
În perioada 29-30 octombrie Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est împreună cu Consiliul Judeţean Botoşani, Primăria 
Municipiului Botoşani, Inspectoratul Şcolar, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Instituţia Prefectului din 
Judeţul Botoşani organizează Forumul Regional de Investiţii «Investind în oameni, investim în viitor».
Această manifestare regională aflată la a 6-a ediţie închide o primă etapă de manifestări găzduite de toate autorităţile publice 
judeţene ale regiunii în perioada 2004-2009. O scurtă incursiune în istoricul evenimentului arată cam aşa:

2004 forumul organizat la Iaşi pune accentul pe atragerea investitorilor străini şi promovarea cooperării cu asociaţiile de 
sprijinire a afacerilor la nivel naţional. Cu acest prilej, cei 250 de participanţi sunt martorii semnării unui protocol de colaborare 
între 7 universităţi din regiune şi Universitatea din Perugia Italia, punând bazele cooperării universitare internaţionale ca premisă a 
dezvoltării regionale bazate pe cunoaştere;

2005 evenimentul  este găzduit de judeţul Vaslui; cu acest prilej se organizează cu sprijinul Camerei de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Vaslui un târg al producătorilor de maşini agricole şi produse alimentare, care aduce în prim plan nu doar producătorii 
locali ci şi producători din Republica Moldova;

2006 forumul este la Piatra Neamţ; se organizează o conferinţă dedicată exclusiv sectorului IMM, oportunităţilor de finanţare şi 
măsurilor de sprijin oferite la nivel  de reglementare de autorităţile naţionale;
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•
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Est, luându-se în considerare faptul că la şedinţă nu au fost 
prezenţi toţi preşedinţii consiliilor judeţene. Conform Regu-
lamentului de Organizare şi Funcţionare al CDR Nord-Est, 
conducerea acestuia este asigurată, pentru un mandat de 
un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene, prin rotaţie.

Totodată, membrii CDR Nord-Est au fost informaţi cu privire 
la stadiul implementării Programului Operaţional Regional în 
regiune, pe fiecare axă şi domeniu şi la stadiul implementării 
Programelor Phare. Reprezentanţii ADR Nord-Est au ţinut să 
sublinieze principalele probleme ivite în implementarea acestor 
programe şi să amintească, încă o dată, importanţa respectării 
prevederilor contractelor de finanţare, a regulamentelor euro-
pene şi a legislaţiei naţionale aplicabile.

În data de 23 septembrie 2009, începând cu orele 11,00, 
s-a desfăşurat la Piatra Neamţ, şedinţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est. 

La şedinţă au fost prezenţi 20 din cei 24 de membri ai 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, personal sau 
prin împuterniciţi. Au fost, de asemenea, prezenţi prefecţi din 
judeţele regiunii şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est.
Şedinţa a fost prezidată de către domnul Gheorghe Flutur, 
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi preşedinte în 
exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost: 
aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est;

alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Nord–Est;

informare privind evoluţia implementării Programului 
Operaţional Regional în Regiunea Nord-Est;

informare privind implementarea Programelor Phare în 
Regiunea Nord–Est;

aprobarea modificării organigramei Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, începând cu data de 23 
septembrie 2009.
 
Reprezentanţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est au prezentat modificările propuse la Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al ADR Nord-Est, respectiv 
introducerea atribuţiilor Compartimentului Coordonator Pol 
de Creştere Iaşi şi, de asemenea, modificările operate asupra 
organigramei ADR Nord-Est.
În ceea e priveşte proiectul de hotărâre pentru alegerea noii 
conduceri a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
acesta a fost amânat pentru următoarea şedinţă CDR Nord-
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•

•
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Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
din data de 23 septembrie 2009

2 Instituţii regionale

economică şi de valorificare profitabilă a resurselor umane? 

Este sistemul de educare şi formare profesională suficient 
de adaptat şi motivant pentru a preîntâmpina calificarea în 
domenii nesolicitate pe piaţa muncii? 

Care este nivelul de adaptabilitate al forţei de muncă ?  
 

Există măsuri pentru ameliorarea acesteia?

Structura evenimentului oferă posibilitatea găsirii unor 
răspunsuri concrete prin dezbaterile publice promovate 
Tendinţe româneşti - soluţii europene, Responsabilitatea 
socială - o soluţie împotriva recesiunii economice,  
simpozionul Ce fac pentru viitorul meu? dedicat orientării 
absolvenţilor de liceu spre o carieră profesională, prezentarea 
modelelor de succes în sesiunea intitulată Profitabilitatea 
performanţei în managementul resurselor umane şi nu 
în ultimul rând prin bursa Proiecte europene la cheie unde 
veţi putea găsi finanţatori şi furnizori de servicii de consultanţă 
specifică.  

De aceea, dacă te preocupă viitorul tău loc de muncă, dacă ai 
un proiect  finanţat din fonduri publice sau vrei să dezvolţi unul, 
dacă te preocupă viitorul afacerii tale – trebuie să vii în 29-30 
Octombrie la Botoşani.    

