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REGIO în Nord-Est – rezultate, provocări, perspective

În perioada 2007 - 2013, România are la dispoziţie o sumă de 4,4 miliarde de Euro alocată prin Regio, 
din care 3,7 miliarde Euro sunt alocaţi prin Fondul European Dezvoltare Regională (FEDR), restul fiind 
contribuţia de la bugetul de stat. Conform statisticilior prezentate de Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu ocazia conferinţei anuale REGIO organizată în luna 
decembrie la Bucureşti, REGIO a înregistrat cea mai mare rată de contractare a fondurilor europene 78%. 
Până la finele lunii noiembrie a acestui an au fost semnate contracte în valoare de 2,89 miliarde de Euro 
(FEDR), din care aproximativ 600 milioane Euro au fost deja utilizaţi prin cele 426 de proiecte deja finalizate. 
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Regiunea Nord-Est îşi menţine poziţia de lider în privinţa utilizării 
fondurilor disponibile prin REGIO, raportat la alocarea financiară: 
aproximativ 89%. Astfel, până în data de 20 decembrie a.c., la 
nivelul Regiunii Nord – Est au fost semnate 359 contracte de 
finanţare ce vor utiliza aproximativ 586 milioane Euro fonduri din 
Regio. 

Mai mult decât atât, gradul de utilizare reprezentând valoarea 
solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare, contractare şi 
implementare este de aproximativ 157% raportat la valoarea 
alocării financiare disponibile regiunii prin REGIO. 

În cei peste 4 ani de implementare a programului, ADR Nord – Est a 
înregistrat 1.172 de proiecte depuse care solicită fonduri ce 
depăşesc cu peste 90 % acestă sumă disponibilă regiunii în valoare 
de 658,7 milioane Euro. 60 de investiţii deja finalizate au valorificat 
peste 30 milioane EURO din REGIO pentru modernizarea şi 
dotarea ambulatoriilor din cadrul spitalelor, a şcolilor sau a centrelor 
sociale, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, 
dezvoltarea structurilor turistice (cazare şi agrement) dar şi pentru 
dezvoltarea activităţii microîntreprinderilor din regiune.

Axa prioritară 1  “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor potenţiali 
poli de creştere” s-a dovedit o oportunitate reală de dezvoltare 
pentru: oraşe poli de creştere (Municipiul Iaşi), oraşe poli de 
dezvoltare urbană (Municipiile Bacău şi Suceava) şi centre urbane 
(oraşe sau municipii care depăşesc 10.000 de locuitori). 

Finanţarea a fost acordată în baza unor Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană ce vizează următoarele tipuri de investiții: 
reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor 
urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea mediului de afaceri 
şi reabilitarea infrastructurii sociale. Alocarea financiară disponibilă 
la nivelul Regiunii este distribuită astfel: 111,25 milioane Euro 
pentru Municipiul Iaşi ca pol de creştere, 44,5 milioane Euro pentru 
Municipiile Bacău şi Suceava ca poli de dezvoltare urbană şi 66,75 
milioane Euro pentru centrele urbane ale căror Planuri integrate de 
dezvoltare au fost aprobate: Piatra Neamţ, Oneşti, Negreşti, 
Câmpulung Moldovenesc, Moineşti, Vaslui, Flămânzi, Botoşani, 
Paşcani, Roman, Huşi, Buhuşi, Dorohoi şi Gura Humorului.

Programul Operaţional Regional este un reper pentru finanţările 
nerambursabile în infrastructură, iar infrastructurii de transport i-a 
fost alocată în această perioadă de programare cea mai mare sumă 
de bani. Astfel, pentru domeniul de intervenţie 2.1: Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, a fost disponibilă  la 
nivelul Regiunii Nord-Est suma de 140 milioane Euro. Din cele 60 
de proiecte înregistrate ce solicitau peste 260 % din asistenţa 
neramburabilă disponibilă au fost semnate 27 de contracte în 
valoare de peste 165 milioane Euro. Au fost finalizate lucrările de 
investiiţii pentru 4 drumuri judeţene şi 2 proiecte de străzi urbane ce 
au utilizat peste 19, 2 milioane Euro  finanţare nerambursabilă.

Obiectivul Programului Operaţional Regional în domeniul sănătăţii 
îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de 
asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a 
acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al 
cetăţenilor la serviciile de sănătate. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, 27,76 milioane Euro au fost puşi la 
dispoziţie de REGIO pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 15 cereri 
de finanţare au fost iniţiate de autorităţile publice din Regiune care 
au în administrare unităţi medicale, iar 8 dintre acestea au devenit 
proiecte în implementare. Contractele de finanţare semnate 
vizează reabilitarea celor 2 spitale judeţene identificate în urma 
evaluării Ministerului Sănătăţii (Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Mavromati” Botoşani şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui), dar şi 
modernizarea a 6 ambulatorii integrate de specialitate din Regiune.
Reabilitarea infrastructurii sociale deficitare este una din priorităţile 

de dezvoltare ale REGIO, iar furnizorii de servicii sociale din    
Regiunea Nord-Est au înţeles pe deplin acest lucru elaborând 76 
cereri de finanţare, care solicită asistenţă nerambursabilă în 
valoare de 38,68 milioane Euro. 

Programul Operaţional Regional a alocat pentru 30 de investiţii ce 
vizează modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor în care 
funcţionează centre sociale multifuncţionale sau rezidenţiale ce se 
derulează în regiune utilizând aproximativ 15,19 milioane Euro din 
alocarea financiară disponibilă în valoare de 15,92 milioane Euro. 
Au fost finalizate până în prezent 6 proiecte de infrastructură 
socială, iar alte 22 de centre sociale supuse reabilitării, modernizării 
sau extinderii şi 2 unităţi medico-sociale îşi vor aştepta în curând 
beneficiarii. 

