
continuare >

REGIUNEA NORD – EST IA STARTUL PENTRU FINANȚĂRILE POR 2014 – 2020
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În iunie 2015, noul Program Operațional Regional a primit avizul favorabil din 
partea Comisiei Europene, iar pregătirile pentru definitivarea mecanismului 
de implementare au căpătat intensitate la nivelul instituțiilor implicate în 
gestionarea programului. 

Pentru perioada 2014 – 2020, programul va acorda fonduri în valoare 
de 8,25 miliarde de Euro, dublu față de sumele care au fost disponibile 
în perioada 2007– 2013. Programul Operațional Regional (POR) 2014 
- 2020 va asigura continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea 
regională în România, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile 
de dezvoltare regională implementate prin POR 2007 – 2013.

În acest sens, pe lângă continuarea tipurilor de investiții din perioada 
anterioară, POR 2014 – 2020 va finanța și măsuri precum: eficientizarea 
transportului urban (căi de rulare, piste pentru bicicliști, mijloace de 
transport ecologice), creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, 
modernizarea creșelor și grădinițelor, ca parte a infrastructurii de educație, 
regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate  din mediul 
urban, construirea și dotarea a 3 spitale regionale (Iași, Craiova și Cluj), 

dezvoltarea centrelor de transfer tehnologic, sprijinirea IMM-urilor, precum 
și extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 
cadastru și cartea funciară.

În vederea creșterii performanței programului și asigurării unui grad de 
absorbție îmbunătățit față de cel înregistrat în perioada de programare 
anterioară, s-au luat o serie de măsuri ce presupun simplificarea sistemului 
de implementare ce includ: reducerea numărului documentelor necesare 
solicitantului la depunerea cererii de finanțare, scăderea perioadei de 
evaluare prin cumularea unor etape, reducerea timpului alocat parcurgerii 
etapelor procedurale anterioare semnării contractului de finanțare, 
utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de 
investiții, acordarea  unui punctaj suplimentar proiectelor aflate într-o fază 
avansată a pregătirii. Continuarea aplicării mecanismului cererilor de 
plată, care a fost folosit cu succes și pe programul anterior începând cu 
aprilie 2013, alături de celelalte inițiative, va facilita accesarea de fonduri, 
cu un impact substanțial asupra gradului de absorbție a programului. 
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Prin POR 2014 - 2020 se implementează în mod 
complementar anumite strategii și instrumente 
de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, 
investiții teritoriale integrate (ITI Delta Dunării), 
dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității – CLLD).

Prima axă prioritară - Promovarea transferului 
tehnologic se va concentra pe dezvoltarea 
entităților de transfer tehnologic în zonele 
cu concentrare economică din regiunile mai 
puțin dezvoltate din România. Aceste entităţi 

au rolul de a fi puntea de legătură dintre 
cercetare și mediul de afaceri, de a dezvolta 
capacitățile pentru exploatarea economică 
rapidă a ideilor noi care rezultă din cercetare 
și inovare, prin comercializarea rezultatelor 
cercetării și transpunerea acestora în produse, 
procese şi servicii din firme.

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici și mijlocii vizează în    special 
IMM-urile care dezvoltă activități în domeniile 
competitive identificate în Strategia Națională 
de Competitivitate, precum și cele identificate în 

cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională. Astfel, 
pentru impulsionarea spiritului antreprenorial, 
vor fi finanțate investiții pentru dezvoltarea 
activității microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii aflate în primii ani de activitate, 
precum și crearea și dezvoltarea acelor structuri 
(incubatoare/acceleratoare de afaceri), care 
sprijină IMM–urile în diversele etape de creștere, 
oferindu-le serviciile necesare funcționării 
în parametrii optimi, cu scopul creșterii ratei 
de supraviețuire a IMM-urilor în primii ani de 
funcționare. 