•

•

•

2007 este rândul Bacăului să găzduiască acest eveniment; 
accentul manifestării este pus pe importanţa inovării şi 
transferului tehnologic, prezentându-se proiecte de succes 
dezvoltate în Regiunea de Nord-Est în perioada de pre-aderare. 
Parteneri din Spania, Italia şi Marea Britanie participă la prima 
bursă a serviciilor de consultanţă şi construcţii organizată la 
nivel regional;

Evenimentul din anul 2008 a fost pus sub semnul promovării 
turismului şi valorilor culturale tradiţionale ale regiunii. În 
prezenţa invitaţilor din Ucraina, Austria şi Polonia  autorităţile 
publice din Suceava organizează o expoziţie turistică şi 
lansează un nou produs – turismul ecumenic şi religios. În ceea 
ce priveşte evenimentul din Botoşani organizatorii s-au orientat 
spre o prioritate a actualei situaţii economice şi financiare – 
criza forţei de muncă regionale. 

Autorităţi publice naţionale şi locale, oameni de afaceri, 
pedagogi şi analişti economici vor încerca să găsească 
răspuns următoarelor întrebări: 

Cum intervin autorităţile publice locale în rezolvarea 
situaţiei sociale, în condiţiile în care tot mai mulţi locuitori ai 
regiunii îşi pierd locurile de muncă? 

Este responsabilitatea socială o soluţie de redresare  

•

•

•

•
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pot beneficia de lectori din partea OI la evenimentele proprii 
organizate pe teme legate de implementarea şi absorbţia 
fondurilor structurale sau dezvoltarea regională;

primesc consultanţă şi asistenţă de specialitate în vederea 
organizării de evenimente (seminarii, workshop-uri, întâlnirii) 
dedicate  promovării REGIO.

În prezent reţeaua are un număr de 210 membri, în 
componenţa acesteia intrând următoarele categorii de instituţii: 
consilii judeţene, administraţii publice locale, organizaţii suport 
pentru mediul de afaceri, universităţi şi institute de cercetare, 
inspectorate şcolare judeţene etc.

•

•

În ultimii ani, Comisia Europeană a recunoscut importanţa 
majoră a comunicării cu cetăţenii, în special la nivel local. 
Necesitatea dezvoltării unor activităţi de informare şi 
comunicare este importantă atât pentru creşterea nivelului 
de conştientizare asupra instrumentelor financiare puse 
la dispoziţie de către UE şi Statele Membre, cât şi asupra 
impactului pozitiv al acestora asupra vieţilor oamenilor.

În ceea ce priveşte dezvoltarea regională, comunicarea 
susţinută de instituţiile Uniunii Europene este un domeniu 
specializat, care necesită activităţi în cadrul cărora sunt 
implicaţi cât mai mulţi actori, la nivel regional şi local. 

În acest context, Organismele Intermediare şi Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Regional 
au responsabilitatea de a conştientiza toate grupurile ţintă 
(potenţiali beneficiari, beneficiari şi publicul larg) asupra 
fondurilor disponibile prin Programul Operaţional Regional, 
precum şi de a creşte nivelul de transparenţă a cheltuirii 
acestor fonduri.

Pentru punerea în practică a acestor deziderate, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est - în calitate de Organism 
Intermediar, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Locuinţei - în calitate de Autoritate de Management, au 
pus bazele activării Reţelei de comunicatori REGIO. 

Obiectivele specifice ale reţelei sunt:
Crearea unui sistem de cooperare inter-instituţională; 
Crearea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a 

instrumentelor de comunicare folosite de membrii reţelei;
Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul 

promovării Programului Operaţional Regional şi a brandului 
acestuia, REGIO.

Reţeaua va funcţiona pe baza aderării voluntare şi gratuite 
a instituţiilor şi organizaţiilor publice sau private din fiecare 
regiune de dezvoltare şi a unui regulament propriu de 
organizare şi funcţionare, pe care îl puteţi studia pe site-ul 
www.inforegionordest.ro.  

Avantajele membrilor reţelei sunt următoarele:

primesc, în timp real, informaţii verificate şi sintetizate 
privind Programul Operaţional Regional 2007-2013;

primesc toate publicaţiile, materialele de informare sau 
materiale promoţionale dedicate promovării REGIO;

primesc şi pot solicita documente de referinţă: Documentul 
Cadru de Implementare, Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013, Planul 
de Comunicare pentru POR, Raportul anual de implementare 
pentru POR, ghiduri ale solicitanţilor, buletine de informare, 
statistici POR, etc.;

sunt invitaţi să participe la evenimente de informare, 
seminarii, ateliere de lucru dedicate Programului Operaţional 
Regional;

pot propune organizarea de evenimente comune împreună 
cu OI pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de promo-
varea şi încurajarea absorbţiei POR la nivel regional;

•
•

•

•

•

•

•

•
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Reţeaua Comunicatorilor REGIO

Comunicare regională

În calitate de instituţie publică sau privată puteţi 
adera la această reţea prin desemnarea a 
maximum 2 persoane. 

Persoanele desemnate vor completa şi trimite, 
formularul de adeziune (disponibil pe www.
inforegionordest.ro, secţiunea Documente Utile/ 
Comunicatori REGIO), prin fax la numărul: 
0233.224.167 sau scanat prin e-mail la adresa: 
camarinei@adrnordest.ro. 

Persoana de contact este Dl. Constantin Amarinei, 
telefon: 0233.218.071. 

Înscrie-te în reţea!

