
 

 

 

 

RAPORT privinddeplasarea in vedereaparticipării la 

proiectulRECREATE 

WORKSHOP TEMATIC &VIZITA DE STUDIU, în Italia 

RegiuneaCampania,Naploli, perioada9-10 Aprile 2019 

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de 

membru al unui consorțiu format din 5 parteneri din Uniunea Europeană, 

implementează proiectulRECREATE -Stimularea competitivității IMM-urilor din 

regiune ce activează în domeniul transportului. Proiectul este finanțat de Fondul 

European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, în cadrul Axei 

Prioritare 2, Obiectivul Specific 2.1 Îmbunătățirea competitivității politicilor pentru 
IMM-uri.  

Membrii Consorțiului sunt: Coventry University Enterprises- lider de proiect 
(Marea Britanie), Agenția pentru Dezvoltare RegionalăRegiunea Egeea de Sud 
(Grecia), Regiunea Campania (Italia), Centrul pentru Inovare din Lituania 
(Lituania), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia (Romania). 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității IMM-urilor 

din domeniul transportului de pe teritoriul Uniunii Europene pentru a dezvolta 

mai rapid și a implementa produse și servicii.  

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, a fost constituit un Grup partenerial 

(Comunitate de interes), scopul acestuia fiind de a participa la evenimentele 

organizate in cadrul proiectului, de contribui la îmbunătățirea analizei privind 

IMM-urile din regiune din domeniul transporturilor și la identificarea celor mai 

bune practici în domeniu, participarea la schimburi de experiență in cadrul cărora 

se vor efectua vizite de studiu in vederea prezentării exemplelor de buna practica 

identificate de către fiecare partener. 

In conformitate cu activitatile prevazute in proiect, Regiunea Campania a 

organizat un workshop tematic si o vizita de studiu, la care au participat toti 



 

 

 

partenerii de proiect, precum si membrii din grupurile parteneriale din regiunile 

membre in proiect. 

ADR SV Oltenia, in calitate de membru al Consortiului, a invitat institutii 

reprezentative din Grupul Partenerial la  vizita de studiu organizata la Napoli 

(Regiunea Campania, Italia) in perioada 8 - 11 aprilie 2019. 

Din partea ADR SV Oltenia au participat: 

- Doamna Marilena Bogheanu  – Director General ADR SV/ Manager proiect   

- Doamna Marilena Alecu– Manager implementare activitati     

- Doamna Magda Lungu  – Expert proiect      

- Domnul Sorin Cosmulescu      –  Manager Comunicare 

 

Din partea Grupul Partenerial Local au participat la intalniri urmatorii 

reprezentanti: 

- Domnul Ion Prioteasa       -  Presedinte Consiliul Judetean Dolj 

- Domnul Mihail Genoiu      -  Primar Municipiul Craiova 

- Doamna Persida Ciulu      -  SC Softronic SRL Craiova 

- Domnisoara  Oana Otat      -  Universitatea din Craiova  

 

La intalnirea denumita Workshop Tematic din data de 09 aprilie 2019, au 

participat partenerii din cadrul proiectului impreuna cu membrii Grupurilor 

Parteneriale Locale din cele cinci regiuni partenere.  

Reprezentantii oficiali ai Regiunii Campania domnul Giuseppe D’Angelo, Director 

DepartamentTransporturisidoamna Carmela Cotrone, Directorau adresat mesaje 

de bun venit institutional. Avand in vedere faptul ca evenimentul s-a desfasurat 

intr-un edificiu istoric de patrimoniu restaurat cu fonduri europene, managerul 

locatiei a prezentat pe scurt detalii specifice. Managerul de proiect din cadrul 

Partenerului Leader CUE (Coventry University Enterprises Ltd. ) a sustinut o 

prezentare generala a Proiectului RECREATE si a reiterat elementele principale, 

respectiv: obiectivul, principalele rezultate, indicatorii, planul de lucru, etapele, 

termenele stabilite. 

