii	 culturale	 deja	 existente,	
precum:	Centrul	Judeţean	pentru	Conservarea	şi	Pro-
movarea	Culturii	Tradiţionale	Sălaj,	Şcoala	Populară	de	
Arte	şi	Meserii,		cât	şi	entităţi	şi	activităţi	noi	-	Centrul	
Judeţean	de	Informare	şi	Promovare	Turistică,	Centrul	
Tradiţii	 Memorii,	 o	 sală	 de	 conferinţe	 „Dialoguri	
europene”.	 Toate	 acestea	 pe	 o	 suprafaţă	 totală	 de	
peste	2000	de	m2.			
Muzeul	 Judeţean	 de	 Istorie	 şi	Artă	 –	 cel	 de-al	 doilea	
obiectiv	 reabilitat	 și	 restaurat	 prin	 prezentul	 proiect	
–	 şi-a	 reluat,	 după	 finalizarea	 lucrărilor,	 activitatea	
obişnuită.	S-a	propus	o	reamenajare	şi	o	modernizare	a	
spaţiilor	de	expunere	şi	dezvoltarea	unei	componente	
electronice	 de	 prezentare	 a	 patrimoniului	 cultural	 -	
reconstituirea	 cu	 ajutorul	 mijloacelor	 IT	 a	 unei	 case	
vechi	 ţărăneşti	 -	 menită	 să	 atragă	 şi	 publicul	 tânăr.	
Reabilitarea	 sălilor	 expoziţionale,	 dar	 şi	 reabilitarea	
depozitului	 situat	 la	 Galeriile	 de	Artă	 „Ioan	 Sima”	 a	
permis	 Muzeului	 Judeţean	 de	 Istorie	 şi	Artă	 Zalău	 să	
organizeze	expoziţii	de	mai	mare	anvergură	şi	cu	mai	
mulţi	participanţi.		
Se	 estimează	 că	 peste	 30.000	 de	 vizitatori	 au	 călcat	
pragul	 celor	 3	 obiective	 reabilitate,	 de	 la	 finalul	
proiectului.

Project title: “Restoration of historical and cultural 
heritage of Sălaj County Council - County Military 
Center buildings, Zalău County Museum of History 
and Art Galleries “Ioan Sima”.
Beneficiary: Sălaj County Council.
Priority axis 5, Key Area of   intervention 5.1 - 
Restoration and sustainable valorisation of cultural 
heritage and setting up / modernization of related 
infrastructure. Total value: 25,424,792.84 lei.
Financial assistance grant: 17,740,229.06 lei of 
which 15,386,933.37 lei ERDF, 2,353,295.69 lei 
Public budget. Beneficiary’s contribution to the 
eligible costs: 362,045.49 lei.
Contact: www.cjsj.ro

	 This	project	aims,	among	other	objectives,	the	
conversion	of	County	Military	Centre	in	public	building	
which	 will	 host	 Cultural	 and	 Tourism	 Development	
Centre	 of	 Sălaj	 County.	 This	 Centre	 brings	 together	
already	 existing	 cultural	 institutions,	 such	 as:	 the	
County	 Centre	 for	 Preservation	 and	 Promotion	 of	
Traditional	Culture	Sălaj,	School	of	Arts	and	Crafts	and	
new	entities	and	activities	-	County	Centre	of	Tourism	
Information	and	Promotion,	Traditions	Memoirs	Centre,	
a	conference	rooms	“European	Dialogues”.	All	this	on	a	
total	area	of			over	2000	m2.
County	Museum	of	History	and	Art	-	the	second	building	
rehabilitated	and	restored	by	this	project	 –	 resumed,	
after	 completion	 of	 the	 work,	 to	 its	 usual	 activity.	
They	 proposed	 a	 redevelopment	 and	 modernization	
of	 exhibition	 spaces	 and	 development	 of	 electronic	
components	 for	 the	 presentation	 of	 cultural	 heritage	
-	 reconstitution	with	 the	 help	 of	 IT	means	 of	 an	 old	
peasant	house	-	designed	to	attract	the	young	audiences.	
Rehabilitation	of	exhibition	halls	and	rehabilitation	of	
the	warehouse	located	in	the	Art	Galleries	“Ioan	Sima”	
allowed	 the	County	Museum	of	History	 and	Art	 Zalău	
to	 organize	 more	 extensive	 exhibitions	 with	 more	
participants.
It	 is	 estimated	 that	over	30,000	 visitors	 stepped	 into	
the	 three	 objectives	 rehabilitated	 at	 the	 end	 of	 the	
project.
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Parcul din Zalău este pentru 
toată lumea: bicicliști, internauți, 

amatori de teatru și cățărători

Park of Zalau is for everyone: 
cyclists, surfers, theatre amateurs 
and climbers