• 4% • 24%• 6%• 3%• 3%• 4%• 10%

• 17%• 5%• 5%

 Consilii Judeţene (5%)

 Primării Municipii şi Oraşe (17%)

 Primării Comune (24%)

 Primării Municipii şi Oraşe (6%)

 Primării Comune (3%)

 Consilii Judeţene (4)

 Primării Municipii şi Oraşe (3%)

 Primării Comune (4%)

 Primării Municipii şi Oraşe (10%)

 Primării Comune (5%)
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Informarea corectă - primul pas spre un proiect de succes

Pornind de la actorii principali implicaţi în implementarea 
proiectelor care prevăd lucrări de construcţii: Autoritatea 
de Management, Organismul Intermediar, Beneficiarul, 
Antreprenorul, Subantreprenorii, Proiectanul, Dirigintele de 
şantier, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Consultantul, 
prezentările au statuat responsabilităţile fiecărei părţi implicate 
în următoarele faze: perioada premergătoare începerii lucrărilor, 
perioada de execuţie a lucrărilor, modificarea contractului de 
lucrări, măsurători şi situaţii de lucrări, recepţia la terminarea 
lucrărilor şi recepţia finală. 

Printre principalele concluzii ale seminariilor, sintetizăm:
 

cu cât documentaţia de atribuire a contractului de lucrări 
(fişa de date a achiziţiei, caiet de sarcini) este mai completă şi 
mai explicită din punct de vedere al cerinţelor faţă de contractor, 
riscul apriţiei unor sincope în derularea contractului va scădea 
simţitor; 

buna colaborare dintre beneficiar, dirigintele de şantier şi 
antreprenor pe parcursul implementării contractului de lucrări 
este  cea mai importantă premisă pentru realizarea unei lucrări 
de calitate şi conforme;  

comunicarea cu ADR Nord-Est trebuie să aibă un caracter 
permanent pentru a se asigura condiţiile rambursării unor 
sume cât mai mari din sumele cheltuite, în conformitate cu 
prevederile contractului de finanţare.

Încurajaţi de utilitatea demersului nostru şi de modul în care a 
fost primit de solicitanţii de finanţare şi beneficiarii Programului 
Operaţional Regional, preocuparea noastră continuă să fie 
aceea de a aduce în faţa publicului interesat informaţie corectă, 
actualizată şi specifică. În perioada următoare, vom organiza 
evenimente dedicate altei teme de interes – managementul 
financiar al proiectelor.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate Biroului Regional 
de Informare care funcţionează în cadrul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr.9, Piatra 
Neamţ Telefon/Fax: 0233 224.167 Email: info@adrnordest.ro  
Website: www.inforegionordest.ro.

•

•

•

Pe măsură ce timpul marchează noi etape în derularea 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, nevoile de 
informare sunt într-o continuă dinamică, iar Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea acestui program îşi propune, 
prin măsurile de informare cuprinse în Planul de Comunicare 
pentru POR 2007-2013, să răspundă acestor nevoi.

Având în vedere profilul Programului Operaţional Regional, 
care finanţează proiecte de infrastructură, dar şi lipsa unor 
recomandări foarte clare privind regulile care guvernează 
contractele de lucrări, ADR Nord-Est a iniţiat şi desfăşurat în  
perioada 21-28 septembrie 2009, o serie de 6 seminarii de 
informare, destinate solicitanţilor de finanţare ale căror proiecte 
vizeză lucrări de construcţii.

Beneficiind de expertiza tehnică a lectorului Mihai Munteanu, 
aproximativ 300 de participanţi din judeţele Bacău, Botoşani, 
Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, au audiat  prezentările pe 
parcursul a 7 ore şi au primit o serie de modele şi formulare 
utile în derularea contractelor de lucrări.
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decis suspendarea, începând cu data de 28 septembrie 
2009, ora 16:00, a procesului de depunere a cererilor de 
finanţare în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, 
în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie au fost depuse 
27 de cereri de finanţare în Regiunea Nord-Est.

În data de 14 martie 2008, în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, a fost lansat domeniul major de 
intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe, cu depunere continuă a cererilor de 
finanţare.
 
Având în vedere situaţia depunerii de cereri de finanţare în 
cadrul acestui domeniu major de intervenţie Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional a 

Suspendare depunere DMI 5.1 - Patrimoniu cultural 
din Programul Operaţional Regional

Anunţul de suspendare se va publica cu minim 15 zile 
lucrătoare înainte de data limită până la care mai pot fi depuse 
cereri de finanţare în cadrul acelui domeniu de intervenţie;

Cererile de finanţare care nu se încadrează în suma alocată 
regiunii pentru domeniul major de intervenţie respectiv, vor 
intra, în ordinea depunerii, în procesul de evaluare şi selecţie, 
iar până la o depăşire cu 35% a valorii alocate la nivel regional, 
inclusiv în etapa de evaluare tehnică şi financiară. 

Toate cererile de finanţare menţionate la punctul anterior 
se înscriu în lista de rezerva

Textul integral al acestei instrucţiuni poate fi descărcat de pe 
website-ul www.inforegionordest.ro.   







Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL) în calitate 
de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional (POR) 2007 - 2013 a emis Instrucţiunea nr. 35 privind 
Constituirea listei de rezervă pentru cererile de finanţare 
depuse în cadrul POR 2007 - 2013. Prezenta instrucţiune 
completează Instrucţiunea privind suspendarea depunerii 
de cereri de finanţare în cadrul POR 2007 - 2013 emisă de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în data de 15 
septembrie 2008. Conform acestor două instrucţiuni:

Pentru axele prioritare / domeniile majore de intervenţie din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 pentru 
care sunt lansate cereri de proiecte cu depunere continuă, 
suspendarea depunerii cererilor de finanţare se va realiza 
în momentul în care valoarea solicitată a contractelor 
încheiate şi a cererilor de finanţare aflate în proces de 
evaluare şi selecţie depăşeşte cu 50% valoarea totală 
alocată pe regiunea respectivă, pentru un domeniu major 
de intervenţie, în perioada 2007-2013;



Instrucţiunea nr. 35 a Autorităţii de Management pentru POR cu privire 
la constituirea listei de rezerva pentru cererile de finanţare depuse în 
cadrul POR 2007-2013

plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai 
jos:

obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor 
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare 
fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor 
datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare 
fiscală emis de autorităţile publice locale.
În mod similar se modifică criteriul corespunzător în grilele 
de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, 
precum şi în descrierea realizată în ghidul solicitantului 
(secţiunea - Eligibilitatea solicitantului”).

-

-

Având în vedere Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare 
al Programului Operaţional Regional:

linia “nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata Contribuţiilor 
la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu 
prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării 
autorităţii contractante sau cele ale ţării unde se va executa 
contractul;” din declaraţia de eligibilitate depusă de 
solicitanţii de finanţare la dosarul cererii de finanţare, se 
modifica astfel:

nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de -

Instrucţiune privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente 
POR 2007-2013 şi a Manualului de evaluare, selecţie şi contractare al 
Autorităţii de Management POR cu Hotărârea nr. 42 a Comitetului de 
Monitorizare al POR
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Municipiul Iaşi - pol naţional de creştere în Programul Operaţional 
Regional 2007-2013
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a consolida rolul transfrontalier şi transnaţional al acestor 
oraşe/municipii.

La Iaşi, s-a constituit o Asociaţie pentru Dezvoltare 
Intercomunitară denumită Zona Metropolitană Iaşi, formată 
din Primăria Iaşi (liderul de pol), Consiliul Judeţean Iaşi şi 13 
comune adiacente municipiului: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, 
Holboca, Leţcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, 
Tomeşti, Ungheni, Valea Lupului şi Victoria. 

După un efort susţinut şi o muncă de echipă, în care ADR Nord-
Est s-a implicat şi a lucrat alături de colectivul Primăriei Iaşi, 
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere (PIDPC) 
Iaşi a fost primul depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei în vederea analizării acestuia de către AM POR şi 
AM POS (mediu, transport, resurse umane, competitivitate, 
agricultură, administraţie).

Proiecte eligibile

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de 
dezvoltare ce vor fi finanţate prin intermediul Axei prioritare
1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR, trebuie să se
 

•

Municipiul Iaşi a fost desemnat prin hotărâre de guvern (HG 
998/2008 şi 1513/2008) ca pol naţional de creştere, alături de 
încă 6 municipii din România (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, 
Craiova, Ploieşti şi Timişoara). 

Au fost alese aceste oraşe polarizatoare, deoarece au 
legături intense cu arealele înconjurătoare şi acţionează ca 
poli regionali şi/sau locali de creştere, iradiază dezvoltare în 
zonele adiacente, fiind considerate «motoare» ale dezvoltării 
teritoriale. 

În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este 
influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin 
multitudinea de funcţii pe care acestea le îndeplinesc, ele 
acţionând ca poli de creştere. 
                          
Polii de creştere sunt alcătuiţi dintr-un mare centru urban şi 
zona sa de influenţă (areal de antrenare). 

În polii de creştere se realizează cu prioritate investiţii din 
programele cu finanţare comunitară şi naţională. 

Astfel, pentru finanţarea polilor naţionali de creştere se alocă 
şi un procent de până la 50% din sursele financiare aferente 
axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 
urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional 2007-
2013, adică, în cazul polului Iaşi, 111,25 milioane euro.

Concentrarea populaţiei, a activităţilor economice şi culturale 
în Iaşi justifică concentrarea investiţiilor în regenerarea fizică, 
îmbunătăţirea mediului antreprenorial, a calităţii mediului şi a 
serviciilor sociale. 

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Iaşi

Planul integrat de dezvoltare al polului de creştere Iaşi este 
gândit şi elaborat pentru perioada 2009-2015. 

El se poate finanţa din toate Programele Operaţionale finanţate 
din Instrumente Structurale, respectiv Programul Operaţional 
Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS 
Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, 
POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul 
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, alte surse publice şi private, 
bănci, inclusiv BEI. 

Evident, este vorba şi despre un efort financiar local, 
reprezentat de cofinanţarea care trebuie asigurată proiectelor 
care se adresează pentru finanţare POR şi diverselor programe 
operaţionale.

În acelaşi timp, localităţile din componenţa polilor de creştere 
pot depune cereri de finanţare pentru proiecte individuale şi 
în cadrul altor Axe prioritare ale Programului Operaţional 
Regional, cu excepţia acelor proiecte care sunt incluse în 
Planul integrat de dezvoltare şi pentru care se solicită finanţare 
în cadrul Axei prioritare 1. 

De asemenea, Programele Operaţionale aflate sub obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, în măsura relevanţei, pot fi 
utilizate pentru pregătirea parteneriatelor şi proiectelor pentru 

•



Ultimele noutăţi

Pe 24 septembrie, la Bucureşti, s-a reunit Comitetul de 
Management pentru Instrumentele Structurale (CMC), 
pentru analizarea Planului Integrat de Dezvoltare 
a  Polului de Creştere (PIDPC) Iaşi. 

