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În cadrul manifestărilor incluse sub egida Open Days 2014 „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor”, ediția a XII-a, 
Bruxelles, în perioada 7-8 octombrie 2014, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au organizat și au 
participat la o serie de evenimente în cadrul unei misiuni economice a Consiliului Județean Iași și în cadrul proiectului 
ClusterPoliSEE, care este derulat de către ADR Nord-Est, în parteneriat cu alte 23 organizații din 11 state europene, din luna mai 
2012. Activitățile organizate au fost:

Atelierul de lucru transnațional  „Politici de clustere inteligente promovate în Sud-Estul Europei”, din data de 7 octombrie 
2014, la Hotel Le Chatelain, Bruxelles.

La acest seminar au participat reprezentanții tuturor partenerilor din cadrul proiectului și ai unor rețele europene dedicate 
clusterelor (dl.John Edwards - Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare, Institutul pentru Studii Tehnologice Prospective 
Sevilla, dl.Thomas Laemmer-Gamp – Director, Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor, dl.Reza M.Zadeh – Director, 
Fundația Europeană pentru Excelența Clusterelor, dna Nina Fritz – Steinbeis-Europa Zentrum Stuttgart, Lead Partner proiect 
CluStrat, dl.Christoph Matthias Reiss-Schmidt – Platforma de Colaborare Europeană din Regiunea Upper Austria) care au 
prezentat propriile planuri de activitate și au fost menționate posibile activități de cooperare viitoare cu parteneri interesați din 
cadrul proiectului.

ADR Nord-Est la Open Days Bruxelles 2014

OPEN DAYS 
BRUXELLES 2014



Editorial  

Editorial

o Sesiunea de networking intitulată „Sistem de politici în 
regiuni europene pentru îmbunătățirea sinergiilor 
transnaționale care promovează inovarea prin schimb de 
politici de clustere și creșterea gradului de cooperare 
trans-sectorială”, din data de 8 octombrie 2014, interval orar 
10.45 – 12.30 la Comitetul Regiunilor  (Clădirea Jacques 
Delors, Foyer 6).

Cu sprijinul moderatorilor invitați (dna Erika Fulgenzi – 
reprezentant INTERREG Europe- Interact, dl. Manuel 
Palazuelos – reprezentant Platforma S3 Sevilla și dl. Alesandro 
Valenza – reprezentant firma de consultanță T33 Italia) au fost 
organizate 3 sesiuni simultane de discuții, pe tematici care 
sprijină dezvoltarea clusterelor, respectiv: cooperarea 
teritorială, strategiile de specializare inteligentă și 
capitalizare/sinergii cu politici existente. Participanții, în număr 
de peste 100 persoane, au schimbat opinii pe aceste tematici, 
în corelare cu propriile sisteme regionale / naționale de sprijinire 
a politicilor de clustere și au discutat despre oportunități viitoare 
de dezvoltare a clusterelor la nivel european.  

o Seminarul “Promovarea politicii competitive de 
agricultură prin interconectarea regiunilor emergente în 
Europa”, organizat în 07.10.2014 în parteneriat cu Consiliul 
Județean Iași, Universitatea Ion Ionescu de la Brad și Camera 
Agricolă Iași, în sediul Reprezentanței Permanente a României 
pe lângă Uniunea Europeană;

o Seminarul „Orașe Inteligente. Rolul ITC în dezvoltarea 
regională specializată”, organizat în 08.10.2014 în 
parteneriat cu Consiliul Județean Iași, Clusterul Euronest ITC & 
Hub Iași, Universitatea Gheorghe Asachi din Iași și 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în sediul Biroului de 
Reprezentare al ADR Nord-Est la Bruxelles;

Ca urmare a discuțiilor avute, au fost identificate viitoare 
oportunități de cooperare pentru  Regiunea Nord-Est, dintre 
care amintim: 

o în domeniul industriilor TIC – organizația Corralia Cluster 
Initiative (Grecia) oferă suport, prin intermediul a 3 clustere 
relevante în domeniul TIC, pentru cooperare cu clusterele sau 
companiile TIC din Regiunea Nord-Est;  

o în domeniul industriei mobilei, Bulgarian Furniture Cluster, cel 
mai mare și mai puternic cluster al Bulgariei, finanțat în principal 
din fonduri private și având o orientare puternică spre exportul 
de mobilier din industria de hoteluri și restaurante, poate 
colabora cu companii din Regiunea Nord-Est, dispuse să 
participe în licitații pentru preluare de comenzi de mari 
dimensiuni; 

Au fost trecute în revistă activitățile desfășurate în cadrul 
proiectului ClusterPoliSEE până în momentul de față, inclusiv 
acțiunile pilot (în număr de 8) derulate de partenerii proiectului. 
ADR Nord-Est a prezentat inițiativa pilot dedicată analizei 
lanțului de valori din cadrul Clusterului textil Astrico Nord-Est. 
De asemenea, în cadrul unei sesiuni interactive, partenerii 
prezenți au prezentat propuneri de proiecte viitoare care pot 
contr ibui la capital izarea rezultatelor proiectului  
ClusterPoliSEE.

o Seminarul transnațional „Sprijinirea inovării prin strategii 
de cooperare între clustere și politici de specializare 
inteligentă”, din data de 8 octombrie 2014, interval orar 09.00 – 
10.45, la Comitetul Regiunilor (Clădirea Van Maerlandt, Sala 1).

Obiectivul principal al acestui seminar a fost facilitarea 
schimburilor de opinii privind „o mai bună guvernare regională/ 
națională/ transnațională”, politicile de clustere și strategia de 
specializare inteligentă, ca rezultate ale celor două proiecte 
strategice dedicate clusterelor: ClusterPoliSEE și CluStrat.  

