
REGIO 

 in Regiunea de dezvoltare  

Nord-Est Romania 



Obiectiv strategic: 
 
Sprijinirea dezvoltării economice, sociale, 

echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor 

României, prin concentrarea asupra polilor 

urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor 

infrastructurale şi ale mediului de afaceri, 

pentru a face din regiunile României locuri 

mai atractive pentru a le  locui,  vizita,  

investi şi  munci.  

 



Caracteristici 
 

Constituie principalul instrument pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare 

regională.  
 

Bugetul total 4.456 miliarde Euro din care 3.867 miliarde Euro FEDR 
 

Surse de finantare: 85% FEDR si 15% bugetul de stat şi bugetele locale 
 

Grupuri tinta: autorităţi ale administraţiei publice locale, furnizori de servicii sociale, 

universităţi de stat, IMM, asociaţii de sprijin a mediului de afaceri, unităţi de cult, ONG-

uri. 
 

68 % din domeniile de finantare ale REGIO sunt dedicate institutiilor publice  
 

 Regio este implementat la nivel național, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare din 

Romania prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Autoritatea 

de Management) si Agențiile pentru Dezvoltare Regională (Organisme 

Intermediare)  



 Alocări financiare indicative – nivel national 

Axa prioritară Alocare financiară (Euro) 

Axa 1  Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 

potenţiali poli de creştere 

1.410,22 milioane 

Axa 2  Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale 
de transport 

933,08 milioane 

 

Axa 3  Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 847,16 milioane 

Axa 4  Consolidarea mediului de afaceri regional şi 

local 

561,68 milioane 

 

Axa 5  Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 703,47 milioane 

TOTAL (fara AT) 4.455,61 milioane 



Alocări financiare  indicative - Regiunea Nord – Est  
 

Axa Prioritara 

 

Domenii Majore de Intervenție 

Alocare  

financiară  

(mil. Euro) 

Axa 1 Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – 

potentiali poli de crestere 

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de creştere (Municipiul Iaşi) 215,05 

1.2 Sprijin pentru  reablitarea termica a blocurilor de locuinte 14,30 

Axa 2 Îmbunătăţirea 

infrastructurii regionale si 

locale de transport 

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură 
152,28 

Axa 3 Imbunatatirea 

infrastructurii sociale 

3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate  30,92 

3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 15,44 

3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă 
20,70 

3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 
66,18 

Axa 4 Consolidarea 

mediului de afaceri 

regional şi local 

 

4.1 Dezvoltarea susţinută a structurilor de sprijin pentru afaceri de importanţă regională şi locală  37,13 

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi  0 

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 41,95 

Axa 5 Dezvoltarea durabilă 

şi promovarea turismului 

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea sau modernizarea 

infrastructurilor conexe 
68,19 

5.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor pentru valorificarea durabilă a resurselor 

naturale cu potenţial de creştere a calităţii serviciilor turistice  
41,03 

5.3 Promovarea potentialului turistic 22,53 

TOTAL   726,50 



2014 

2008 

2007 

• 1.521 cereri de finanțare depuse  

• Cererea totala este de  1.446 mil. Euro 

• 516 proiecte în implementare (745,7 mil. 
Euro , 113,2 % din alocarea regională) 

• 335 proiecte finalizate  (262 mil. Euro) 

• Semnarea primelor contracte de finanțare 

• Lansare program 

• Alocare financiara disponibila Regiunea 
Nord-Est: 658,7 mil.Euro 

• Depunerea primelor cereri de finanțare la 
ADR Nord – Est  



Axa 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli 

de crestere 

Indicator 

Valoare indicator 

la nivel regional 

 