Acest comitet este format din reprezentanţi ai Autorităţii 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, ai 
Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional 
Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale pentru 
Transport, Creşterea Competitivităţii Economice, 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Mediu, Asistenţă Tehnică, 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, precum şi din 
reprezentanţi ai Autorităţii de Audit.

PIDPC Iaşi a fost apreciat în mod deosebit, cu atât mai mult 
cu cât nu a fost elaborat cu ajutorul unor consultanţi, ci a 
fost rezultatul muncii în echipă a unui colectiv din Primăria 
Iaşi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara ZM Iaşi, cu 
implicarea şi suportul constant al experţilor Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est. 

A fost subliniată relevanţa proiectelor, dimensiunea 
financiară realistă, faptul ca s-au respectat paşii procedurali, 
precum şi logica şi coerenţa urbanistică a planului şi 
proiectelor incluse. 

În unanimitate, CMC a aprobat PIDPC Iaşi, acesta fiind de 
altfel primul plan aprobat la nivelul polilor de creştere din 
România.

Georgeta Smădu

Director Direcţia Planificare, Programare
Coordonator Pol de creştere Iaşi
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

•

încadreze în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi 
eligibile:

a. reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor 
urbane, inclusiv transportul urban: 

- infrastructura publică urbană,
- transport şi mobilitatea populaţiei,
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, 
      din mediul urban;

b. dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; 
c. reabilitarea infrastructurii sociale.

PIDPC Iaşi conţine un portofoliu de 56 de proiecte, aflate în 
diferite stadii de pregătire, care se adresează pentru finanţare 
atât POR (8 proiecte de infrastructură urbană, de afaceri şi 
socială), cât şi celorlalte programe operaţionale, precum şi 
altor surse (private sau guvernamentale). 
Aplicanţii sunt: Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul 
Judeţean Iaşi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Iaşi (ADI ZMI), primăriile comunelor 
componente ale ADI ZMI, universităţi, investitori privaţi.
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“Sper ca acest proiect de infrastructură turistică să contribuie 
nu doar la ameliorarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 
turistice din acest oraş dar să genereze declanşarea unor noi 
investiţii private în acest domeniu pentru a consolida în mod 
real economia turistică a judeţului.” - Răzvan Murgeanu, 
Secretar de stat în MDRL.    
 
Vizita la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-
Est a avut drept scop analizarea stadiului în care se află în 
acest moment semnarea contractelor de finanţare din cadrul 
Programului Operaţional Regional care vor ajunge până la 
31 decembrie 2009 la 250 milioane Euro (35% din alocarea 
financiară regională), măsurile întreprinse de agenţie pentru 
a sprijini beneficiarii de finanţare să evite dificultăţile în 
implementarea proiectelor şi nu în ultimul rând valorificarea 
rezervelor bugetare pentru finanţarea proiectelor din lista de 
rezervă a Regiunii Nord-Est.

“Cunosc şi mulţumesc pe această cale pentru eforturile 
depuse de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin 
Dl. Apostol şi staff-ul său pentru a asigura prin profesionalism 
şi rapiditate implementarea în bune condiţii a programului în 
această regiune. În calitate de Autoritate de Management am 
avut în acest fel un partener de încredere şi un reper etalon în 
dezvoltarea regională.” a declarat Răzvan Murgeanu, Secretar 
de stat în MDRL. 

Acesta este cel de al 101 contract de finanţare semnat pe POR 
în Regiunea Nord-Est, în acest moment suma contractată din 
alocarea financiară nerambursabilă fiind de aproximativ 185 
mil. EURO.

Răzvan Murgeanu, Ministru Secretar de Stat pentru dezvoltare 
regională şi Gabriel Friptu, Director General al Direcţiei 
Management Program Operaţional Regional din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, au efectuat joi, 
01 octombrie 2009, o vizită de lucru la Piatra Neamţ.

Obiectivele acestei vizite au fost semnarea unui nou 
contract de finanţare din Programul Operaţional Regional 
şi organizarea unei întâlniri cu executivul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Organism Intermediar pentru 
implementarea acestui program în Regiunea Nord-Est. 

Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul 
“Dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla, 
Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ” a avut loc în sediul 
Primăriei Municipiului Piatra Neamţ în prezenţa primarului 
Gheorghe Ştefan, a preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ 
Vasile Pruteanu şi a directorului general al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Constantin APOSTOL care au 
declarat: 

“Prin acest proiect în valoare totala de 56,48 milioane lei oraşul 
nostru va deveni unul cu adevărat turistic; vrem să depăşim 
Poiana Braşov” - primarul Gheorghe Ştefan. 
“În completare cu proiectele de infrastructură de drumuri de 
acces, proiectele cuprinse în planul integrat de dezvoltare 
urbană şi proiectele de turism, se continuă punerea în practică 
a strategiei de dezvoltare locale care şi-a propus transformarea 
Municipiului Piatra Neamţ în poarta de acces a turismului 
regional” - Constantin Apostol, Director General al ADR 
Nord-Est.
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Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vizită în 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

Fişa proiect: 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
pe masivul Cozla, Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

Valoare totală proiect: 
58.386.142,54 lei din care asistenţa financiară neram-
bursabilă: 23.282.449.04 lei

Durată proiect: 
28 luni

Obiective specifice:
diversificarea ofertei turistice a Municipiului Piatra 

Neamţ, prin realizarea pârtiilor de schi şi a patinoarului, 
infrastructuri de turism capabile să asigure o dezvoltare 
a zonei;

realizarea şi reabilitarea infrastructurii de acces şi 
de deservire a obiectivelor turistice, în scopul creşterii 
economice a localităţii;

valorificarea resurselor naturale oferite de Masivul 
Cozla, prin amenajarea unui traseu de drumeţie, care 
oferă alternative de petrecere a timpului liber pentru 
turişti şi acces controlat către rezervaţia paleontologică şi 
arheologică.

