
Calitate şi competenţe la standarde europene pentru personalul
didactic din învăţământul superior în vederea creşterii
competitivităţii şcolii de economie din România


fost odată ca niciodată...
...o poveste despre dascăli!
Educaţia de calitate este motorul dezvoltării unei societăţi sănătoase, iar profesorii sunt unii dintre
cei mai importanţi „actori” în funcţionarea acestui sistem. Proiectul „Calitate şi competenţe la standarde
europene pentru personalul didactic din învăţământul superior în vederea creşterii competitivităţii şcolii de
economie din România” finanţat prin POSDRU, DMI 1.2 şi implementat de Universitatea de Vest din
Timişoara susţine demersul de îmbunătăţire şi restructurare a sistemului de educaţie şi formare. Proiectul a
fost implementat în parteneriat cu două instituții de prestigiu din Franța – L’Universite d’Auvergne
Clermont 1 și Marea Britanie – Robert Gordon University, Scoția, care au găzduit peste 40 de cadre
didactice timişorene şi le-au sprijinit să elaboreze suporturi de curs la standarde europene.
Prin intermediul acestui proiect au fost achiziţionate peste 900 de volume de specialitate şi au fost
dezvoltate două noi programe de master: „Master International Corporate Finance” (în limba engleză) și
„Le Management des Affaires dans le Contexte Europeen” (în limba franceză).




Succesul e... MOLIPSITOR!


Strategie comună pentru prevenirea şi tratamentul patologiei
şoldului la copil în zona transfrontalieră Ungaria-România


fost odată ca niciodată...
….un grup de oameni cu inimi mari, oameni care şi-au propus să-i salveze pe cei mici de blestemul
displaziei congenitale de sold.
Aşa se face că experţii de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timișoara,
alături de experţii din Szeged (Ungaria) au creat o „Strategie comună pentru prevenirea şi tratamentul
patologiei şoldului la copil în zona transfrontalieră Ungaria-România”. Cu ajutorul financiar de aproximativ
100 de mii de euro primit prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, cele două
centre medicale au posibilitatea de a utiliza aparatură modernă pentru a diagnostica din timp şi a trata în
mod eficient displazia congenitală de şold, afecţiune care poate afecta nou-născuţii.
De asemenea, proiectul şi-a propus o îmbunătățire a accesului populației la aceste metode moderne
de diagnostic și tratament, precum și o creștere a calității actului medical prin creșterea pregătirii
profesioniștilor din domeniu. Prin proiect au fost formate 61 de cadre medicale, iar de noile echipamente
achiziţionate au beneficiat 9.181 de nou-născuţi.




Succesul e... MOLIPSITOR!



Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Podul Lung”
Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C


fost odată ca niciodată...
… o poveste despre cum să construiești un „castel” pentru copii fericiți …

Una dintre amintirile cele mai frumoase ale oricărui copil este zburdatul cu picioarele goale prin livadă,
nicidecum pe dușumeaua rece a unui centru de îngrijire. Din păcate, pentru unii copii copilăria este deosebită și sunt
nevoiți să vadă mai mult neoanele albe din saloanele și curțile unor instituții decât bătăturile bunicilor. Primăria
Timișoara s-a gândit la ei și, prin intermediul unui proiect prin POR, DMI 1.1, a reușit să finalizeze lucrările la
centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” unde, de acum încolo, peste 60 de copii vor putea să se bucure
de cele mai faine şi colorate dotări.





… și o poveste despre un „castel” pentru afaceri tinere!

„Tânăr ambițios și muncitor, fost grup țintă în proiectele POSDRU, cu competențe antreprenoriale certificate de ANC,
cu idei și entuziasm …caut sediu pentru firma mea nouă!”. Cel puțin 66 dintre tinerii antreprenori din Timiș își pot
instala firmele la prețuri rezonabile într-o clădire de birouri nou-nouță, construită de Primăria Timişoarei prin
intermediul POR, DMI 1.1.




Succesul e... MOLIPSITOR!



Sistem de canalizare menajeră, stație de epurare și extindere
alimentare cu apă


fost odată ca niciodată...
...o poveste despre o vară la ţară aşa cum bunicii multora dintre noi nu o ştiu!