Prin Domeniul Major de Intervenţie 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”, REGIO susţine atingerea obiectivelor strategice ale 
domeniului situaţiilor de urgenţă. Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară EURONEST, constituită la nivelul Regiunii Nord-
Est are la dispoziţie o alocare financiară de 15,92 milioane Euro 
pentru investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice, atât 
pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale din Iaşi ce va 
înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi 
pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente. 

La finalul implementării celor două proiecte în valoare de 
aproximatiov 14,9 milioane Euro, rezultatele aşteptate sunt: 25 
unităţi mobile echipate, 67 autospeciale achiziţionate, 50 de 
ambulanţe achiziţionate şi repartizate inspectoratelor din cele şase 
judeţe, un centru de comandă şi control realizat, timpul mediu de 
răspuns al unităţilor de intervenţie - redus de la 23 min 50 sec la 19 
min, timpul mediu de intervenţie al unităţilor în situaţii de urgenţă - 
redus de la 76 min 38 sec la 63 min 50 sec. 

Cel mai accesat domeniu de intervenţie din Programul Operaţional 
Regional la nivelul Regiunii Nord-Est a fost cel care vizează 
modernizarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă. 105 proiecte au solicitat finanţare nerambursabilă, iar 16
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dintre acestea vor transpune în rezultate practice alocarea 
financiară regională de 46,5 milioane Euro. Proiectele vizează 
reabilitarea a 8 şcoli cu clasele I-VIII, 4 centre şcolare pentru copii 
cu nevoi speciale şi 2 colegii naţionale, crearea unui campus şcolar, 
dar şi modernizarea celui mai mare campus universitar din 
Regiune- campusul „Tudor Vladimirescu” din Iaşi. Valoarea 
finanţării neramburabile a acestor contracte este de aproximativ 
48,4 milioane Euro.

Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital pentru 
creşterea atractivităţii regiunilor ca locaţii pentru investiţii în 
activităţi economice şi sociale şi un instrument cheie pentru 
impulsionarea mediului de afaceri regional şi local. Sub cupola 
domeniului 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională au fost contractate 6 proiecte, 
iniţiate în special de întreprinzători din mediul privat ce utilizează 
aproximativ 10,59 milioane Euro din alocarea financiară indicativă 
de 42,56 milioane Euro. La ADR Nord-Est, încă se mai pot depune 
proiecte care vizează crearea/extinderea/ modernizarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor de tipul: parcuri industriale, 
tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri.

Relansarea în 2009 a cererii deschise de proiecte pentru domeniul 
4.3. dedicate sprijinirii microîntreprinderilor a constituit pentru mulţi 
întreprinzători din Regiunea Nord - Est o şansă reală de dezvoltare, 
cu contribuţie financiară minimă. Cele 27,64 milioane Euro alocate 
microîntreprinderilor din Regiunea Nord - Est pentru dezvoltarea şi 
dotarea spaţiilor de producţie sau prestare servicii ale 
microîntreprinderilor s-au dovedit insuficiente pentru apetitul micilor 
întreprinzători.  Această sumă îşi dovedeşte din plin utilitatea 
pentru cei 161 de beneficiari de finanţare care au semnat deja 
contracte de finanţare în valoare de aproximativ 28,7 milioane Euro 
finanțare nerambursabilă, dar şi pentru alte 30 de proiecte aflate 
acum în faza de contractare sau precontractare şi care vor fi 
transpuse curând în rezultate concrete datorită finanţării REGIO.

Pentru investiţiile care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, 
consolidarea, reabilitarea şi  protejarea monumentelor istorice din 
grupa A şi din grupa B, REGIO a pus la dispoziţie o alocare 
financiară în valoare de 48,15 milioane euro pentru perioada 

2007-2013. 11 astfel de proiecte sunt în implementare la nivelul 
Regiunii Nord-Est, care vizează atât obiectivele turistice cu caracter 
religios (Mănăstirile UNESCO Dragomirna, Moldoviţa, Suceviţa 
sau alte biserici valoroase), precum şi alte monumente de o reală 
valore cultural istorică, cum este Cetatea de Scaun a Sucevei. 

Pornind de la potenţialul turistic recunoscut al Regiunii Nord-Est, de 
la diversitatea resurselor naturale, dar şi de la nevoia de 
îmbunătăţire serviciilor de cazare şi de diversificare a posibilităţilor 
de agrement, REGIO finanţează prin domeniul de intervenţie 5.2 
“Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism 
pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice”.  Pentru suma de 37,7 milioane Euro, alocată 
Regiunii Nord - Est în perioada 2007 - 2013, au fost depuse şi 
evaluate 39 cereri de finanţate, iniţiate atât de societăţi comerciale, 
cât şi de administraţii publice locale. Din cele 19 proiecte 
contractate, 14 vizează lucrări de modernizare a structurilor de 
cazare din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava, iar 5 
dintre acestea îşi propun crearea unor structuri de agrement 
complexe, cu impact regional.  

2012 -  Anul implementării
Aşa cum era de aşteptat, implementarea s-a dovedit a fi cea mai 
dificilă etapă în drumul de la transpunerea ideii de proiect la 
rezultate concrete. Totodată, beneficiarii noştri recunosc astăzi că 
nu ar fi avut aceleaşi rezultate fără etapele premergătoare de 
informare, pregătire proiecte, evlaure şi contractare, riguros 
desfăşurate de ADR Nord-Est. Cei mai mulţi dintre ei au înţeles 
mesajele noastre şi au acordat o mai mare importanţă aspectelor 
pe care noi le considerăm definitorii pentru obţinerea unor rezultate 
pozitive: pregătirea resurselor umane,  corectitudinea desfăşurării 
procedurilor de achiziţii, întocmirea documentelor solicitate de 
procedurile programului în mod corect şi efectuarea cheltuielilor în 
mod corect, dar şi colaborarea permanentă  cu ADR Nord-Est  ca 
Organism Intermediar.

