
Regiunea Nord-Est s-a înregistrat 
pe platforma S3

Cooperare şi parteneriat

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est face eforturi 
pentru elaborarea Strategiei de specializare Inteligentă 
pentru Regiunea Nord-Est. În scopul accesării informaţiilor 
specializate pe parcursul acestui proces, ADR Nord-Est s-a 
înregistrat în luna martie 2013 pe platformã S3.
Platforma S3 este găzduitã de serverele Institutului pentru 
Studii Tehnologice Prospective (ISTP) din Sevilla (Spania) 
care face parte din Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 
Europene. Platforma are o structură ce se compune din 3 
părţi:
-o echipă de management şi cercetare a proiectului (din 
cadrul ISTP);
-o echipă de coordonare care include reprezentanţi din mai 
multe servicii ale Comisiei;
-un grup “în oglindă” compus din academicieni şi experţi de 
elită din domeniul inovării şi dezvoltării regionale şi 
reprezentanţi ai EURADA, ERRIN (Reţeaua de Cercetare şi 
Inovare a Regiunilor Europene), EBN (Reţeaua Centrului 
European de Afaceri şi Inovare), OECD (Organizaţia pentru 
Cooperare Economică şi Dezvoltare), Observatorul 
European al Clusterelor, Alianţa Europeană a Clusterelor.
Platforma S3 (PS3) asigură asistenţã Statelor Membre şi 
regiunilor pentru dezvoltarea, implementarea şi revizuirea 
Strategiilor de Cercetare şi Inovare pentru Specializare 
Inteligentă (RIS3). Înfiinţată în 2011 ca urmare a Comunicării 
Comisiei Europene „Politica Regională – contribuţie la 
creştere inteligentă în Europa 2020”, rolul Platformei S3 este 
de a asigura informaţiile, metodologiile, expertiza şi 
consilierea necesare factorilor decizionali regionali şi 
naţionali, precum şi de a contribui la dezbaterile academice 
centrate în jurul conceptului de specializare inteligentă.
Printre serviciile de care se va bucura Regiunea, în calitate 
de membru al platformei,  se numără furnizarea de materiale 
orientative şi exemple de bunã practicã, organizarea 
sesiunilor de informare pentru factorii decizionali şi 
participarea la conferinţe, asigurarea de programe de 
instruire pentru factorii decizionali, facilitarea realizării de 
recenzii ale strategiilor, participarea în proiecte de cercetare 
de înaltă calitate pentru informare în ceea ce priveşte 
elaborarea unei strategii şi abordarea procesului decizional.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat 

în data de 11 martie 2013, la Bucureşti, Acordul Cadru 

pentru preluarea responsabilităţilor Organismului 

Intermediar pentru POS CCE de la Ministerul Economiei, 

creându-se astfel premisele pentru transferul de atribuţii 

legate de proiectele finanţate în Regiunea Nord-Est în 

cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program. 

> Editorial 2

> Programe de finanţare 3-4-5

>Planificare regională 6-7

> Comunicare regională 8

> Surse de finanţare  9

> Cooperare şi 

parteneriat 10-11-12

(continuare în pagina 2)

aprilie 2013

Roxana Pintilescu

Gabriela Bobeanu

Cătălin Amarinei

Laura Livezeanu

Dan Andone

Gabriela Macoveiu

Georgeta Smădu

Gheorghe Harja

Cristian Zamã

Sorin Grigorescu

Adrian Medeleanu

Cristina Ferman

Liliana Baicu

Ramona Tanasă

ADR Nord-Est a devenit 
OI IMM pentru POS CCE



3

Editorial  

Editorial Programe de finan areţ

După întreruperile datorate perioadei de iarnă au fost reluate 
lucrările în cadrul tuturor proiectelor finanţate prin Programul 
Operaţional Regional, Axa prioritară 1. Cea mai scurtă 
întrerupere s-a înregistrat în cazul Pasajului subteran Mihai 
Eminescu, realizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea axei de 
transport Est - Vest în  Municipiul Iaşi”, la care s-a lucrat 
parţial inclusiv în perioada sezonului rece, când au fost 
executate lucrări de excavaţie. 

Lucrările de modernizare a bulevardului Ştefan cel Mare şi 
Sfânt (proiect “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, 
istorică şi turistică a Municipiului Iaşi”) au fost reluate prin 
plantarea de copaci ornamentali pe porţiunea deja 
reabilitată. Au continuat lucrările de excavare, pregătire şi 
pavare a trotuarelor, bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt şi 
a străzii I.C. Brătianu, precum şi la montarea rigolelor pentru 
apa pluvială. În ansamblu, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt este 
finalizat pe o porţiune de cca 60% şi se estimează ca până la 
finalul lunii mai  să fie închisă total zona de reabilitat pentru a 
se finaliza lucrările de pavare a părţii carosabile.