Titlul proiectului: Amenajarea peisageră a Parcului 
Central Municipal Zalău, județul Sălaj.
Beneficiar: Primăria Zalău. Axa prioritară 1 ,,Spriji-
nirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 ,,Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul 
,,Centre urbane”.
Valoare totală: 4.706.237,09 lei. Asistenţă finan-
ciară nerambursabilă: 3.742.351,96 lei din care 
3.068.346,73 lei FEDR , 674.005,23 lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
76.374,53 lei.
Date de contact: www.zalausj.ro

	 Parcul	Municipal	Central	de	4,46	hectare	a	fost	
reinventat,	 a	 venit	 cu	 un	 spirit	 nou,	 care	 dorește	 și	
reușește	să	satisfacă	multe	gusturi.	
Pentru	cei	mici	s-a	amenajat	un	nou	complex	de	joacă	
ce	cuprinde	o	fântână	arteziană,	tobogane,	balansoare,	
leagăne,	figurine	pe	arc	și	multe	altele.	Pentru	cicliști	
s-a	amenajat	o	pista	asfaltată	de	tip	circuit	în	lungime	
de	 aprox.	 700	 m.	 S-a	 construit	 un	 “colț	 de	 munte”		
sub	forma	unui	perete	de	cățărat	zidit	din	granit	pe	o	
lungime	de	10	m	și	3	m	inaltime	pe	care	s-au	montat	și	
300	de	prize	artificiale	colorate.
Parcul	are	 internet	wireless,	care	este	cu	siguranţă	o	
facilitate	mult	aşteptată	de	tinerii	din	Zalău.
De	asemenea	reabilitarea	și	acoperirea	amfiteatrului	a	
dus	la	ridicarea	unei	construcții		futuriste	de	referință	
pentru	Municipiul	Zalău	și	pentru	Regiunea	Nord-Vest.		
A	fost	foarte	bine	pus	în	valoare	prin	festivaluri	și	alte	
evenimente.

Project title: Central Park landscape planning 
Municipal Zalau, Salaj. Beneficiary: City Hall Zalau.
Priority Axis 1 ,,Supporting sustainable development 
of cities - urban growth poles”, Area of   intervention 
1.1 “Integrated urban development plans”, sub-field 
“Urban Centres”. Total value: 4,706,237.09 lei.
Financial assistance grant: 3,742,351.96 lei of which 
3,068,346.73 lei ERDF, 674,005.23 lei Public budget.
Beneficiary’s contribution to the eligible expenses: 
76,374.53 lei.
Contact: www.zalausj.ro

	 Central	 Municipal	 Park	 of	 4.46	 hectares	 has	
been	 reinvented,	 came	 up	 with	 a	 new	 spirit	 that	 is	
willing	and	able	to	meet	many	tastes.
For	the	little	ones	there	is	a	new	playground	complex	
that	 includes	 an	 artesian	 fountain,	 slides,	 seesaws,	
swings,	figures	on	the	bow	and	more.	For	cyclists,	it	is	
set	up	a	circuit-type	asphalt	runway	with	a	 length	of	
approx.	700	m.	It	was	built	a	“mountain	corner”	as	a	
climbing	wall	built	of	granite	on	a	length	of	10	m	and	
3	m	tall	 that	on	which	300	coloured	artificial	sockets	
were	installed.
The	 park	 has	 wireless	 internet,	 which	 is	 certainly	 a	
much	awaited	feature	by	the	young	people	Zalău.
Rehabilitation	and	the	covering	of	amphitheatre	led	to	
the	construction	of	a	futuristic	reference	building	for	
Zalău	Municipality	 for	North	West	Region.	And	 it	was	
very	well	highlighted	by	festivals	and	other	events.
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Ambulatoriul reabilitat 
într-o zonă  cu rate ridicate de 

sărăcie şi sub-ocupare Ambulatory rehabilitated 
in an area with high rates of poverty 
and underemploymentTitlul proiectului: “Modernizarea ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleul Silvaniei”.
Beneficiar: Primăria Şimleu Silvaniei. Axa prioritară 
3 - Infrastructură Socială, Domeniu Major de Inter-
venţie 3.1 - Infrastructura de sănătate.
Valoarea totală a proiectului 4.096.656,24 lei, 
valoarea nerambursabilă 3047255,12 lei. Valoare 
totală: 3.961.458,99 lei. Asistenţă financiară ne-
rambursabilă: 3.047.255,12 lei din care 2.643.027,4 
lei FEDR, 404.227,72  lei Buget de stat.
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
62.188,88 lei.
Date de contact: www.simleusilvaniei.ro

