
(continuare în pagina 2)

S
e
ri
a
 a

 I
I-

a
, 
n
r.
2
/2

0
1
4
, 
a
n
u
l 
X
I

39

Comisia Europeană a adoptat, în data de 6 august 2014, Acordul de parteneriat cu România, documentul prin 
care este stabilită strategia de utilizare optimă, în întreaga ţară, a fondurilor structurale şi de investiţii europene. 
Acest Acord pregăteşte terenul pentru investirea a 23 de miliarde EUR, sumă care reprezintă totalul finanţărilor 
în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020. De asemenea, România primeşte 8 miliarde EUR pentru 

dezvoltare rurală şi 168 de milioane EUR pentru sectorul pescuitului şi pentru cel maritim.

Comisia Europeană a adoptat 
Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu România

2014 -2020



Editorial  

Editorial

Investiţiile UE îşi propun să atenueze şomajul şi să stimuleze competitivitatea şi creşterea economică prin sprijinul acordat 
inovării, formării profesionale şi învăţământului în oraşe şi în zonele rurale. De asemenea, investiţiile vor promova spiritul 
antreprenorial, vor combate excluziunea socială şi vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele 
sunt utilizate eficient.

Versiunea oficială a Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR) a fost transmisă pe 25 august la Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale. Obiectivul se va realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului 
de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii din România şi a serviciilor. În acest mod, se estimează că regiunile vor cunoaşte o 
dezvoltare sustenabilă, vor putea să gestioneze eficient resursele, să valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului 
tehnologic. 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 are o alocare de 6,7 miliarde de euro (inclusiv rezerva de performanţă), reprezentând 
sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Versiunea oficială a programului poate fi consultată pe site-ul www.inforegio.ro .
   

În etapa următoare, Ministerul Fondurilor Europene, alături de celelalte Autorităţi de Management, lucrează la elaborarea 
Programelor Operaţionale, care, la rândul lor vor fi transmise spre aprobare Comisiei Europene. Finalitatea procesului de 
negociere cu Comisia Europeană va permite transpunerea condiţiilor de finanţare specifice pentru fiecare domeniu în parte, 
în pachete informative complete dedicate potenţialilor beneficiari (ghiduri ale solicitantului).
Acordul de parteneriat, precum şi informaţii actualizate despre stadiul elaborării acestor documente de lucru, pe măsură ce 
vor apărea, pot fi vizualizate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro  .

Programul Operaţional Regional (POR) 2014–2020 
a fost transmis Comisiei Europene

Gabriela Bobeanu,
Expert Birou Regional de Informare

Gabriela Bobeanu,
Expert Birou Regional de Informare

Programul Operaţional Infrastructură Mare                 

Programul Operaţional Regional                              

Programul Operaţional Capital Uman                          

Programul Operaţional Competitivitate                    

Programul Operaţional Capacitate Administrativă         

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică                     

Plăţi directe în agricultură                                              

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală               

Programul Operaţional Pescuit                                     

Facilitatea “Connecting Europe”                                   

Programele de cooperare teritorială                             

9,41 mld. euro

6,7 mld. euro

4,22 mld. euro

1,33 mld. euro

0,55 mld. euro

0,21 mld. euro

10 mld. euro

8 mld. euro

0,17 mld. euro

1,23 mld. euro

0,45 mld. euro

La nivelul celor 11 programe operaţionale, alocările sunt următoarele:

Programul Alocarea financiară pentru perioada 2014-2020



Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice a organizat, în perioada 25 - 27 iunie, în staţiunea Venus (jud. Constanţa), ediţia 2014, a V-a, a 
Forumului Comunicatorilor Regio. 
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Schimb de bune practici la ediţia 2014 a 
Forumului Comunicatorilor Regio

Ediţia din acest an a Forumului a prilejuit o nouă întâlnire a 
comunicatorilor Regio cu mereu surprinzătorul regizor Millo 
Simulov, cel care anul trecut ne-a prezentat primul film 
interactiv din România, "Kiddo”  
o poveste emoţionantă, în care destinul personajelor putea 
fi schimbat în momentele de răscruce chiar de spectator. 
Millo Simulov şi echipa lui au lucrat, însă, şi la o nouă 
producţie interactivă, de data aceasta despre Regio. 
"Călător prin lumea Regio" este un film adevărat, cu 
"poveşti" adevărate despre proiecte finanţate prin Regio şi a 
fost lansat în cadrul acestui Forum. Este un film despre 
speranţe, planuri şi griji, dar în final denotă multă bucurie. 
Este primul film interactiv despre impactul unui program 
operaţional românesc. “Sute de ore de postproducţie, 
nenumărate soluţii creative pentru problemele apărute pe 
parcurs, un montaj de bijutier, un fundal muzical excepţional 
– au apreciat oficialii AM POR. Cu alte cuvinte, un film de 
130 de minute, în care poţi oricând să deschizi o uşă din 
viitor spre trecut, ca să vezi cum ar fi fost dacă n-ar fi fost, 
sau spre «o poveste» din cele 14, din orice domeniu al vieţii: 
«În oraş», «La drum», «Pentru oameni», «În afaceri», «În 
vacanţă» şi altele. Povestea celor 14 proiecte Regio, 
finanţate prin 5 axe prioritare poate fi urmărită şi online, pe 
site-ul http://calatorprinlumearegio.inforegio.ro sau în 
p a g i n a  d e  F a c e b o o k  a  p r o g r a m u l u i  
https://www.facebook.com/inforegio.ro