Măsuri de îmbunătăţire
În toată această perioadă, Programul Operaţional Regional s-a 
dovedit un instrument flexibil, care a ţinut cont atât de aşteptările şi 
apetitul de finanţare al beneficiarilor, cât şi de dinamică mediului 
legislative românesc. Astfel, la propunerea Comitetului de 
Monitorizare a Programului, Comisia Europeană a permis 
supracontractarea sumelor alocate pentru a asigura un bazin 
suficient de proiecte pregătite de implementare, dar şi realocări de 
fonduri de pe un domeniu slab accesat către alte domenii unde 
nevoia de finanţare a fost exprimată prin  numărul mare de cereri 
depuse. În mod concret, la nivelul Regiunii Nord-Est, cele 37,65 
milioane Euro destinate reabilitării siturilor poluate neutilizate au 
fost realocate către reabilitarea infrastructurii de turism.

Pe de altă parte, preocuparea noastră şi a Autorităţii de 
Management a fost de a armoniza instrumentele de lucru precum: 
ghidurile solicitantului, contractele de finanţare, documentele 
suport şi procedurile de lucru cu legislaţia naţională, pentru a 
contribui la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor alocate. Tot 
în acest sens, începând de la 1 ianurie 2012, taxa pe valoare 
adăugată nedeductibilă, aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate 
în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, va fi 
eligibilă, ceea ce va uşura considerabil efortul financiar al 
beneficiarilor.

Parteneriat pentru succes
Toate aceste măsuri urmăresc acelaşi deziderat comun, al 
implementării în bune condiţii a Programului Operaţional Regional, 
spre succesul Autorităţii de Management şi al Organismelor 
Intermediare, dar în folosul beneficiarilor de finanţare şi, mai apoi, al 
beneficiarilor finali care sunt toţi cetăţenii acestei ţări. Reiterăm cu 
această ocazie sprijinul pe care ADR Nord-Est vi-l oferă 
necondiţionat în vederea realizării acestui obiectiv comun.

Editorial

Gabriela Bobeanu,
Expert, Biroul Regional de Informare



În data de 15 decembrie 2011, începând cu orele 11.00, s-
a desfăşurat la Piatra Neamţ, la Hotel Central, şedinţa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Şedinţa a fost prezidată de către domnul Vasile Mihalachi, 
preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi vicepreşedinte 
al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

La şedinţă au fost prezenţi 15 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.

Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost : 
-informare privind evoluţia implementării POR în 
Regiunea Nord – Est ;
-informare privind stadiul activităților de planificare şi 
programare pentru perioada 2014-2020 ;
-informare privind activitatea Direcţiei de Comunicare şi 
Promovare Regională;
-hotărâre privind aprobarea sistemului de obiective şi a 
programului de lucru aferente anului 2012, pentru ADR 
Nord-Est;
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Şedinţa Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est 

-hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei 
consiliilor judeţene la Fondul de Dezvoltare Regională 
pentru anul 2012; 
-hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei 
consiliilor judeţene din județele de graniţa la bugetele 
Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Iaşi şi 
Suceava pentru anul 2012; 
-hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al ADR Nord-Est  pentru anul 2012;

Conform ordinii de zi, şedinţa a debutat cu prezentările 
directorilor ADR Nord-Est referitoare: la implementarea 
POR în Regiunea Nord-Est, stadiul activităţilor de 
planificare şi programare pentru următoarea perioadă de 
programare 2014-2020 precum şi o scurtă informare 
privind activitatea Direcţiei de Comunicare şi Promovarea 
Regională.

Toate proiectele de hotărâre au fost supuse la vot şi 
aprobate cu unanimitate de voturi, neexistând nici o 
obiecţie din partea membrilor Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională. 

Alina Buzăianu,
Expert, Birou Achiziţii, Riscuri şi Nereguli / RMC

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 
2014-2020

În contextul elaborării în cadrul Parteneriatului Regional a 
Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează 
în perioada octombrie 2011-martie 2012 o serie de 
întâlniri de lucru organizate la sediile administraţiilor 
publice locale din cele 46 de municipii şi oraşe din 
Regiunea Nord-Est.
Scopul acestor întâlniri este de a identifica pe de o parte 
nevoile şi problemele,  iar pe de altă parte oportunităţile de 
dezvoltare existente la nivel local.
În cadrul acestor întâlniri sunt analizate atât datele şi 
informaţiile statistice existente la nivel local, cât şi o serie 
de materiale elaborate de către agenţie după cum 
urmează:
•Fişa localităţii elaborată pe baza aplicaţiei statistice 
Tempo, ce surprinde pentru un orizont de 5 ani evoluţia 
indicatorilor demografici, economici, de mediu şi sociali;

•Chestionarele completate de administraţia publică locală 
în 2010 cu ocazia realizării Studiului privind 
implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-
Est – aspecte cantitative şi calitative privind efectele crizei 
economice şi financiare.
În cadrul fiecărei întâlniri de lucru se realizează şi o vizită 
pe teren cu scopul de a surprinde la faţa locului 
problemele cu care se confruntă comunitatea locală.
Concluziile desprinse din întâlnirile organizate vor fi 
inserate în secţiunile aferente analizei economice şi 
sociale (document aferent Planului de Dezvoltare 
Regională Nord-Est 2014-2020) şi vor constitui unul dintre 
elementele de fundamentare ale viitoarei Strategiei de 
Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Est.