A fost analizată contribuția „politicilor Regionale Inteligente” la 
creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă și 
dezvoltarea industriilor emergente și a tehnologiilor generice 
esențiale (KET). Lectorii participanți (dna Rosella Rusca – 
Ministerul Economiei Italia,  dl.Vicente Rodriguez Saez – DG 
Regio, dna Helen Kopman – DG Connect, dl. Stephen Halligan 
– JTS Program SEE, dl. Luca Ferrarese – JTS Program Europa 
Centrala, dl.Mauro Terzoni – Regiunea Marche Italia, dl.Norbert 
Hoptner – Steinbeis-Europa-Zentrum Germania) au susținut 
prezentări cu referire la viitoarele programe de finanțare care 
vor încuraja cooperarea transnațională: Programul Dunărea 
2014-2020,  Programul Adriatico-Ionic 2014-2020, Programul 
Balcano-Mediteranean 2014-2020. 



3

o în domeniul culturii și industriilor creative Regiunea 
Piemonte Italia (inclusiv Biroul de Reprezentare Bruxelles) a 
lansat invitația de participare în proiecte culturale de interes 
comun; 

o în domeniul dezvoltării regionale Consiliul Regional al 
Regiunii Kymenlaakso, Finlanda a adus în discuție 
oportunitatea colaborării pe proiecte viitoare, având în vedere 
buna colaborare anterioară avută cu Agenția de Dezvoltare a 
Regiunii Kainuun Etu din Finlanda în cadru proiectului Rețeaua 
Cradle to Cradle. În funcție de tipologia acestora, poate facilita 
contacte și din cadrul celor două agenții de dezvoltare ale 
regiunii, o agenție de dezvoltare regională și una de dezvoltare 
economică;

o Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 
Europeană este interesată să sprijine organizarea în Bruxelles 
a unui eveniment dedicat Programelor de finanțare din 
România pentru perioada 2014-2020 și a unei misiuni 
economice pe domeniul sănătății, existând interes în Belgia 
pentru acest segment de activitate.

Gabriela Macoveiu
Director Comunicare, Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor

o în domeniul managementului de clustere, Fundația 
Europeană pentru Excelență în Clustere își oferă 
disponibilitatea organizării de cursuri pentru managerii de 
clustere și organizațiile regionale de suport ale acestora; 

o Steinbeis Europa Zentrum din cadrul Steinbeis Innovation 
Gmbh Germania, își exprimă disponibilitatea participării în 
proiecte europene legate de dezvoltarea economică inovativă 
(foarte bun model pentru dezvoltarea instituțională bazată pe 
competențe și performanțe economice);

o în domeniul agriculturii Ministerul Agriculturii și Mediului 
din Regiunea Sachsen Anhalt Germania, regiune apropiată 
ca și profil de Regiunea Nord-Est (culturi agricole în ferme de 
dimensiuni mici și medii, creșterea animalelor și viticultura), 
oferă tehnologie pentru utilizarea echipamentelor agricole 
moderne și inovații, metodologie pentru structurarea fermelor, 
formare de formatori;  

Amprenta REGIO în Nord-Est-ul României

Având în vedere interesul potențialilor beneficiari pentru 
oportunitățile de finanțare viitoare, în cadrul conferinței vor fi 
furnizate și repere privind finanțările cuprinse în Programul 
Operațional Regional pentru perioada 2014-2020. POR 2014-2020 
va cuprinde 11 axe prioritare, prin care se va urmări creșterea 
competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
comunităților locale și regionale. Programul Operațional Regional 
2014-2020 va avea o alocare de 6,7 miliarde de euro, 
reprezentând sprijinul financiar prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională și va constitui principalul instrument de 
dezvoltare din Instrumente Structurale pentru administrații publice 
locale și IMM-uri.

Sunt așteptați să participe reprezentanți ai administrației publice 
centrale și locale, beneficiari REGIO, consultanți și reprezentanți 
media, interesați de puncte de vedere pertinente,  schimb de bune 
practici și modele de succes. Accesul la eveniment este liber, în 
baza confirmării.

Pentru toț i  ce i  in teresaț i ,  deta l i i  supl imentare pe 
www.inforegionordest.ro 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează marți, 
25 noiembrie 2014, Conferința regională “Amprenta REGIO în 
Nord-Est-ul României”. Evenimentul va avea loc la Iași,  
începând cu ora 10:00, în Sala Cuza din cadrul Complexului 
Hotelier Unirea.

La 7 ani de implementare a Programului, această conferință 
constituie pentru beneficiarii și colaboratorii ADR Nord-Est un prilej 
de a afla informații actuale și relevante despre evoluția Programului 
Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord-Est, subliniind 
beneficiile obținute prin implementarea asistenței financiare 
nerambursabile și rolul avut în dezvoltarea locală și regională. 

Pentru a asigura un grad de pragmatism și de interactivitate 
evenimentului, agenda conferinței include și câteva prezentări ale 
unor proiecte de succes, care pot demonstra cum a contribuit 
REGIO în mod concret la dezvoltarea Regiunii Nord-Est și pot 
constitui premise și surse de inspirație pentru investiții viitoare. 
Astfel, cei prezenți vor avea ocazia să cunoască chiar de la 
coordonatorii investițiilor o parte din rezultatele implementării 
REGIO în domeniile: dezvoltare urbană, sănătate, servicii sociale, 
restaurarea patrimoniului cultural, dar și stimularea mediului de 
afaceri. 

