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ANUNȚ 

privind intâlnirea care a fost organizată in data de 19.01.2022, la sediul Centrului de 

Inovare și Imaginație Civică Deva, activitate desfășurată în cadrul proiectului 

„Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea 

Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva” 

cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422 

 
 
Centrul de Inovare și Imaginație Civică Deva este înființat și dotat prin proiectul “Optimizarea 
proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul 
Municipiului Deva”, cod SIPOCA 536/cod SMIS 126422, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 
336/01.04.2019, implementat de către MUNICIPIUL DEVA în parteneriat cu Asociatia Centrul de 
Dezvoltare Durabila Columna Craiova, conform Activității nr. 6.Înființarea unui Centru de tip 
Inovare și Imaginație Civică și organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului. 
 
 
Primăria municipiului Deva, reprezentată de Domnul Viceprimar: Gabriel ILIEȘ împreună cu 
reprezentanți ai unitatilor de invatamant au participat în data de 19 ianuarie 2022, începând 
cu ora 1400, la sediul Centrului de Inovare și Imaginație Civică Deva, Piața Victoriei, blocul 8, 
parter, județul Hunedoara, la evenimentul de analiza a rezultatelor obtinute de unitatile de 
invatamant din municipiul Deva, in cadrul proiectului “Oscar, Sarpele Hoinar”. 
 
 
Proiectului “Oscar, Sarpele Hoinar” este finantat de catre Asociatia Orase Energie in Romania, 
unde Municipiul Deva este membru fondator si este dedicat unitatilor de invatamant din 
municipiile care sunt membre ale acestei asociatii. 
 
 
Principalul scop al proiectului consta in organizarea de campanii nationale anuale pentru a 
incuraja elevii, parintii si cadrele didactice din clasele primare sa adopte moduri sustenabile in 
deplasarea la scoala: mersul pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de transport in comun, in 
defavoarea deplasarilor individuale cu masina. 
 
 
Anual, in “Saptamana Europeana a Mobilitatii”, scolile care doresc sa participle in campanie 
desfasoara pe o perioada de 2 saptamani consecutive activitati specifice proiectului, care au ca 
rezultat educarea tinerei generatii in ceea ce priveste mobilitatea sustenabila. 
 
 
In anul 2021, in municipiul Deva la aceasta campanie au participat clasele primare de la 
urmatoarele unitati de invatamant: 
-COLEGIUL NATIONAL “DECEBAL”; 
-COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA”; 
-SCOALA GIMNAZIALA “ANDREI SAGUNA”; 
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-LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC “DRAGOMIR HURMUZESCU”, iar printre rezultatele obtinute se 
numara urmatoarele: 
-prin mersul pe jos, copiii au cunoscut comunitatea in care traiesc si au explorat mediul 
inconjurator; 
-deplasandu-se pe cont propriu, copiii au invatat sa se descurce singuri, au invatat regulile de 
circulatie si si-au dezvoltat capacitatea de a anticipa actiunile celorlalti participant in trafic; 
-miscarea contribuie la atingerea necesarului zilnic de efort fizic, la o viata activa si sanatoasa; 
-prin alegerea mijloacelor sustenabile de transport s-a contribuit la prezervarea unui mediu 
curat, la calitatea aerului; 
-mobilitatea sustenabila reprezinta un act responsabil pentru adaptarea societatii la schimbarile 
climatice. 
 
 
La eveniment au participat  angajați din cadrul Primăriei municipiului Deva, membri ai grupului 
tinta al proiectului si reprezentanți ai unitatilor de invatamant participanti in cadrul proiectului 
“Oscar, Sarpele Hoinar”. 
Reprezentantilor unitatilor de invatamant, participanti in cadrul proiectului li s-au inmanat 
diplome pentru rezultatele obtinute in cadrul campaniei. 
 
 
In perioada următoare se vor organiza și alte întâlniri în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație 
Civică Deva. 
 
 
 
 

 
Echipa de implementare a proiectului 
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