Structura programului cuprinde 11 axe prioritare care concentrează intervențiile financiare în 18 priorități de investiție, la care se adaugă o 
axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului:

AXA PRIORITARĂ ALOCARE FEDR LA NIVEL NAȚIONAL

1. Promovarea transferului tehnologic 175,53 mil. Euro

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii 744,68 mil. Euro

3. Sprijinirea tranziției către o economie cu 
    emisii scăzute de carbon

2.003,38 mil. Euro

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 1.178,83 mil. Euro

5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
     protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

394,49 mil. Euro

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 907,45 mil. Euro

7.  Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 101,06 mil. Euro

8.   Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 425,53 mil. Euro

9.  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
     defavorizate  din mediul urban

95,75 mil. Euro

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 296,7 mil. Euro

11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 
       propri etăţilor în cadastru şi cartea funciară

265,96 mil. Euro

TOTAL 6.700 mil. Euro               

Transfer tehnologic = 175,53 mil. Euro

Competitivitate IMM = 744,68 mil. Euro

Eficiență energetică = 2003,38 mil. Euro

Dezvoltare Urbană = 1178,83 mil. Euro

Patrimoniu cultural = 394,49 mil. Euro

Infrastructura rutieră = 907,45 mil. Euro

Turism = 101,06 mil. Euro

Infrastructura 
de sănătate și socială = 425,53 mil. Euro

Comunități defavorizate = 95,75 mil. Euro

Infrastructura de educație = 296,7 mil. Euro

Cadastru = 265,96 mil. Euro

Asistență tehnică = 110,64 mil. Euro

Axa 1

Axa 2

Axa 3

Axa 4

Axa 5

Axa 6

Axa 7

Axa 8

Axa 9

Axa 10

Axa 11

Axa 12

Alocări financiare indicative FEDR Total 6.700 mil. Euro

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general: creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor 
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în 
mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
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Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon va finanța investițiile în creșterea eficienței 
energetice la nivelul infrastructurilor publice și sectorului rezidențial, 
investiții în iluminatul public, precum și investiții destinate transportului 
public electric și nemotorizat. Investițiile se vor concentra cu prioritate 
în acele unități administrativ-teritoriale care au elaborate strategii 
locale de reducere a emisiilor de CO2, planuri de acțiune privind 
energia durabilă, etc. Mai mult, se încurajează asigurarea unei 
legături cu strategiile integrate de dezvoltare urbană pentru a asigura 
o intervenție integrată și mai eficientă pentru dezvoltarea urbană.  
 
Municipiile reședință de județ vor putea beneficia de finanțare în cadrul 
Axei 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în baza unor strategii 
integrate de dezvoltare urbană care urmăresc soluționarea problemelor 
economice, de mediu, climatice și sociale identificate la nivel local. 
Investițiile vor viza îmbunătățirea mobilității urbane, revitalizarea zonelor 
urbane,  regenerarea fizică, economică și socială a zonelor urbane 
defavorizate, precum și investiții în infrastructura de educație și formare.

Revitalizarea urbană prin reconversia funcțională și reabilitarea 
diferitelor spații publice urbane este considerată o soluţie adecvată pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşe, contribuind la utilizarea eficientă 
a resurselor. Axa 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a  patrimoniului cultural finanțează 
reutilizarea terenurilor abandonate sau a altor terenuri urbane care sunt 
vacante sau neutilizate corespunzător și transformarea lor în zone verzi și 
de agrement. Sprijinul care va fi acordat investițiilor pentru conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural trebuie 
perceput ca un sprijin pentru protejarea peisajului și dezvoltarea socio-
economică a regiunilor, dar și ca o modalitate de a valorifica potenţialul 
cultural regional. Acest lucru va contribui la creşterea atractivităţii regiunilor 
pentru turişti, pentru investitori, dar şi pentru locuitorii zonei. 

Investițiile destinate infrastructurii de transport au ca scop, în primul 
rând, îmbunătăţirea accesibilităţii înspre şi dinspre regiuni și creșterea 
mobilității regionale, pentru a se putea valorifica cât mai bine oportunităţile 
oferite de TEN-T şi sporirea contribuției acestor regiuni la creşterea 
comerţului intern și internaţional. Prin activităţile care se vor finanţa prin 
intermediul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională se va avea în vedere realizarea unor intervenţii 
concentrate și fundamentate care să se bazeze pe importanţa accesibilităţii 
unui număr important de locuitori, pentru conectarea zonelor rurale și 
urbane cu oportunitățile oferite de centrele economice importante din 
regiune, asigurând și accesul spre zonele cu înalt potenţial turistic, 
inclusiv extinderea către pieţe internaţionale, prin accesul la reţelele 
de transport internaţional. Totodată, va fi acordată o atenție deosebită 
realizării conexiunilor reţelei de transport rutier secundar, direct sau prin 
intermediul reţelei de transport principal cu rețeaua TEN-T și creșterii 
siguranței rutiere.