(http://www.kiddothemovie.ro),

La Forum au fost prezentate membrilor reţelei evoluţia 
programului şi etapele pe care le-a parcurs de la lansare 
până în prezent, stadiul actual al implementării (procentul de 
absorbţie, la 30 mai 2014, era de 52%), precum şi activităţile 
de informare şi publicitate realizate de AM POR: revista 
"Regio" în limbile română şi engleză, articolele publicate în 
presa scrisă, activităţile în mediul online şi la televiziune 
(emisiunea "Beneficiar România"), în care au fost 
promovate 30 de proiecte finanţate prin acest program 
operaţional. 

“Forumul – spunea, în avanpremiera acestui eveniment, 
Luminiţa Zezeanu, şeful AM POR – are ca obiectiv schimbul 
de bune practici între membrii reţelei comunicatorilor Regio, 
aflarea ultimelor informaţii despre stadiul de implementare a 
programului, precum şi despre cele mai eficiente metode, 
instrumente de comunicare şi promovare ce pot fi utilizate 
de membrii reţelei.”

Reprezentanţii agenţiilor de dezvoltare regională şi 
beneficiari din fiecare regiune de dezvoltare au vorbit 
despre proiectele realizate şi despre activităţile de 
promovare. Ca în fiecare an, cele trei ateliere de lucru 
organizate (realizarea materialelor de informare şi 
publicitate, evaluarea acţiunilor de informare şi publicitate şi 
comunicarea prin reţelele sociale) au trezit dezbateri 
aprinse şi idei creative pentru următoarele campanii.

Petru Done 
Membru în Reţeaua Comunicatorilor Regio, Ziarul de Bacău



Cel de al doilea proiect în implementare care vizează 
reabilitarea căii de rulare a tramvaielor este 
”Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de 
creştere”. Contractul de finanţare a fost semnat la data 
de 28.12.2012, bugetul total al proiectului este de 
89.430.416,47 lei, iar termenul de finalizare este 
28.06.2015. În cadrul proiectului calea de rulare a fost 
montată şi s-a asfaltat pe o lungime de cca 1000 m (Bd. 
Nicolae Iorga, între Vama Iaşi şi Ţesătură), montarea 
şinelor fiind în diverse stadii de evoluţie a lucrărilor pe 
încă cca 2000 m (pe bd. Chişinăului, Bd. Metalurgiei şi 
str. Vasile Lupu). Lucrările pentru restul de cca 500 m vor 
fi demarate imediat ce circulaţia tramvaielor va fi 
înlocuită cu autobuze, moment planificat pentru luna 
august. 

Şi lucrările în cadrul proiectului "Dezvoltarea axei de 
transport Est-Vest în Municipiul Iaşi" au evoluat vizibil. 
Au fost finalizate lucrările la arterele din proiect (str. 
Elena Doamna şi Bd. Independenţei), rămânând de 
finalizat zona Pasajului Mihai Eminescu. Se fac paşi 
concreţi şi pentru finalizarea acestui obiectiv. A fost 
încheiat un contract de lucrări suplimentare pentru 
amenajarea pasajului, constructorul acestuia estimând 
că până la finalul lunii august pasajul ar putea fi deschis 
circulaţiei limitate, în situaţia în care lucrările de 
amenajare (finisare) ar putea continua în condiţii de 
trafic. 
Evoluţie semnificativă înregistrează şi proiectul 
”Creşterea accesibilităţii pe zona centrală economică şi 
socială a Polului de Creştere Iaşi”. Cu un buget total de 
9.089.631,58 lei, lucrările proiectului se axează în 
prezent pe reabilitarea zonei din jurul Teatrului Naţional 
(refacerea parcării şi pavarea străzii Agatha Bârsescu), 
astfel încât să se asigure conexiunea cu zona reabilitată 
prin proiectul “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, 
istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” (str. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt şi str. I.C. Brătianu). Dacă nu vor apărea 
situaţii neprevăzute, proiectul are toate şansele să se 
încheie până la termenul asumat – 28.10.2014.
Continuă şi lucrările de execuţie a Pasajului Octav 
Băncilă din cadrul proiectului “Axa de dezvoltare Nord - 
Sud Pasaj "Octav Băncilă". În cadrul proiectului cu un 
buget total de 87.761.583,88 lei, prin montarea 
componentei pasajului care traversează liniile de cale 
ferată, a fost depăşită încă o etapă importantă în evoluţia 
lucrărilor, motiv pentru care se poate spera la 
recuperarea întârzierilor acumulate în realizarea 
acestuia.
Totodată, şi în cadrul altor proiecte din PIDPC, care 
beneficiază de finanţare din POR Axa 1 se înregistrează 
progrese care trebuie menţionate. Pentru proiectul 
”Reabilitare Mânăstirea Golia - etapa II” implementat de 
Consiliul Judeţean Iaşi în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Iaşi, se înregistrează progrese în 
reabilitarea străzilor cuprinse în cadrul proiectului, 
precum şi a stadiului restaurării picturii şi a iconostasului 
Mănăstirii, evoluţii semnificative fiind şi în cazul toaletei 
publice din zona Tg. Cucu. 
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Implementarea proiectelor incluse în lista suport a 
Planului integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi 
înregistrează progrese notabile. Beneficiind de condiţii 
atmosferice prielnice şi de faptul că, prin atenţia 
echipelor de implementare din Primăria Municipiului 
Iaşi, finanţarea lucrărilor este asigurată, constructorii fac 
eforturi mari pentru a recupera întârzierile înregistrate 
anterior în cadrul proiectelor sau pentru a câştiga timp în 
perspectiva unor perioade în care lucrările vor stagna 
(anotimpul ploios sau sezonul rece). 

