
 

fost odată ca niciodată...  

...o reţetă care transformă medici în eroi! 

Se iau un om cu fler şi intuiţie, un om cu multă pasiune, un filantrop, un om de comunicare, dar şi un 

om de ştiinţă, un buchisit, un profesionist, un om mereu atent şi responsabil, se adaugă un antreprenor şi se 

tăbăcesc bine. Rezultatul? Un medic de succes.  

Totuşi, să nu uităm că medicul este om şi că (scuzaţi truismul) este supus greşelilor. Doar că, 

urmându-şi vocaţia, medicul profesează în singurul domeniu unde cuvântul „greşeală” a fost tradus printr-

un cuvânt aparte: „malpraxis”. Gravitatea producerii unei erori în actul medical este evidentă. Deoarece e 

mai uşor să previi decât să tratezi, Medright Experts contribuie astăzi la reţeta medicului de succes prin 

două proiecte finanţate prin POSDRU, DMI 3.2.  

Proiectul „DOCTORI în servicii medicale de calitate” a ajutat aproape 4000 de medici care profesează 

în specializări cu un grad ridicat de risc de malpraxis – chirurgie, anestezie şi terapie intensivă, obstetrică-

ginecologie şi stomatologie – să înveţe, de la medici experimentaţi şi jurişti acreditaţi de Ministerul 

Sănătăţii, cum să se ferească de erori în prestarea serviciilor medicale.  

Prin al doilea proiect, „Calitate în sănătate prin instruirea medicilor de familie”, aproape 1.700 de 

medici de familie din toată ţara au învăţat cum să prevină riscul şi acuzaţiile de malpraxis, dar şi cum să îşi 

gestioneze mai bine activitatea în cadrul propriului cabinet.  
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        fost odată ca niciodată... 

�� 

Creşterea performanţelor SC Cult Market Research SRL 

prin achiziţionarea unor echipamente inovative  

�� 
 

 

...o viziune despre cercetări şi tehnologii inovatoare! 

Cult Market Research nu este doar o firmă. Este o echipă tânără, plină de pasiune faţă de activitatea 

întreprinsă, care furnizează servicii inovatoare de cercetare de piaţă. Ei nu au vrut să-şi oprească povestea în 

acest punct. Au vrut să meargă mai departe. Următorul pas a fost un proiect european... 

Proiectul „Creşterea performanţelor SC Cult Market Research SRL prin achiziţionarea unor echipamente 

inovative” este finanţat prin POR, DMI 4.3. şi presupune achiziţionarea de echipamente cu un grad înalt de 

noutate, care să permită formarea unui avantaj competitiv pe piaţa românească. Datorită proiectului, 

sociologii şi experţii în cercetări de piaţă în cadrul firmei pot identifica cu un grad înalt de exactitate care 

sunt produsele care captează atenţia potenţialilor clienţi, cât de intens este interesul pentru aceste produse 

şi cum pot fi acestea poziţionate pentru a fi cumpărate de un număr cât mai mare de persoane. 

Cum se termină povestea? Angajarea de noi specialişti, creşterea cifrei de afaceri şi sporirea gradului 

de instruire a angajaţilor! Aşa se construieşte viitorul! 
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 PROMETEUS - Promovarea economiei sociale în 

România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la 

standarde europene  

�� 
 

 

...un Prometeus al economiei sociale! 

Legenda titanului Prometeus dăinuieşte şi astăzi. Se spune că titanul a furat de pe muntele Olimp 

focul și l-a dăruit oamenilor. Milenii mai târziu, un proiect care îi poartă numele – „PROMETEUS - 

Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde europene” - 

oferă societății românești o realizare similară. De data aceasta, focul este reprezentat de singurul centru de 

resurse şi institut de cercetare din spațiul românesc care se concentrează asupra economiei sociale: 

Institutul de Economie Socială! 

Proiectul este finanţat prin intermediul POSDRU, DMI 6.1. și a fost implementat de către Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile. Acest Prometeus al erei noastre își dorește să crească impactul ONG-

urilor în comunitățile în care acestea își desfășoară activitatea și să dezvolte relațiile dintre reprezentanții 

ONG-urilor tocmai pentru a încuraja economia socială din țara noastră.  