Dezvoltarea turismului promovată prin Axa prioritară 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, va 
contribui la creșterea gradului de atractivitate a regiunilor, a calității 
vieții, la protecția și conservarea mediului înconjurător. Investițiile vor 
viza dezvoltarea rețelei rutiere în stațiunile turistice, rețele de captare 
a apei și transport, parcuri balneare, modernizarea și crearea de noi 
baze de tratament, crearea și extinderea infrastructurii de agrement și 
amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică.

Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
va furniza sprijin pentru a dezvolta și extinde infrastructura și serviciile 
sociale aferente, corespunzătoare nevoilor grupurilor vulnerabile, în 
scopul de a le îmbunătăți abilitățile și capacitatea de a fi participanți 
activi pe piața forței de muncă și la viața socială. Centrele sociale fără 
componentă rezidențială (centre comunitare, centre de zi, cantine sociale, 
etc) sunt o nevoie critică în regiunile mai puțin dezvoltate ale României 
pentru a furniza modalităţi individualizate de asistență socială, abordând 
nevoile speciale ale persoanelor vulnerabile.

În scopul de a eficientiza furnizarea de servicii medicale, vor fi                    
revitalizate un număr semnificativ de unități medicale prin investiții 
pentru modernizarea ambulatoriilor și a unităţilor de primiri urgenţe, 
construirea a  3 spitale regionale de urgență (Iași, Craiova, Cluj), 
precum și dezvoltarea centrelor comunitare integrate socio-medicale.

Prin intermediul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerării economice 
și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban vor fi 
sprijinite investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale și educație, 
modernizarea spațiilor publice urbane, precum și investiții pentru crearea 
infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Investițiile promovate prin intermediul Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale vizează construirea și   modernizarea 
infrastructurii antepreșcolare, preșcolare și școlare, modernizarea 
liceelor tehnologice și a școlilor profesionale. În același timp, vor fi 
continuate investițiile la nivel universitar pentru dezvoltarea capacităților 
de cercetare-inovare și consolidarea parteneriatelor cu sectorul comercial 
și institutele de cercetare, în vederea unei mai bune corelări cu domeniile 
de competitivitate economică, cu tendințele evoluției economice și cu 
nevoile pieței muncii.

Pentru implementarea eficientă a investițiilor, analizele evidențiază 
necesitatea dezvoltării sistemului integrat de cadastru și carte funciară, 
precum și îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a proprietăţilor. În 
acest sens, prin intermediul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică 
a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea 
funciară, va fi finanțată înregistrarea proprietăților imobiliare în zonele 
rurale selectate (793 de unități administrativ-teritoriale). 

Cristina Ferman
Șef Birou Regional de Informare
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POLUL DE CREȘTERE IAȘI
După aproximativ doi ani și jumătate de la semnarea contractului de 

finanțare (28.12.2012), lucrările din cadrul proiectului ”Modernizarea 
rețelei de linii de tramvai în polul de creștere” se apropie, cu pași 
repezi, de final. Aceasta a fost una dintre ultimele cereri de finanțare 
de pe lista principală de proiecte ale Planului Integrat de Dezvoltare a 
Polului de Creștere Iași (PIDPC) depuse de Municipiul Iași, pentru care 
Compartimentul Coordonator Pol de Creștere Iași a eliberat Raport 
de analiză privind elaborarea cererii de finanțare. Echipa Unității de 
Implementare a Proiectului (UIP) și constructorii sunt, pe bună dreptate,  
încrezători că, la începerea anului școlar 2015-2016, lucrările contractate 
vor fi finalizate, iar liniile reabilitate în cadrul proiectului vor fi funcționale. 
 

Bugetul proiectului a fost de 89.430.416,47 lei, Municipiul Iași 
propunându-și ca, prin implementarea acestui proiect, să crească vizibil 

calitatea vieţii locuitorilor municipiului prin reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, în contextul 
protejării mediului înconjurător.