În acest context, trebuie menţionat că lucrările în cadrul 
proiectului Centrul Tehnologic Regional Iaşi s-au 
încheiat şi au fost recepţionate. Acesta este al doilea 
proiect din lista suport a PIDPC Iaşi, finanţat din 
Programul Operaţional Regional, Axa 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
care se finalizează. Centrul îşi propune să susţină 
dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-
urilor, realizarea mediului necesar transferului 
tehnologic dintre universităţi şi IMM-uri şi să creeze 
premisele derulării unor activităţi de consultanţă 
tehnologică. Suprafaţa utilă a centrului este de cca 4000 
m2, fiind compus din 4 corpuri de clădire, structurat în 
spaţii de birouri pentru cercetare şi transfer tehnologic, 
spaţii pentru aplicaţii practice ale procesului de transfer 
tehnologic, spaţii de tip laborator specializat pentru 
testare, sală de şedinţe, precum şi alte categorii de spaţii 
auxiliare (depozitare, parcări, etc). 

Centrul îşi mai propune să ofere servicii de consultanţă 
şi de închiriere spaţii birouri pentru cercetare şi transfer 
tehnologic, spaţii pentru aplicaţii practice ale firmelor din 
ramurile componente ale domeniilor prioritare de 
dezvoltare al Regiunii Nord-Est, spaţii de tip laborator 
specializat pentru testare. De aceste servicii urmează să 
beneficieze un număr de 16 potenţiali chiriaşi şi alte 
entităţi implicate în activitatea de cercetare–dezvoltare. 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv costurile 
neeligibile) a fost de 18.280.915.92 lei, din care 
6.652.932 lei o reprezintă contribuţia beneficiarului.

Un progres semnificativ s-a înregistrat în cadrul 
proiectelor de reabilitare a infrastructurii de transport – 
linii de tramvai. Astfel, în cadrul proiectului ”Dezvoltare şi 
reabilitare arteră funcţională Sud - Municipiul Iaşi” şina 
este montată şi s-a asfaltat suprafaţa carosabilă pe 
aprox. 50% din lungimea proiectului (sos. Nicolina, între 
Rondul Vechi şi CUG), pentru restul de 50% montarea 
şinei de tramvai şi asfaltarea fiind în diverse stadii: linia 
de tramvai este montată şi a fost turnat stratul de 
rezistenţă din beton pe Şos. Nicolina (cca 25% din 
lungimea proiectului), iar Pasajul Nicolina a fost asfaltat 
pe ambele sensuri de mers pe zona pentru automobile, 
urmând să se înceapă lucrările la linia de tramvai. 
Lucrările în cadrul acestui proiect au un buget total de 
87.638.548,88 lei, iar termenul de finalizare este 
31.07.2015. 

Polul de Creştere Iaşi – proiecte mai aproape de finalizare



În cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea Căminului de pensionari Sf. Parascheva Iaşi” 
se finalizează noul corp al căminului, urmând ca acesta 
să fie ocupat treptat, prin transferul rezidenţilor din 
vechiul corp, care va intra în reabilitare. 

În cadrul proiectului “Sistem de management de trafic în 
Municipiul Iaşi” au fost executate până în prezent lucrări 
la sistemul de canalizaţie, camerete şi automatele de 
dirijare pe şoseaua şi str. Nicolina,  str. Cantemir, zona 
Gării Internaţionale şi foraje pe str. Potiers şi str. Nicolina. 
Au mai intrat în execuţie străzile: Moara de Foc, 
Alexandru cel Bun, Silvestru şi Strap. Silvestru, Nicolae 
Iorga, T. Vladimirescu, Canta, Petru Movilă. S-au finalizat 
sau se lucrează în 40 de intersecţii şi la centrul de control 
trafic care se află în ultima etapă de realizare, urmând să 
se treacă la echiparea acestuia. 

