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Conştientă de noile provocări ale culturii antreprenoriale 

în context global, dar şi de realităţile şi specificul 

sistemului de management românesc, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord - Est îşi concentrează 

atenţia în ultima perioadă şi pe conturarea unei oferte 

educaţionale pragmatice de formare a antreprenorilor 

din regiune. 

În acest context, sub cupola proiectului  ASVILOC+ 

(finanţat din Programul SEE), în perioada aprilie - iunie 

2012   s-a desfăşurat o acţiune pilot în colaborare cu 

Extremadura Business School (EBS) menită să 

contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor de management 

  

cu efecte benefice pentru întreg mediul socio-economic 

regional.

Partener de excelenţă în această iniţiativă, Extremadura 

Business School este o şcoală de afaceri spaniolă, 

specializată în formarea managerilor din Europa de Vest 

şi care a dezvoltat programe de formare pentru 

antreprenori şi manageri în Spania, Portugalia, Italia şi 

Statele Unite ale Americii. Modelul EBS îşi propune să 

furnizeze managerilor, printr-un proces de formare 

orientat spre excelenţă, competenţe legate de 

creativitate, leadership şi inovare în scopul obţinerii unor 

rezultate cu impact ridicat.
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Antreprenoriat performant prin produse educaţionale integrate



P , profitând de condi ii atmosferice 
favorabile, proiectele aflate în implementare au înregistrat 
progrese semnificative ale lucrărilor.
Cele mai avansate lucrări se înregistrează în cadrul proiectului 
“Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi turistică a 
Municipiului Iaşi”, acestea fiind executate într-un procent de cca 
30%. În egală măsură proiectele “Axa de dezvoltare Nord - Sud 
Pasaj "Octav Băncilă"” şi “Dezvoltarea axei de transport Est - 
Vest în  Municipiul Iaşi” înregistrează progrese vizibile, în 
perioada următoare accentul urmând a fi pus pe realizarea 
celor două obiective centrale ale acestor proiecte, respectiv 
pasajul suprateran Octav Băncilă şi pasajul subteran Mihai 
Eminescu. 

ână la finalul lunii iulie 2012 ţ

Editorial  

Editorial

Polul de Creştere Iaşi

Aceste rezultate sprijină participanţii implicaţi în procesul 
educaţional să atingă un nivel de competitivitate globală la nivel 
mondial pentru a-şi optimiza performanţa şi punctele lor forte. 
Acţiunea s-a desfăşurat în 3 etape:

Etapa 1 - Furnizarea modulelor de training specializat de 
către profesorii EBS
În perioada 2 - 6 aprilie 2012, 13 reprezentanţi ai ADR Nord – 
Est au beneficiat de training intensiv din partea profesorilor EBS 
pentru următoarele module de curs: Leadership, 
Management Financiar şi Management Strategic. Pe lângă 
conţinutul informa-tiv generos, cursanţii au avut ocazia să 
cunoască şi maniera de lucru a EBS în dezvoltarea 
programelor formative, pentru a putea la rândul lor să genereze 
produse de formare ce urmează a fi furnizate de ADR Nord-Est 
în zona sa de influenţă.  

Etapa 2 - Elaborarea suporturilor de curs personalizate 
pentru Regiunea Nord - Est   
Beneficiind de asistenţă specializată din partea EBS, în 
de-cursuldecursul lunilor aprilie, mai şi iunie,  6 formatori ai 

ADR Nord - Est selectaţi din rândul participanţilor la Etapa 1, au 
elaborat câte un suport de curs pentru fiecare din cele trei 
specializări certificate de EBS.  

Etapa 3 - Testarea noilor module de training 
În perioada 25 - 27 iunie, lectorii ADR Nord - Est au livrat cele 3 
module de instruire personalizate unui grup pilot format din 15 
manageri din Regiunea Nord - Est.
 Deschiderea şi interesul cu care a fost primit acest pachet de 
cursuri, intitulat “Şcoala de afaceri Nord - Est” ne 
îndreptăţesc să credem că generarea unui produs educaţional 
integrat pentru antreprenorii din Regiune, pus în valoare de 
profesioniştii ADR Nord-Est, răspunde nevoii reale de formare 
calitativă la nivel de top, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
competitivităţii afacerilor.