Munca lui Prometeus nu s-a încheiat! Văpaia ideilor, focul faptelor și căldura cuvintelor pot fi 

oricând aprinse prin proiecte europene! 
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 fost odată ca niciodată... 
 

 

...un institut de cercetare cu avânt...de inovare! 

Lumea este într-o continuă şi rapidă schimbare. Se trece de la o descoperire ştiinţifică la alta în timp 

record, iar competitivitatea instituţiilor de cercetare presupune tehnologii şi infrastructură adaptate acestui 

ritm alert.  

„INFRANANOCHEM - Modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare în cadrul Institutului de 

Chimie Fizică Ilie Murgulescu al Academiei Române pentru extinderea cercetărilor interdisciplinare în domeniul 

nanomaterialelor şi nanotehnologiilor” este un proiect la fel de complex ca şi titlul. Şi, fără doar şi poate, un 

proiect de succes.  

Finanţat prin POSCCE, DMI 2.2, proiectul a permis dotarea a 6 laboratoare cu echipamente de 

cercetare de înaltă tehnologie. Pregătiţi în noile laboratoare, cercetători experimentaţi, dar şi debutanţi şi 

doctoranzi au iniţiat şi dezvoltat proiecte de cercetare ale căror rezultate se regăsesc în diferite aspecte ale 

vieţii cotidiene, de la tratarea apei potabile la medicină şi electronică. Iar pentru că progresul tehnologic 

este posibil numai prin diseminarea rezultatelor cercetării, proiectul a facilitat publicarea a numeroase 

articole ce au utilizat nemijlocit infrastructura INFRANANOCHEM, dar şi crearea de parteneriate cu 

mediul de afaceri.  
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  fost odată ca niciodată... 

 ...o poveste despre forţa istoriei readusă în prezent! 

Un mare gânditor roman spunea că inima Romei nu este marmura Senatului, ci nisipul Colosseum-

ului. Vorbele sale ne arată cât de importante sunt clădirile și cât de mare poate fi încărcătura lor emoțională. 

Proiectul Green Culture este finanțat prin POR - DMI 5.3, fiind o inițiativă care susține şi promovează 

obiectivele cu încărcătură culturală și istorică din Sectorul 1 al Capitalei! 

Proiectul promovează și crește vizibilitatea a 4 clădiri de referinţă pentru istoria „Bucureştilor de 

altădată”: Observatorul astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 

Colegiul Național „Sf. Sava” și Pasajul Victoria. Ca  mărturii vizibile ale valorilor trecutului, aceste 

obiective sunt importante atât pentru prezent, având rol cultural şi educativ, cât şi pentru viitor, în 

construirea căruia sunt direct angrenate.  

Care este inima Bucureștiului? Este greu să o localizăm pe hartă! De ce? Pentru că istoria ne-a lăsat 

moștenire mult prea multe inimi! Treptat, trebuie să învățăm să le protejăm și să nu le lăsăm pradă uitării. 

 �� 

  
 

 �� 

Succesul e... MOLIPSITOR! 

�� 

Green Culture  

�� 

 

 



   

fost odată ca niciodată... 

�� 

Pro Regio București Ilfov 2010  

Pro Regio București Ilfov 2011-2012 

�� 

 

 

 ...o poveste despre importanța informației! 

În secolul vitezei, pe lângă hrană și apă, avem nevoie de informație. Ea este cea care ne ghidează 

mintea și ne colorează orizontul. Pentru a respecta această rețetă și pentru a colora în permanență orizontul 

din regiunea Bucureșt-Ilfov Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a pus în aplicare 

următoarele inițiative: evenimente de informare şi promovare adresate către mii de persoane; broşuri şi 

materiale informative; caravane de informare şi întâlniri în cadrul reţelei de informare Regio.  

 Proiectele Pro Regio București Ilfov 2010 şi Pro Regio București Ilfov 2011-2012 au fost finanțate prin 

POR - DMI 6.2 Cele două proiecte formează o poveste construită în numele promovării și a rezultatelor. 