Proiectele “Regenerare urbană zona Lăpuşneanu – 
Piaţa Unirii” şi “Amenajarea plajei din zona Nicolina” se 
află în proces de finalizare a procedurilor de achiziţie, iar 
proiectul “Consolidare şi restaurare imobil în vederea 
înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi” înregistrează o 
recuperare a întârzierilor acumulate în procesul de 
achiziţie, lucrările depăşind cota „0”, trecându-se acum la 
structura de rezistenţă a clădirii aferentă parterului şi 
etajului.

Un alt proiect foarte important pentru Polul de Creştere 
este “Modernizarea şi dezvoltarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi” al cărui beneficiar este Consiliul 
Judeţean Iaşi. Valoarea actuală proiectului este de 
327.861.940,47. Lucrările la noua pistă de decolare s-au 
derulat în ritm foarte susţinut , astfel că, inaugurarea 
primilor 1800 m din pista a avut loc pe data de 21 august 
2014.

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartimentul Coordonator Pol de Creştere Iaşi
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Mănăstirea Dragomirna din judeţul Suceava, a primit 

pe 5 mai 2014, Marele Premiu al Uniunii Europene 

pentru patrimoniul cultural (Premiul Europa Nostra) 

ediţia 2014, la categoria Conservare, precum şi 

Premiul Publicului.

Ridicat la începutul sec. al XVII-lea ca o ctitorie a 

Mitropolitului şi cărturarului Anastasie Crimca, a 

familiei de dregători Stroici şi a domnitorului Miron 

Barnovschi, complexul monastic Dragomirna a fost 

restaurat în mai multe rânduri, ultima dată între anii 

1960-1970, dar frescele nu au fost niciodată incluse în 

lucrările de restaurare. În anul 2009, reprezentanţii 

mănăstirii au solicitat finanţare prin Programul 

Operaţional Regional pentru proiectul „Restaurarea şi 

conservarea patrimoniului cultural şi modernizarea 

infrastructurii conexe la Mănăstirea Dragomirna”. 

Programe de finanţare6

Mănăstirea Dragomirna, restaurată prin REGIO, 

a câştigat premiul european pentru patrimoniul cultural

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 2009-2011 şi a 

avut o valoare de 25,5 milioane de lei, din care 20,1 

milioane de lei fonduri nerambursabile, iar principalul 

obiectiv l-a constituit restaurarea şi conservarea 

picturilor murale care decorează altarul şi naosul 

bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”. 

Frescele au fost curăţate, consolidate şi stabilizate, 

corectându-se intervenţiile anterioare, ceea ce le-a 

readus strălucirea şi aspectul originar, de o valoare 

excepţională.

Într-o perioadă de timp remarcabil de scurtă, lucrările 

s-au desfăşurat în situ, de o echipă de 50 de specialişti 

şi studenţi în domeniul restaurării şi conservării din 

mai multe ţări. 



7Programe de finanţare

Restauratorii au urmărit şi respectat tehnica picturii, 

folosind materiale tradiţionale, reversibile, iar patina 

originală şi starea de spirit a acestor fresce unice din 

secolul al XVII-lea a fost conservată.

În incinta mănăstirii a fost construit un punct de 

informare turistică, mărturie a restaurării unui 

monument care ilustrează iscusinţa şi dragostea de 

frumos a oamenilor de pe aceste meleaguri.

Prin realizarea paginii de web www.manastirea 

dragomirna.ro  disponibilă în limbile română, engleză, 

franceză şi germană, complexul de artă medievală de 

la Dragomirna este promovat la nivel internaţional. 

Cei peste 14.000 de turişti ce vizitează anual 

Mănăstirea Dragomirna beneficiază astăzi de 

vizionarea într-un nou concept a expoziţiei de icoane 

şi a colecţiei muzeale, inclusiv de:

-serviciul informare turistică infochioşc;

-serviciul comercializare obiecte de cult şi artizanale;

-serviciul de informare turistică infoghid;

Mânăstirea Dragomirna, alături de celelalte 

monumente ecumenice din Moldova prezintă, pe 

lângă o deosebită valoare spirituală, şi un însemnat 

potenţial economic ce poate fi valorificat prin 

dezvoltarea turismului cultural.

Gabriela Bobeanu

Expert, Biroul Regional de Informare
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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. Programul Operaţional Regional 2007-2013 a finanţat 
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 28.7 
milioane lei, din care 13.6 milioane lei asistenţă financiară 
nerambursabilă, SC SOLO SRL a finalizat în Leţcani, Iaşi, 
primul parc logistic din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 
Parcul logistic Solo se află pe Drumul European E85, 
principala cale de acces spre Bucureşti şi restul ţării şi în 
imediata apropiere a intersecţiei cu centura Iaşului, astel încât 
nu generează costuri şi formalităţi birocratice pentru acces cu 
maşini de mare tonaj. În apropiere de parc, la 24 de kilometri 
se află graniţa Europei cu Moldova şi, respectiv, cu Ucraina la 
140 de kilometri.