Zona de intervenţie a proiectului a cuprins 9,9 km, situați între Bd. 
Nicolae Iorga (începând cu staţia de tramvai de la Vama Iași spre 

Bd. Socola) și str. Vasile Lupu (în cartierul Tătărași) trecând prin Bd. 
Primăverii, Calea Chișinăului și Bd. Metalurgiei. Pe acest sector s-a 
intervenit atât asupra celor 4 benzi de circulație ale părții carosabile 
(între Bd. N. Iorga și Calea Chișinăului), cât, mai ales, asupra liniilor 
de tramvai (lucrări care s-au efectuat pe toată lungimea proiectului și 
care au cuprins și amenajarea de spații verzi pe platforma liniei de 
tramvai, refacerea celor 11 stații de tramvai prin refacerea peroanelor, 
realizarea de copertine și dotarea cu mobilierul urban corespunzător).  

Prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de tramvai, proiectul 
și-a propus crearea condiţiilor necesare promovării transportului 

public ecologic (tramvai), prin descongestionarea traficului urban, 
reducerea aglomeraţiei în trafic şi a poluării generate de acesta. Odată 
cu sporirea vitezei și capacităților de deplasare existente pe această 
rețea de transport, au crescut siguranţa rutieră, mobilitatea populaţiei 
și s-a îmbunătăţit conectivitatea zonelor din interiorul arealului urban cu 
cele din arealul periurban. 
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Ca urmare a eforturilor depuse de beneficiar 
și ADR Nord-Est, stadiul proiectului este 

corespunzător planului stabilit la începutul lucrărilor. 
Astfel, pe cca 70% din lungimea proiectului se fac 
ultimele probe cu tramvaie pentru deschiderea traficului 
de călători. Pe restul lungimii proiectului, lucrările sunt finalizate în 
proporție mai mare de 90%, rămânând de finalizat doar intersecțiile cu 
liniile CFR de pe Bd. Metalurgiei, conexiunea cu linia de tramvai Iași-
Dancu (aceste două obiective fiind în faza de betonare a traverselor 
liniilor de tramvai) și finalizarea peroanelor stațiilor de tramvai. Prin 
execuția în paralel a lucrărilor rămase, se creează premisele finalizării 
înainte de termen a lucrărilor.

Datorită economiilor înregistrate în faza de achiziție și în implementarea 
proiectului, bugetul actualizat al proiectului este de 61.821.337,80 

lei, Municipiul Iași contribuind cu 1.234.181,91 lei la cheltuielile eligibile 
ale proiectului și asumându-și suma de 112.242,26 lei, reprezentând 
cheltuielile neeligibile.

Adrian Medeleanu
Consilier Compartiment Coordonator Pol de Creștere Iași
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ACCES LA SERVICII MEDICALE DE CALITATE 
PENTRU PACIENȚII DIN BOTOȘANI, 
OFERIT PRIN REGIO

Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală și repartizarea teritorial - regională 
echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile 
de sănătate, a fost obiectivul Programului Operaţional Regional 2007-2013 în domeniul sănătăţii.

PROGRAME DE FINANȚARE

Spitalele județene din Botoșani și Vaslui, au făcut obiectul unui amplu 
proces de reabilitare, modernizare și dotare. Saloane moderne, 

cu băi proprii, lifturi și paturi noi, aparatură medicală performantă și o 
fațadă prietenoasă sunt doar câteva dintre aspectele pe care pacientul 
sau vizitatorul le sesizează la o primă vedere. Investițiile, însă, au vizat 
și creșterea eficienței energetice a clădirilor și îmbunătățirea facilităților 
pentru persoane cu dizabilități locomotorii.

Identificat în urma evaluării Ministerului Sănătății ca fiind un obiectiv de 
investiție prioritar în Regiunea Nord-Est, Spitalul Județean de Urgență 
“Mavromati” din Botoșani a făcut obiectul unui contract de finanțare 
semnat în anul 2010 pentru Programul Operațional Regional 2007- 2013, 
Domeniul major de intervenție 3.1: Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Mobilizarea resurselor financiare pentru reabilitarea și modernizarea 
celor trei corpuri de clădire (A,B,C) și pentru dotarea adecvată a 

unității medicale a fost una de anvergură, valoarea totală a proiectului 
ajungând la peste 61 milioane lei, din care 48,3 milioane lei asistență 
financiară nerambursabilă din FEDR.