Continuă şi lucrările de execuţie a Pasajului Octav Băncilă 
din cadrul proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj 
"Octav Băncilă",  prioritatea constructorului fiind realizarea 
stâlpilor de susţinere ai viitorului pasaj şi finalizarea lucrărilor 
de deviere a reţelelor de utilităţi. În vederea demarării 
lucrărilor de realizare a rampei de acces a pasajului, dinspre 
cartierul Alexandru cel Bun, va fi necesară finalizarea unui 
schimb de terenuri pentru deschiderea unei noi căi de acces 
pentru agenţii economici din zonă.

În paralel cu aceste proiecte, se întreprind acţiuni susţinute 
pentru recuperarea întârzierilor apărute la proiectele a căror 
implementare a fost demarată în cursul anilor trecuţi. În 
acest sens, au fost redactate o serie de acte adiţionale de 
prelungire a perioadei de implementare. În acest context, în 
cadrul proiectului “Centrul Tehnologic Regional Iaşi”, au 
continuat lucrările de construcţie la clădirile centrului: sediul 
central şi halele aferente. În cadrul proiectelor “Dezvoltare şi 
reabilitare arteră funcţională Sud - Municipiul Iaşi”, “Sistem 
de management de trafic în Municipiul Iaşi”, “Reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea Căminului de pensionari Sf. 
Parascheva Iaşi” este în curs activitatea de finalizare a 
procedurilor de achiziţie pentru contractele de lucrări, iar în 
cadrul proiectului “Creşterea accesibilităţii spre zona 
centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi” 
se fac ultimele demersuri pentru începerea lucrărilor de  

execuţie, fiind analizată etapizarea acestora astfel încât 
durata de blocare a traficului în zona centrală a oraşului 
(ţinând cont de graficul de implementare a celorlalte 
proiecte) sa fie cât mai scurtă.

Dincolo de proiectele în implementare, Consiliul Judeţean 
Iaşi a făcut eforturi importante pentru finalizarea 
documentaţiei proiectului “Reabilitare Mănăstirea Golia - 
etapa II”. După ce documentaţia acestuia a fost analizată la 
Compartimentul Coordonatorului Polului de Creştere Iaşi şi 
problemele semnalate au fost remediate, documentaţia 
proiectului a fost redepusă pentru finanţare la OI POR Nord-
Est, fiind declarată conformă administrativ şi eligibilă, 
proiectul intrând în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

La fel de importantă este semnarea a încă două contracte de 
finanţare. Mai întâi, în data de 28 decembrie 2012 s-a 
încheiat contractul de finanţare pentru proiectul 
“Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”  
în valoare totală de 89.430.416,47 lei, iar în data de 15 
februarie 2013, a fost semnat şi contractul de finanţare 
pentru proiectul “Consolidare şi restaurare imobil în vederea 
înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi”. Ca şi celelalte amintite 
mai sus, proiectul face parte din lista principală de proiecte a 
Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi şi 
se va implementa într-o perioadă de 24 de luni, din februarie 
2013 până în februarie 2015. Valoarea totală a proiectului 
este de 19.488.616,91 lei, din care va-loarea asistenţei 
nerambursabile este de 18.978.989,37 lei.

Principalele activităţi care se vor desfăşura în proiect privesc 
consolidarea şi restaurarea imobilului situat în Iaşi, str. 
Zmeu, nr 3, în vederea înfiinţării Muzeului Municipal. Vor fi 
efectuate lucrări de consolidare a structurii clădirii, lucrări de 
arhitectură şi finisaje, reabilitarea şi modernizarea 
instalaţiilor electrice, a instalaţiilor sanitare, a instalaţiilor de 
încălzire climatizată şi achiziţionarea şi montarea de dotări 
muzeale specifice.
Până în prezent, beneficiind şi de asistenţa acordată de 
Compartimentul Coordonator Pol de Creştere Iaşi din cadrul 
ADR Nord-Est pentru întocmirea documentaţiilor aferente, 
Primăria Municipiului Iaşi, a semnat 10 contracte pentru 
proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa 1 din totalul de 11 proiecte aflate pe lista 
principală a PIDPC Iaşi, alte cinci proiecte din lista de 
rezervă trecând de faza de evaluare a conformităţii şi 
eligibilităţii.

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartimentul Coordonator Pol de Creştere Iaşi

Principalul obiectiv al Acordului de delegare este stabilirea 
cadrului general de implementare a POS CCE la nivel regional, 
prin prezentarea responsabilităţilor şi atribuţiilor Autorităţii de 
Management (AM), din cadrul Ministerului Economiei şi ale 
Organismului Intermediar (OI) din cadrul Agenţiilor pentru 
Dezvoltare Regională. Acordul a intrat în vigoare la data 
semnării acestuia de către ambele părţi şi acoperă întreaga 
perioadă rămasă de implementare a POS CCE, precum şi o 
perioadă de 5 ani de la data închiderii POS CCE în România, 
astfel cum aceasta este stabilită conform art. 89 din 
Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a preluat, în 
calitate de Organism Intermediar creat pentru POS CCE, 
atribuţii legate de proiectele finanţate sub cupola a 4 operaţiuni 
în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi 
eco-eficient, după cum urmează: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin 
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 
investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea 
standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru 

accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare şi respectiv 
Operaţiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-
urilor.
Principalele atribuţii delegate ADR Nord-Est vizează: 
asigurarea respectării cerinţelor privind informarea şi 
publicitatea programului, asigurarea unui proces de selecţie a 
proiectelor în conformitate cu criteriile aplicabile POS CCE şi 
sprijinirea evaluatorilor independenţi în acest sens, asigurarea 
respectării legislaţiei naţionale şi comunitare relevante pe 
întreaga perioadă de implementare a proiectelor, verificarea  
modului de executare / livrare a lucrărilor / bunurilor şi 
serviciilor şi a cheltuielilor declarate de beneficiari, inclusiv 
respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi 
verificarea respectării de către beneficiari a reglementărilor 
privind managementul financiar, audit şi arhivare.

“Suntem conştienţi de faptul că desemnarea noastră ca 
Organism Intermediar pentru POS CCE, la propunerea 
Comisiei Europene, vine ca o recunoaştere a rezultatelor 
obţinute în implementarea Programului Operaţional Regional, 
precum şi ca o recunoaştere a capacităţii noastre instituţionale, 
iar acest lucru nu face decât să ne responsabilizeze şi mai mult 
pentru că există aşteptări, pe care dorim să le îndeplinim. Ştim 
ca nu va fi uşor, dar, utilizând experienţa din REGIO, sperând 
într-o colaborare cu Autoritatea de Management şi cu 
beneficiarii Programului, fructificând resursa umană bine 
pregătită, avem încredere că vom obţine rezultate 
satisfăcătoare.”, a declarat Dl. Constantin Apostol, Director 
General ADR Nord-Est.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Polul de Creştere Iaşi – 

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale (CIIS) a lansat 

un site naţional dedicat beneficiarilor de proiecte finanţate prin 

Instrumentele Structurale: b.fonduri-ue.ro. Site-ul este dezvoltat pe 

o platformă interactivă dinamică, în cadrul căreia beneficiarii 

fondurilor structurale şi de coeziune au posibilitatea de a-şi 

promova proiectele şi rezultatele, precum şi de a face schimb de 

bune practici. Fiecare beneficiar înscris îşi poate crea propriul profil, 

cu date despre organizaţia sa şi prezentări ale proiectelor în 

derulare sau finalizate.

Cum toate proiectele cu finanţare nerambursabilă impun activităţi 

de publicitate, site-ul vine în întâmpinarea acestor nevoi. Utilizatorii 

care îşi fac profiluri pe site pot să-l folosească pentru a promova 

evenimentele din cadrul proiectelor, pentru a anunţa şi prezenta 

cursurile şi seminariile organizate sau pentru a publica anunţurile şi 

documentele aferente procedurilor de achiziţie publică.

b.fonduri-ue.ro - site destinat 

beneficiarilor de instrumente structurale

Site-ul conţine mai multe resurse utile pentru beneficiari: lista 

autorităţilor care oferă finanţare, secţiune de ABC fonduri 

structurale (concepte, condiţii de eligibilitate, documente necesare 

pentru accesarea fondurilor), legături către instituţiile europene, 

naţionale şi locale, legislaţie, un glosar de termeni, documente de 

sinteză, strategii, studii, evaluări, rapoarte anuale şi, nu în ultimul 

rând, informaţii utile beneficiarilor în elaborarea şi implementarea 

proiectelor.

Site-ul poate fi accesat atât de beneficiari, cât şi de persoanele 

interesate de proiectele finanţate prin intermediul instrumentelor 

structurale, la următoarea adresa: http://b.fonduri-ue.ro.

Sursa: CIIS

Stadiul implementării proiectelor Regio



În situaţii de urgenţă ca accidentele rutiere, calamităţi, 

contaminări industriale, timpul necesar intervenţiei poate 

face diferenţa în numărul de vieţi salvate. 

Descarcerarea, decontaminarea şi evacuarea rapidă 

sunt esenţiale în astfel de situaţii. REGIO susţine 

atingerea obiectivelor strategice ale domeniului 

situaţiilor de urgenţă prin investiţii în achiziţionarea de 

echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea bazelor 

operaţionale regionale care vor înlesni intervenţii 

integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru 

îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în 

funcţie de specificul diferitelor zone  (expuse 

cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii). 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 

formată din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava şi Vaslui, a finalizat în anul 2012 cel de-al doilea 

proiect care vizează achizitionarea de echipamente 

specifice pentru îmbunătătirea sistemului de interventie 

în situatii de urgentă, beneficiind de asistenţă financiară 

nerambursabilă prin Regio în valoare de aproximativ 25 

milioane lei. Prin proiect au fost achizitionate 6 

ambulante de reanimare, 24 de ambulante de prim-

ajutor, 10 autospeciale complexe de interventie, 

descarcerare si acordarea asistentei medicale de 

urgentă si 10 autospeciale pentru lucrul cu apă si spumă. 