Facilităţile din Parcul Logistic Solo, create prin REGIO, îl 
recomandă atât companiilor româneşti, cât şi celor 
multinaţionale, pentru activităţi logistice, spaţii de producţie, 
depozite, birouri sau locaţie pentru servicii. Parcul  este format 
din 4 hale de câte 2.400 de metri pătraţi, cu câte 5 uşi fiecare, 
din care trei cu rampe şi o înălţime pornind de la 8,95 metri.

Primul parc logistic din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est - construit lângă Iaşi, prin REGIO 

Clădirea de birouri de clasa A, cu o suprafaţă de 2.000 de metri 
pătraţi, pune la dispoziţie companiilor locate aici un restaurant 
cu servire rapidă şi, cu titlu gratuit, săli pentru desfăşurarea 
întâlnirilor. Zona de parcări şi accese de 23.000 de metri 
pătraţi face foarte facil accesul cu TIR-urile, manevrarea şi 
staţionarea acestora. Parcul Logistic Solo este conceput 
pentru a fi modulat, astfel încât o companie poate utiliza între 
300 şi 9.600 de metri pătraţi de hale sau între 21 şi 2.000 de 
metri pătraţi de birouri.

La deschiderea oficială a parcului, 11 companii utilizau deja 
facilităţile de mai sus, generând 800 de locuri de muncă şi un 
grad de ocupare a spaţiului de 85%. Cea mai importantă dintre 
acestea, din punct de vedere al numărului de angajaţi, este 
Lear Corporation, o companie americană poziţionată pe locul 
doi în lume în domeniul său de activitate. Premisele de 
dezvoltare sunt în continuare încurajatoare, estimându-se ca 
într-o perioadă de doi ani, numărul locurilor de muncă din parc 
va ajunge la 1500.

Un plan de ocupare a strucurii de sprijinire a afacerilor foarte 
pragmatic întocmit, bazat pe nevoile investitorilor, o 
poziţionare geografică strategică, menită să asigure 
accesibilitatea la Parc, o atenţie deosebită acordată 
finisajelor, dar şi seviciilor conexe fac din acest proiect unul de 
succes şi un model de bună practică pentru toţi antreprenorii 
din Moldova. 

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare
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Conferinţa îşi propune să aducă împreună decidenţi în politica de clustere, autorităţi publice, instituţii financiare, asociaţii de sprijin şi 
organizaţii de management a clusterelor din Europa pe de o parte, universităţi, institute de cercetare, societăţi comerciale şi membrii 
clusterelor pe de altă parte, pentru a asigura un caracter înalt calitativ dar şi pragmatic evenimentului. 
Obiective
-Poziţionarea strategică a clusterelor pentru atingerea ţintelor Strategiei Europa 2020, ca structuri asociative cu potenţial de catalizare în 
specializarea economiilor regionale
-Trasarea cadrului de referinţă 2014-2020 pentru finanţarea clusterelor
-Identificarea unor soluţii concrete pentru dezvoltarea clusterelor, prin valorificarea structurilor asociative paneuropene dedicate, promovarea 
cooperării de tip B2B şi C2C (cluster to cluster) şi încurajarea parteneriatelor internaţionale.
Accesul la lucrările conferinţei este gratuit în baza formularului de înscriere.
Organizată la finalul proiectului Cluster PoliSEE, proiect strategic finanţat prin Programul de Cooperare Interregională Sud-Est Europa, 
conferinţa oferă posibilitatea prezentării şi promovării  rezultatelor obţinute de către cei 25 de parteneri în domeniul politicilor de clustere prin 
metode de analiză şi evaluare, învăţare mutuală şi strategii de specializare inteligentă.
Eveniment organizat de către ADR Nord-Est, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Clusterelor din România, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Institutul de Prognoză Economică Bucureşti.
Pentru detalii şi înscrieri accesaţi www.events.finantare.ro 

Conferinţa internaţională
Clusterele şi Managementul Cunoaşterii 

pentru Europa 2020
22-23 septembrie 2014

  Centrul de Conferinţe Unirea, Iaşi, România
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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.
Impactul unui eveniment cultural sau muzical poate crea efecte 
negative asupra traficului, serviciilor şi infrastructurilor prin poluare 
fonică, a aerului şi a apei, deteriorarea peisajului cultural şi 
degradarea centrelor istorice. Evenimentele  care atrag un număr 
mare de persoane, atât spectatori, cât şi lucrători, şi care presupun 
transportul şi asamblarea echipamentelor, pun o presiune 
importanta pe mediul înconjurător – un act veritabil de „consumare 
a locului”.