	 Înainte	de	obţinerea	finanţării	prin	Programul	
Operaţional	Regional-REGIO,	având	în	vedere	lipsa	unor	
specializări	 medicale,	 mii	 de	 pacienţi	 nu	 au	 putut	 fi	
consultaţi,	iar	din	lipsa	dotărilor	corespunzătoare,	alte	
sute	de	pacienţi	au	fost	trimişi	la	alte	unităţi	medicale.	 
Zona	arondată	spitalului	şi	Ambulatoriului	de	speciali-
tate	are	cu	preponderenţă	populaţie	rurală	unde	pes-
te	 50%	din	 locuitori	 sunt	 vârstnici	 şi	 cu	 problematică	
medicală	 destul	 de	 complexă,	 în	 special	 afecţiuni	
ale	 plămânilor,	 care	 au	 nevoie	 de	 asistenţă	medicală	
periodică	şi	promptă.	În	localităţile	arondate	Ambula-
toriului,	ratele	ridicate	de	sărăcie	şi	sub-ocupare,	pre-
cum	şi	fenomenul	de	excluziune	socială,	au	condus	la	
o	medie	a	 speranţei	de	viață	cu	 şapte	ani	 sub	media	
europeană.	
Despre	proiect	în	cifre	şi	date:

•	durata	de	implementare	-	12	luni;
•	16	cabinete	medicale	modernizate	şi	dotate	cu	
tehnologie	de	ultima	oră,	printre	care	şi	un	aparat	
ecograf	4D; 
•	3	specialităţi	medicale	nou	înfiinţate; 
•	a	fost	reabilitată	o	suprafaţa	de	1550	mp; 
•	se	estimează	ca	reabilitarea	şi	modernizarea	
instituţiei	să	permită	consultarea	a	8598	pacienţi	
noi/an	şi	la	scăderea	timpului	mediu	de	aşteptare	
al	pacienţilor	cu	5-7	minute; 
•	rezolvarea	cazuisticii	medicale	în	cadrul	unităţii	
reabilitate.	

Project title: “Modernization of the ambulatory City 
Hospital Şimleul Silvaniei”.
Beneficiary: Şimleu Silvaniei City Hall.
Priority axis 3 - Social Infrastructure, Key Area of   
Intervention 3.1 - Health infrastructure.
Total project value 4,096,656.24 lei, the grant 
3,047,255.12 lei. Total project value: 3,961,458.99 
lei. Financial assistance grant: 3,047,255.12 lei of 
which 2,643,027.4 lei ERDF, 404,227.72 lei Public 
budget. Beneficiary’s contribution to the eligible 
expenses: 62188.88 lei.
Contact: www.simleusilvaniei.ro

	 Before	receiving	funding	through	the	Regional	
Operational	Programme-REGIO,	given	the	lack	of	medi-
cal	 specializations,	 thousands	 of	 patients	 cound	 not	
have	been	consulted	and	due	to	the	lack	of	adequate	
facilities,	other	hundreds	of	patients	were	sent	to	other	
medical	facilities.
The	neighbouring	area	of			the	Specialization	ambulato-
ry	has	mainly	rural	population	where	over	50%	of	resi-
dents	are	elderly	and	with	a	 rather	complex	medical	
problem,	especially	lung	diseases	who	need	regular	and	
timely	healthcare.
In	localities	assigned	to	the	Ambulatory,	high	rates	of	
poverty	 and	 underemployment,	 and	 the	 phenomenon	
of	 social	 exclusion	 has	 led	 to	 an	 average	 life	 expec-
tancy	by	seven	years	below	the	European	average.	
About	the	project	in	facts	and	figures:

•	implementation	period	-	12	months;
•	16	medical	offices	modernized	and	equipped	with	
up	to	date	technology,	including	a	4D	ultrasound	
machine; 
•	3	newly	established	medical	specialties; 
•	an	area	of			1550	square	meters	was	rehabilitated; 
•	it	is	estimated	that	the	rehabilitation	and	
modernization	of	the	institution	allows	consultation	
of	8598	new	patients/year	and	the	decrease	of	the	
average	waiting	time	of	patients	by	5-7	minutes; 
•	solving	medical	cases	within	the	rehabilitation	
unit.	
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Școlile din Horoatu Crasnei 
după REGIO