Sorin Grigorescu,
Şef Birou, Planificare, Programare şi Monitorizare

din data de 15 decembrie 2011
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lucreze în regim adaptiv de dirijare în vederea optimizării 
timpilor de semaforizare conform cu traficul înregistrat în 
timp real. Pentru supravegherea condiţiilor în care se va 
desfăşura traficul, odată cu implementarea proiectului, va fi 
realizat şi un sistem de monitorizare cu camere video care 
va fi operat prin intermediul unui centru de comandă şi 
control al traficului.
Dacă prin proiectele mari de infrastructură implementate în 
Iaşi în această perioadă, precum şi a celor care sunt în 
pregătire, se rezolvă problema infrastructurii urbane 
învechite şi degradate, realizarea proiectului “Sistem de 
management de trafic în Municipiul Iaşi” va pune în valoare 
şi mai mult rezultatele celorlalte proiecte prin asigurarea 
tuturor premizelor ca, printre altele, timpii de călătorie să fie 
reduşi semnificativ, să fie redusă incidența de apariție a 
accidentelor pe arterele oraşului şi, nu în ultimul rând, să fie 
îmbunătățit aspectul estetic al oraşului prin dezafectarea 
cablurilor aeriene şi montarea îngropată a înlocuitorilor de 
fibră optică a acestora.
În acelaşi timp, documentaţiile tehnice a 7 dintre proiectele 
din lista rezervă a PIDPC au intrat şi ele în ultimele etape de 
pregătire, astfel că, în perioada imediat următoare, odată cu 
obţinerea acordului din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, şi aceste documentații vor putea să 
depuse spre analiză la Coordonatorul Polului de Creştere, 
iar mai apoi la Organismul Intermediar POR. 

Adrian Medeleanu,
Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi

Programe de finanţare

În perioada octombrie-decembrie 2011, echipa Primăriei 
Muncipiului Iaşi, având sprijinul Compartimentului 
Coordonator Pol de Creştere Iaşi (CPC Iaşi) din cadrul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a accelerat 
eforturile pentru elaborarea documentaţiei ultimelor 
proiecte din lista suport a Planului Integrat de Dezvoltare a 
Polului de Creştere Iaşi (PIDPC Iaşi). Astfel, în această 
perioadă demersurile s-au focalizat în principal pe 3 
proiecte din lista principală a PIDPC, în vederea depunerii 
spre finanțare din Programul Operațional Regional, Axa 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere, DMI Planuri integrate de dezvoltare urbană. 
Acestea sunt “Reabilitare Mănăstirea Golia – etapa II”, 
“Consolidare şi reabilitare imobil în vederea înfiinţării 
Muzeului Municipal Iaşi” şi “Centrul Intermodal de transport 
- Autogara Iaşi”, proiecte a căror documentație a fost 
analizată şi pentru care s-au făcut sugestiile necesare în 
vederea obţinerii Rapoartelor de analiză privind elaborarea 
cererii de finanţare, raport ce urmează a fi realizate de CPC 
Iaşi. 
Totodată, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a fost redepus spre analiză cel de al patrulea 
proiect: “Sistem de management de trafic în Municipiul Iaşi”, 
iar după obţinerea Raportului de analiză privind elaborarea 
cererii de finanţare, acest proiect a fost depus la Organismul 
Intermediar al Programului Operaţional Regional în data de 
5 decembrie 2011.
Proiectul, având o valoare totală de 91,182,309,09 lei, 
prevede echiparea principalelor 90 de intersecţii din 
municipiu cu instalaţii de semaforizare configurate să 

Polul de creştere Iaşi



Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital 

pentru creşterea atractivităţii regiunilor ca locaţii pentru 

investiţii în activităţi economice şi sociale şi un instrument 

cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi 

local. Din aceste motive, Programul Operaţional Regional 

finanţează dezvoltarea acestor structuri prin  domeniul de 

intervenţie: 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 

sprijinire a afacerilor de importanţă regională.  

În urma unui astfel de proiect, în valoare totală de 35,4 

milioane lei, din care 16.6 milioane lei contribuţia Uniunii 

Europene, 2.5 milioane lei contribuţia Guvernului României 

şi 16.3 milioane lei contribuţia beneficiarului, SC TESTER 

GRUP SRL din Iaşi a finalizat cel mai modern centru de 

afaceri din judeţ şi primul finanţat din Fonduri Structurale în 

Regiunea Nord-Est. Prin proiect, a fost construită o clădire 

cu subsol, parter şi patru etaje, cu o parcare, cu sistem 

crescut de eficienţă energetică şi finisaje de calitate 

superioară. 

Principalele funcţiuni ale proiectului IDEO sunt:

•Trei săli de conferinţă, cu o capacitate cuprinsă între 50 şi 

300 de persoane; 

•Sală pentru întâlniri cu partenerii de afaceri;

•Două săli de training, cu o capacitate cuprinsă între 8 şi 28 

de persoane, puse la dispoziţia firmelor găzduite în mod 

gratuit;

•183 de locuri de parcare;

•Restaurant;

•Centru de copiere; 

•Spaţii administrative şi tehnice,

toate acestea cumulând o suprafaţă de aproximativ 11.000 mp.

Investiţia a fost gândită ca o structură complexă bazată pe 

două componente majore: una care vizează firmele mature, 

cu obiect de activitate în consultanţă de afaceri şi una care 

vizează formarea unei comunităţi de start-up-uri, care vor 

beneficia de suport pentru demararea unor planuri de 

afaceri. 

