
PROGRAMUL „DEZVOLTAREA REGIUNII NORD-EST”  
 

IMPORTANŢA PROGRAMULUI 
 
Efectele politicilor de restructurare economică, atât cele pozitive, cât şi cele negative, 
nu s-au resimţit uniform pe teritoriul României, în unele regiuni accentuând-se 
dezechilibrele economico-sociale. 
 
În această situaţie se află Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, constituită din judeţele 
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. 
 
Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, se caracterizează prin existenţa, cu 
preponderenţă, a sectorului agricol, la care se evidenţiază o excesivă fărâmiţare a 
terenurilor, dotări tehnice precare a producătorilor, precum şi lipsa unui management 
performant şi a capitalului necesar pentru restructurare şi modernizare. Pe de altă 
parte, sectorul industrial al regiunii se află într-un pronunţat declin, ceea ce a condus 
la pierderea personalului calificat, deteriorarea echipamentelor şi facilităţilor. 
 
Programul „Dezvoltarea regiunii Nord – Est” reprezintă unul din instrumentele 
implementării politicii guvernamentale în domeniu, având ca direcţie prioritară 
crearea de condiţii pentru a răspunde necesităţii unor măsuri active si alternative de 
susţinere a dezvoltării economice la nivel comunitar si regional care să asigure 
atenuarea efectelor sociale negative ale procesului de restructurare economică. 
 
Programul acoperă o zonă geografică întinsă, un spectru larg de obiective şi activităţi 
şi se adresează societăţilor comerciale cu capital privat, integral românesc. 
 
Suma disponibilă pentru acest program este de 304 miliarde lei, din care 285 
miliarde lei reprezentând ajutoare financiare nerambursabile pentru beneficiari. 
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1. INTRODUCERE 
 
1.1 OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
 
Programul de dezvoltare pentru Regiunea Nord - Est este un instrument de sprijinire 
a dezvoltării regiunii, complementar altor programe finanţate de la bugetul statului şi 
care sunt implementate şi administrate de diferite instituţii şi organizaţii 
guvernamentale sau non-guvernamentale. 
 
În contextul priorităţilor stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare al României 
pentru perioada 2000-2006, prin acest Program, MDP urmăreşte identificarea şi 
dezvoltarea unor activităţi economice în regiune şi implicit crearea de noi locuri de 
muncă. Aceasta se va realiza prin selectarea unui portofoliu de proiecte pe baze 
competitive care va contribui la creşterea economică a regiunii prin sprijinirea 
iniţiativelor de afaceri. 
 
În cadrul Regiunii de dezvoltare Nord – Est Programul vizează atingerea 
următoarelor obiective: 

o accelerarea dezvoltării economice prin mărirea fluxului de capital investiţional 
în zonele cu probleme socio-economice; 

o crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară şi cu valoare adăugată 
ridicată, competitive pe pieţele externe; 

o crearea de noi locuri de muncă şi de noi profesii în concordanţă cu evoluţiile 
de pe pieţele autohtone şi internaţionale; 

o sprijinirea dezvoltării societăţilor comerciale cu capital privat, integral 
românesc. 

o creşterea rolului sectorului privat în economie prin: 
− sporirea accesului întreprinderilor private la servicii financiare; 
− creşterea indicilor de utilizare a resurselor; 
− creşterea veniturilor fiscale la bugetul de stat; 
− realizarea unui excedent al balanţei comerciale; 
− facilitarea accesului în Uniunea Europeană prin creşterea capacităţii 

economiei de a face faţă concurenţei. 
Obiective indirecte: 

− eficientizarea utilizării materiilor prime produse în România; 
− creşterea utilizării infrastructurii de bază - transporturi, telecomunicaţii şi 

informaţii, energie, sănătate; 
 
În vederea realizării acestor obiective, Programul prezintă numeroase avantaje: 

o Răspunde necesităţilor agenţilor economici, privind resursele financiare; 
o Rezultatele vor fi vizibile pe termen scurt; 
o Implementarea este transparentă şi se realizează pe baza procedurilor 

prestabilite, publicate în Monitorul Oficial. 
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1.2 SUMA DISPONIBILĂ PENTRU AJUTOARELE FINANCIARE 
NERAMBURSABILE 

 
Suma disponibilă pentru ajutoarele financiare nerambursabile este eşalonată în 
intervalul 2001-2003, după cum urmează: 

Miliarde lei 
Buget anual   

CAPITOLELE BUGETULUI 

aprobat 
2001 

estimat 
2002 

estimat 
2003 

Buget 
total 

 
(2)+(3)+(4) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AJUTOARE FINANCIARE 
NERAMBURSABILE PENTRU 
BENEFICIARI 

42 182 61 285

 
 
Schema de ajutor financiar nerambursabil va sprijini propuneri de proiecte cuprinse 
între 0,5 miliarde lei şi 5 miliarde lei şi care se vor derula până la 31 august 2003. 
Propunerile trebuie să includă o contribuţie financiară de la solicitanţi de minim 50% 
din costul maşinilor, utilajelor, instalaţiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect, 
pentru a putea fi acceptate la finanţare. 
 
Nu există limite maxime privind costul total al proiectului. Indiferent de costul total al 
proiectului solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie să respecte valoarea 
minimă şi maximă prevăzută. 
 