Obiectivele propuse de Consiliul Județean Botoșani, inițiator al investiției, 
în strânsă legătură cu echipa de management a spitalului, au fost atinse, 
după cum urmează: 

• Îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență, prin asigurarea unei suprafețe de minim 7 
mp/pacient în saloane cu 4 paturi, amenajarea de grupuri sanitare 
proprii pentru fiecare salon, eficientizarea fluxurilor sanitare specifice, 
ca urmare a asigurării unor condiții termice, de ventilație, sanitare, 
de circulație şi evacuare, corespunzătoare activităților medicale;
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• Creșterea gradului de confort al pacienților internați, atât în perioadele 
caniculare, cât şi în cazul unor temperaturi exterioare scăzute;

• Mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian prin asigurarea 
unei termoizolaţii și ventilaţii eficiente;

• Creşterea gradului de protecţie la incendii;
• Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap prin crearea de 

facilităţi și respectarea exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi;
• Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile, ca urmare a scăderii consumurilor 

de energie electrică și termică, o reducere substanţială a cheltuielilor 
cu reparaţiile  şi întreţinerea curentă a spitalului;

• Respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, 
conservarea energiei, securitatea la incendii, egalitatea de 
şanse.

De rezultatele acestui proiect beneficiază pacienții trataţi în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani din întreg 

teritoriul arondat, numărul anual al consultaţiilor în ambulatoriul de 
specialitate depăşind 200.000 de cazuri. 

Schimbarea condițiilor de muncă a generat o creștere a performanței 
actului medical și a condus la creșterea gradului de satisfacție profesională 
pentru personalul sanitar.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare
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Dezvoltarea turismului local și creșterea importantă a numărului de 
vizitatori din categoria celor cu venituri mari, au impus servicii de 

5 stele. Administratorul SC Auto Gas SRL a decis că e momentul să 
ridice standardul de calitate de pe piață. O adevărată provocare, atunci 
când nu dispui de toate fondurile necesare și, totuși, îți dorești să vii cu 
o ofertă net superioară celor existente. 

Programul Operațional Regional 2007-2013, prin Domeniul de intervenție 
5.2 - „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creșterii calității serviciilor turistice ”  
a reprezentat soluția ideală pentru materializarea acestei idei curajoase 
și, totodată, riscante financiar. 
 
Una dintre cele mai strălucitoare și vizibile constelații, Pleiada, a coborât 
și a dat nume acestui spațiu, care oferă servicii impecabile de cazare, 
masă și relaxare. Departe de agitația orașului, la 15 minute de Aeroportul 
Internațional Iași, printre livezi și pâlcuri de pădure, singurul Complex 
de 5 stele din zona Moldovei își arogă supremația în rândul unităților 
de cazare din această parte a țării. 

Contemporan și cosmopolit, Hotel Boutique Pleiada reprezintă 
alternativa ideală pentru turiștii pretențioși care caută un spațiu 

de cazare cu dotări exclusiviste și cu o cultură a ospitalității exersată 
și studiată în timp.

Un amestec de clasic și modern a fost opțiunea de design pentru cele 
60 de camere elegante și 4 apartamente mobilate cu stil. Aceeași 
atmosferă se regăseşte și în cele două restaurante cu meniuri sofisticate 
din bucătăria internaţională. Complexul mai beneficiază de un centru spa 
cu piscină, saună, cabinete de masaj, săli de fitness, săli de conferinţe, 
întreţinere pentru automobilele clienţilor. 

În decembrie 2009, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul 
“Extindere imobil spații de cazare pe teren proprietate, amenajare 

parcare privată - Hotel-Boutique Pleiada”. Proiectul a urmărit extinderea 
și modernizarea structurii de cazare, a utilităților, precum și îmbunătățirea 
dotărilor cu echipamente specifice, în vederea îmbunătățirii și diversificării 
tipurilor de servicii turistice furnizate de hotelul Concordia din Iași.

O PLEIADĂ DE 5 STELE

Iași. Orașul celei mai vechi universități din România, al primului spectacol de teatru în limba română, al primului 
muzeu literar memorial, Bojdeuca lui Ion Creangă din Țicău.
Capitală a Moldovei timp de trei secole, important centru academic, economic și cultural, Iașul rămâne “dulcele 
târg” care atrage în fiecare an mii de turiști. De câțiva ani, oferta de cazare s-a îmbogățit cu un complex 
construit din fonduri europene, pe segmentul premium.
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O PLEIADĂ DE 5 STELE

În decembrie 2009, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul 
“Extindere imobil spații de cazare pe teren proprietate, amenajare 

parcare privată - Hotel-Boutique Pleiada”. Proiectul a urmărit extinderea 
și modernizarea structurii de cazare, a utilităților, precum și îmbunătățirea 
dotărilor cu echipamente specifice, în vederea îmbunătățirii și diversificării 
tipurilor de servicii turistice.

Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 18 milioane 
lei, din care peste 8 milioane lei a însemnat finanțare europeană 
nerambursabilă, adică aproximativ 60 % din valoarea eligibilă a 
proiectului.

A fost un proiect amplu, cu o finanțare consistentă, care a demonstrat 
că nu există limitări, nici logistice, nici financiare care să oprească o idee 
fezabilă să prindă contur. Proiectul a adus și noi locuri de muncă, 

dublând numărul angajaților care a ajuns de la 29 la 58 de oameni.
La final de proiect, administratorul SC Auto Gas SRL a recunoscut 
că din contribuții proprii și credite bancare nu ar fi reușit să scoată 
la lumină un proiect de o asemenea anvergură. 

Fondurile derulate prin REGIO au ridicat o Pleiadă de 5 stele în care turiștii 
pot beneficia de luxul, eleganța și discreția unui loc în inima Moldovei.

Dana Macsim 
Expert Birou Regional de Informare
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Internaționalizare

Prin completarea unei expresii de interes vă putem facilita accesul la 
baza de date Enterprise Europe Network, care conține peste 23.000 de 
profile (cereri și oferte de produse/tehnologii și servicii) ale companiilor 
din aria de acoperire a Rețelei EEN. De asemenea, puteți beneficia de 
promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular 
descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.

Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor 
de afaceri și piețelor de desfacere este acela că elaborarea și înscrierea 
unui profil, precum și gestionarea expresiilor de interes sunt activități 
facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și 
relevanța contactelor stabilite.

Organizare misiuni economice și de brokeraj

Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau 
misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei, pe diverse 
domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați identificat o 
oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni 
economice personalizate.

Accesare fonduri europene

Experții ADR Nord-Est din cadrului Centrului Enterprise Europe Network 
vă oferă în regim help-desk, informații despre surse de finanțare 
disponibile la nivel regional, național sau european, criteriile de eligibilitate 
și activitățile eligibile in cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări 
pentru completarea cererii de finanțare, sprijin pentru identificarea de 
parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.

Informații legislație și politici europene

Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est vă oferă 
non-stop informații privind legislația și politicile europene relevante pentru 
diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de 
activitate, condițiile specifice de comercializare a produselor/serviciilor 
sau condițiile de participare la licitații publice internaționale.

Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru 
mediul de afaceri sunt colectate periodic prin consultări publice și 
transmise către factorii decizionali europeni. 

Servicii în sprijinul inovării

Prin intermediul Centrului, sunt oferite, anual, 2 pachete de sprijin 
dedicate unui număr limitat de IMM-uri inovative din județele Bacău, 
Neamț și Suceava: 

• Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu 
potenţial ridicat de inovare (Enhancing Innovation Managemen 
Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și diagnoză a 
managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență 
pentru elaborarea și implementarea unui plan de măsuri care să 
vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale companiei. 

• Sprijinirea IMM-urilor beneficiari de finanțare din Programul Orizont 2020 
- Instrumentului pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management  
- KAM). Puteți beneficia de servicii specializate de evaluare a nevoilor 
de asistență tehnică de identificarea și  recomandarea unui „coach” 
(specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu 
care veți elabora documentația și veți implementa cu succes proiectul 
inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare 
(Etapa 1 – nota conceptuală sau Etapa 2 – studiu de fezabilitate). 

CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK : 
Sprijin non-stop pentru afacerea ta

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este membră a Rețelei Europene pentru Întreprinderi 
(Enterprise Europe Network).
Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele 
peste 600 de centre găzduite în organizații de sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenţii de 
dezvoltare, etc, din 54 de țări, incluzând aici cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, țări candidate, țări membre ale Spațiului Economic 
European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud (BRICS) (detalii een.ec.europa.eu). 

Centrele Enterprise Europe Network oferă servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) 
și inovării (transfer de know-how și tehnologie).