Reamintim ca ADR  Nord-Est (prin Centrul Regional de Studii) 
este furnizor certificat CNFPA de cursuri în domeniile Manager 
de Proiect, Expert Achiziţii Publice, Manager Resurse Umane.   
Va urma...
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Tot în această perioadă, au fost semnate contractele de finanţare 
pentru două proiecte care au fost depuse spre evaluare la finalul 
anului 2011.  Astfel, în data de 20 iunie 2012 a fost semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul  “Sistem de management 
de trafic în municipiul Iaşi” (91.182.308,68 lei), iar în data de 18 iulie 
2012 pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea Centrului de 
Bătrâni Sf. Parascheva Copou din Iaşi” (10.997.640,00 lei).
De asemenea, pentru 3 dintre proiectele aflate în evaluare tehnico-
financiară în cadrul Organismului Intermediar al Programului 
Operaţional Regional, s-au efectuat vizitele de clarificări la faţa 
locului. După ce vor fi oferite informaţiile solicitate, proiectele 
“Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere” 
(89.430.416,47 lei), “Reabilitare Mănăstirea Golia - etapa II” 
(25.139.418,37 lei) şi “Consolidare şi restaurare imobil în vederea 
înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi” (19.488.616,91 lei), vor fi propuse 
spre etapa următoare a evaluării.

Prin eforturile cumulate ale beneficiarilor proiectelor, beneficiind de 
aportul direct al asistenţei tehnice oferite de Coordonatorului Polul 
de Creştere Iaşi, s-a reuşit atingerea unui procent de proiecte 
depuse de aprox. 145% raportat la alocarea financiară totală de 
111,25 mil. Euro disponibilă pentru finanţarea proiectelor propuse 
de Polul de Creştere.

Programe de finanţare

Prezentarea proiectului “Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă”

Legătura dintre cartierele Alexandru cel Bun i Dacia cu restul 
oraşului, în special cu zona Păcurari, a fost şi este una dintre 
problemele cu care această arie importantă a oraşului Iaşi s-a 
confruntat în istoria sa modernă, odată cu extinderea pe şesul 
Bahluiului, în aria situată în spatele Gării.
Dezvoltarea celor două cartiere petrecută pe parcursul deceniilor '70 
şi '80, cu toate constrângerile acelei perioade, a înregistrat creşterea 
valorilor de trafic atât pentru traficul rutier, cât şi pentru transportul 
public în comun, fapt ce a determinat căutarea de noi soluţii pentru a 
crea noi căi de acces în cartier.  

Dacă în perioada de dinainte de 1989, focalizarea autorităţilor vremii 
s-a pus pe legătura dintre cele două cartiere cu zona industrială, 
perioada postdecembristă a crescut interesul către accesul spre alte 
zone ale oraşului.
Astfel, primul proiect de realizare a unui pasaj suprateran care să 
traverseze calea ferată şi să ofere o deschidere către cartierele 
Păcurari şi Copou a fost realizat în anul 1989, fiind apoi reproiectat în 
anul 2007, pentru a răspunde valorilor de trafic actualizate. Cu tot 
interesul autorităţilor locale, până în anul 2010 nu au fost identificate 
sumele necesare realizării acestora.
Desemnarea Municipiului Iaşi ca Pol de creştere a oferit ocazia 
pentru a pune în operă o soluţie aşteptată de mai mult de 20 de ani 
de către locuitorii acestor cartiere.
Proiectul “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă” face 
parte din lista de proiecte incluse în Planul Integrat de Dezvoltare 
Urbană.

În luna septembrie 2010, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, în 
prezenţa reprezentanţilor ADR Nord-Est a fost încheiat contractul de 
finanţare cu o valoare de 87.862.000,00 lei, din care 56.900.000,00 
lei fonduri nerambursabile şi 12.500.000,00 lei co-finanţare de la 
bugetul naţional. 

 Conform graficului iniţial de implementare a proiectului, durata de 
realizare a lucrărilor se întinde pe parcursul a 36 de luni, lucrările 
urmând a fi încheiate în septembrie 2013.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea teritorială 
echilibrată a polului de creştere Iaşi în vederea creşterii calităţii vieţii 
locuitorilor din Zona Metropolitană Iaşi. Proiectul îşi propune să ajute 
la dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere a Municipiului Iaşi 
prin construirea pasajului suprateran Octav Băncilă şi prin 
reabilitarea a 9.180,19 m de străzi urbane, cât şi a 39.641 mp de 

ş

trotuare (Str. Columnei, Str. Toma Cozma, Str. Muşatini, Str. 
Plăieşilor, Str. Petru Poni, Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. 
Tabacului şi Str. Vitejilor).

Unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect este reducerea 
disparităţilor de dezvoltare spaţial-funcţională pe axa nord-sud a 
Municipiului Iaşi, exercitată de calea ferată, ca urmare a asigurării 
conexiunii şi accesibilităţii zonelor rezidenţiale (cartierele Dacia şi 
Alexandru cel Bun) de cele funcţionale din municipiu. În egală 
măsură, alt obiectiv important al proiectului este acela de a creşte 
gradul de siguranţă în trafic, ca urmare a minimizării efectelor 
congestionării urbane (reabilitare străzi urbane, construire pasaj 
suprateran, reabilitare şi modernizare trotuare, amenajări spaţii 
verzi).

În trimestrul III al anului 2012 lucrările sunt în plină derulare. 
Accentul s-a pus până acum pe devierea reţelelor şi pregătirea 
terenului pentru realizarea pasajului şi pe reabilitarea străzilor din 
cadrul proiectului. În perioada următoare, lucrările de reabilitare a 
străzilor vor evolua masiv, apropiindu-se de finalizare pentru cele 
mai multe dintre acestea, urmând să fie demarate lucrările de 
realizare efectivă a pasajului suprateran.
  
Adrian Medeleanu,
Expert, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi



Domeniul de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor 
conexe”

Centrul Cultural - Istoric găzduieşte marea 
majoritate a monumentelor de arhitectură din 
municipiul Bârlad: complexul de clădiri în care 
funcţionează Muzeul „Vasile Pârvan” (obiectiv de 
patrimoniu naţional), Teatrul „Victor Ion 
Popa”(obiectiv de patrimoniu local) şi ”Parcul 
Teatrului”.

Funcţiunea iniţială a complexului de clădiri a fost 
Prefectura judeţului Tutova, construită în anul 1890 
după planurile arhitectului italian Giovanni Baldorossi, 
transformat parţial şi extins în anul 1950 de către 
arhitectul Constantinescu odată cu desfiinţarea 
judeţului Tutova. 
Seismele severe repetate din anii 1977, 1986 şi 1990 
au supus structurile acestui complex de clădiri la 
sarcini orizontale de o intensitate deosebită, care au 
condus la compromiterea puternică a acestora. 
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Reabilitarea Centrului Cultural Istoric 
al Municipiului Bârlad

Clădirea iniţială datată 1890, important monument de 
arhitectură, s-a aflat în pragul prăbuşirii prin 
fragmentarea ei pe întreaga înălţime, cu deplasări de 
până la 5 cm în zona celor mai mari fracturi.
Pentru reabilitarea acestui complex de clădiri, 
Consiliul Judeţean Vaslui a depus pentru finanţare în 
cadrul Programului Phare 2004-2006, proiectul 
”Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului 
Bârlad” care a ajuns pe lista de rezerve a acestui 
Program. 
În conformitate cu HG 811/2006, documentaţia 
tehnico-economică a acestui proiect a fost maturată 
pentru a fi pregătită pentru finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 
(Regio). 

Proiectul ”Reabilitarea Centrului Cultural Istoric al 
Municipiului Bârlad” a fost depus spre finanţare în 
cadrul Regio - Domeniului de intervenţie 5.1 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea 
infrastructurilor conexe” în luna aprilie 2008, contractul 
de finanţare fiind semnat în data de 6 iulie 2009. 

Beneficiar: Judeţul Vaslui
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Inves iia de aproximativ 21 milioane lei, derulată pe 
parcursul a 37 luni a constat în:

1.Lucrări de reabilitare a complexului de clădiri, 
astfel: 
-Lucrări de sistematizare verticală,
-Lucrări exterioare, 
-Lucrări de reabilitare la corpurile: A, B, C, D - recuzită; 
E- turn scenă, F - foyer, G, H - 
magazie decoruri.
-Lucrări la clădirea centralei termice.

2.Achiziţionarea de echipamente şi dotări specifice 
obiectivelor de patrimoniu, astfel:
-Sistem complex de expunere obiecte mărunte; 
-Sistem complex de expunere obiecte medii şi mari; 
-Infochioşc (monitor de tip ”touchscreen”) cu soft inclus; 
-Transportor persoane cu handicap pe platforma 
elevatoare.