Un abecedar al programului Regio în regiunea Bucureşti-Ilfov, care oferă răspunsuri la întrebările 

beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai fondurilor structurale, dar şi ale tuturor factorilor interesaţi de 

implementarea POR  în „mica, dar voinica” regiune Bucureşti-Ilfov: presă, autorităţi, societate civilă. 
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...o poveste despre meleagurile pe care ne poate duce muzica! 

Această aventură începe cu pași nesiguri în gama Do major și se încheie cu atingerea statutului de 

maestru în practica dirijorală. Nu este o aventură ușoară! Arpegiul fondurilor structurale și-a făcut datoria, 

iar prin intermediul lor tinerii studenți sunt mai aproape de visul lor! 

 În muzică, ucenicia poate începe de la o vârstă fragedă, însă pentru dirijori lucrurile sunt mai dificile 

din cauza lipsei locurilor de practică. Proiectul De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală, finanțat prin 

POSDRU DMI 2.1., a facilitat pregătirea practică a  studenţilor secției de dirijat orchestră/cor din cadrul 

Universității Naționale de Muzică din București. 

 Se spune că timpul este dirijorul universului. Dacă până și universul are nevoie de un dirijor, atunci 

este clar că și noi avem nevoie de o baghetă dirijorală care să ne conducă mintea și sufletul prin toate notele 

gamei Do major. Un zâmbet în plus și un impuls în bagheta tinerilor dirijori - acestea sunt rezultatele unui 

proiect care îi aduce pe tinerii ucenici mai aproape de piscul măestriei! 
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Romano Cher – Casa Romilor  

�� 

 

 

...mulţi meşteri shukari şi talent...cu carul! 

Încă din cele mai vechi timpuri, romii au fost muzicanţi talentaţi şi meşteri pricepuţi. Astăzi, însă, 

atelierele meşteşugăreşti au lăsat loc super- şi hipermarketurilor, firmelor luminoase şi reclamelor 

zgomotoase, mulţi meşteri romi fiind forţaţi să îşi abandoneze activităţile tradiţionale, care nu mai aduceau 

acelaşi venit ca odinioară.  

Proiectul Romano Cher – Casa Romilor, finanţat prin POSDRU, DMI 6.1  a fost un pas important în 

salvarea tradiţiilor romani. Proiectul a ajutat romii să îşi practice meseriile tradiţionale legal şi profitabil, 

prin înfiinţarea a 30 de cooperative meşteşugăreşti, dar şi prin crearea unei platforme electronice de 

prezentare şi comercializare a produselor „meşteşugite”.  

În cadrul atelierului itinerant Romano ButiQ, organizat în perioada 2011-2012 în întreaga ţară, 

fierarii, căldărarii, rudarii, împletitorii şi argintarii au oferit demonstraţii pentru peste 10.000 de vizitatori, 

aceştia din urmă având ocazia de a aplica tehnicile învăţate de la meşteri într-un program numit „Ucenicie la 

minut”.  În primăvara anului 2013, atelierul s-a stabilit permanent în Bucureşti, devenind primul Muzeu al 

Culturii Romilor din România. 
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...o capitală mai sigură pentru cetăţenii săi! 

O capitală europeană înseamnă, în primul rând, o capitală sigură pentru cetăţenii săi! Sectorul 2 a făcut 

deja un prim pas prin două proiecte: Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea 

siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Ion Creangă, respectiv Sistem de supraveghere video şi 

management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului. 

Implementând cele două proiecte, finanţate prin POR – DMI 1.1, Primăria Sectorului 2 a reuşit să 

determine scăderea furturilor, reducerea traficului de droguri, scăderea numărului de jafuri şi tâlhării şi 

reducerea violenţei stradale în două din zonele cele mai afectate de infracţionalitate ale Bucureştiului: Ion 

Creangă şi Baicului.  