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. Proiectul este 
implementat direct de un consorţiu format din 12 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.
În cadrul consorţiului ZEN, partenerul din România este reprezentat 
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Principala preocupare a proiectului este de a atrage atenţia 
publicului de specialitate şi de a  propune măsuri concrete privind 
reducerea impactului negativ pe care îl au evenimentele sezoniere 
asupra oraşelor şi centrelor istorice, mai ales în ceea ce priveşte 
mobilitatea, transportul, deşeurile şi resursele. 
Pe măsură ce conceptul de dezvoltare durabilă se dezvoltă la nivel 
mondial, faptul că rolul evenimentelor şi festivalurilor  în această 
filozofie încă nu este evaluat şi cercetat  la adevarata valoare 
devine din ce în ce mai evident. Acest lucru se aplică în special 
pentru site-urile de  patrimoniu vulnerabile, care de multe ori 
găzduiesc  evenimente şi festivaluri. Proiectul ZEN îşi propune să 
abordeze această lacună în cunoştinţele noastre prin abordarea 
conceptului  “evenimente cu impact zero asupra obiectivelor de 
patrimoniu cultural”.
Aflat pe ultima sută de metri, proiectul numără o serie de rezultate 
specifice, extrem de importante pentru sectorul evenimentelor de la 
nivel european: 
30 articole de presă; 11.000 broşuri; 4 newslettere, 22 evenimente 
de diseminare; 6.500 pliante; 2 pagini media sociale; 1 website; 1 
modul de training pentru marketing şi comunicare în media socială; 
1 plan de comunicare; 13 evenimente interregionale pentru schimb 
de experienţe, inclusiv întalniri şi vizite de studiu ; 12 politici 
regionale/locale privind reducerea impactului negativ al 
evenimentelor; 11 planuri de implementare; 1 raport de bune 
practici privind evenimentele cu efect zero; 1 raport privind 
recunoaşterea experienţelor partenerilor; 1 document de poziţie 
privind reducerea impactului evenimentelor în centrele istorice;  22 
ateliere cu actorii locali pentru implicarea comunităţilor; 11.000 
ghiduri pentru comunităţile locale.

ZEN - 
Reţea de evenimente 
cu impact zero asupra 
patrimoniului cultural

În perioada 2012-2014, ADR Nord-Est a realizat o analiză 
regională, în scopul inventarierii şi evaluării principalelor 
evenimente culturale şi religioase cu caracter tradiţional, 
organizate de administraţia publică şi companiile private din 
Regiunea Nord-Est a României. În cadrul acestei analize, 
organizaţiile relevante au răspuns solicitării ADR Nord-Est prin 
completarea unui chestionar cu date concrete privind evenimentele 
şi festivalurile de tradiţie organizate de fiecare în parte. Din 
chestionarele transmise, parteneriatul transnaţional al proiectului 
ZEN a selectat din cele peste 100 de evenimente auditate, doar 
câteva dintre ele şi anume acele evenimente considerate modele 
de bună practică. În cadrul acestei etape de cercetare, în luna 
decembrie 2013, un reprezentant al ADR Nord-Est a efectuat vizite 
la sediile organizaţiilor vizate, împreuna cu doi cercetatori din cadrul 
Universităţii Erasmus din Rotterdam, Olanda (organizaţie partener 
în Proiectul ZEN) pentru a intervieva reprezentanţii desemnaţi de 
fiecare instituţie solicitată, în vederea colectării informaţiilor 
necesare ghidului metodologic de organizare a unui eveniment 
sustenabil şi compendiumului de bune practici.

Ghidul metodologic cuprinde un set de indicatori pentru evaluarea 
impactului potenţial şi real al evenimentelor asupra mediului 
înconjurător, societăţii şi economiei la nivel local/regional, precum 
şi paşii necesari în organizarea unui eveniment sustenabil şi un set 
de recomandari necesare stakeholderilor implicaţi în acest 
domeniu. Versiunea finală a acestui ghid în limba engleză este 
comună pentru toate ţările partenere.

Compendiumul de bune practici  cuprinde studii de caz selectate 
din toate judeţele Regiunii  Nord-Est, din care au fost selectate 
acele evenimente care se încadrează prin anumite aspecte în 
tiparul evenimentelor sustenabile ZEN.
Aceste două materiale se regăsesc într-un Manual al 
Evenimentelor Sustenabile ZEN pe care ADR Nord-Est l-a redactat 
cu sprijinul direct al instituţiilor publice şi private din Regiunea Nord-
Est implicate frecvent în organizarea evenimentelor: consilii 
judeţene, primării, centre pentru cultură şi tradiţii, firme private. 
Manualul este disponibil în limba engleza şi în limba  româna în 
format tipărit,  dar şi în format electronic pe site-ul www. 
adrnordest.ro începând cu luna septembrie 2014.

De asemenea, membrii consorţiului ZEN au efectuat o analiză 
globală a legislaţiei în vigoare în ţările partenere privind cadrul 
legislativ ce vizează modul de organizare şi monitorizare a 
evenimentelor în centrele urbane istorice şi culturale. S-a urmarit 
dacă autorităţile publice locale şi centrale sunt preocupate de tema 
sustenabilităţii în organizarea evenimentelor din punct de vedere 
economic, social şi de mediu, dacă se masoară şi monitorizeaza 
anumiţi indicatori prin care pot fi cuantificate efectele acestor 
evenimente. Rezultatul acestei activităţi de cercetare s-a 
concretizat într-un document de poziţie al consorţiului prin care au 
fost identificate un set de recomandari necesare stakeholderilor 
care vor fi implicaţi în viitor în elaborarea de politici, proiecte şi 
activităţi care vizează domeniul organizării evenimentelor.