3.Reamenajarea peisagistică a ”Parcului Teatrului”
cu o tematică istorică şi culturală pe o suprafaţă de 
14.300 mp în jurul clădirilor în care funcţionează 
muzeul şi teatrul, utilizând acest spaţiu pentru activităţi 
culturale în aer liber.

ţ Implementarea proiectului a generat o serie de beneficii 

prin atragerea unui număr sporit de turişti (creştere cu 

29,8%), îmbunătăţirea calităţii mediului prin reamena-

jarea peisagistică corespunzătoare a Parcului, crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă (109 locuri de muncă 

permanente menţinute şi 20 de locuri de muncă 

temporare create), creşterea accesului la produse 

culturale de calitate a persoanelor provenite din medii 

defavorizate prin costuri reduse pentru accesarea 

acestora şi prin proximitatea cu spaţiile unde se 

realizează actele culturale.

Aflat în circuitul public, Centrul Cultural Istoric al 

Municipiului Bârlad va reprezenta unul din cele mai 

importante obiective de atracţie turistică şi culturală de pe 

harta oraşului Bârlad şi poate deveni un punct de atracţie 

important din cadrul unei oferte turistice regionale, 

integrate. 

Contact:

D-l BEŞLIU MARIAN – manager proiect 

D-na VASILIU CRISTINA, Consiliul Judeţean Vaslui

Str. Ştefan Cel Mare, Nr.79, Vaslui, Judeţul Vaslui, 

Tel.0235/361086; Fax.0235/361091

E-mail:consiliu@consiliu.vaslui.ro



Proiectul de reabilitare a Şcolii cu clasele  I-VIII ,,Emil 
Racoviţă” din Municipiul Oneşti a fost iniţiat de către 
Primăria Municipiului Oneşti, în anul 2007, ca urmare 
a solicitării conducerii unităţii de învăţământ, care a 
sesizat necesitatea reabilitării clădirii, înlocuirea 
dotărilor şi achiziţionarea unor echipamente IT, 
adaptate nevoilor elevilor la acea dată. 

Acceptarea la finanţare şi semnarea contractului de 
finanţare prin Domeniul major de intervenţie 3.4 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă” la începutul anului 2010 au 
prilejuit momente de bucurie pentru beneficiarii 
acestuia. 

Fiind o unitate de învăţământ cu program zilnic, pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare a fost necesară 
evacuarea elevilor într-un spaţiu provizoriu care a fost 
amenajat special în scopul asigurării unor condiţii 
optime desfăşurării actului educaţional, pe o perioadă 
de 20 de luni. 

Investiţia în valoare de peste 3 milioane lei a vizat 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale a 
Şcolii cu clasele I-VIII ,,Emil Racoviţă” şi a constat în 
lucrări de reabilitare a clădirii (1980 mp - corp A), 
achiziţionarea de echipamente IT (73 bucăţi) şi dotări 
specifice infrastructurii de învăţământ (1380 bucăţi). 
Lucrările de reabilitare şi amenajări exterioare au 
constat în:
·   montare acoperiş tip şarpană la clădirea şcolii;
· modernizare grupuri sanitare (înlocuire instalaţii 
sanitare, gresie, faianţă, obiecte sanitare, instalaţii 
electrice, tâmplărie, reparaţii zugrăveli);

Programe de finanţare6

Ş şcoala “EMIL RACOVIŢĂ” din One ti 

·  înlocuire tâmplărie de lemn cu tâmplărie de aluminiu 
cu geam termopan la clădirea şcolii;
·  zugrăveli interioare în sălile de clasă, anexe, holuri, 
casa scării, cancelarie;
·  izolare faţadă cu materiale termoizolante, reparaţii 
faţadă (inclusiv refacere) cu tencuieli decorative;
·  înlocuire instalaţie interioară de încălzire;
·  reparaţii alei în incintă;
· modernizarea terenului de sport prin acoperirea 
acestuia cu o suprafaţă sintetică, rezistentă la 
intemperii (reparaţii la suprafaţa de joc, marcaje, porţi 
handbal, gradene spectatori).

Activitatea de învăţământ a fost reluată începând cu 
luna ianuarie 2012, cei  440 de elevi  şi cele 34 de 
cadre didactice ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Şcolii ,,Emil Racoviţă” beneficiind acum de o şcoală 
ce oferă cele mai bune condiţii de educaţie.  