Editorial



În Regiunea Nord-Est, au fost puşi la dispoziţie pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate 30,92 milioane 
Euro de către Comisia Europeană. 15 cereri de finanţare 
au fost iniţiate de autorităţile publice din Regiune care au în 
administrare unităţi medicale, iar 13 dintre acestea au 
devenit proiecte în implementare. Contractele de 
finanţare semnate vizează reabilitarea celor 2 spitale 
judeţene identificate în urma evaluării Ministerului Sănătăţii 
(Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani şi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui), dar şi modernizarea a 
11 ambulatorii integrate de specialitate din Regiune.

Alături de ambulatoriul de la Piatra Neamţ, alte 6 dintre 
aceste proiecte au fost finalizate, iar pacienții  beneficiază 
deja de servicii de sănătate îmbunătăţite în cadrul 
Ambulatoriului „Sf. Spiridon” Iaşi și Ambulatoriilor de 
urgență din Botoșani, Moinești, Rădauți, Siret şi 
Suceava. Lucrările de reabilitare și modernizare, înființarea 
unor servicii medicale noi, dar și dotările moderne pentru 
cabinete vor contribui  la creşterea performanţelor unităţilor 
medicale şi vor constitui factori de motivare pentru 
personalul medical.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

4        Programe de finanţare

La finalul lunii septembrie 2014, Consiliul Judeţean Neamţ 
a marcat încheierea proiectului de „Reabilitare – 
modernizare şi echipare a ambulatoriului integrat -corp A- al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, investiţie 
mult aşteptată şi cu impact major asupra locuitorilor din 
zonă. 

Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, domeniul de intervenţie 3.1” Reabilitarea / 
modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate” proiectul a avut o valoare totală de 3,05 milioane 
lei, din care 2,38 milioane lei asistenţă financiară 
nerambursabilă. 

La finalul celor 17 luni de implementare, corpul A al 
ambulatoriului din Piatra Neamţ, format din parter şi două 
etaje, a beneficiat de lucrări consistente de intervenţie 
pentru repararea elementelor structurale, reconsiderarea 
instalaţiilor electrice şi sanitare, reabilitare termică, dar şi 
dotare cu echipamente medicale esenţiale funcţionării 
optime a cabinetelor medicale.

Final de proiect REGIO - 
un nou început pentru pacienţii din judeţul Neamţ
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Saloane cu cinci paturi și bãi proprii, lifturi și paturi noi, 
aparaturã medicalã modernã și o fațadă prietenoasă sunt 
doar câteva dintre aspectele pe care pacientul sau 
vizitatorul le sesizează la o primă vedere. Investiția, însă, a 
fost una de amploare, ce a vizat lucrări de reabilitare și 
modernizare exterioare și interioare, îmbunãtãțirea 
eficienței energetice a clãdirii, prin realizarea de 
termosisteme și modernizarea sistemului de încãlzire, 
construcția unei scãri suplimentare de evacuare în caz de 
incendiu, dar și îmbunãtãțrea facilitãților pentru persoane 
cu dizabilități locomotorii.

În plus, dotarea spitalului cu aparatură medicală nouă și 
instalarea sistemului de avertizare soră-bolnav au generat 
o creștere a performanței actului medical, iar achiziționarea 
mobilierului nou și modernizarea vestiarelor au condus la 
îmbunãtãțirea condiițiilor de muncã pentru personalul 
sanitar. 

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

În luna octombrie fost inaugurată la Vaslui o amplă investiție 
finanțată prin REGIO în domeniul sănătății, cu impact major 
asupra comunității. Printr-un proiect în valoare totală de 71 
milioane lei, din care 56 milioane lei asistență financiară 
nerambursabilă, derulat de Județul Vaslui, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui s-a transformat dintr-o unitate 
medicală cu uriașe nevoi și probleme de infrastructură 
medicală într-un reper pe harta sănătății din Regiunea 
Nord-Est. 

Identificat în urma evaluării Ministerului Sănătăţii ca fiind un 
obiectiv de investiție prioritar în Regiunea Nord-Est, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui a făcut obiectul contractului de 
finanțare semnat în anul 2010 pentru Programul 
Operational Regional 2007- 2013, Domeniul major de 
intervenție 3.1: Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” incheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Spitalul Județean Vaslui 
s-a însănătoșit prin REGIO



Locuitorii din localităţile Ţigănaşi, Vlădeni, Şipote, 

Plugari, judeţul Iaşi, dar şi şoferii care tranzitează zona 

Iaşi-Botoşani aşteaptă cu interes finalizarea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare a drumului judeţean Iaşi-

Botoşani, proiect finanţat prin Programul Operaţional 

Regional, iniţiat şi implementat de Judeţul Iaşi.

“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 

interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi-Botoşani” a 

fost primul proiect depus pentru finanţare prin Programul 

Operaţional Regional în Regiunea Nord-Est, în anul 

2007, dar cu siguranţă nu a fost proiectul cu cel mai lin 

parcurs. Iată că, la finalul anului 2014, atât iniţiatorii 

proiectului, partenerii acestora în implementare 

(Autoritate de Management, Organism Intermediar, 

constructori), cât şi mare parte din locuitorii Regiunii 

Nord-Est vor avea ocazia să constate atingerea 

obiectivelor investiţiei, considerată strategică pentru 

infrastructura regională.
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Cu o valoare totală de 82,03 milioane lei, din care 57,07 

milioane lei finanţare nerambursabilă, proiectul îşi 

propune reabilitarea a 38 kilometri de drum şi 

modernizarea a  şapte poduri pe traseul dintre cele două 

judeţe. 