Graţie unui sistem performant de camere video, echipamente criptare, puncte de acces wireless, servere, 

computere, monitoare LCD şi alte echipamente, poliţiştii pot supraveghea permanent spaţiile publice din 

arealul Ion Creangă. Astfel, intervenţiile la locul producerii unor infracţiuni sunt mult mai rapide, înregistrările 

video ajutând poliţiştii să identifice faptele...dar şi infractorii! 
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...o bătălie teribilă între om și o forță excepțională cu dimensiuni reduse.  

Este vorba despre confruntarea dintre om și cancer. Fiecare pas este o victorie importantă. Proiectul 

Implementarea testărilor moleculare tisulare pentru cancer în România. Cercetare de înalt nivel orientată către 

oncologia personalizată este finanțat prin POSCCE, DMI 2.1. 

 Realizarea testelor moleculare permite personalizarea fiecărui tratament oncologic. Ele permit 

identificarea mutațiilor genetice care au determinat apariția și evoluția bolii. Loviturile date inamicului 

după această victorie sunt mult mai precise! 

 Această poveste este întotdeauna o istorisire plasată în spatele cortinei. Ea este rodul unor minți 

luminate care, sprijinite de avansul tehnologic, fac zilnic pași mici spre obiectivul final. Orice călătorie de o 

mie de mile începe cu un singur pas! 
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...o poveste „altfel” despre Don Quijote! 

Cu toţii cunoaştem povestea cavalerului Don Quijote, care, în numele unor idealuri mărețe și 

tânjind după vremurile apuse, se lupta chiar și cu morile de vânt. Licărirea acelor vremuri s-a stins treptat, 

iar faptele s-au transformat în povești, iar în cele din urmă poveștile în legende.  

Astăzi, start-up-urile sunt imaginea lui Don Quijote prin curajul și determinarea lor de a intra pe o 

piață a energiei dominată de adevărate mori de vânt. Firma Aeolus Energy International a implementat 

proiectul „Fabrica de eoliene”, finanţat prin POSCCE, DMI 2.1. Scopul proiectului a fost realizarea unei  

linii tehnologice de producere a turbinelor de vânt de mică putere şi oferirea de servicii de proiectare şi 

realizare a sistemelor de alimentare cu energie electrică din conversia energiei vântului şi/sau sisteme 

hibride. 

Este povestea unei afaceri de mici dimensiuni, o afacere plecată în vânătoarea unei creaturi aflată la 

mare căutare în zilele noastre: inovația! 
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echipamente medicale la SC Infosan  
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...un loc la fel de preţios ca „lumina ochilor”! 

Se spune că cei dragi nouă sunt „ca lumina ochilor”. Nu întâmplător, căci ochii sunt puntea noastră de 

legătură cu lumea care ne înconjoară, cu familia şi prietenii.  

Din fericire, cele mai multe afecţiuni ale vederii pot fi remediate cu ajutorul unor echipamente medicale 

de ultimă tehnologie. Aceste echipamente sunt însă costisitoare, ceea ce le face uneori puţin accesibile 

cabinetelor medicale. Printr-un proiect finanţat prin POR, DMI 4.3, clinica oftalmologică Infosan din 

Bucureşti a achiziţionat echipamente în valoare de aproximativ 180.000 de euro, pentru chirurgia cataractei, 

chirurgia pleoapelor şi a strabismului, pentru creşterea siguranţei operatorii, precum şi pentru investigaţii şi 

explorări. 

Dincolo de creşterea gradului de confort şi satisfacţie al pacienţilor şi creşterea cifrei de afaceri a clinicii, 

poate cel mai important rezultat al acestui proiect este impactul social. Depistarea si tratarea timpurie, încă din 

primele luni de viaţă, a unor afecţiuni oculare precum glaucomul si cataracta congenitale, a retinopatiei de 

prematuritate, a viciilor mari de refractie, duc la salvarea vederii unor copii.  

Confirmarea succesului a venit atunci când pe lângă pacienţii din toată ţara au început să vină la 

consultaţii şi pacienţi din Marea Britanie, Italia şi Spania, cu copii pentru ale căror probleme nu au găsit 

rezolvare în ţările de origine.  
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