Centrul Enterprise Europe Network găzduit de către ADR Nord-Est vă oferă următoarele servicii gratuite:
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Centrul Enterprise Europe Network găzduit de ADR Nord-Est este 
membru al consorţiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support 
Network) format din 6 parteneri care oferă servicii organizațiilor interesate, 
localizate în Macroregiunea 2, care include Regiunile Nord-Est și Sud-Est 
(www.enterprise-europe-erbsn.ro). Partenerii consorțiului sunt: Camera 
de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Camera de Comerț, Industrie 
și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, 
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați. 
 
Detalii suplimentare despre serviciile Centrului pot fi oferite la sediul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din str. Lt. Drăghescu, 
nr. 9, Piatra Neamț, jud.Neamț sau la tel. 0233 218 071, 0233 218 072, 
e-mail: een@adrnordest.ro.

Elena Baicu
Expert Birou Dezvoltarea Afacerilor
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În perioada 10-12 iunie 2015, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, împreună 
cu partenerii săi regionali au participat la 
manifestarea de anvergură „Expo Milano 2015“. 
Astfel, în Pavilionul României, sub egida „Invest 
in North-East Romania“, a fost organizat un 
program de evenimente care a avut ca obiectiv 
promovarea oportunităților investiționale ale 
Regiunii Nord-Est. 

Organizată o dată la 5 ani, expoziția mondială a 
avut ca temă generală hrana - temă generoasă şi 
de mare actualitate, care a permis iniţierea unor 
dezbateri comune, dedicate găsirii soluţiilor pentru 
provocările ce privesc dreptul la o alimentaţie 
sănătoasă, sigură și eficientă.

ADR Nord-Est a integrat evenimentul în această 
tematică generală, reunind la Milano oameni de 
afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai 
unor clustere și ai mediului universitar, care au 
prezentat rezultate de succes, idei de proiecte 
și avantaje competitive pentru cei interesați de 
a investi în Regiunea Nord-Est. Ziua de 11 iunie 
a fost dedicată conferinţei „Invest in North-East 
Romania“ în cadrul căreia au fost susţinute 
prezentări legate de oportunităţile investiţionale 
în domeniile care conturează tematica expoziţiei.

Gazda evenimentului, dl Georgian Ghervasie, 
Comisarul General pentru România la Expo 
Milano, împreună cu dl George Bologan, 
Consulul General al României la Milano, au 
adresat un mesaj de bun venit participanților 
și au subliniat importanța cooperării româno-
italiene în vederea atragerii și derulării de 
investiții străine și nu numai.

În cadrul conferinței “Invest in North-East 
Romania”, Directorul Direcţiei Comunicare, 
Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor ADR 
Nord-Est, dna Gabriela Macoveiu a susținut 

o prezentare a oportunităților de afaceri din 
Regiunea Nord-Est, evidențiind rezultatele 
obținute în domeniile agricultură, energie verde 
și infrastructură de afaceri.

Au urmat prezentările domnului prof. univ. dr. 
Dumitru Luca, Vice-rector Universitatea Al. I. 
Cuza și ale doamnei Mihaela Luca, Academia 
Română, Filiala Iași, despre mediul universitar 
din Iași, ale domnului Răzvan Doleanu, Primăria 
Iași, privind rezultatele și proiectele de investiții 
ale Municipiului Iași și ale doamnei Dana 
Ghineț, Acces Project Investments, referitor 
la oportunitățile de finanțare pentru mediul de 
afaceri în perioada de programare 2014-2020. 
Conferința a fost moderată de dl Alexandru 
Lăzescu.

În secțiunea destinată interlocutorilor italieni 
au fost susținute prezentări de către doamna 
Chiara Milani, privind activitatea Junior Chamber 
International (JCI) Italia în domeniul cooperării 
externe cu România și domnul Ercole Cauti, 
Metron Italia, despre oportunitățile și rezultatele 
cooperării cu Regiunea Nord-Est, în cadrul 
proiectelor cu finanțare europeană. 

Seria evenimentelor a continuat cu o dezbatere 
business to business (B2B) unde, exponenţi ai 
mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est și 
din Italia (unde amintim intervenția domnului 
Domenico Farinelli) au avut ocazia de a-și 
prezenta oferta de servicii, produse şi propuneri 
pentru eventuale colaborări internaţionale. Pe 
tot parcursul evenimentului, în pavilion au avut 

loc proiecţii video în consonanţă cu tematica 
generală a expoziţiei și cu ideea centrală pe care 
este structurat conceptul participării României: 
„În armonie cu natura“. 