S-a urmărit astfel redactarea, împreună cu reprezentanţii 
comunităţilor locale şi a actorilor implicaţi în realizarea de 
evenimente de acest tip, a unui document de poziţie care să 
constituie un punct de plecare în elaborarea unei politici 
locale/regionale în domeniul reducerii efectelor negative a 
evenimentelor asupra mediului. 

Recent, ADR Nord-Est a elaborat un Plan de Implementare privind 
asigurarea sustenabilităţii evenimentelor organizate în centrele 
istorice şi urbane din Regiunea Nord-Est Romania. Planul propune 
o politică care defineşte măsurile, paşii şi elementele legislative 
recomandate pentru a fi adoptate de autorităţile publice relevante în 
vederea organizarii de evenimente sustenabile. 
Planul include recomandări politice în programele de politică 
publică principale şi furnizează un set de măsuri prin care 
rezultatele proiectului ZEN să fie aplicate în Regiunea Nord-Est pe 
o perioadă de 2 ani (de la data finalizarii proiectului ZEN, respectiv 

 

30.09.2014). Documentul prevede implicarea continuă a 
stakeholderilor locali prin adoptarea manualului ZEN 
(HANDBOOK) în aceasta regiune, implicarea actorilor privaţi, cum 
ar fi fundaţiile şi organizatorii de evenimente în vederea asigurării 
co-finanţarii iniţiativelor viitoare în acest domeniu.
Toate materialele menţionate anterior pot fi consultate la 
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=zen 
Nu ne rămâne decât să vă invităm să vă alăturaţi demersului nostru 
de a vă implica în procesul de conştientizare a fenomenului şi de 
reducere a impactului negativ al evenimentelor asupra 
patrimoniului cultural, dar şi asupra comunităţii şi economiei locale 
şi mediului înconjurător. 
Participaţi la evenimentul de diseminare al proiectului ZEN care va 
avea loc în data de 18 septembrie 2014 la Piatra Neamţ şi veţi afla 
mai multe informaţii despre Reţeaua ZEN- evenimente cu impact 
zero asupra patrimoniului cultural!

Roxana Pintilescu
Director Centrul Regional de Studii Nord-Est
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Începând cu 1 ianuarie 2014, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est implementează prin Centrul Regional de 
Studii Nord-Est un proiect dedicat dezvoltării resurselor umane 
din sectorul turistic la nivel european. 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Învăţare pe tot 
parcursul vieţii – apel 2013, Acţiunea: Leonardo Da Vinci – 
Transfer de Inovaţie. ADR Nord-Est este liderul acestui proiect, 
implementat în cadrul unui consorţiu partenerial format din 
fundaţii universitare, institute de cercetare, autorităţi regionale, 
asociaţii de turism, furnizori VET, asociaţii de eficienţă 
energetică din România, Austria, Italia, Spania, Olanda şi 
Finlanda. Proiectul va transfera metodologii de învăţare şi 
principii inovative in industria turismului, pentru dezvoltarea de 
abilităţi şi competenţe într-un nou profil ocupaţional ce va fi 
creat în acest sector: Manager Energetic în Turism. 

Necesitatea acestui proiect a fost identificată în Planurile 
Regionale de Acţiune de Turism din regiunile partenerilor 
consorţiului şi în grupurile de lucru pe turism care lucrează din 
anul 2011 la documentele programatice pentru perioada 2014-
2020. A fost subliniată necesitatea unor profesionişti calificaţi, 
care vor proiecta, construi şi administra infrastructuri de turism 
în viitorul apropiat. Ei vor trebui să respecte tema orizontală a 
dezvoltării durabile, prin reducerea emisiilor de carbon cu 
ajutorul energiilor regenerabile, acest lucru ducând la o nouă 
cultură managerială sustenabilă în managementul hotelier la 
nivel mondial (Planul european de economisire a energiei, 
2011).

Pe măsură ce  turismul intern şi internaţional creşte, la fel 
consumul de apă şi energie în destinaţiile turistice. Deşi 
eficienţa energetică este un domeniu major pentru 
îmbunătăţirea sustenabilităţii, este de multe ori o provocare să 
convingi unităţile turistice, hotelurile şi pensiunile de beneficiile 
pe care le pot obţine investind timpul lor limitat şi banii în 
reducerea costurilor cu energia. 

Proiectul urmăreşte formarea unor persoane care să cunoască 
foarte bine, pe de o parte sectorul ospitalităţii, iar pe de altă 
parte mijloacele de creştere a ratei de eficienţă energetică în 
unităţile turistice şi a surselor de energie verde care pot înlocui 
sursele tradiţionale. În ceea ce priveşte reducerea consumului 
energetic în unităţile turistice, prin proiectul nostru dorim să 
informăm beneficiarii de servicii turistice cu privire la tipurile de 
comportament responsabil şi să-i încurajăm să îl adopte nu 
doar în propriile case, ci şi în calitate de turişti.