Reabilitarea acestei şcoli face parte dintr-o acţiune 
mai amplă a Primăriei Municipiului Oneşti care îşi 
propune, în perioada 2009 – 2013 realizarea unor 
lucrări de modernizare şi reabilitare a unui număr de 
alte 4 unităţi de învăţământ, cu sprijinul financiar oferit 
de Regio prin  Domeniul major de intervenţie 3.4 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”.

Contact:
D-l. Victor Neghină, 
Primar Municipiul Oneşti, judeţul Bacău
Sediu: B-dul Oituz, nr. 17
tel. 0234/ 324243, fax 0234/ 313911
www.onesti.ro

Beneficiar: Municipiul Oneşti, Judeţul Bacău
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Măsuri pentru simplificarea procesului de verificare a proiectelor finanţate din 
fonduri structurale şi de coeziune 

Guvernul României a adoptat la 30 mai 2012 o serie de măsuri în vederea simplificării procesului de verificare a cererilor de 
rambursare aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale. 
Efectele acestor măsuri, identificate de Ministerul Afacerilor Europene împreună cu autorităţile de management, vor consta în 
scurtarea duratei procesului de verificare a cererilor de rambursare, în reducerea poverii administrative atât la nivelul 
beneficiarilor, cât şi al structurilor care gestionează fondurile, precum şi în creşterea predictibilităţii activităţii beneficiarilor 
proiectelor.

Conform memorandumului aprobat de guvern, se vor simplifica şi transparentiza solicitările de documente necesare la 
depunerea cererilor de rambursare. În termen de două săptămâni, autorităţile de management vor trebui să avanseze spre 
aprobare Ministerului Afacerilor Europene lista exhaustivă a documentelor justificative pentru cheltuielile declarate de 
beneficiari. Lista va specifica cu claritate documentele care sunt solicitate ca anexă la cererea de rambursare, respectiv cele 
care trebuie păstrate la sediul beneficiarului şi constituie subiect de verificare la faţa locului. O altă măsură constă în eliminarea 
verificării administrative a elementelor de cost cu valoare mai mică de o mie de lei.

Totodată, Ministerul Afacerilor Europene va elabora proceduri simplificate de verificare a achiziţiilor efectuate de către 
beneficiarii privaţi şi le va supune aprobării guvernului. Executivul a decis la 30 mai 2012 modul de implementare a măsurilor cu 
aplicare imediată, pe viitor urmând a fi avute în vedere şi măsuri cu aplicare pe termen mediu: simplificarea conţinutului şi 
documentării verificărilor, extinderea eşantionării în verificări şi modificări instituţionale. De asemenea, se va viza eliminarea 
evidenţelor paralele, redundante, privind proiectele şi utilizarea sistemului unic de management al informaţiilor (SMIS) ca unică 
sursă de informaţii esenţiale despre proiectele realizate din fonduri structurale şi de coeziune.
Autoritatea de Management pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului a transmis o informare prin care anunţa că până la elaborarea procedurii standard privind 
achiziţiile derulate de beneficiarii privaţi, aplicabile tuturor programelor operaţionale, beneficiarii privaţi ai contractelor cu 
finanţare din POR vor respecta întocmai numai prevederile din contractul de finanţare referitoare la achiziţii, în speţă, 
prevederile Anexei VI.

Regio va finanţa lucrări de creştere a eficienţei energetice a blocurilor

În cadrul şedinţei Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, din data de 24 mai 2012, a fost aprobată 
modificarea programului pentru a putea finanţa investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe la nivelul oraşelor din 
România.

Principala modificare a Programului Operaţional Regional o reprezintă introducerea în Axa Prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere a unui nou Domeniu Major de Intervenţie - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a clădirilor de locuit.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a finalizat negocierile cu Comisia Europeană pentru finanţarea, în cadrul actualului 
exerciţiu bugetar, prin Programul Operaţional Regional, a activităţilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuit, iar 
Memorandumul în acest sens a fost aprobat în şedinţa de Guvern din 11 iulie 2012.

Schema de finanţare se va aplica blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada1950-1990, în care 
locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse din municipiile reşedinţă de judeţ (peste 50% dintre familiile – 
proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie de maximum 500 de euro).

Bugetul schemei de finanţare este de 304 milioane euro, din care 150 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), respectiv 154 de milioane de euro rezultă din contribuţia naţională (co-finanţare de la bugetul de stat, 
contribuţia autorităţilor publice locale şi a asociaţiilor de proprietari).