Drumul se afla la momentul solicitării finanțării într-o 

severă stare de degradare, iar prin viabilizarea acestuia, 

proiectul contribuie la creşterea siguranţei rutiere, la 

reducerea poluării şi costurilor de transport de mărfuri şi 

călători, la facilitarea accesului agenţilor economici spre 

centrele comerciale urbane, la valorificarea potenţialului 

turistic prin înlesnirea accesului la obiectivele turistice şi 

culturale aflate pe traseu şi, nu în ultimul rând, la 

promovarea cooperării şi coeziunii interregionale. 

În total se estimează că peste 1,8 milioane de persoane 

ar putea beneficia în mod direct sau indirect de impactul 

acestei investiţii. 
Gabriela Bobeanu

Expert Biroul Regional de Informare

Lucrările la modernizarea drumului Iaşi-Botoşani 

se apropie de final



Polul de Creștere Iași

Astfel, în aprilie 2014, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice a încheiat un acord cu Banca Europeană 
de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a fost lansată o licitație 
privind elaborarea Planurilor de mobilitate urbană durabilă 
pentru cei 7 poli de creștere stabiliți conform HG 998/2008: 
Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, la care 
se adaugă aglomerația București-Ilfov. 

Pentru Polul de Creștere Iași, câștigătorul desemnat a fost 
consorțiul format din:

-PTV Transport Consult GmbH – Germania

-Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TKK) – 
Germania

-PTV Planung Transport Verkehr AG – Germania

-SEARCH CORPORATION SRL – România.

La nivelul polului de creștere va fi stabilit un Comitet de 
Coordonare al Proiectului, compus din părțile interesate 
relevante, care va dezvolta și monitoriza punerea în aplicare a 
Planului de acțiune 2014-2020 privind mobilitatea durabilă în 
cadrul polului de creștere.

În data de 18 septembrie 2014 a avut loc prima întâlnire de lucru a 
reprezentanților consorțiului câștigător cu reprezentanții 
administrației publice locale (Primăria Municipiului Iași și ai 
Consiliului Județean Iași) precum și cu reprezentanții operatorilor 
de transport local publici și privați, cu reprezentanți ai 
Aeroportului Iași, ai Coordonatorul Polului de Creștere Iași din 
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și 
reprezentanți ai mediului academic ieșean. Întâlnirea a oferit 
ocazia prezentării și analizei etapelor de elaborare a Planului de 
Mobilitate Urbană pentru Polul de Creștere Iași și stabilirii 
modului în care instituțiile participante, precum și alte organizații 
de la nivelul Polului de Creștere, pot contribui la colectarea 
datelor necesare elaborării acestor documente.

Comitetul de Coordonare a Proiectului la nivelul Polului de 
Creștere Iași va urmări totodată să încurajeze utilizarea 
transportului public și a bicicletelor, precum și mersul pe jos în 
detrimentul folosirii mașinii individuale, în special pentru 
călătoriile de acasă la serviciu și de la locul de muncă acasă.

Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii a subliniat importanța unui sistem de 
transport european durabil și modernizat, ca bază pentru 
dezvoltarea ulterioară, evidențiind totodată dimensiunea urbană 
a acestuia. 
În același timp, Comunicarea Comisiei Europene din decembrie 
2013, Com (2013) 913 solicită țărilor membre să participe la 
realizarea unei mobilități urbane competitive care să utilizeze 
eficient resursele arătând, în acest sens, că este necesară o 
schimbare radicală a modului de abordare a acestui aspect, 
pentru a se asigura o traiectorie sustenabilă a dezvoltării zonelor 
urbane europene.

În acest context, a fost dezvoltat conceptul de plan de mobilitate 
urbană durabilă în a cărui abordare se iau în calcul zonele urbane 
funcționale și care propune ca măsurile privind mobilitatea 
urbană să se înscrie într-o strategie urbană și teritorială mai 
amplă. Planurile de mobilitate reprezintă proiecte complexe cu 
caracter strategic bazate pe o evaluare atentă a performanțelor 
prezente și viitoare a sistemului de transport urban și care 
necesită o abordare integrată, transparentă și participativă. Acest 
lucru face necesar ca elaborarea planurilor să se facă în 
cooperare între specialiștii din diferite domenii și sectoare 
(transporturi, utilizarea terenurilor și amenajarea teritoriului, 
mediu, dezvoltare economică, politica socială, sănătate, 
siguranță rutieră, etc) precum și prin participarea autorităților din 
zonele învecinate, atât în zonele urbane cât și cele rurale. Aceste 
documente urmează să se adreseze tuturor modurilor și formelor 
de transport din întreaga zonă urbană analizată, incluzând 
transportul de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, în 
mișcare sau oprit, atât public cât și privat. Pentru a facilita 
realizarea planurilor de mobilitate, precum și o abordare uniformă 
la nivelul Uniunii Europene, în luna ianuarie 2014 Comisia 
Europeană a publicat Ghidul pentru pregătirea și 
implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă. 

Guvernul României și Comisia Europeană au convenit ca 
prioritate dezvoltarea planurilor de mobilitate pentru polii de 
creștere, astfel încât acestea să devină cadrul suport al 
proiectelor de transport urban ce urmează a fi finanțate prin 
Programul Operațional Regional pentru perioada 2014-2020, cu 
sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Adrian Medeleanu
Consilier Compartimentul Coordonator Pol de Creștere Iași 
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8 Planificare regională

Ministerul Fondurilor Europene a contractat în luna septembrie 
2013 serviciile de asistență tehnică pentru evaluarea ex-ante a 
celor opt planuri de dezvoltare regională. Contractul aferent acestor 
servicii a fost atribuit firmei ERNST&YOUNG, durata de 
implementare fiind de 12 luni. 
Evaluarea ex-ante a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 
(PDR) 2014-2020 a avut loc în contextul noii perioade de 
programare privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții. 
Obiectivul general al evaluării a fost acela de a furniza judecăți de 
valoare și de a sprijini identificarea priorităților de dezvoltare socio-
economică și teritoriale bine fundamentate, pe care să se bazeze 
procesul de planificare al acestui plan.