Printr-o documentatie de atribuire riguroasă, beneficiarul 

a reusit să achizitioneze autospeciale ambulante 

performante, în topul echipamentelor de gen la nivel 

national, care asigură securitatea personalului medical si 
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Serviciile SMURD – 
Mai aproape de tine

a pacientilor, rapiditate în interventie si dotarea cu 

dispozitive medicale de ultimă generatie. Conform 

monitorizării realizate de către ADI EURONEST, această 

investiţie a contribuit la reducerea timpului mediu de 

răspuns cu aproximativ 5 minute în mediul urban şi cu 

peste 15 minute în rural. De asemenea, timpul mediu de 

intervenţie s-a redus cu aproximativ 13 minute. 

Acest proiect vine în complementaritatea unei investitii 

Regio similare, realizate de ADI EURONEST în perioada 

2009-2011, prin care s-au achizitionat 48 de 

autospeciale pentru interventii în situatii de urgentă, 

printre care si un centru mobil de comandă si control. 

Cea de-a treia etapă de investitii, este transpusă într-un 

proiect aflat în implementare începând cu februarie 2013 

si va consta în achizitionarea a sase autospeciale pentru 

interventie si salvare la înăltime ce pot fi integrate atât în 

sistemul SMURD (Serviciul Mobil de Urgentă, 

Reanimare si Descarcerare), cât si pentru actiuni de 

stingere a incendiilor si salvare de persoane în alte tipuri 

de situatii de urgentă (inundatii, prăbusiri de clădiri, etc.). 

Îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente performante 

pentru interventii în situatii de urgentă va conduce la 

creşterea gradului de siguranţă a populaţiei din 

Regiunea Nord – Est (peste 3,6 milioane locuitori) şi la 

primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp cât 

mai scurt.

Cristina Ferman

Şef Birou, Biroul Regional de Informare



În ultimii ani Uniunea Europeană şi Statele sale Membre 
au luat măsuri importante de răspuns la provocările 
ridicate de criza economică şi financiară. Consiliul 
European, reunit la Bruxelles în perioada 7-8 februarie 
2013, a reiterat faptul că bugetul european pentru 
următorul cadru financiar multianual trebuie să fie un 
catalizator pentru creştere şi locuri de muncă în întreaga 
Europă, în special prin stimularea investiţiilor productive 
şi de capital uman. 

În viitorul cadru financiar multianual, cheltuielile vor 
trebui mobilizate pentru a susţine creşterea economică, 
ocuparea forţei de muncă, competitivitatea şi 
convergenţa, în acord cu Strategia Europa 2020.
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În acelaşi timp, odată consolidată disciplina fiscală în 
Europa, este esenţial ca viitorul cadru financiar 
multianual să reflecte eforturile depuse de Statele 
Membre pentru a aduce deficitul şi datoriile pe o 
traiectorie mai sustenabilă. Valoarea fiecărui euro cheltuit 
trebuie să fie examinată cu atenţie, asigurându-se că 
valoarea adăugată europeană şi calitatea de a cheltui în 
viitorul cadru financiar multianual sunt îmbunătăţite şi prin 
gruparea resurselor, acţionând ca un catalizator şi 
contribuind astfel la atingerea obiectivelor politicii 
comune în domeniile convenite, într-un mod mai eficient 
şi mai rapid şi la reducerea cheltuielilor naţionale. 
Politicile UE trebuie să fie în concordanţă cu principiile 
subsidiarităţii, proporţionalităţii şi solidarităţii, precum şi 
să ofere o valoare adăugată reală. 

Nord-Est şi Studiul privind dezvoltarea urbană în 

Regiunea Nord-Est;

Întâlniri de lucru cu reprezentanţii mediului de afaceri din 

Regiunea Nord-Est pentru identificarea nevoilor 

existente şi oportunităţilor de dezvoltare viitoare.  Au fost 

vizaţi şase agenţi economici, reprezentativi la nivel 

regional: S.C. Arcelor Mittal S.A. Roman, S.C. Aerostar 

S.A., S.C. Agricola S.A., S.C. Antibiotice S.A., S.C. Apa 

Vital S.A., S.C. EON Moldova Distribuţie S.A.;

Întâlniri de lucru cu reprezentanţii administraţiei publice 

locale din Consiliile Judeţene şi primăriile din municipiile 

reşedinţă de judeţ dedicate realizării listei indicative de 

proiecte strategice pentru perioada de programare 

2014-2020.

Toate documentele realizate până în prezent sunt 

postate pe pagina web a agenţiei www.adrnordest.ro, 

secţiunea Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2014–2020.