Beneficiarii vor trebui să participe financiar la aceste lucrări printr-o cofinanţare de 40%. Restul fondurilor necesare (60%) pentru 
fiecare lucrare va fi asigurat din bani europeni nerambursabili din FDER şi bugetul de stat. Ratele de cofinanţare ale autorităţilor 
publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi modulate în funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse, după cum 
urmează:
·30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre 
familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 150 de euro;
·20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre 
familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 350 de euro;
·10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre 
familiile - proprietari din clădire au un venit net lunar pe membru de familie sub 500 de euro.

Având în vedere faptul că programul se va închide în anul 2013, schema propusă are un caracter pilot pentru actuala perioadă de 
programare, experienţa acumulată putând fundamenta investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru perioada 
de programare 2014-2020. 

Surse de finanţare8

Ştiri Regio 
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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)

16 proiecte 84,41111,25 139%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

14 proiecte 26,444,50 110%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 100,2566,75 167%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 155,91140,23 248%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 27,9427,76 151%

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

76 proiecte 14,6315,92 221%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 14,0715,92 143%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

45,68105 proiecte45,57 299%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

46 proiecte 18,0342,56 352%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

0
__

Depunere suspendată 
începand cu 
25.08.2011

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor 

732 proiecte 29,1736,52 253%

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

44,4127 proiecte48,15 160%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 

59,739 proiecte63,57 123%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.189 proiecte 620,6197%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2011

_

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

Proiecte REGIO Nord–Est

Nr. proiecte 
contractate

8 proiecte

5 proiecte

46 proiecte

27 proiecte

8 proiecte

31 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

7 proiecte

208 proiecte

12 proiecte

21 proiecte

399 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 19 iulie 2012 

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010
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ZEN - „Reţea de evenimente cu impact zero 
asupra patrimoniului cultural”

Impactul unui eveniment cultural sau muzical poate crea 
dezavantaje economice colective, cum ar fi: trafic, 
congestionarea serviciilor şi a infrastructurilor; poluarea 
fonică, a aerului şi a apei, deteriorarea peisajului cultural şi 
degradarea centrelor istorice.
Astfel, obiectivul ZEN este să identifice o abordare comună 
în gestionarea patrimoniului cultural şi a centrelor istorice, 
cu ocazia evenimentelor sezoniere, pentru a reduce 
impactul lor asupra contextului urban şi pentru a contribui la 
o politica generală “zero-impact”.

Rezultatele proiectului vor fi transferate la nivelul 
decidenţilor politici, prin dezvoltarea unui plan de 
implementare pentru fiecare regiune participantă în proiect 
şi prin asigurarea:
·schimbului de experienţă şi bune practici între parteneri, 
bazat pe know-how-ul individual şi pe experienţele ce vor fi 
analizate în regiunile europene şi transferate către 
parteneri.
·dezvoltarea unei abordări comune la nivel strategic, pentru 
a gestiona efectele şi impactul evenimentelor asupra 
centrelor istorice şi asupra patrimoniului cultural;
·implicarea comunităţilor locale, a părţilor interesate, atât 
actori publici, cât şi privaţi, pentru  a disemina obiectivele 
proiectului şi pentru a-i transforma pe actorii locali în 
participanţi activi în proces;
·diseminarea rezultatelor proiectului.

Parteneriatul ZEN este constituit din 12 organizaţii 
(autorităţi locale şi regionale, universităţi şi centre de 
sprijinire a afacerilor) din 10 state membre ale Uniunii 
Europene (Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Bulgaria, 
Slovenia, Lituania, Letonia, Grecia şi România),  care sunt 
implicate în diferite moduri în organizarea de evenimente şi 
festivaluri şi care sunt deseori responsabile de cofinanţarea 
şi garantarea serviciilor publice. Contribuţiile acestora vor fi 
utile pentru tratarea atât a problemelor comune, cât şi a 
oportunităţilor generate de o viitoare abordare “impact-zero” 
a evenimentelor şi pentru realizarea unei interfeţe cu acele 
comunităţi care reprezintă principalii beneficiari, dar care 
sunt şi cele mai afectate de efectele evenimentelor în 
teritoriile lor. Perioada de implementare a proiectului este de 
33 luni (1 ianuarie 2012 – 30 septembrie 2014), iar bugetul 
total al proiectului este de 1.571.760,40 Euro, din care 
bugetul ADR Nord-Est reprezintă 121.894,40 Euro.