Pasărea Colibri cânta la începutul anilor ’90 despre locuinţele de vară de la ţară, unde mergeau pictorii „ca să
piară de căldură şi de praf”. Şi strigau în gura mare:
Mie daţi-mi străzi pavate, (se-aude, primăria?)
Măturate,
Dați-mi cinematograf!
În comuna Dudeştii Noi din judeţul Timiş, primăria a auzit şi a găsit rezolvare! Soluţia a venit de la finanţările
de la Uniunea Europeană. Primele investiţii ale Primăriei reînfiinţate în anul 2004 au vizat infrastructura localităţii.
Şi au început temeinic prin realizarea unui sistem de canalizare menajeră, construirea unei staţii de epurare şi
extinderea alimentării cu apă în comuna cu aproape 3.000 de locuitori. Proiectul a fost finanţat prin PNDR - Măsura
322.
În prezent comuna Dudeștii Noi este acoperită în proporție de 100% de sistemul de alimentare cu apă și
canalizare menajeră. De asemenea, și-a dat acordul ca Becicherecu Mic, comuna învecinată, să se conecteze la stația
de epurare nou înfiinţată.
Gândind strategic, odată finalizate lucrările la canalizare, în Dudeştii Noi se are în vedere realizarea de lucrări
care să asigure pietruirea şi asfaltarea tuturor străzilor comunale. Investiţiile continuă, comuna derulând în prezent şi
un proiect finanţat prin POSCCE pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie. Nici divertismentul nu a
fost lăsat la o parte, Primăria propunându-şi construirea unui water park la standarde europene care să atragă din ce în
ce mai mulţi turişti.





Succesul e... MOLIPSITOR!


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST



fost odată ca niciodată...
… o poveste despre eroi îmbrăcați în uniforme dotați cu echipamente de ultimă generație!
Atunci când oricare dintre noi are nenorocul de a forma „112”, ne așteptăm ca cei care ne răspund
să ajungă cât mai repede la locul în care noi avem nevoie de ei. Nu de puține ori, timpul de răspuns al
autorităților în situații de urgență este crucial pentru deznodământul incidentului nefericit. Pentru ca
intervenția în astfel de situații să fie realizată cât mai prompt, este esențial ca echipa care se deplasează
să fie sprijinită de un echipament tehnic care să se ridice la standardele actuale.
De la această idee au plecat și reprezentanții Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST care și-au propus ca printr-un proiect finanțat prin
POR, DMI 3.3. să amelioreze capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de
dezvoltare Vest prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Prin proiect s-au achiziționat diverse autospeciale în toate cele 4 județe ale Regiunii. Într-un
singur an de la achiziționare, intervențiile realizate cu echipamentele noi s-au ridicat la aproape 5.000,
reducând timpul de răspuns al unităților mobile de intervenție cu 30,7% în zonele rurale și cu 40,9% în
zonele urbane.





Succesul e... MOLIPSITOR!


Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea
Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului Hunedoara
Timişană


fost odată ca niciodată...
…un pact între natură şi omenire pentru o convieţuire în deplină armonie.

Şi nu a fost demult şi nici foarte departe, ci chiar în zilele noastre la graniţa dintre
Arad şi Timişoara- în localităţile Şagu, Hunedoara Timişană, Vinga şi Orţişoara. Totul a
fost posibil prin Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea Infrastructurii Suport
pentru Promovarea Sitului Hunedoara Timişană. Cu sprijinul POS Mediu, DMI 4.1.
ARPMT a reuşit să pună la cale o strategie de management durabil, realizând şi
infrastructura suport pentru a

promova ariile protejate. Şi cum în tot acest proces,

implicarea şi conştientizarea factorului uman ocupă un rol important, a fost elaborat un
studiu de fezabilitate pentru construirea unui centru de vizitare a sitului astfel încât
frumuseţea naturală a faunei şi a florei să poată fi admirată în toată splendoarea sa şi de
generaţiile viitoare.





Succesul e... MOLIPSITOR!


Reabilitarea, extinderea şi echiparea centrului de zi pentru copii cu
dizabilităţi „Nu mă uita” din Jimbolia


fost odată ca niciodată...

…o şansă de a avea o copilărie fericită pentru copiii cu dizabilităţi din Jimbolia.
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi-a început activitatea în anul 2002 în clădirea unei
foste brutării cu sprijinul unei doamne cu suflet mare şi al primăriei. Începând cu 16 iulie 2013, prin
Reabilitarea, extinderea şi echiparea centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita” din Jimbolia, 30
de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani pot participa la activităţi educative care să le pună în valoare
abilităţile şi să le diminueze deficienţele. Proiectul finanţat prin POR, Axa 3.2. şi-a propus să asigure
un acces egal la servicii de îngrijire, educare şi recuperare pentru toţi copii din regiune care au disfuncţii
fizice, paralizii, sechele encefalopatice, autism sau retard mintal. Misiunea centrului consta în evitarea
marginalizării, creşterea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi, precum şi conştientizarea populaţiei în
legătură cu problemele cu care se confruntă aceştia şi familiile lor.
Cu siguranţă părinţii copiilor cu dizabilităţi din Jimbolia nu vor uita că există un loc unde copiii
lor nu sunt diferiţi, ci fericiţi.





Succesul e... MOLIPSITOR!