Vã adresăm invitaţia de a ne transmite în continuare 

propunerile, comentariile şi observaţiile dumneavoastră 

pe marginea acestor documente pe adresele de e-mail: 

Sorin Grigorescu

Şef Birou, Biroul Planificare, Programare şi Monitorizare       

În conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea 

regională în România 315/2004 şi a Metodologiei privind 

planificarea dezvoltării regionale 2014-2020 (document 

întocmit de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice ce stabileşte conţinutul cadru şi 

calendarul de elaborare a planurilor de dezvoltare 

regională), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est realizează într-un larg cadru partenerial Planul de 

Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Est  pentru perioada 

de programare 2014-2020.

În perioada noiembrie 2012 – februarie 2013 au 

continuat activităţile de realizare a secţiunilor Planului de 

Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, respectiv 

analiza economico-socială, analizele SWOT şi 

versiunea de lucru a strategiei de dezvoltare regională. 

Materialele menţionate au fost transmise în luna 

februarie Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi postate pe pagina de internet a 

ADR Nord-Est.

În cadrul procesului de elaborare au fost culese 

propunerile, observaţiile, comentariile formulate de 

partenerii regionali cu ocazia următoarelor întâlniri 

parteneriale:

Sesiuni de diseminare în cadrul celor şase grupuri de 

lucru subregionale a rezultatelor celor două studii care 

fundamentează PDR Nord-Est 2014-2020, respectiv 

Studiul privind disparităţile intraregionale în Regiunea 

Bugetul UE 2014-2020 
o (ne)cunoscută?

Propunerea Consiliului European este ca Resursele pentru coeziune (325,15 miliarde Euro) 
să fie distribuite după cum urmează:

Regiunile mai slab dezvoltate

Regiunile de tranziţie

Regiunile mai dezvoltate

Regiuni eligibile pentru Fondul de Coeziune

Regiunile ultraperiferice şi slab populate

Cele  8,94 miliarde Euro pe  
Interreg vor fi distribuite după cum urmează:
-Cooperare transfrontalieră la frontierele 
NUTS de nivel 3 şi maritime, separate, 
cu o lungime de maxim 150 km
-Cooperare transnaţională
-Cooperare transregională

<75% decât media 
PIB-ului european

<90% şi >75% 
decât media 
PIB-ului european

>90% decât media 
PIB-ului european

< 90% VNB

Valoare alocare

164,27 miliarde Euro

31,67 miliarde Euro

49,49 miliarde Euro

66,36  miliarde Euro

buget suplimentar de 1,38 miliarde Euro 
(calculat pe baza a 30 EUR / locuitor / an)

-6,62 miliarde Euro

-1,82  miliarde Euro
-500 milioane Euro

Tipul regiunii Nivel PIB

NB: 330 de milioane Euro vor fi alocate pentru acţiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile.

Ca element de noutate, este de aşteptat ca introducerea “regiunilor de tranziţie” să aibă un impact pozitiv şi sã 
asigure o relaţie mai strânsă între politica de coeziune, Strategia Europa 2020 şi politica bugetară. 

Subliniem că acestea sunt doar propunerile Consiliului European, iar parcursul bugetului UE 2014-2020 în Instituţiile 
Europene, precum şi dezbaterile generate de acesta merită urmărite în continuare.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 
2014-2020 - Stadiu

CEB-ELENA se adresează autorităţilor publice, naţionale, 

regionale şi locale precum şi organismelor publice, prin 

acordarea de subvenţii pentru obţinerea asistenţei tehnice de 

care au nevoie pentru a pregăti şi implementa proiecte, cum ar 

fi renovarea locuinţelor, a şcolilor, a spitalelor, investiţiile în 

reţele termice publice sau îmbunătăţirea eficienţei energetice 

a tramvaielor şi a autobuzelor.

CEB-ELENA finanţează până la 90% din costurile generate 

de studiile de fezabilitate, de auditurile energetice, 

procedurile de licitaţii sau de existenţa echipei responsabile 

cu pregătirea şi implementarea unor astfel de proiecte.

Pentru a oferi mai multe informatii, precum si răspunsuri la 

eventuale întrebări din partea potenţialilor beneficiari, 

Covenant of Mayors (Pactul Primarilor) si FEDARENE 

(Federatia Europeană a Agentiilor si Regiunilor pentru Energie 

si Mediu) au organizat un seminar online pe 30 aprilie, în 

colaborare cu CoE DB

Mai multe detalii despre această facilitate vor fi publicate pe 

Ramona Tanasă

Expert, Biroul Cooperare Externă

CEB-ELENA – Facilitate de grant

adrnordest@adrnordest.ro;  sgrigorescu@adrnordest.ro.

site-urile organizatorilor: www.eumayors.eu şi www.fedarene.org. 
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Comunicatorii Regio s-au reunit la Piatra Neamţ

Surse de finanţare 9

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)

18 proiecte 110,660111,25 167%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

20 proiecte 35,0644,50 150%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 112,8766,75 165%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 161,41140,23 253%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 31,2227,76 154%

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

76 proiecte 16,0815,92 226%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 18,0815,92 149%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