Prin evaluarea ex-ante a Planului de Dezvoltare Regională Nord-
Est 2014-2020  s-a urmărit: 
evaluarea analizei socio-economice și a relevanței strategiei în 
raport cu nevoile identificate
evaluarea justificării și a consecvenței strategiei
evaluarea concordanței dintre strategie, politicile regionale și cele 
naționale și Orientările Strategice Comunitare
evaluarea rezultatelor estimate și a impactului
evaluarea sistemului de implementare propus.

Prin evaluarea ex-ante realizată s-a analizat coerența externă și 
internă a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, 
optimizarea alocării resurselor și îmbunătățirea calității Strategiei 
de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020. 
În acest context, evaluarea ex-ante a presupus un proces interactiv 
în cadrul căruia s-au dezbătut și analizat opiniile și recomandările 
formulate cu privire la conținutul Planului de Dezvoltare Regională 
Nord-Est 2014-2020. Totodată, evaluarea ex-ante a fost și un 
proces iterativ, în cadrul căruia recomandările formulate de 
evaluatori și agreate de către ADR Nord-Est au fost preluate și 
inserate în documentul de planificare. 

Acțiunile derulate la nivel regional pe marginea procesului de 
evaluare au presupus:
analizarea și realizarea de comentarii și observații pe marginea 
rapoartelor de evaluare realizate de către consultant
actualizarea versiunii de lucru a Planului de Dezvoltare Regională 
Nord-Est 2014-2020 în raport cu recomandările agreate de către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
sprijinirea echipei de evaluare în organizarea și derularea 
interviurilor și atelierului de lucru desfășurat cu membrii Comitetului 
Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
Nord–Est.

Pe parcursul lunii ianuarie a.c. s-au derulat o serie de interviuri cu 
membrii Comitetului Regional pentru elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională Nord – Est.

În cadrul acestor interviuri au fost abordate, în principal, 
următoarele aspecte:
coerența și concordanța PDR Nord-Est 2014-2020 cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020 și cu Programul Național de Reformă 2011-
2013
coerența și complementaritatea PDR Nord-Est 2014-2020 cu alte 
instrumente naționale sau europene (politici, strategii) relevante
aspecte legate de analiza socio-economică și cadrul partenerial
monitorizarea realizării obiectivelor propuse aferente PDR Nord-
Est 2014-2020.

La aceste interviuri au participat reprezentanți ai Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliului Județean Iași, 
Consiliului Județean Vaslui, Primăriei Municipiului Botoșani, 
Asociației Zona Metropolitană Iași, Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, Direcției pentru Agricultură a Județului Iași, Camerei 
de Comerț și Industrie Iași.

În luna aprilie a.c. a avut loc în municipiul Piatra Neamț un atelier de 
lucru regional dedicat evaluării ex-ante a Planului de Dezvoltare 
Regională Nord-Est 2014-2020, organizat de Ministerul Fondurilor 
Europene și ERNST&YOUNG.
Atelierul de lucru a avut următoarele puncte de interes:
prezentarea analizelor și a recomandărilor preliminare oferite de 
echipa de evaluare
colectarea unor informații folosite atât pentru versiunea 
preliminara a raportului de evaluare ex-ante cât și pentru raportul de 
evaluare ex-ante final
intensificarea dimensiunii participative a evaluării ex-ante prin 
comunicarea cu actorii reprezentativi la nivel regional, alții decât cei 
intervievați.

La eveniment au participat membri ai Comitetului Regional pentru 
elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Nord–Est, 
reprezentanți ai consiliilor județene, primăriilor, prefecturilor, 
mediului de afaceri, sindicatelor, serviciilor publice descentralizate, 
grupurilor de acțiune locală și ai Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est.

Rezumatul raportului final de evaluare ex-ante se regăsește în 
cadrul documentului planificare,  postat pe  site-ul ADR Nord-Est 
(www.adrnordest.ro ). 

Sorin Grigorescu
Șef Birou Planificare, Programare și Monitorizare

Evaluarea ex-ante a 
Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020

2014-2020
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ADR Nord-Est a fost declarată câștigător național la 
secțiunea Sprijinirea dezvoltării piețelor verzi și 
eficienței resurselor în cadrul Competiției “Premiile 
pentru Promovarea Întreprinderilor Europene” 2014. 
Aplicația depusă s-a referit la rezultatele obținute în cadrul 
proiectului EFFECT, implementat de ADR Nord-Est în 
perioada martie 2011 – februarie 2014.

Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene 
identifică și recunosc cei mai de succes promotori ai 
întreprinderii și antreprenoriatului în Europa, expun cele mai 
bune politici și practici antreprenoriale, sporesc 
conștientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, 
încurajează și inspiră potențialii antreprenori.

În cadrul competiției există șase categorii, iar categoria 
Susținerea dezvoltării piețelor verzi și a eficientizării 
resurselor fiind cea care recunoaște politicile și inițiativele, 
la nivel național, regional sau local, care susțin accesul 
întreprinderilor mici și mijlocii la piețele verzi și ajută la 
îmbunătățirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin 
dezvoltarea abilităților verzi, întâlniri și finanțare.

ADR Nord-Est sprijină dezvoltarea socio-economică a 
Regiunii Nord-Est, susținând dezvoltarea pieței de soluții

eficiente energetic. Prin implementarea 
proiectului EFFECT, ADR Nord-Est 
contribuie la inovarea achizițiilor publice, 
necesitate resimțită de toate statele din 
Sud-Estul Europei. 