The schools from Horoatu 
Crasnei after REGIO

Titlurile proiectelor: Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale “Scoala gimnazială Stirciu, județul 
Sălaj - Extinderea clădirii școlii cu o sală de sport, 
lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire 
centrală, lucrări de reparații interioare, etajare par-
ţială. Valoare totală: 5.960.669,83 lei. Asistenţă 
financiară nerambursabilă: 4.507.103,67 lei din care 
3.909.222,57 lei FEDR, 597.881,1 lei Buget de stat. 
Contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile: 
91.981,71 lei.
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala 
gimnazială Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Cras-
nei, județul Sălaj - Extinderea clădirii școlii cu o sală 
de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de 
încălzire centrală, lucrări de reparații interioare. 
Valoare totală: 5.077.636,5 lei. Asistenţă financiară 
nerambursabilă: 3.809.965,07 lei din care 3.304.561, 
54 lei FEDR, 505.403,53 lei Buget de stat. Contribuţia 
beneficiarului la cheltuielile eligibile: 77.754,39 lei.
Beneficiar: Primăria Horoatu Crasnei.
Axa prioritară 3 Domeniul Major de Intervenţie 3.4. 
Reabilitarea-modernizarea dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, uni-
versitare şi a infrastructurii pentru formarea profe-
sională continuă.
Date de contact: www.comunahoroatucrasnei.ro

	 Investiţia	pentru	școala	din	Stârciu,	unde	stu-
diază	circa	180	de	copii,	elevi	şi	preşcolari,	a	contribuit	
la	refacerea	totală	în	cea	ce	privește:	mobilier,	grupuri	
sanitare,	 încălzire	 centralizată,	 mansardă,	 inclusiv	 o	
sală	de	sport	de	600	de	metri	pătraţi	dotată	cu	vestiare	
şi	grupuri	sanitare.	
În	centrul	de	comună	s-a	finalizat	o	altă	investiţie,	lucrări	
de	reabilitare	şi	modernizare	la	Şcoala	Gimnazială	din	
Horoatu	 Crasnei,	 prin	 lucrări	 de	 reabilitare	 a	 clădirii	
existente,	 a	 căilor	 de	 acces,	 a	 instalației	 termice,	
sanitare	 și	 electrice	 și	 amenajări	 exterioare.	 A	 fost	
construită	o	sală	de	sport,	a	fost	îmbunătățită	eficiența	
energetică	prin	implementarea	de	sisteme	energetice	
alternative	–	panouri	solare.

Projects titles: Improvement of educational infra-
structure “Stirciu Middle School, Sălaj County - 
Extension of school building with a gym, thermal 
rehabilitation, central heating systems, interior 
repairs, partial flooring. Total Value: 5,960,669.83 
lei. Financial assistance grant: 4,507,103.67 lei of 
which 3,909,222.57 lei ERDF, 597,881.1 lei Public 
budget. Beneficiary’s contribution to the eligible 
expenses: 91,981.71 lei. 
Improving educational infrastructure Middle School 
Horoatu Crasnei, Horoatu Crasnei township, Sălaj 
County - Extension of school building with a gym, 
thermal rehabilitation, central heating systems, 
interior repairs.
Total value: 5,077,636.5 lei. Financial assistance 
grant: 3,809,965.07 lei of which 3,304,561.54 lei 
lei ERDF, 505,403.53 lei Public budget. Beneficiary’s 
contribution to the eligible expenses: 77,754.39 lei.
Beneficiary: Hall Horoatu Crasnei.
Priority Axis 3 Key Area of Intervention 3.4. 
Rehebilitation, modernization, development and 
equipping of pre-university, university education and 
continuous vocational training infrastructure.
Contact: www.comunahoroatucrasnei.ro

	 The	 investment	 for	 Stârciu	 school	 enrolling	
about	 180	 children,	 school	 and	 preschool	 students,	
remade	everything:	furniture,	toilets,	heating	system,	
attic,	including	a	gym	of	600	square	meters	equipped	
with	changing	rooms	and	bathrooms.
In	 the	 township	 centre	 another	 investment	 was	
completed,	rehabilitation	and	modernization	works	at	
Horoatu	 Crasnei	 Middle	 School	 through	 rehabilitation	
works	 of	 the	 existing	 building	 access	 roads,	 heating,	
plumbing	 and	 electrical	 installation	 and	 landscaping.	
A	 gym	 was	 built,	 energy	 efficiency	 was	 improved	 by	
implementing	alternative	energy	systems	-	solar	panels.
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