45,27105 proiecte45,57 303%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

52 proiecte 18,9142,56 422%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 34,2636,52 275%

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

45,0327 proiecte48,15 163%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 

52,1939 proiecte63,57 125%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.203 proiecte 681211%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

10 proiecte

11 proiecte

50 proiecte

28 proiecte

9 proiecte

34 proiecte

3 proiecte

16 proiecte

10 proiecte

238 proiecte

12 proiecte

22 proiecte

443 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 25 aprilie 2013

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010

Comunicatorii REGIO din Nord-Est-ul României s-au 
întâlnit joi, 21 martie 2013, la Piatra Neamt pentru un schimb 
de experientă între membrii retelei privind activitatea de 
comunicare începând din 2009, dar si pentru a crea 
premisele unei comunicări eficiente în perioada 2013-2015, 
bazată pe rezultatele obtinute prin implementarea 
Programului Operational Regional.

80 de participanţi din toate cele sase judete ale Regiunii au 
răspuns invitatiei Agentiei pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est. În cuvântul său introductiv, Dl Constantin Apostol 
– Director General ADR Nord-Est a subliniat că: 
“Rezultatele bune obtinute în Regiunea Nord-Est prin 
implementarea REGIO se datorează unui parteneriat corect 
între Autoritatea de Management, Organismul Intermediar 
si beneficiari, bazat în primul rând pe o comunicare 
eficienta. De curând, aceste rezultate, precum si 
recunoasterea capacitatii noastre institutionale, au condus 
la desemnarea ADR ca Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitătii Economice. Pe lângă acest nou 
rol, preocuparea noastră se îndreaptă în mod firesc si spre 
pregătirea perioadei de programare 2014-2020, pentru 
conturarea căreia ne bazăm în continuare pe o atitudine 
participativă din partea dumneavoastră”. Dl Cristian Zamă, 
Director Adjunct al Organismului Intermediar POR a oferit 
audientei câteva statistici relevante pentru implementarea 
Programului în regiunea noastră: 1202 de proiecte depuse, 
489 de contracte semnate cu beneficiarii, din care 222 de 
proiecte au fost finalizate.  

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene, reprezentat prin Dl 
Mihai Tcaciuc, a expus o sinteză a principalelor măsuri de 
informare realizate pentru promovarea Instrumentelor 
Structurale în România, iar Dna Gabriela Macoveiu, 
Director Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor 
în cadrul ADR Nord-Est si coordonator al reţelei 
comunicatorilor REGIO, a evidentiat eforturile de 
promovare a Programului în Regiunea Nord-Est începând 
din 2007 prin mijloace precum: asigurarea functiei de help-
desk, organizarea de evenimente, campanii de promovare 
media, on-line si outdoor, administrarea site-ului 
www.inforegionordest.ro si editarea materialelor de 
informare si promovare. “Comunicarea pentru REGIO este 
vie, adaptându-se în permanentă atât nevoilor de informare 
ale beneficiarilor, cât si ale publicului larg” a declarat Dna 
Macoveiu. 

Având în vedere specificul evenimentului, întâlnirea a fost 
completată în mod pragmatic cu două ateliere de lucru 
tematice: „Promovarea on-line şi social media”, moderat de 
Dna lector dr. Patricia Bertea, Universitatea AL. I. Cuza Iaşi 
şi „Cum lucrăm cu jurnaliştii”, moderat de Dna Asis. Univ. drd 
Violeta Cincu, Universitatea AL. I. Cuza Iaşi şi Coordonator 
staţie Radio Nord – Est Iaşi. 
Evenimentul a căpătat şi un caracter festiv prin decernarea 
premiilor concursului “Regiunea Nord – Est - prin prisma 
comunicatorilor Regio”. Prin acest concurs,  desfăşurat în 
perioada 11 februarie-11 martie 2013, organizatorii şi-au 
propus să recunoască şi să premieze contribuţia 
comunicatorilor REGIO la notorietatea şi succesul 
Programului Operaţional Regional în Regiunea  Nord-Est, 
iar cele 99 de aplicaţii care au concurat au dat măsura 
interesului comunicatorilor REGIO pentru acest demers.

Premiile şi felicitările au fost acordate de Dl Constantin 
Apostol, Director General ADR Nord-Est, după cum 
urmează: 

I. Categoria „Publicaţii tipărite Regio”
1.Premiul I: Consiliul Judeţean Suceava, Broşura “Pelerin în 
Bucovina”
2.Premiul II: Consiliul Judeţean Vaslui, Pliant „Reabilitare 
DJ 244B Creţeştii de Sus - Murgeni”
3.Premiul III.1: Primăria Municipiului Suceava, „Pliant 
promovare proiect “Centru pentru susţinerea tradiţiilor 
bucovinene”
Premiul III.2: “Primăria Municipiului Huşi, Broşura 
promovare, Huşi”
Premiul III.3: Primăria Oraşului Târgu Neamţ, “Ghid turistic 
Târgu Neamţ”
II. Categoria „Instrumente de promovare online Regio”
1.Premiul I: Municipiul Piatra Neamţ, Pagina web „Turist în 
Piatra Neamţ”
2.Premiul II: Municipiul Moineşti, Pagina web dedicată 
proiectului „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii 
în zona de acţiune a Municipiului Moineşti prin 
achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui 
centru de supraveghere”
III. Categoria „Fotografii Regio”
1.Premiul I: ADI Euronest, Fotografie realizată pe data de 13 
septembrie – Ziua Pompierilor din România.
2.Premiul II: Municipiul Fălticeni, Fotografie exterior Muzeul 
de Artă „Ion Irimescu”