-

-

-

Rezultate aşteptate:
1. Infrastructura realizată pe masivul Cozla:

2 drumuri de acces şi spaţii parcare;
modernizare punct Belvedere prin amenajare punct de 

informare;
1 patinoar artificial de agrement - 1520 mp;
1 centru de servicii şi închiriere material sportiv - 1224 

mp;
1 pârtie de schi pentru avansaţi - 1380 ml;
1 pârtie de schi pentru începători - 2210 ml;
utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 

energie electrică, gaze naturale);
4 km traseu de drumeţie.

2. Număr crescut de turişti români şi străini;

3. Creşterea numărului de înnoptări în Municipiul Piatra-
Neamţ;

4. 73 locuri noi de muncă create.

-
-

-
-

-
-
-

-
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1200 de kilometri lungime şi sunt pe toate gusturile – de la 
trasee extreme pentru mountain-bike, amenajate printre stânci 
sau în păduri, până la cei care doresc o plimbare relaxantă cu 
bicicleta – piste plane, asfaltate sau nu, amenajate în vale. 

Acest gen de turism cu bicicleta, ecologic, este într-o mare 
creştere în vestul Europei, care în ultima vreme alocă tot mai 
multe resurse pentru stoparea poluării. În ultimii ani, au fost 
organizate chiar şi întreceri cicliste pentru amatori pe pistele 
cicliste din regiune, concursuri la care iau startul sute de 
persoane şi sunt urmărite de pe margine de alte mii. Astfel 
turismul din zonă s-a dezvoltat, fiind construite noi hoteluri, 
restaurante şi pensiuni pentru turişti sau reamenajate spaţiile 
vechi de cazare.

Informaţii proiect
Cost total proiect: 494 000  euro
Contribuţie UE (FEDER): 51 742  euro
Web: www.bike-pinzgau.at 

Sursa: www.fonduri-structurale.ro.

Între 1997 şi 1999, Uniunea Europeană a oferit sprijin pentru 
proiectul „Turism pe bicicletă”, desfăşurat în regiunea Pinzgau, 
din Austria şi în cadrul căruia 28 de comunităţi locale au 
cooperat pentru a pune la punct o reţea comună de piste 
moderne pentru ciclism.

Scopul proiectului a fost de a dezvolta turismul cu bicicleta 
în Pinzgau, Austria. Cu ajutorul primăriilor din zona, au fost 
amplasate semne de circulaţie vizibile de-a lungul tuturor 
pistelor cicliste şi au fost amenajate noi rute, mai ales pentru 
mountain-bike. De asemenea au fost aranjate 9 popasuri, 
dotate cu mese, scaune şi chiar cu surse de apă potabilă 
(izvoare existente în zonă şi amenajate special) şi de 
asemenea spaţii pentru cei care doresc să facă gimnastică în 
aer liber. În popasurile amenajate au fost amplasate şi standuri 
în care turiştii găsesc hărţi ale zonei Pinzgau, informaţii despre 
rutele cicliste existente, dar şi despre oportunităţile turistice ale 
întregii zone.

Pinzgau este acum pe primul loc în Austria în ceea ce priveşte 
turismul cu bicicleta – pistele cicliste special amenajate adună 

Turism pe bicicletă

Premiile Europene pentru iniţiative antreprenoriale – 2009

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri anunţă lansarea ediţiei 2009-2010 
a  Competiţiei Premiile Europene pentru Iniţiative Antreprenoriale organizată de Directoratul General pentru 
Întreprinderi şi Industrie al Comisiei Europene.

Competiţia se adresează nucleelor de susţinere a antreprenoriatului la nivel naţional, regional şi local, 
precum: autorităţi ale administraţiei publice, parteneriate public-private între autorităţi şi întreprinzători sau 
organizaţii economice şi programe educaţionale din statele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia  şi Turcia, care au 
implementat proiecte în domeniul dezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei locale, în ultimii doi ani.  
 
Premiile Europene pentru Iniţiative Antreprenoriale au fost lansate cu scopul de recunoaştere şi promovare a celor mai 
bune politici şi practici pentru stimularea antreprenoriatului, implementate în Europa. România a participat cu câte două 
proiecte la fiecare dintre cele trei ediţii, organizate începând cu anul 2006.
 
Pentru detalii şi informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi site-ul www.mimmc.ro secţiunea Premiile Europene 
pentru Iniţiative Antreprenoriale. Persoană de contact este Doamna Ileana Modreanu, consilier superior DGIMMCIC, tel: 
0213361451, e-mail: ileana.modreanu@mimmc.ro.



2. Ce subiecte/teme doriţi a fi abordate în cadrul atelierelor de 
lucru pentru implementarea proiectelor REGIO în anul 2009?

Un astfel de demers de colectare a nevoilor de informare şi 
instruire a scos în evidenţă faptul că atât beneficiarii, cât şi 
solicitanţii de finanţare îşi doresc să primească mai multe 
informaţii despre atribuirea contractelor de lucrări de construcţii, 
implementarea acestor contracte precum şi rolurile entităţilor 
implicate în acest proces.