Proiectul abordează achizițiile publice ca 
motor pentru consolidarea pieței de 
soluții eficiente energetic, creând 
premisele dezvoltări i  economice 
ech i l ib ra te  cu  benef ic i i  pen t ru  
comunitățile locale atât din perspectiva 
cererii (economisirea banului public), cât 
și din cea a ofertei (beneficii pentru economia regională).În 
cadrul acestui proiect ADR Nord-Est a elaborat un Catalog 
transnațional al cadrului de reglementare cu exemple de 
bune practici existente în domeniul achizițiilor publice 
eficiente energetic  în tot spațiul Sud-Est European, un Ghid 
al achizițiilor publice eficiente energetic și a organizat o 
amplă campanie de conștientizare a mediului privat regional 
prin editarea de materiale tipărite, realizarea de filme 
promoționale organizarea unor sesiuni de informare și 
conferințe. 

Detalii găsiți pe www.adrnordest.ro.  

ADR Nord-Est declarată câștigător național 

în cadrul competiției 
“Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene” 2014

Locuri de muncă pentru TINEri în Regiunea Nord-Est”
Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism 
anunță continuarea derulării  schemei de ajutor de minimis 
"Locuri de muncă subvenționate" -  “Locuri de muncă 
pentru TINEri în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est” 
(ID 143637), pentru aplicanţii din categoria  IMM.

Obiectivul acestei scheme îl constituie dezvoltarea 
aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii 
de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie 
de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă 
şi subvenţionarea locurilor de muncă, în vederea creşterii 
ratei de ocupare în rândul tinerilor integrați la primul loc 
de muncă, după absolvire.

 Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor, prin intermediul 
IMM-urilor, sub formă de sume nerambursabile, pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în 
limita a 1575 lei /lună pentru studii medii şi 2328 lei /lună 
pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi 
maxim 12 luni. 

Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata 
salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 
lei/lună pentru studii superioare. Ajutorul de minimis se 
acordă întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia 
celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013. 

Modalitatea de înscriere pentru aplicanţi IMM 

1.Se intră pe site-ul www.aippimm.ro la rubrica Proiecte sau 
direct pe linkul: 
http://www.aippimm.ro/categorie/schema-de-ajutor-de-
minimis-locuri-de-munca-subventionate/
precum şi pe site-ul www.imm.gov.ro
2.Din fişierul editabil “Metodologie şi Formulare Tip de 
înregistrare” se copiază Formularul nr.1 existent la pagina 
nr. 3 a metodologiei şi se completează câmpurile libere cu 
datele întreprinderii  dumneavoastră, prin tehnoredactare, 
într-un fişier nou editabil pe unitatea dumneavoastră de 
lucru; 
3.Se printează formularul completat, se semnează şi 
ştampilează de către reprezentantul legal şi se scanează în 
format pdf; 

4.Se scanează în fişiere separate pdf, Certificatul de 
înmatriculare  şi anexele de la 1 la 4 completate, semnate şi 
ştampilate; 
5.Cele 5 documente (format pdf) se trimit prin email la 
adresa nicoleta_rusu@imm.gov.ro 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din 
cadrul Departamentului pentru IMM, Mediul de Afaceri si 
Turism este: 
D-na Nicoleta Rusu, Consilier - Direcția Implementare 
Programe pentru IMM
Tel: 021/3352632, Email: nicoleta_rusu@imm.gov.ro
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în 
perioada 22-23 septembrie, la Iași, conferința internațională 
Clusterele și managementul cunoașterii pentru Europa 2020, 
eveniment susținut de Ministerul Economiei, Institutul de 
Prognoză Economică București, Asociația pentru Promovarea 
Economiei Cunoașterii și Asociația Națională a Clusterelor din 
România, în calitate de parteneri.
În deschiderea evenimentului, Dl Cristian Adomniței, 
Președintele Consiliului Județean Iași, s-a declarat un “fan al 
clusterelor” și a reiterat în fața audienței întregul său sprijin și al 
instituției pe care o coordonează pentru această zonă a 
economiei: „Apreciez ințiativa ADR Nord-Est de a aduce în 
regiunea noastră lectori valoroși, care prin experiența lor aduc 
valoare adăugată, dar ne și pot ghida în ceea ce înseamnă 
politica de clustere. Deși este un concept relativ nou în 
România, în județul Iași a fost îmbrățișat cu mult entuziasm. În 
mod pragmatic, Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C 
HUB a reușit să acceseze deja finanțări în valoare de 1,3 
milioane euro, iar Clusterul Regional Inovativ de Imagistică 
Moleculară şi Structurală Nord-Est IMAGO-MOL a atras 0,5 
milioane euro”. Cu această ocazie, Președintele Consiliului 
Județean Iași și-a anunțat participarea la Conferința Mondială a 
Clusterelor, care va avea loc anul viitor, la Milano și în cadrul 
căreia va fi organizat și un stand regional.

Reprezentantul DG REGIO, Claus Schultze - analist politic la 
Centrul de Competențe pentru Creștere Inteligentă, a insistat 
pe necesitatea de a promova în perioada 2014-2020 Programe 
Operaționale pe baza strategiilor de dezvoltare inteligentă, care 
identifică domeniile cu avantaje competitive din fiecare zonă și 
a subliniat că trebuie încurajate legăturile sectoriale între 
industrii. Domnia sa și-a oferit sprijinul pentru clusterele din 
România, prin intermediul rețelei EREN, pe care o 
coordonează și care are sediul la Bruxelles.