Tipurile de servicii oferite de IDEO:

> Pentru start-up-uri:

- Gratuit, timp de şase luni, un birou individual în sistem 

office sharing 
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IDEO – Centru de Sprijinire 
şi Dezvoltare a Afacerilor

- Acces la:

•baze de date şi reţele, asistenţă pentru relaţionarea cu alte 

firme din centru sau clienţi ai acestora;

•analize diagnostic ale afacerii;

•publicitate şi marketing;

•consultanţă în management;

•asistenţă legală;

•consultanţă financiar-contabilă;

•asistenţă la recrutare şi consultanţă în managementul 

resurselor umane;

•servicii ITC; 

•servicii suport operaţionale: servicii de recepţie, sisteme de 

securitate, servicii de comunicaţii şi servicii de curăţenie;

•servicii de închiriere: spaţii de birouri, săli de conferinţă, săli 

de meeting;

•tehnologia broadband şi aplicaţii informatice moderne; 

•săli de training, gratuit;

•alte servicii: de multiplicare, de restaurant etc.

> Pentru firmele tinere:

•Servicii de suport operaţionale: servicii de recepţie, 

sisteme de securitate, servicii de comunicaţii şi servicii de 

curăţenie;

•Servicii de închiriere: spaţii de birouri şi săli de conferinţă;

•Acces la tehnologia broadband şi aplicaţii informatice 

moderne; 

•Acces gratuit la sălile de training;

Acces facil la alte servicii: de multiplicare, de restaurant etc.

„La Ideo ne propunem să reunim într-o comunitate start-up-

uri şi companii tinere. Sunt încântat că am reuşit să finalizăm 

acest proiect ambiţios şi îmi doresc ca Ideo să devină un 

adevărat nucleu al mediului de afaceri din nord-estul ţării. 

Cred cu tărie în viitorul afacerilor tinere şi mă bucur că în 

Ideo vor găsi un mediu propice de creştere şi dezvoltare”, a 

declarat Bogdan Piţigoi, preşedinte al Grupului de firme 

Tester-Casa Auto Iaşi.

Date de contact:

Iaşi, Şos. Păcurari nr. 138

Tel: 0232 254336

www.ideo.com.ro
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Model de contract revizuit pentru REGIO - 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor 
de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”

Autoritatea de Management POR a adoptat o nouă formă de contract pentru DMI 4.1, pentru toate tipurile de beneficiari, ce conţine şi 
modificări generate de intrarea în vigoare a Ordinului 2721/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.548/2009.
 
Dintre cele mai importante modificări, menţionăm:
•Nedetectarea de către OI şi/sau AMPOR a erorilor privind procesul de atribuire al contractelor de achiziţii necesare pentru implementarea 
proiectului cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la art. 16 alin (15), nu afectează dreptul OI şi/sau AMPOR de a declara neeligibile 
cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaţiei în vigoare (în cazul APL) respectiv Anexei VI – Instrucţiuni privind atribuirea contractelor 
de lucrări, de furnizare şi de servicii (în cazul SC), sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare;
•În cazul în care valoarea totală a proiectului, respectiv valoarea totală eligibilă a acestuia se diminuează, beneficiarul va restitui AM POR 
diferenţa prefinanţării aferentă diminuării valorii contractului. Prefinanţarea se va restitui în termen de maxim 10 zile calendaristice de la 
semnarea actului adiţional de diminuare a valorii totale eligibile de către ultima parte;
•Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, dar poate ipoteca obiectele / bunurile, fie ele mobile 
sau imobile, finanţate în cadrul contractului de finanţare, pe perioada de implementare a proiectului, exclusiv în scopul realizării proiectului/ 
obţinerii instrumentului de garantare bancară
Formatul integral al celor 3 modele de contracte de finanțare pentru societăţi comerciale, APL şi parteneriat între APL sunt inserate în pagina 
web www.inforegionordest.ro 

Modificări contractuale pentru REGIO - 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării 
Microîntreprinderilor”

În scopul asigurării unor condiţii optime pentru implementarea proiectelor, Autoritatea de Management a adoptat în luna noiembrie 2011 
unele modificări la modelul standard al contractului aplicabil celui de al doilea apel de proiecte din cadrul domeniului de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor”. Dintre cele mai importante prevederi menţionăm:

•Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile 
sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, în decursul perioadei de implementare, exclusiv în scopul realizării proiectului/ obţinerii 
instrumentului de garantare.
•Beneficiarul are obligaţia de a transmite o copie de pe contractul de credit şi ipotecă în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea lui, 
însoţit de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului contract, realizată de către un evaluator bancar sau independent.
•AM POR va rezilia contractul, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a 
contractului de finanţare, beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanţie bancară asupra obiectelor/bunurilor, fie ele mobile sau 
imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, fără respectarea prevederilor menţionate în contractul de finanţare. 
•AM POR poate decide rezilierea unilaterală a contractului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, beneficiarul are obligaţia restituirii în 
întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din finanţare nerambursabilă, în condiţiile prevăzute în contract.
Noul model de contract poate fi consulat pe pagina web www.inforegionordest.ro

 
Noi reglementări pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene !

Guvernul României a adoptat “Hotărârea nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale” publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011

Conform acestui act normativ taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune va deveni 
cheltuială eligibilă şi va fi suportată din fonduri comunitare, astfel:
"Art. 11^1. - (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale 
finanţate din instrumente structurale.
 (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate 
din instrumente structurale.
 (3) În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menţionate la alin. (1), beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de 
rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în 
cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 (4) Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei menţionate la 
alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de 
documentele justificative necesare.
 (5) În cazuri temeinic justificate se pot aproba excepţii de la prevederile alin. (1) prin hotărâre a Guvernului."
Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012 şi se aplică doar proiectelor depuse după această dată.
În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, a acestei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor europene, se 
vor aproba instrucţiunile de aplicare destinate autorităţilor de management.
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Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. proiecte 
depuse şi 
evaluate

Valoarea finanţării 
nerambursabile 
contractate 
(mil.EURO)