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare



Proiectul ZEN „Reţea de evenimente cu impact zero asupra 
patrimoniului cultural” a fost aprobat în cadrul celui de-al 4-lea 
apel de proiecte al Programului de Cooperare Interregională 
INTERREG IVC. Obiectivul principal este 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. 

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni (1 
ianuarie 2012 – 30 septembrie 2014). Parteneriatul ZEN este 
constituit din 12 reprezentanţi (autorităţi publice 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),  implicate în organizarea de evenimente şi 
festivaluri, deseori responsabile de cofinanţarea şi garantarea 
serviciilor publice. Contribuţiile acestor organizaţii 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. 
În cadrul activităţilor proiectului, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a realizat, în anul 2012, o analiză 
regională, în scopul inventarierii principalelor evenimente 
culturale şi religioase cu caracter tradiţional, organizate de 
administraţia publică din regiune.

În urma unei analize riguroase realizată în cadrul 
parteneriatului proiectului, au fost selectate două exemple de 
bună practică din regiunea noastră, respectiv:
-Evenimentul „Zilele Oraşului Iaşi” organizat anual, în aceeaşi 
perioadă cu  Hramul Sf. Cuvioase Paraschiva;
-Festivalul „Vacanţe Muzicale” organizat, în fiecare an, în 
Municipiul Piatra Neamţ.

Cooperare şi parteneriat 1110 Cooperare şi parteneriat

Autorităţile publice responsabile de organizarea acestor două 
evenimente au răspuns afirmativ solicitării noastre de a ne 
furniza informaţii detaliate privind istoricul derulării acestora şi 
impactul asupra mediului, prin completarea unui chestionar de 
evaluare complex, realizat de către Universitatea East 
London's Royal Docks Business School.
În perioada următoare, partenerii din cadrul proiectului vor 
sintetiza toate studiile de caz furnizate de membrii 
parteneriatului şi va fi realizat un raport final. De asemenea, 
studiile de caz selectate vor fi diseminate la nivel european, 
prin diverse metode de promovare ale proiectului: website, 
broşuri, pliante, etc. Informaţii suplimentare puteţi găsi la 
adresele web: http://www.adrnordest.ro/index.php?page=zen 
si www.zen-project.eu. 

Liliana Baicu
Expert, Biroul Dezvoltarea Afacerilor

Cum facem achiziţiile publice 
eficiente energetic?
ADR Nord-Est a iniţiat la nivel regional activităţi pentru stimularea 
integrării criteriilor de eficienţă energetică în achiziţiile publice de la 
nivel local prin organizarea, în perioada 18-19 martie 2013 la Piatra 
Neamţ, a 2 sesiuni de instruire în acest domeniu. 

Pachetul de instruire a fost dedicat consolidării competenţelor 
sectorului public în domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic şi 
a prezentat aspectele referitoare la cadrul de reglementare şi 
implementare şi principiile ce guvernează această abordare în cadrul 
achiziţiilor publice, precum şi modalitatea de utilizare a criteriilor 
privind eficienţa energetică în documentaţiile de atribuire. 
Sesiunile, la care au participat un număr de 76 de persoane 
responsabile cu întocmirea procedurilor de achiziţii publice din cadrul 
autorităţilor publice de la nivel local şi regional, s-au concentrat, în 
principal, asupra grupurilor prioritare de produse/servicii/lucrări: 
echipamente TIC şi biroticã şi iluminat. Participanţii au beneficiat de 
un nivel ridicat de transfer al cunoştinţelor, întrucât instruirile au avut 
un pronunţat caracter practic prin prezentarea unor situaţii concrete 
(exerciţii şi studii de caz) şi a unui instrument pentru calculul ciclului 
de viaţã al produsului (LCC).

În continuare, ADR Nord-Est va elabora şi publica un Ghid privind 
Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi va derula un set de activităţi 
similare şi cu reprezentanţii mediului privat. 
Aceste iniţiative sunt circumscrise atingerii obiectivelor proiectului 
EFFECT, proiect care se desfăşoară în perioada 2012-2014 şi este 
implementat de ADR Nord-Est în parteneriat cu agenţii de dezvoltare 
regională şi de inovare, agenţii de energie, institute de cercetare, 
autorităţi locale şi camere de comerţ din 8 ţări din SE-ul Europei. 