Thomas Lammer Gamp, reputat expert în domeniul elaborării și 
punerii în aplicare a programelor de finanțare publică,  director 
al Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA) 
la VDI/VDE Innovation & Technik GmbH din Berlin, a împărtășit 
audienței câteva din lecțiile învățate în cei peste 15 ani de 
activitate în politica de dezvoltare regională și economică : “În 
primul rând, industria are nevoie de o strategie solidă, care să 
plece de la ce pot face antreprenorii împreună. Apoi, 
Programele Operaționale ar trebui să fie mai flexibile și să 
răspundă nevoilor pieței. Remarc și faptul că la nivelul 
guvernelor există tendința de a se finanța membrii clusterelor, și 
nu managementul acestora. Consider imperios necesară 
diversificarea serviciilor pe care le pun la dispoziție asociațiile 
de sprijinire a clusterelor, conectate cu cerințele din industrie”.

În cadrul evenimentului, Dl Adrian Curaj - Director general 
UEFISCD, a anunțat finalizarea Strategiei Naționale pentru 
Dezvoltarea Sectorului de Cercetare-Inovare prin specializare 
inteligentă, a cărei viziune este punerea în prim plan a 
companiilor ca piloni importanți pentru inovare și prin care se 
propune ca 50% din proiecte să fie cu impact economic. 
Dna Andreea Pena, Coordonator Punct Național de Contact, a 
anunțat lansarea Programului Dunărea 2020 în luna octombrie 
2014, iar ca element de noutate, acest program va permite 
accesarea sa, nu doar de către entități de utilitate publică, ci și de 
către IMM-uri. Se așteaptă ca proiectele să se axeze, în principal, 
pe învățarea interregională prin acțiuni demonstrative cu efect 
imediat.

În perioada 2014/2020, clusterele vor putea obține finanțare din 
Programul Operațional Competitivitate (POC) prin Axa 1 
Infrastructuri de CDI și Axa 2 Clustere emergente în sectorul TIC. 
POC 2014-2020 va menține actualele axe dedicate sprijinirii 
sectorului CDI, inclusiv prin proiecte în parteneriat. 
Prezentările în plen și atelierele de lucru paralele au fost 
completate în mod practic cu sesiuni de brokeraj, care au facilitat 
întâlnirile individuale dintre clustere și/sau organizațiile lor suport, 
care și-au prezentat oferta de colaborare în vederea identificării 
unor domenii de interes comun, ce pot constitui baza unor 
colaborări bilaterale, proiecte și/sau afaceri de viitor.

Evenimentul de la Iași a creat și cadrul unui moment istoric, 
respectiv prima reuniune a clusterelor din Regiunea Nord-Est. Cu 
sprijinul ADR Nord-Est, în 23.09.2014 s-au reunit la Iași 
organizațiile de management și membrii clusterelor Astrico Nord-
Est, Imago-Mol, Iconic New Media, IndAgroPol și BioROne. 
Această întâlnire a avut drept scop prezentarea clusterelor, 
facilitarea schimbului de contacte și identificarea domeniilor de 
interes prioritare. 

“În perioada 2007-2013, peste 600 de clustere din 35 de țări au 
fost evaluate și certificate cu medalii de bronz, argint sau aur, 
funcție de performanța acestora. În România sunt înregistrate 50 
de clustere. Dintre acestea, doar 5 clustere au participat și au 
trecut cu succes auditul de calitate pentru obținerea medaliei de 
bronz. ADR Nord-Est este de câțiva ani implicată activ în procesul 
de animare a clusterelor. Suntem membri în două astfel de 
structuri (IMAGO-MOL și ASTRICO Nord-Est) și ne dorim să 
avem și în Regiunea noastră clustere de excelență. Tocmai de 
aceea, mă bucură interesul cu care acest eveniment a fost primit 
în regiunea noastră” a declarat Gabriela Macoveiu, Director 
Dezvoltarea Afacerilor, ADR Nord-Est.

Gabriela Macoveiu
Director Comunicare, Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor

Conferința“Clusterele 

și managementul cunoașterii pentru Europa 2020”
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Anul acesta, Congresul de Management Energetic în 
Sectorul Hotelier - Climaval 2014, s-a desfăşurat în data de 
25 Septembrie 2014 în Valencia, Spania şi s-a axat pe 
provocarea privind sustenabilitatea în industria hotelieră, 
pentru a obţine un nivel înalt de eficienţă.

Organizatorii, Avaesen şi InnDEA Valencia au adus 
împreună companii precum Schneider Electric, Buderus 
BOSCH GROUP, Mitsubishi Heavy Industries, Carlo 
Gavazzi sau Barceló Hotels.

La această ediţie a Climaval, principala temă a fost eficienţa 
energetică în sectorul hotelier, introducerea noilor tehnologii 
care reprezintă viitorul imediat al unui sector ale cărui costuri 
determină competitivitatea. Astăzi cheltuielile cu energia 
reprezintă aproximativ 9% din costurile operaţionale ale 
unui hotel, ajungând până la 25 % în acele hoteluri care au 
piscine sau spa. În Climaval au fost prezentate metode 
inteligente pentru economii în consumul energetic, 
echipamente HVAC ultra-eficiente pentru unităţi hoteliere cu 
spaţii largi, spa-uri şi piscine interioare. 

Climaval 2014 a atras peste 225 participanţi interesaţi 
despre eficienţa energetică. În această ediţie au fost 
inregistraţi participanţi de la nivel european din Austria, 
România, Italia, Finlanda şi Olanda. Iniţial, proiectat la nivel 
naţional, Climaval a devenit anul acesta un eveniment 
internaţional prin prezenţa partenerilor din cadrul proiectului 
ECOTOUR. 