Alocarea 
financiară 
indicativă 
regională
(mil.EURO)

Procent solicitat 
din alocarea 
financiară prin
proiectele
depuse

Stadiul lansării

1.1 - Planuri integrate 
de dezvoltare urbană - 
Poli de creştere 
(municipiul Iaşi)

7 proiecte 70,3111,25 65%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri integrate 
de dezvoltare urbană - 
Poli de dezvoltare 
urbană (municipiile 
Bacău şi Suceava)

14 proiecte 23,3344,50 128%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 98,0566,75 178%Depunere suspendată 
începand cu 
31.03.2009

2.1 - Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură

60 proiecte 165,24140,23 266%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 30,0327,76 161%

3.2 - Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale

76 proiecte 15,1915,92 238%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

3.3 - Îmbunatatirea dotării cu 
echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă

3 proiecte 14,915,92 130%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

3.4 - Reabilitarea / modernizarea 
/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare 
profesională continuă

48,4105 proiecte45,57 317%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

4.1 - Dezvoltarea susţinută a 
structurilor de sprijin pentru 
afaceri de importanţă regională 
şi locală 

38 proiecte 10,6942,56 300%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

4.2 - Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate 
şi pregatirea pentru noi activităţi 

0
__

Depunere suspendată 
începand cu 
24.08.2011

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor 

732 proiecte 27,3636,52 268%

5.1 - Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural 
şi crearea sau modernizarea 
infrastructurilor conexe

37,3227 proiecte48,15 174%Depunere suspendată 
începând cu 28.09.2009

5.2 - Crearea/ dezvoltarea/ 
modernizarea infrastructurilor 
pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale cu potenţial 
de creştere a calităţii serviciilor 
turistice 

4639 proiecte63,57 130%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.172 proiecte 586,8 194%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2008

_

Licitaţia 1 cu termen
limită: Cererea
deschisă de proiecte
13 martie 2008 - 16
iunie 2008

Proiecte REGIO Nord–Est

Nr. proiecte 
contractate

6 proiecte

5 proiecte

38 proiecte

27 proiecte

8 proiecte

30 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

6 proiecte

190 proiecte

11 proiecte

20 proiecte

359 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 20 decembrie 2011

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este partener în 
implementarea proiectului "Imagistică medicală avansată, 
interdisciplinară şi integrată prin crearea unei Reţele de Clustere 
Regionale şi Strategii de Dezvoltare la nivel european " (AMI 4 
Europe), finanţat de Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 – 
Regiuni ale Cunoaşterii. Consorţiul proiectului este format din 
coordonatorul proiectului, Asociaţia Madrid Network din Spania şi 
20 de parteneri din 6 ţări, după cum urmează: Madrid Plataforma de 
la Salud y el Bienestar (Spania), Asociación Madrid Plataforma de 
la Biotecnologia (Spania), Pharmapolis Klaszter Kft. (Ungaria), 
BIOMETI (Germania) , Universitatea Tor Vergata (Italia)  
Universitatea de Medicină şi Farmacie GR.T POPA IAŞI (România), 
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (Bosnia şi 
Herzegovina), Hospital Clinico San Carlos (Spania), Spiţatul Clinic 
Judeţean de Urgenţă "SF. SPIRIDON" IAŞI (România), 
Zdravstvena ustanova Opšta Bolnica Prijedor (Bosnia and 
Herzegovina), Filas (Italia), INNOVA ESZAK (Ungaria), Agencija za 
Ekonomiski Razvoj Opstine Prijedor (Bosnia şi Herzegovina), 
Xpertia Soluciones Integrales (Spania), Andango (Spania), Abadia 
(Spania), Advanced Computer System (Italia), Romsoft (România), 
Europrojekt Centar (Bosnia şi Herţegovina), Investitions und 
Forderbank Niedersachsen (Germania) 

Obiectivul AMI-4Europe este de a defini şi dezvolta conceptul de 
“nouă generaţie” de discipline integrate aferente domeniului 
Imagisticii Medicale, cum ar fi nanomedicina, farmacologia, 
biotehnologii pentru sănătate şi TIC.

AMI 4 Europe este proiectul european care aduce împreună toţi 
actorii cheie în scopul de a dezvolta, coordona şi integra nou 
definitul lanţ valoric aferent imagisticii medicale avansate, 
interdisciplinare şi integrate  la nivel european. Astfel, AMI 4 Europe 
va implementa prima Platformă Europeană pentru Imagistica 
Medicală cu scopul a crea cadrul comun pentru a promova politici, 
tehnologii şi rezultatele cercetării în sectorul vizat.

Cele mai importante activităţi ale proiectului, desfăşurate în 
perioada octombrie 2010-decembrie 2011, au fost următoarele:

•Analiza lanţului valoric aferent sectorului imagisticii medicale, 
document realizat şi printr-un proces de chestionare a actorilor 
cheie din regiune;
•Identificarea actorilor cheie ştiinţifici şi nonştiinţifici, a programelor, 
iniţiativelor, politicilor şi strategiilor regionale;
•Analiza competitivităţii regionale şi analiza SWOT în domeniul 
Imagisticii Medicale Avansate;
•Prima conferinţă europeană AMI 4 Europe, în perioada 26-28 
septembrie 2011, la Madrid, organizată în opt sesiuni, printre care: 
imagistica moleculară şi multimodală, biotehnologie, 
nanotehnologie, medicina personalizată şi biofotonică;
•Atelierul de lucru organizat de către Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Gr.T Popă,  Spiţatul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. 
Spiridon" Iaşi, cu tematica Chirugie asistata pe calculator bazată pe 
imagistica multimodală pre şi intraoperatori în spitalele şi centrele 
medicale, în dată de 7 decembrie 2011.
În anul 2012 vor fi derulate următoarele activităţi:
•Dezvoltarea unui Plan de Acţiune Comun în domeniul Imagisticii 
Medicale Avansate la nivel european;
•Derularea de activităţi de mentorat a celor două clustere ce 
urmează a fi create în Regiunea Nord-Est şi în Bosnia Herzegovina; 
•Înfiinţarea a doua clustere în imagistica medicală în Regiunea 
Nord- Est şi în Bosnia Herzegovina;
Membrii fondatori ai clusterului din Regiunea Nord-Est vor fi ADR 
Nord-Est, Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T Popă, 
Spiţatul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” şi Romsoft Iaşi;
•A doua conferinţă europeană AMI 4 Europe care va avea ca 
obiectiv schimbul de idei şi nevoi între cercetători, factorii de decizie 
politică şi actorii cheie şi va promova conceptul de “Imagistică 
medicală avansată, interdisciplinara şi integrată”.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact din Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este d-na Alina Căpitanu, ţel 
0233218071, e-mail acapitanu@adrnordest.ro, expert tehnic în 
cadrul proiectului AMI 4 Europe. 