Pe cale de consecinţă, ADR Nord-Est a organizat în perioada 
21-28 septembrie 2009, o serie de 6 seminarii de informare 
destinate solicitanţilor de finanţare ale căror proiecte vizează 
lucrări de construcţii. Evenimentele s-au desfăşurat cu sprijinul 
tehnic al inginerului Mihai Munteanu şi s-au bucurat de un 
succes deosebit în rândul audienţei.

Fiţi alături de noi! Sugestiile dumneavoastră ne vor ajuta să 
venim prompt în întâmpinarea nevoilor de informare identificate,  
spre beneficiul ambelor părţi şi al proiectelor implementate cu 
succes!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 
de Organism Intermediar pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 este preocupată în 
permanenţă să monitorizeze nevoile de informare şi instruire 
ale potenţialilor solicitanţi, solicitanţilor şi beneficiarilor de 
finanţare pe acest program. Ne folosim în acest scop de 
instrumentele de evaluare destinate colaboratorilor noştri şi 
pe care le avem la dispoziţie: chestionar de evaluare la finalul 
evenimentelor, chestionar ce însoţeşte fiecare buletin informativ 
INFO NORD-EST, solicitările adresate Biroului Regional de 
Informare, precum şi solicitările explicite ale colaboratorilor. 
Astfel, evenimentele organizate de ADR Nord-Est îşi propun 
să aducă în prim plan teme de interes major pentru publicul 
interesat şi să răspundă nevoilor de informare manifestate.

În urma chestionarelor primite de la dumneavoastră, 
corespunzătoare numerelor 18, respectiv 19 ale buletinului, vă 
prezentăm mai jos o statistică a răspunsurilor primite.

1. Ce subiecte/teme doriţi a fi abordate în cadrul seminariilor 
de informare REGIO în anul 2009?

Răspundem solicitărilor dumneavoastră10

Feed-back-ul dumneavoastră este important!

• temele  orizontale
   5%

Informarea şi             •
publicitatea proiectelor
publice
10%

Planul Regional de     •
Acţiune pentru Turism
10%

• completare cerere
   de finanţare
   16%

• analiză cost-beneficiu
   12%

• completare dosar
   de conformitate
   14%

elaborarea studiului     •
de fezabilitate
14%

strategia de dezvoltare •
a RNE 
10%

planul de afaceri •
9%

măsuri de informare •
şi publicitate
16%

• achiziţiile publice
    29%

• monitorizarea 
   tehnică a proiectelor 
   29 %

întocmirea rapoartelor  •
de progres
26%

Întrebarea lunii
 
Când va avea loc o nouă cerere deschisă de proiecte pentru Domeniul major de intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor?

Răspuns: Ghidul Solicitantului în formă de consultare este disponibil pe pagina de internet www.inforegio.ro . O variantă finală 
a documentului va fi disponibilă publicului la finalul lunii octombrie, urmând ca depunerea cererilor de finanţare să fie posibilă la 
aproximativ 4 săptămâni de la data publicării. 

Calendarul evenimentelor REGIO 

Sesiune de informare pentru mass media regională: perioada estimată – prima jumătate a lunii noiembrie
2 Conferinţe regionale de informare pe grup ţintă: perioada estimată – a doua jumătate a lunii noiembrie
5 Ateliere de lucru cu beneficiarii de finanţare POR: 02.11 – 18.12.2009
Conferinţa regională anuală: perioada estimată – prima jumătate a lunii decembrie.



Cooperare şi Parteneriat 11

Asviloc Plus – Parteneriat pentru dezvoltarea 
economiilor locale şi regionale 

În mod concret, proiectul intenţionează să crească nivelul 
competenţelor, aptitudinilor şi pregătirii personalului 
agenţiilor pentru dezvoltare pe aspecte legate de inovare, 
să imbunătăţească managementul inovării prin planificare 
transnaţională şi evaluare specifică a serviciilor de inovare 
adresate în mod specific şi testate pe IMM precum şi creşterea 
capacităţii instituţionale la nivel regional şi local în ceea ce 
priveşte implementarea politicilor şi programelor care sprijină 
inovarea.

Pentru atingerea scopului şi obiectivului propuse, proiectul 
îşi va desfăşura activităţile pe o perioadă de 36 de luni şi va 
beneficia de  un buget de 2.352.941,19 Euro. Liderul acestui 
proiect este Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
Marche – Sviluppo Marche SpA, Italia.

Parteneri în cadrul proiectului se împart în două categorii şi 
anume: 

Parteneri beneficiari ai FEDR (din State Membre ale UE)
CONSVIPO – Consorţiul pentru Dezvoltarea Polesinei 

– Italia
INFORMEST – Centrul de Servcii şi Documentare pentru 

Cooperare Economică Internaţională, Italia
AWS - Austria Wirtschaftsservice – Austria 
VEDA - Agenţia de Dezvoltare Economică din Varna, 

Bulgaria 
ANATOLIKI - Agenţia de Dezvoltare a Thessalonikului de 

Est - Anatoliki SA, Grecia 
ANRO - Agenţia de Dezvoltare Regională Rodopi SA 

(ANRO), Grecia 
STRIA - Agenţia Sud-Transdanubiană de Inovare 

Regională, Ungaria
ADR Nord-Vest - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Vest, România
ADR Celje - Agenţia de Dezvoltare Regională Celje Ltd, 

Slovenia
Parteneri din ţări IPA (ţări candidate beneficiare de fonduri 

din cadrul Instrumentului de Pre-Aderare):
IDA - Agenţia Istarska Razvojna, Croaţia 
HRAST - Agenţia pentru Dezvoltare Vukovar, Croaţia

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est participă, ca 
partener, alături de alte 12 organizaţii din Austria, Bulgaria, 
Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovenia şi Croaţia, în 
cadrul proiectului “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor 
de inovare în economiile locale şi regionale” finanţat de 
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa.