În cadrul restaurantului pavilionului participanții 
au putut degusta bucate tradiționale românești, 
printre care amintim cozonacii Bujor (Suceava), 
dar și un pahar de vin autentic oferit de Podgoria 
Gramma Wines Iași.

În partea a doua a zilei, delegația Regiunii 
Nord-Est, însoțită de domnul Adrian Georgescu, 
reprezentantul Biroului de Promovare Comercial 
Economică al Consulatului României în Milano 
a fost primită în cadrul pavilionului Italiei la Expo 
Milano 2015 de către reprezentanții Regiunii 
Lombardia, dl Andrea Magistrelli și dl Raffaello 
Benetti, ocazie cu care au fost discutate oportunități 
viitoare de cooperare între cele două regiuni.

În data de 12 iunie 2015, reprezentanții ADR 
Nord-Est au participat la summit-ul EU-CELAC 
2015 Milano, unde au avut întâlniri bilaterale cu 
firme și asociații de antreprenori din America 
Latină. Evenimentul a suscitat interesul a 
peste 240 de participanți, care au luat parte la 
aproximativ 642 de întâlniri de tip B2B, cu scopul 
sprijinirii dezvoltării și creșterii competitivității 
întreprinderilor europene în piețe terțe de 
interes strategic.
Participarea Regiunii Nord-Est, în premieră la 
o expoziție mondială, s-a constituit într-un prilej 
unic de promovare a potențialului investițional 
și turistic al regiunii în cadrul unui astfel de 
eveniment.

Lucian Sandu
Expert Birou Dezvoltarea Afacerilor 

REGIUNEA NORD-EST  
în cadrul expoziţiei mondiale Expo Milano 2015
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ADR NORD-EST PREZENTĂ 
ÎN CADRUL OPEN DAYS 2015
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va organiza în cadrul 
celei de-a 13-a ediții a Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor 
– Open Days 2015  un workshop-dezbatere, intitulat “Modernizarea 
orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile 
– provocări actuale și perspective pentru viitor”.

Acest eveniment, care va avea loc pe 14 octombrie 2015, în sala 
JDE62 din sediul Comitetului Regiunilor (intervalul orar 14:30-17:00), 
are scopul de a oferi autorităților publice locale române, interesate de 
domeniul dezvoltării urbane, posibilitatea de a împărtăși cu regiunile și 
orașele din statele membre mai avansate experiențe și bune practici 
care vizează dezvoltarea și implementarea politicilor urbane. 

Dezbaterea va beneficia de aportul unor lectori de înaltă ținută și cu 
experiență deosebită în domeniu și anume:

- Dl Frédéric Boyer, membru al Energy Cities, Șeful Biroului Convenției 
Primarilor;
- Dl Ionuț Trincă, Șef Serviciu Planificare, Autoritatea  de Management 
pentru Programul Operațional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice;
- Dna Iris Flacco, Șef Serviciu, Departamentul pentru Planificare Teritorială 
și Politica de Mediu al Regiunii Abruzzo, Italia;
- Dl Ion Lungu, Primarul Muncipiului Suceava;

- Dl Esteban Pelayo, CEO EURADA - Asociația Europeană a Agențiilor 
de Dezvoltare;
- Dl Pietro Elisei, Doctor în urbanism, planificare urbană și regională, 
Vicepreședinte al ISOCARP (Haga).

Atelierul de lucru va fi urmat de o sesiune de networking moderată care 
va oferi posibilitatea participanților să aprofundeze subiectele prezentate.

Grupul țintă al evenimentului este format din reprezentanți ai autorităților 
publice locale, naționale și europene, autorități de management și de 
evaluare a programelor și proiectelor finanțate din politica de coeziune, 
companii, instituții financiare și asociații naționale și europene, mediul 
academic și cercetători.

Înregistrările la eveniment se fac pe website-ul Open Days 2015 accesând 
direct acest link http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/
reg_frame.cfm, după care se introduce codul evenimentului 14C13 și 
se vor urma pașii indicați.
 
Va așteptăm la eveniment!

Ovidiu Savu
Expert Birou Cooperare Externă
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