Alina Căpitanu,
Expert, Birou Planificare, Programare şi Monitorizare

Proiectul AMI 4 Europe 

Cradle to Cradle Network 

va funcţiona şi după terminarea proiectului 

INTERREG IVC

Comisia Europeană prin Direcţia Politici Regionale şi de Mediu 
a salutat rezultatele proiectului, informaţiile teoretice colectate 
şi schimbul real de bune practici realizat la nivel interregional 
între cei 10 parteneri în pomovarea utilizării principiilor eco-
sustenabile în domeniile construcţii, industrie şi bună 
guvernanţă. Abordarea integrată a resurselor financiare 
europene, prin intermediul strategiilor regionale inovative şi de 
mediu, este angajamentul pentru viitor al tuturor regiunilor 
partenere în acest proiect. 

Din ianuarie 2012, primele proiecte C2C vor fi promovate şi în 
Regiunea Nord-Est, odată cu pregătirea şi aplicarea de 
prepopuneri pentru apelul 2 RO-UA-MD pentru: crearea unei 
platforme transfrontaliere de schimb de materiale şi deşeuri 
gestionate de autorităţile publice locale (lead partner 
Municipiul Botoşani), promovarea avantajelor utilizării 
materialelor de construcţii neconvenţioale în casele de locuit 
(lead partner Universitatea “Gh. Zâne” Iaşi) şi creare tabără de 

tineret pe principiul sistem integrat verde, o construcţie 
reabilitată şi un pachet de activităţi specifice (lead partner CJ 
Vaslui).

Acestea, precum şi promovarea unui Plan Regional de Acţiune 
de Eco-eficacitate în Regiunea Nord-Est, bazat pe bunele 
practici Cradle to Cradle identificate şi selectate la nivel 
european, conectarea regiunii la cele mai noi principii privind 
managementul ecologic,  instruirea unor angajaţi din cadrul 
autorităţilor publice locale în domenii ca managementul 
integrat al clădirii şi anvelopa clădirii sau pregătirea 
specificaţiilor tehnice pentru achiziţii servicii asistenţă tehnică 
pentru actualizare strategii de dezvoltare locală în Municipiile 
Suceava, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău şi CJ Bacău, 
reprezintă câştigul real şi imediat al regiunii din acest proiect 
promovat de ADR Nord-Est. 

Mai multe detalii pe www.adrnordest.ro  

Gabriela Macoveiu,
Director, Direcţia Comunicare şi Promovare Regională  



Obiectivul global al proiectului INOLINK îl constituie o mai bună 
îndeplinire a politicilor regionale de inovare, printr-o conectare mai 
bună la sistemele regionale de inovare, în special a celor localizate 
în zonele periferice şi îndepărtate. Începând cu 1 ianuarie 2010, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a demarat activitatea 
de implementare a proiectului care are o durată de 36 luni.

Parteneriatul interregional include un număr de unsprezece 
parteneri din nouă state membre ale Uniunii Europene (Reţeaua 
Tehnologică Andaluziană – RETA, Spania; Etruria Innovazione,  
Italia; Agenţia de Dezvoltare Maribor, Slovenia; NanoBioNet, 
Germania; Camera de Comerţ şi Industrie a Essonne, Franţa; 
Universitatea din Algarve, Portugalia; Fundaţia pentru Dezvoltare 
Ştiinţifică şi Tehnologică în Extremadura – FUNDECYT, Spania; 
Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovare, Varna, 
Bulgaria; Coventry University Enterprises Limited-CUE Ltd,– 
Marea Britanie; Regiunea Abruzzo, Italia).

Transferul de bune practici între cele 11 regiuni participante a 
debutat începând cu luna iunie 2010. Au fost organizate şapte vizite 
de studiu în regiuni partenere, care au vizat schimburi de experienţă 
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi funcţionarea structurilor publice şi a 
reţelelor care promovează cooperarea în cercetare-dezvoltare şi 
transferul de cunoştinţe în cadrul sistemului regional de inovare, cu 
actori localizaţi în zone periferice sau care operează în sectoare 
tradiţionale. Regiunile gazdă au fost: Algarve (Portugalia), Essonne 
(Franţa), Saarland (Germania), Andalusia (Spania), West Midlands 
(Marea Britanie), Stajerska (Slovenia) şi Toscana (Italia).