 

Sondajele ilustrează în mod constant ca în general, clienţii sunt 
mai inclinaţi să aleagă un hotel care nu produce efecte negative 
mediului, iar unii sunt chiar pregătiţi să plătească mai mult 
pentru a li se asigura servicii care nu dăunează mediului.

În Europa, creşterea rapidă a turismului deja pune o presiune 
considerabilă asupra livrărilor de energie electrică şi apă. La 
nivel European exista aproximativ 2.593.000  de întreprinderi în 
industria ospitalităţii din cele 28 de State ale Uniunii Europene 
care au asigurat circa  2.3 milioane locuri de muncă. Una dintre 
problemele cel mai adesea identificate a fost cea a costurilor 
ridicate ale energiei.

În România, costurile de electricitate sunt în jur de patru ori mai 
mari decât media mondială şi pot reprezenta de multe ori 40-50 
% din totalul cheltuielilor de exploatare a unei unităţi turistice. În 
2011, Institutul Naţional de Statistică a identificat în ţara noastră 
1.319 hoteluri, cu 73 mai multe decât în 2010. În total numărul 
de unităţi turistice din România conform EUROSTAT (statistică 
publicată pe 13.06.2013) există 5.113 hoteluri, moteluri, 
pensiuni şi case de oaspeţi. Dacă vorbim în procente, numărul 
de hoteluri şi moteluri a crescut cu 8% în 2011, faţă de 2010, iar 
în 2010 cu 6% faţă de anul anterior, în timp ce în anii pre-criză 
ratele de creştere nu au depăşit 4%. 

Din acest motiv, formarea unor manageri energetici în turism 
care să cunoască metodele de economisire şi sursele de 
energie regenerabilă, care să poată analiza fiecare operator în 
turism în parte pentru a identifica factorii care generează 
ineficienţa economică pentru a dezvolta o strategie 
personalizată de reducere a consumului energetic poate 
conduce cu succes la îmbunătăţirea activităţii economice a 
furnizorilor de cazare.

Proiectul se adresează pe de o parte managerilor şi 
personalului din hoteluri, pensiuni, restaurante, agenţii de 
turism, producători şi furnizori din industria ospitalităţii, dar şi 
profesorilor şi trainerilor din acest domeniu.  

În afară de caracterul inovator al proiectului concretizat în 
crearea unui nou profil ocupaţional şi în produsele educaţionale 
cu valoare adăugată pe care le va obţine (suporturi de curs, o 
platforma e-learning), proiectul va include şi testări pilot, 
precum şi evenimente pentru creşterea gradului de 
conştientizare asupra sustenabilităţii în domeniul turistic.

Roxana Pintilescu
Director Centrul Regional de Studii Nord-Est

ECOTOUR – Management Energetic Eficient 
în Sectorul Turistic



Comunicare regională

Pagina web dedicată Regio Nord-Est www.inforegionordest.ro 

dispune de un modul de proiecte, o aplicaţie interactivă care 

permite afişarea selectivă a informaţiilor privind proiectele 

finanţate. Consultarea listei de proiecte Regio se face cu 

ajutorul hărţilor Google, astfel utilizatorul poate vedea exact 

poziţionarea proiectului pe hartă, poate tipări sau exporta 

rezultatele căutării sau fişa proiectului. 

Se pot obţine diferite statistici în funcţie de criteriile alese: judeţ, 

localitate, axă, măsură, stadiu proiect, categorii proiecte etc. 

Pentru fiecare proiect este disponibilă o galerie de fotografii cu 

imagini reprezentative. Pentru proiectele finalizate este 

disponibil şi un tur virtual – o panoramă 360 a locaţiei 

proiectului – astfel încât informaţia oferită vizitatorului să fie 

completă.

Panorama virtuala este o imagine obţinută din mai multe 

fotografii care dă posibilitatea utilizatorului să vadă spaţiul 

înconjurător la 360 de grade pe orizontală şi 180 de grade 

pe verticală. Utilizatorul poate explora acest spaţiu ca şi 

când ar fi acolo.

În acest context, în perioada 16-27 iunie 2014, ADR Nord-Est a 

efectuat o serie de vizite la proiectele finalizate recent pentru 

colectarea de noi informaţii. Astfel, s-au realizat 53 de noi 

panorame virtuale, numărul total de panorame online pentru 

proiecte Regio ajungând acum la 378. Realizarea panoramelor 

virtuale a început în anul 2011 prin intermediul unei firme 

specializate în acest  gen de activitate, anual realizându-se 

aproximativ 100 de panorame.

Vizitează acum www.proiecte.inforegionordest.ro!

septembrie 2014

Roxana Pintilescu

Gabriela Bobeanu

Cătălin Amarinei

Gabriela Macoveiu

Georgeta Smădu

Gheorghe Harja

Laura Livezeanu

Adrian Medeleanu

Petru Done

Noi panorame virtuale pentru proiectele 
finalizate Regio Nord-Est

Cătălin Amarinei

Expert, Biroul Regional de Informare
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