Reprezentantiiautoritatilor regionale din Regiunea Campania implicate in 

implementarea Proiectului au sustinut o prezentare a institutiilor pe care le 

reprezinta, precum si detalii privind: 



 

 

 

- inovarea in domeniul transportului, domnul Dario Gentile – reprezentant 

Acamir    

- gestionarea problemelor legate de transportul persoanelor vulnerabile,domnul 

Daniele Romano – reprezentant Fish Campania  

- programe de formare profesionala pentru implementarea inovarii in IMM-urile 

din sectoare legate de transport, domnul Giovanni Losco – Confapi 

A urmat o sesiune de intrebari si raspunsuri legate de temele enuntate de 

organizatorii intalnirii. Au fost organziatetrei mese rotunde cu toti participantii, 

pentru a se realiza o sinteza referitoare la temele de interes mai sus mentionate. 

Apoi s-a desfasurat o sesiune plenara in cadrul careia s-au prezentat concluziile, 

propunerile, solutiile si recomandarile inaintate de catre toti participantii cu 

referire la aspectele care acopera aceste teme in relatie cu IMM-urile din 

sectoarele legate de transport. 

Moderatorii evenimentului au apreciat ca temele care au fost discutate se 

incadreaza in conceptul de SMART City. 

In conformitate cu Agenda intalnirii, reprezentantii celor cinci parteneri au 

participat la sedinta de proiect nr.2, in timp ce grupurile parteneriale locale din 

cele cinci tari au efectuat o vizita la obictivele stabilite de organizatori. 

In cea de-a douazi a evenimentului, 10 aprilie 2019, partenerii de 

proiectsigrupurileparteneriale locale au 

fostinvitatisavizitezeinstitutiireprezentativepentru a ilustrapreocuparileRegiunii 

Campania privindprovocarile legate de managementul performant in 

ceeaceprivestetransportul public, mobilitateasisecuritatea: 

� Vizita la JABIL – Blue Sky Innovation Centre – Marcianise: 

  

Locația strategică situată într-o zonă industrială cheie din Marcianise, Regiunea 

Campania, Blue Sky Innovation Centrecuprinde de 3.500 m² . Industriile susținute 

de acesta companie includ industria de automobile, tehnologii curate, computere, 

consumatori, logistica, etc. 

 



 

 

 

A fost prezentat automobilul electric Nissan Leaf si solutii inovative pentru 

sistemul de incarcare rapida a acestuia (durata 20 minute si autonomie 400 km) 

fata de sistemul clasic de incarcare electica ( durata 7- 8 ore). 
 

Reprezentantiicompaniei Jabil au organizat o vizita in sectiile de productie care 

introduc in fabricatiesiexecutareperele, componentelesiprodusele care sunt 

definite pebazadocumentatieitransmise de Blue Sky Innovation Centre. 

� Vizita la EAV - ENTE AUTONOME VOLTURNO 

EAV este o companieaflata sub coordonareaRegiunii Campania care 

desfășoarăatât activitățiferoviare, cât și activități de gestionare a 

infrastructurii pentrucăileferate, tramvaie, metrou, autobuze. 

A fostprezentatistoricul EAV, strategia de dezvoltareaactivitatilor EAV in 

transportul public multi-modal pentruurmatorii 20 de ani. 

Reteaua EAV – tramvaiecuprinde: 298 km de linii, 159 de statii, 681 calatorii/zi, 55 

milioane de pasageripe an, 71 de municipalitatideservite, 2184 de angajati. 

Totiparteneriisistakeholderii au fostinvitati de conducerea EAV saefectueze o 

scurtacalatorie cu trenulmodernizatintrestatiile Porta Nolana – Garibaldi. 

� Vizita la Consiliul Regional al Regiunii Campania 

Reprezentantiipartenerilorsimembrii din Grupulpartenerial au fostinvitati la 

sediulRegiunii Campania, in Sala Centrala de Consiliu a Consiliului Regional 

Campania pentru o scurtareuniune, in care au 

fostprezentateconcluziileintalniriisiau fostanalizateposibilitatile de 

colaborarepentruidentificarea de solutiiprivindeficientizareasistemului de 

transport. 

Deplasarea in Italia, Napoli, s-a facut in bazainvitatieioficiale, de catreAgenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care a suportat cheltuielile 

ocazionate de vizitele de studiu.Urmatoareavizita de studiuva fi organizatade 

catre ADR SV Olteniain lunaoctombrie 2019, la Craiova, in RegiuneaSud-Vest 

Oltenia. 

PRIMAR, 

Mihail GENOIU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