Fiecare partener a realizat o selecţie de bune practici care pot fi 
transferate în regiunea proprie şi care vor fi cuprinse într-un „Ghid 
de bune practici” (elaborat de către Universitatea din Coventry). Un 
alt rezultat al proiectului ce va include contribuţia tuturor partenerilor 
îl constituie „Ghidul pentru înfiinţarea unei reţele regionale de 
inovare” (partener responsabil Etruria Innovazione din Italia). 
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Un nou proiect de îmbunătăţire a abilităţilor de management şi leadership în 
domeniul dezvoltării regionale pentru managerii de resurse umane

Începând cu luna decembrie a acestui an, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est va implementa proiectul nr. LLP-
LdV/VETPRO/2011/RO/163, finanţat prin Programul de Învăţare 
pe Tot Parcursul Vietii- Leonardo Da Vinci (Mobilităţi VETPRO). 

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă construcţia unei 
viziuni pe termen lung asupra managementului în dezvoltare 
regională care să reprezinte un reper pentru poziţionarea 
strategică a agenţiilor de dezvoltare regională, precum şi pentru 
dezvoltarea capacităţii de leadership la nivelul acestor instituţii 
care să permită construcţia şi urmărirea obiectivelor strategice 
pe termen lung. 
Parteneriatul proiectului este format din instituţia de trimitere, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, două instituţii de 
primire din Italia – Sviluppumbria şi Sviluppomarche şi o instituţie 
de primire din Spania- Valencian Cluster of Energy Industries, 
AVAESEN.

Scopul proiectului a fost stabilit în funcţie de nevoia de formatori 
calificaţi în leadership şi managementul resurselor umane cu 
specializare în dezvoltarea regională care vor instrui la rândul lor 
prin Centrul Regional de Studii, experţii din agenţiile de 
dezvoltare regională şi personalul de conducere din autorităţile 
publice relevante de la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare din 
România.  
Conform planului de activităţi, în decursul anului 2012 se vor 
organiza stagii de plasament în Italia şi Spania pentru 24 de 
persoane angajate în funcţii de management în cadrul Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în cadrul unor 
departamente diferite, implicate în planificarea resurselor 
umane, managementul, informarea, evaluarea, selecţia şi 
monitorizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, în 
programarea şi planificarea regională, în furnizarea de formare 
profesională şi în domeniile administrativ economice ale 
instituţiei. 

Roxana Pintilescu
Şef Birou Centru Regional de Studii Nord-Est

INOLINK – Conectarea teritoriului 

printr-o reţea de inovare
Acest instrument de lucru va putea fi utilizat în orice regiune 
europeană şi va îngloba caracteristici specifice (clasificate după 
sectorul de inovare / agenţii de inovare), contribuind la 
impulsionarea cooperării interregionale.

În luna noiembrie 2011, ADR Nord-Est, în parteneriat cu 
Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifi că, a organizat o 
conferinţă regională dedicată inovării, locaţia desfăşurării 
evenimentului fiind Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis” Iaşi.
Informaţii suplimentare puteţi găsi pe pagina web a ADR Nord-Est 
(secţiunea inovare) www.adrnordest.ro.

Liliana Baicu,
Expert, Biroul Regional de Informare

LEADER –



 Regiunea Nord-Est – 
informarea şi promovarea Regio în 2012  

2012 – anul implementării, etapa care se dovedeşte a fi cea mai dificilă şi care trebuie abordată corect, cu rigurozitate 
şi seriozitate pentru a transpune ideile de proiecte în rezultate concrete. 

Pentru ca rezultatele proiectelor Regio să fie cele scontate ADR Nord-Est ca Organism Intermediar a fost şi va fi în 
continuare alături de beneficiarii de finanţare din Regiunea Nord-Est, prin toate activităţile implicate de acest proces 

complex, în care informarea şi promovarea îşi au rolul lor bine definit.  

Bineînţeles că mesajele şi acţiunile noastre de informarea şi promovare nu se îndreaptă doar spre beneficiarii Regio, ci 
spre toate grupurile ţintă ale acestui program, spre mass-media şi publicul larg. În acest an strategia de comunicare a 

ADR Nord-Est pentru Regio se îndreaptă spre promovarea rezultatelor obţinute prin procesul de implementare, a 
gradului de absorbţie şi beneficiilor aduse regiunii şi locuitorilor săi prin absorbţia acestor fonduri.

Comunicare regională

Aşadar, activităţile de informarea privind Regio în 
Regiunea Nord-Est în anul 2012 cuprinde:

1.Conferinţe regionale şi sesiuni de informare privind Regio
2.Sesiuni de informare pentru jurnalişti
3.Sesiuni de informare pentru personalul AM şi OI POR din 
ţară
4.Administrare şi întreţinere site Regio 
www.inforegionordest.ro
5.Newsletter electronic
6.Asigurarea funcţionării Biroului de Informare din cadrul OI 
Nord-Est
7.Distribuţie materiale editate de AM POR
8.Realizarea şi distribuţia unor materiale tipărite:
-Buletinul Info Nord-Est 4 ediţii
-Broşura dedicată stadiului implementării POR în Regiunea 
Nord-Est
-Broşura bilingvă dedicată rezultatelor OI Nord-Est în 
implementarea Regio în perioada 2007-2012
9.Administrare Reţea Comunicatori Regio

Activităţile de promovare prevăzute pentru anul 2012 
sunt:

1.Realizare şi difuzare ştiri şi spot radio
2.Campanie online
3.Realizare şi publicare materiale în presa scrisă
4.Emitere comunicate de presă
5.Campanie outdoor
6.Realizare şi distribuţie materiale şi obiecte promoţionale.

ADR Nord-Est doreşte, prin acțiunile întreprinse, să ofere o 
informare transparentă şi constantă şi o promovare 
susținută, care să formeze o imagine pozitivă şi corectă 
asupra Regio şi fondurilor structurale în rândul publicului 
larg, mass-mediei şi grupurilor ţintă. 

decembrie 2011

Sorin Grigorescu
Alina Buzăianu

Alina Căpitanu

Laura Constantin
Expert, Biroul Regional de Informare
  