Conferinţa de lansare oficială a proiectului a avut loc pe data 
de 14 septembrie 2009 la Ancona, Italia, ocazie cu care s-a 
semnat Acordul de Parteneriat, a fost facută o prezentare a 
proiectului, a strategiei de implementare şi a acţiunilor concrete 
pe care acesta se concentrează.
Scopul proiectului este de a defini traseele şi abordările 
funcţionale pentru promovarea reţelelor de inovare şi 
antreprenoriale din regiunile partenere. 

Obiectivul global vizat este de a contribui la construirea unui 
“sistem de inovare transnaţional” începând cu valorificarea 
rezultatelor proiectului anterior Asviloc şi până la bunele 
practici ale Strategiilor Regionale de Inovare, acţionând asupra 
cadrului instituţional şi a resurselor umane.
Astfel, proiectul va contribui la creşterea rolului agenţiilor pentru 
dezvoltare de a dezvolta sistemul de inovare regional ca şi o 
interfaţa de promovare a inovării implicând actorii relevanţi din 
domeniu şi făcându-i să lucreze într-un cadru larg şi omogen 
pe baza unei strategii regionale de inovare pe termen lung. 

Factorii de competitivitate depind de capacitatea de a crea un 
mediu favorabil pentru stimularea creşterii economice regionale 
şi, de aceea, proiectul Asviloc Plus îşi propune să facă din 
regiunile implicate  actori mult mai receptivi la inovare, creând 
un cerc virtuos în care noile idei – pe de o parte – şi cererea de 
de noi soluţii, de cealaltă parte, să constituie motorul care să 
propulseze inovarea către direcţiile identificate.
Zona ţintă vizată este preponderent dominată de către IMM 
a căror capacitate de inovare este mult mai redusă decât a 
întreprinderilor mari. Proiectul doreşte să pună baza unui cadru 
calificat şi funcţional care să motiveze şi să stimuleze IMM 
în direcţia inovării şi să le aducă mai aproape de rezultatele 
concrete ale activităţilor de cercetare-dezvoltare. 
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Dezvoltarea şi modernizarea zonei de agrement 
Parc Măgura - Târgu Ocna

Situat pe Valea Trotuşului într-o zonă deosebit de pitorească, 
aflată la contactul dintre Carpaţi şi Subcarpaţi, oraşul Târgu 
Ocna îşi are obârşiile în îndepărtatul neolitic, odată cu începutul 
exploatării sării în această regiune. Centrul de exploatare 
devine mai cunoscut în Evul Mediu. La începutul sec. al 
XVIII-lea, călătorul suedez Erasmus Heinrich Schneider de 
Weismantel atribuie pentru prima dată calitatea de târg aşezării 
Târgu Ocna (anii 1713-1714). În epoca modernă, localitatea 
cunoaşte o evoluţie specta-culoasă. Trebuie subliniat faptul că 
în această perioadă, Târgu Ocna a fost cel mai mare oraş, care 
nu era reşedinţă de ţinut, din Moldova. Între anii 1864-1918 
oraşul cunoaşte o dezvoltare mai lentă, putându-se vorbi chiar 
de un regres.

În prezent, localitatea se afirmă ca un oraş staţiune, cu 
un mediu deosebit de bun pentru tratamentul balnear şi 
balneoclimateric, punând la dispoziţia turiştilor izvoare cu apă 
minerală tămăduitoare şi climat de salină deosebit de favorabil 
tratării afecţiunilor asmatice, dar nu numai.

Pentru a valorifica acest potenţial turistic şi balneo-climateric, 
edilii oraşului au accesat în cadrul Programului Phare 2004, 
fonduri pentru un proiect de infrastructură regională de 
mari dimensiuni, destinate dezvoltării şi modernizării zonei 
de agrement din parcul Măgura sau parcul Trandafirilor.

Lucrările proiectului au început în martie 2007, desfăşurându-
se pe parcursul a 20 de luni, finalizarea lucrărilor având loc în 
noiembrie 2009.   
Beneficiind de un buget de 2.940.098 Euro, din care 
659.317 Euro contribuţie de la Fondul Naţional şi 302.830 
Euro contribuţia Beneficiarului Local - Consiliul Local Târgu 
Ocna, prin lucrările proiectului s-au construit un complex de 
agrement cu două piscine şi bază de tratament, un centru de 
informare turistică, s-au reabilitat izvoarele de apă minerală, s-
au construit alei şi o pistă de role, întregul parc beneficiind de 
iluminat nocturn, utilităţi şi o infrastructură de acces, constând 
din drumuri asfaltate şi un pod nou peste pârâul Slănic.

Lucrările au fost executate de SC IASICON SA sub consultanţa 
firmei Louis Berger S.A.S. Implementarea proiectului s-a realizat 
prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de 
Autoritate Contractantă şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, în calitate de Autoritate de Implementare. 