Liliana Baicu,
Expert, Biroul Regional de Informare

În Europa, evenimentele şi festivalurile generează efecte 
pozitive asupra turismului, diversităţii culturale şi a 
economiei locale, dar au, de asemenea, un impact 
semnificativ şi asupra contextului local şi, în general, asupra 
mediului.

Aprobat în cadrul celui de-al 4-lea apel de proiecte al 
Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, 
proiectul ZEN - „Reţea de evenimente cu impact zero 
asupra patrimoniului cultural”, vizează dezvoltarea unei 
metodologii de reducere a impactului evenimentelor şi a 
festivalurilor organizate în centrele istorice, asupra 
patrimoniului cultural, prin schimbul de experienţe relevante 
şi de lecţii învăţate de către parteneri. 

Principala preocupare a proiectului este impactul pe care îl 
au evenimentele sezoniere asupra oraşelor şi centrelor 
istorice, mai ales în ceea ce priveşte mobilitatea, 
transportul, deşeurile şi resursele. Evenimentele muzicale, 
care atrag un număr mare de persoane, atât spectatori, cât 
şi lucrători, şi care presupun transportul şi asamblarea 
echipamentului, pun o presiune importantă pe mediul 
înconjurător – un act veritabil de „consumare a locului”.

Acest fenomen poate genera un rezultat final negativ între 
efectele pozitive ale evenimentului, în ceea ce priveşte 
divertismentul cultural şi beneficiile economice şi efectele 
negative pe care le poate resimţi comunitatea sau oraşul.

În cadrul proiectului de cooperare interregională ASVILOC PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în 
economiile locale şi regionale”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa, au avut loc la 
Viena, în perioada 21-22 iunie 2012, două evenimente care au marcat finalizarea proiectului şi anume:

·Conferinţa Transnaţională, organizată în data de 21 iunie 2012, care a cuprins prezentări privind „Inovarea Tehnologică”, 
„Inovarea bazată pe Cunoaştere” şi „Inovarea Socială”, cu participarea actorilor interesaţi din fiecare regiune parteneră;
·Conferinţa Finală a Proiectului AsviLoc Plus, organizată în data de 22 iunie 2012, care a inclus prezentarea rezultatelor 
proiectului, inclusiv a recomandărilor cuprinse în Memorandum-ul de Adeziune privind viziunea comună şi perspectivele 
creării unui mediu inovativ european, sugestii şi recomandări adresate instituţiilor europene care creionează politica de 
inovare a Uniunii Europene. 

Proiectul AsviLoc Plus la final 



Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a 
organizat în perioada 13 - 15 iunie 2012 la Iaşi, în parteneriat 
cu Institutul Naţional de Inventică Iaşi, a 16-a ediţie a 
manifestării “Inventica 2012″, dedicată promovării activităţii 
de inovare şi transfer tehnologic din Regiunea Nord-Est. 

Evenimentul a cuprins manifestări tematice diverse, dintre 
care amintim:

-Panelul de lucru intitulat „Inovarea în Regiunea Nord-Est - 
rezultate şi perspective pentru perioada 2014-2020”, în data 
de 13 iunie 2012, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Aula „Mihai Eminescu”. 
-Expoziţia intitulată „Salonul Internaţional al Cercetării, 
Inovării şi Transferului Tehnologic”, desfăşurată în perioada 
13-15 iunie 2012, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - 
Sala Paşilor Pierduţi. 

Participanţii au fost reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale, ai universităţilor şi centrelor de cercetare din regiune, 
precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi IMM-uri 
interesate. 

În cadrul atelierului de lucru care s-a desfăşurat în data de 
13 iunie 2012 au fost abordate următoarele teme de interes: 

-Planul Regional de Acţiune în Inovare al Regiunii Nord-Est 
pentru perioada 2014-2020; 
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INOLINK – Conectarea teritoriului 
printr-o reţea de inovare

-Exemple de proiecte implementate de ADR Nord-Est în 
domeniul inovării Proiect „INOLINK - Conectarea teritoriului 
printr-o reţea de inovare”;
-Cultura inovaţională pentru performanţă şi Şcoala Ieşeană 
de Inventică; 
-Strategii de evaluare şi stimulare a performanţei inovative.

Informaţii suplimentare veţi putea găsi pe pagina web a ADR 
Nord-Est (secţiunea inovare) www.adrnordest.ro.