Ajutorul financiar nerambursabil se limitează exclusiv la achiziţionarea de maşini, 
utilaje, instalaţii sau echipamente, cu excepţia autovehiculelor. Nu fac obiectul 
programului finanţarea închirierii sau a achiziţionării în leasing a utilajelor. 
 
Proiectele finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din fonduri ale 
Comisiei Europene sunt ne-eligibile pentru finanţare în cadrul prezentului Program. 
 
Încheierea contractelor de finanţare se realizează în urma procesului de evaluare şi 
selecţie a proiectelor, efectuată de către o comisie de evaluare. 
 
1.3 CADRUL INSTITUŢIONAL AL PROGRAMULUI 
 
Implementarea Programului se realizează de către MDP - în calitate de autoritate de 
management, cu sprijinul ARD Nord - Est - în calitate de autoritate de implementare 
la nivel regional. 
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2. SINTEZA PROCEDURILOR DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI  
 
Informaţii generale 
 
Solicitanţii de ajutor financiar nerambursabil au depus la ADR Cererea de finanţare, 
în condiţiile descrise în etapele următoare. 
 
Cererea de finanţare se referă la achiziţionarea propriu - zisă de maşini / utilaje / 
echipamente / instalaţii (cu excepţia autovehiculelor) pentru care s-a solicitat ajutor 
financiar nerambursabil de la Program. 
 
Schema de ajutor financiar nerambursabil sprijina proiecte cuprinse între 0,5 miliarde 
lei şi 5 miliarde lei şi care se vor derula până la 31 august 2003. Propunerile includ o 
contribuţie financiară de la solicitanţi de minim 50% din costul maşinilor, utilajelor, 
instalaţiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect. 
 
Ajutorul financiar nerambursabil este plătit de către ADR, în următoarele condiţii: 

− achiziţia utilajelor să se realizeze cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile 
publice; 

− să nu fie utilizat la achiziţionarea prin închiriere sau leasing; 
− în cazul achiziţionării bunurilor de pe piaţa internă, plateste direct în contul 

furnizorilor de maşini, utilaje, instalaţii sau echipamente în momentul în care 
beneficiarul finanţării face dovada că a achitat procentul propus (cel putin 
50%) din valoarea facturii emise de către furnizor (procentul stabilit prin 
Contractul încheiat cu ADR). 

− în cazul achiziţionării bunurilor din import, ADR vireaza sumele aferente în 
contul Beneficiarului, pe baza contractului extern de achiziţie şi a facturii 
externe sau facturii pro-forma externe corespunzătoare. Cheltuielile bancare 
ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli bancare, diferenţe 
de curs valutar) sunt suportate de Beneficiar. 

 
Proiectul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate şi de selecţie pentru a fi 
finanţat din Program:  
 

- Solicitanţii trebuie să fie societăţi comerciale, cu capital privat integral 
românesc care doresc să demareze sau să dezvolte o activitate economică în 
Regiunea de Dezvoltare Nord - Est (pot participa la această licitaţie societăţi 
comerciale care îşi au sediul principal în afara Regiunii Nord – Est cu condiţia 
să facă dovada că şi-au deschis filială în Regiunea Nord – Est până la data 
încheierii contractului de finanţare cu ADR); 

- Să se solicite achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii sau echipamente (cu 
excepţia autovehiculelor), care să conducă la dezvoltarea / iniţierea de afaceri 
în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est; 

- Activităţile avute în vedere de proiect trebuie să fie incluse în obiectul de 
activitate înscris în statutul solicitantului; 

- Să prevadă o contribuţie financiară de minim 50% din costul maşinilor, 
utilajelor, instalaţiilor sau echipamentelor solicitate prin proiect. Aceasta nu 
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poate proveni din ajutoare financiare de la bugetul statului sau fonduri ale 
Comisiei Europene; 

- Activitatea economică realizată în urma finalizării investiţiei descrise în proiect 
trebuie să se încadreze în lista activităţilor clasificate, conform CAEN, 
prevăzute în Anexa nr. 3; 

- Solicitanţii să nu aibă pierderi financiare sau datorii restante, la sfârşitul celei 
mai recente perioade raportare (31 decembrie 2000 şi 30 iunie 2001) [se 
acceptă pierderi în anul de înfiinţare datorate cheltuielilor de demarare a 
activităţii]; 

- Proiectul depus să nu fie de natură politică. 
 
Beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil au incheiat un contract cu ADR, în care 
se stipulează condiţiile de finanţare, obligaţiile şi termenele de realizare, precum şi 
modul de raportare. 
 
Valoarea de achiziţie (din facturi) a bunurilor pentru care se solicită ajutor financiar 
nerambursabil poate fi mai mare faţă de cea care s-a menţionat în proiect, situaţie în 
care diferenţa va fi suportată de Beneficiar. 
 
Important! 
În perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va trebui să furnizeze date, 
periodic şi la cerere, şi să permită reprezentanţilor ADR Nord - Est şi ai MDP-ului să 
efectueze controale privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Procesul de 
monitorizare a afacerilor din Regiunea de Dezvoltare Nord - Est se desfăşoară pe 
toată această perioadă. 
 
Cel mai târziu la 31 decembrie 2003, fiecare beneficiar al Programului va trebui să 
facă dovada realizării tuturor obligaţiilor contractuale şi atingerii obiectivelor propriului 
proiect (inclusiv punerea în funcţiune a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor sau 
echipamentelor pentru care a primit finanţare, angajarea personalului prevăzut în 
proiect etc.). 
 


