
fost odată ca niciodată...   

… o poveste despre un „plămân” care a ajutat un întreg oraş să respire! 

Dacă pentru aer respirabil new-yorkezii au Central Park, londonezii Hyde Park și bucureștenii 

Herăstrăul…autoritățile din Arad le-au (re)dăruit arădenilor parcul Pădurice amenajat pentru prima oară la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. Demersul lor a fost posibil prin intermediul finanțării prin POR, DMI 1.1.  

Până acum câțiva ani, cei peste 25.900 mp de verdeață și lacul de agrement din centrul Aradului erau 

într-o stare deplorabilă, luciul apei devenind o adevărată groapă de gunoi. Însă zona de agrement Pădurice a 

redevenit, astăzi, o adevărată oază de liniște de care se bucură și cei tineri și cei mai grizonați în aceeași 

măsură.    

Cu banii europeni s-au  amenajat platforme pietonale, drumuri carosabile, spaţii verzi, gradene,  s-au 

montat băncuţe, coşuri de gunoi, patru rastele de biciclete, un ceas stradal şi o cişmea. Atracția principală a 

parcului este fântâna muzicală din centrul lacului.  
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Reamenajare zonă de agrement Pădurice din municipiul Arad 
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Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale CESTN 
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...un centru unde cercetarea şi cercetătorii se simt ca acasă. 

Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale CESTN din cadrul Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad a beneficiat de o finanţare prin POSCCE, Axa 2 şi are acum 5 

laboratoare noi şi 6 modernizate şi dotate cu aparatură de specialitate.  

Biomedicina, biotehnologia, agricultura, protecţia mediului şi tehnologiile inovative  

sunt acum găzduite de laboratoare unice în România-precum cel de cromatografie sau 

materiale avansate şi produşi naturali, sau chiar în Europa – precum cel de analize şi 

modelarea sistemelor biologice. În urma investiţiei au fost create 6 noi locuri de muncă în 

Cercetare şi Dezvoltare, au fost elaborate 4 teze de doctorat şi publicate 6 articole ISI.  

Aşadar, Vestul se ţine bine în competiţia privind cercetarea şi dezvoltarea!   

  

Succesul e... MOLIPSITOR! 
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