Liliana Baicu,
Expert, Biroul Regional de Informare

La aceste evenimente, ADR Nord-Est a fost reprezentată de 2 persoane din 
cadrul echipei de implementare a proiectului. De asemenea, au participat şi 
reprezentanţii a trei organizaţii din cadrul Laboratorului Regional de Inovare 
Nord-Est, structură care a fost creată în februarie 2010, cu rolul de a defini 
acţiunile pilot implementate deja în cadrul proiectului. Cele 3 organizaţii care 
au dat curs invitaţiei noastre au fost: S.C.Tehnopolis S.R.L. Iaşi, Universitatea 
„Gheorghe Asachi” Iaşi şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, iar 
reprezentanţii acestora au identificat oportunităţi viitoare de colaborare cu 
structuri partenere din Austria şi alte state membre din consorţiul multinaţional 
care a realizat implementarea activităţilor proiectului. 

Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare



Conferinţa anuală “REGIO în Nord-Est: 
rezultate şi perspective de viitor”

Comunicare regională

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est a organizat în 
data de 17 mai 2012, la Piatra Neamţ  Conferinţa anuală 
“REGIO în Nord - Est: rezultate şi perspective de viitor”. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre stadiul implementării 
Programului Operaţional Regional (Regio), performanţele 
înregistrate de Regiunea Nord – Est în implementarea acestuia 
şi au fost prezentate principalele rezultate obţinute prin 
implementarea programului. 

Pe lângă aceste elemente, echipa de conducere a ADR Nord-
Est, reprezentată prin D-l Constantin Apostol, Director General 
şi D-l Gheorghe Harja, Director Direcţia Organism Intermediar 
POR a subliniat, în mod pragmatic, şi aspectele mai dificile ale 
implementării Programului, cu accent pe măsurile de 
îmbunătăţire: „Am ajuns la un anumit nivel în ceea ce priveşte 
contractarea şi partea de plăţi. Numărul proiectelor aflate în 
derulare este semnificativ, e vorba de aproape 400 de proiecte. 
În Regiunea Nord-Est, gradul de contractare a celor 658 de 
milioane de euro nerambursabili de la Uniunea Europeană şi 
Guvernul României este de 94%. Dacă adăugăm şi sumele 
care reprezintă contribuţiile beneficiarilor suma depăşeşte 700 
de milioane de euro. Gradul efectiv de absorbţie este de 33%,”, 
a precizat Constantin Apostol, Director General ADR Nord-Est. 
El a adăugat că este loc şi de mai bine, precizând că: „Există o 
suită întreagă de penalităţi, care pleacă de la avertisment până 
la 25%, în special legate de respectarea procedurilor de  
achiziţii publice. Ele sunt la rândul lor contestate în instanţă şi 
sunt multe cazuri în regiune în care beneficiarii au câştigat şi 
atunci banii trebuie returnaţi. Lucrurile acestea fac să existe 
neconcordanţe între ceea ce ne propunem ca planificare şi 
ceea ce se întâmplă, de fapt, în teritoriu”. 

Participanţii la conferinţă (beneficiari REGIO, firme de 
consultanţă, mass media, dar şi colaboratori ai ADR Nord-
Est din Regiune) au avut ocazia să asiste la expunerea unor 
proiecte finalizate, finanţate prin REGIO, care au contribuit la 
dezvoltarea comunităţilor în care au fost implementate. 

Proiectele, prezentate sub cupola secţiunii “Cum contribuie 
REGIO la dezvoltarea Regiunii”, au fost: Proiectele Polului de 
Creştere Iaşi, descrise de D-na Georgeta Smădu, 
Coordonator Pol de Creştere Iaşi, Reabilitarea Centrului 
Cultural Istoric al Municipiului Bârlad, reprezentat de D-l 
Vasile Mihalachi, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, 
Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moineşti, susţinut de D-l Viorel Ilie, 
Primarul Municipiul Moineşti şi ROCOM - Rolul Hotelului 
Central - concept inovativ în modernizarea infrastructurii 
de turism a judeţului Neamţ, reprezentat de D-l Marius Roca, 
Coordonatorul proiectului. 

În ceea ce priveşte următoarea perioadă de programare, 
reprezentanţii ADR Nord-Est estimează că la sfârşitul anului 
2013 vor fi  gata documentele programatice la nivel de stat şi 
apoi de regiuni şi vor fi cunoscute opţiunile pe care le 
abordează România pentru 2014- 2020. 

Gabriela Bobeanu,
Expert, Biroul Regional de Informare

august 2012

Gabriela Bobeanu
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