Motivate de impactul pe care achizitiile publice îl au asupra PIB-ului 
Uniunii Europene, eforturile partenerilor urmăresc inovarea acestor 
proceduri în sensul valorificãrii criteriilor de eficienţă energetică 
pentru a conduce la atingerea ţintelor strategice privind energia, 
definite la nivel european. 
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa: www.effectproject.eu şi 
www.adrnordest.ro.

Ramona Tanasă
Expert, Biroul Cooperare Externă

ZEN - „Reţea de evenimente cu impact zero 
asupra patrimoniului cultural”

În perioada 18-22 martie 2013, Ministerul Educaţiei din 
Flandra, Belgia a organizat în Bruxelles şi Anvers o vizită de 
studiu cu tema “Inovare, industrie şi educaţie în perspectiva 
regională”. 

Tema acestui stagiu a constat în identificarea modalităţilor de 
cooperare între actorii relevanţi în domeniul educaţiei şi 
companiile industriale pentru pregătirea resurselor umane în 
concordanţã cu cerinţele şi nevoile de pe piaţa muncii.

Obiectivul acestei vizite de studiu a fost generarea unui schimb 
de experienţe şi bune practici între ministerul de resort din Belgia 
şi ţãrile participante în proiect: Turcia, Germania, România, 
Lituania, Letonia, Suedia, Ungaria, Franţa şi Polonia. 

Din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 
cadrul acestei acţiuni a participat Dna Roxana Pintilescu, în 
calitate de Manager al Centrului Regional de Studii, în vederea 
pregătirii premiselor pentru lansarea în România a unei noi 
categorii de cursuri dedicate managerilor care activează în  
domeniul clusterelor, incubatoarelor de afaceri, centrelor 
tehnologice.
Participarea a fost aprobată şi finanţată ca bursă individuală în 
cadrul programului Vizite de Studiu – Activitatea Cheie 1.1 2012, 
Programul de „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, gestionat de 
ANPCDEFP România.

Roxana Pintilescu
Manager Centrul Regional de Studii Nord-Est

Standul României pe locul 7 la ITB Berlin

În calitate de partener în cadrul proiectului RECULTIVATUR, 
finanţat prin Programul Sud-Est-ul Europei, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est a reprezentat Regiunea Nord-
Est a României la două dintre cele mai mari târguri 
internaţionale de turism şi anume:

FITUR Madrid, ce s-a desfăşurat în perioada 30 Ianuarie - 03 
Februarie 2013, a fost structurat astfel : primele 3 zile  au fost 
dedicate profesioniştilor în turism, tour operatorilor şi 
expozanţilor, iar următoarele 2 zile au fost dedicate publicului 
larg, ambele categorii totalizând peste 116.000 vizitatori, în 
creştere cu 1.3% faţă de anul 2012, iar numărul de expozanţi a 
fost de 8.769, din 167 de ţări şi regiuni, reunind sub un singur 
acoperiş toate tipurile de turism.

ITB Berlin s-a desfăşurat în perioada  6 - 10 Martie 2013. Târgul 
a avut aceeaşi structurã de desfăşurare, aici participând 10.086 
expozanţi din 188 de ţări. În total 110.000 de persoane au vizitat 
târgul de la Berlin, din care 43% au fost  cetăţeni străini. În plus, 
Târgul ITB a beneficiat de participarea a nu mai puţin de 6.000 
de jurnalişti acreditaţi din 80 de ţări şi 98 de delegaţii străine 
însumând 77 de ambasadori şi 100 de miniştri şi secretari   

de stat în turism de pe întreg mapamondul crescând astfel 
impactul acestui târg la nivel mondial prin prisma valorii 
contractelor încheiate în cadrul Bursei de Turism şi a 
evenimentelor de prezentare a produselor turistice cu vânzare 
prin intermediul unor tehnici noi de networking şi B2B.

În cadrul Târgului ITB, standul României a ocupat locul 7 în 
Categoria Standurilor din Europa, cotaţie efectuată de Cologne 
Business School. În calcularea punctajului  au fost evaluate 
amenajarea standului, informaţia conţinută în broşuri şi pliante, 
calitatea serviciilor, ospitalitatea persoanelor de la stand cât şi 
efectele speciale utilizate în cadrul standului.

Standul României a găzduit meşteri populari români ce au 
realizat icoane, pe lemn şi piatră, a întreţinut ateliere de 
încondeiat ouă, a prezentat obiceiul mărţiţorului tuturor celor ce 
au avut curiozitatea de a întreba şi a servit vizitatorii cu produse 
tradiţionale româneşti ceea ce s-a dovedit a fi un real succes în 
rândul vizitatorilor.

Dan Andone,
Expert, Centrul Regional de Studii Nord-Est

Centrul Regional de Studii Nord-Est 
prezent la întâlnirea factorilor de decizie din domeniul educaţiei 
şi formării profesionale din Belgia

Vizită de lucru la Centrul de Formare Profesională VET 
al FABRICOM – Anvers