 

Cu această ocazie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a participat la evenimentul de diseminare a 
proiectului ECOTOUR - Management of Efficient Energy in 
Tourism Industry, organizat de AVAESEN în cadrul 
congresului CLIMAVAL. ECOTOUR este un nou proiect 
dedicat dezvoltării resurselor umane în sectorul turistic şi 
este finanţat prin Programul Lifelong Learning 2013, 
Acţiunea Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation.

Partneriatul proiectului a delegat-o pe Dna Roxana 
Pintilescu, Directorul Centrului Regional de Studii al ADR 
Nord-Est să prezinte proiectul Ecotour în cadrul congresului 
CLIMAVAL, în calitate de Manager Proiect.  Prezentarea a 
urmărit diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului în 
rândul operatorilor din industria hotelieră şi anume: 
elaborarea unui nou profil ocupaţional pe piaţa muncii: 
MANAGER ENERGETIC ÎN TURISM şi crearea unei 
platforme e-learning care să pună la dispoziţia unităţilor din 
turism şi formatorilor, un set de instrumente educaţionale 
care să permită utilizatorilor dobândirea competenţelor 
necesare noii ocupaţii definite prin proiect. 

În timpul congresului s-au prezentat de asemenea măsuri 
uşor de implementat, cu investiţii mici pentru hotelurile de 
mici dimensiuni şi soluţii pentru marile lanţuri hoteliere sub 
deviza “eficienţă energetică crescută egal competitivitate 
mai mare în industria turistică.”

Mai multe detalii găsiţi pe website-ul recent lansat al 
proiectului ECOTOUR: www.ecotourproject.com

Roxana Pintilescu
Director Centrul Regional de Studii Nord-Est

Proiectul ECOTOUR prezent în CONGRESUL CLIMAVAL 
-Provocări şi oportunităţi pentru un turism verde în industria hotelieră- 
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Oraşele din întreaga lume au fost cuprinse de o veritabilă „febră a 
evenimentelor”: investesc în diverse tipuri de evenimente urbane şi se 
întrec pentru şansa de a găzdui evenimente unice, de amploare. Explicația 
implicării în evenimente, mai ales de tipul festivalurilor, ține de 
numeroasele avantaje pe care le aduc evenimentele la scară mare: o mai 
bună imagine pentru oraş, dezvoltarea turismului, coeziunea socială, 
educația şi programele de training, bunăstarea cetățenilor şi dezvoltarea 
industriilor culturale şi creative. Cu toate acestea, succesul nu este chiar 
atât de uşor de atins şi nu trebuie ignorată nici latura negativă a unei 
asemenea operațiuni: costurile ridicate (de exemplu, pentru siguranță şi 
supraveghere), excluderea socială şi posibilele conflicte între vizitatorii de 
pe durata evenimentului şi populația oraşului.
Sustenabilitatea în managementul evenimentelor implică decizii privind 
responsabilitatea socială și de mediu în planificare, organizare, 
implementare și participarea la eveniment. Acest lucru presupune 
principiile și practicile dezvoltării durabile la toate nivelurile de organizare și 
reprezintă pachetul total de intervenții la un eveniment și necesită o 
manieră integrată.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat în data de 18 
septembrie 2014 un eveniment de conştientizare a acestui concept şi de 
diseminare a rezultatelor finale ale unui proiect transnaţional finanţat în 
cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C – 
proiectul ZEN – „Reţea de evenimente cu impact zero asupra 
patrimoniului cultural”,care vizează dezvoltarea unei metodologii de 
reducere a impactului evenimentelor şi a festivalurilor organizate în 
centrele istorice, prin prisma mobilităţii, transportului, deşeurilor şi 
resurselor utilizate.
În cadrul acestui eveniment a fost lansat unul dintre cele mai importante 
rezultate ale proiectului: o Propunere de Polítică Publică sustinută printr-
un Plan de Implementare privind asigurarea sustenabilității 
evenimentelor organizate în centrele istorice și urbane din Regiunea 
Nord-Est România.

Planul de implementare propune autorităților publice locale un set de 
recomandări legislative care să reglementeze cadrul de autorizare și 
organizare într-o manieră sustenabilă a evenimentelor în centrele istorice 
și culturale ale orașelor. Planul de implementare include și propuneri 
privind acțiunile care ar trebui să le implementeze administrația publică pe 
o perioadă de doi ani pentru integrarea acestor recomandări în 
reglementările existente la nivel local privind autorizarea și monitorizarea 
evenimentelor organizate de diferiți stakeholderi.
În elaborarea Studiului „Propunere de Politică Publică privind organizarea 
evenimentelor sustenabile în Regiunea Nord-Est” s-au colectat date și 
informații relevante din etapele anterioare parcurse în cadrul proiectului 
ZEN, din cadrul legislativ existent cu privire la sectorul de organizare a 
evenimentelor publice. O activitate relevantă în elaborarea acestui studiu 
au reprezentat interviurile în profunzime în rândul principalilor stakeholderi 
implicați în activitățile proiectului ZEN. Informaţii suplimentare puteți găsi la 
adresele web: http://www.adrnordest.ro/index.php?page=zen şi www.zen-
project.eu.

noiembrie 2014

Sorin Grigorescu

Gabriela Bobeanu

Cătălin Amarinei

Gabriela Macoveiu

Georgeta Smădu

Gheorghe Harja

Roxana Pintilescu

Elena Baicu

Laura Livezeanu

Adrian Medeleanu

Propunere de politică publică privind asigurarea 
sustenabilității evenimentelor organizate în centrele istorice 

și urbane din Regiunea Nord-Est România

Roxana Pintilescu
Director Centrul Regional de Studii Nord-Est
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