Valoare 

realizata la 

nivelul Regiunii 

Nord - Est 

Grad de 

realizare a 

indicatorului 

regional 

Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana (PIDU) acceptate 

pentru finantare in Regiunea Nord – Est 

5 18 PIDU 360 % 

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor 

din planurile integrate de dezvoltare urbana 

64.160 363.154 

locuitori 

566 % 

Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii  

urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban 

10  10 proiecte 100 % 

Proiecte care asigura servicii care promoveaza 

egalitatea de sanse si incluziunea sociala in cadrul 

planurilor integrate 

4 11 proiecte 275 % 

Proiecte de reabilitare termica a blocurilor 4 proiecte 



Indicator 
Target value of 

regional indicator 

Regional 

indicator 

achieved 

(items) 

Regional indicator 

achieved 

(%) 

Length of 

modernized county road 
140,7 km 361,4 km  256 % 

Length of 

modernized urban streets 
65,9 km 38,7 km 59 % 

Axa 2 Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de 

transport 



Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale 

Indicator 

Valoare 

indicator la 

nivel 

regional 

 

Valoare realizata la nivelul Regiunii Nord - 

Est 

Grad de 

realizare a 

indicatorului 

regional 

Unitati medicale modernizate  

si echipate 

9 13 ambulatorii integrate de a caror servicii 

beneficiaza  peste 470.000  de pacienti 

144 % 

Centre sociale rehabilitate si 

echipate 

43 37 centre sociale ce gazduiesc  peste 7.300 

de copii si adulti din grupuri defavorizate 

86 % 

 

Unităţi mobile echipate pentru 

intervenţii de urgenta 

82 117 unitati mobile  143 % 

Unitati din invatamantul 

preuniversitar modernizate 

21 17 scoli in care studiaza peste 5000 de elevi 81 % 



Axa 4 Consolidarea mediului de afaceri regional si local 

Indicator 

Valoare 

indicator la 

nivel regional 

 

Valoare realizata la nivelul Regiunii 

Nord - Est 

Grad de realizare a 

indicatorului 

regional 

Structuri de sprijinire a 

afacerilor asistate 
3 16structuri de afaceri create 100 % 

Microintreprinderi sprijinite 241 

240 de microintreprinderi ce cu 

generat peste 780 noi de locuri de 

munca 

100 % 

 



Axa 5 Dezvoltare durabila si promovarea turismului 

Indicator 

Valoare indicator la nivel 

regional 

 

Valoare realizata la nivelul 

Regiunii Nord - Est 

Grad de realizare a 

indicatorului 

regional 

Proiecte de reabilitare a 

monumentelor din patrimoniul 

cultural 

16 20 125% 

Proiecte ce vizeaza 

infrastructura de cazare si 

agrement 

48 

25 structuri de cazare si 

agrement ce deservesc 

peste 99.000 de turisti 

52 % 

 



DESCRIPTION: 111 million nonrefundable Euros for the most 

spectacular transformation of a city in the North-East Region 

 

TITLE: The Integrated Development Plan of the Municipality of Iasi, 

10 projects 

BENEFICIARY: Iasi Municipality 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Priority Axis 1 

 – Support to sustainable 

development of urban poles 

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
137,274,251.36 €,  

of which 111,455,986.5 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 18 
cities change their 
story through the 

implementation of 
The Integrated Urban 
Development Plans 



DESCRIPTION: The first underground passage in The North East 

Region achieved through REGIO 

 

TITLE: Oituz-Stefan Guse underground passage in Bacau 

BENEFICIARY: Bacau Municipality 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Priority Axis 2: Improvement 

of regional and local 

transport infrastructure 

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
7,088,749.45 €, of which 

5,667,129.54 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 400 

km of county roads 
and urban streets 
rehabilitated by 

REGIO 



DESCRIPTION: One of the biggest students campuses from 

Romania, rehabilitated by REGIO 

 

TITLE: Rehabilitation of "Tudor Vladimirescu" Campus  

BENEFICIARY: Technical University "Gheorghe Asachi" from Iasi 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Key Area of Intervention 3.4 

– Rehabilitation, 

modernization, 

development and equipping 

of pre-university, university 

education and continuous 

vocational training 

infrastructure  

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
15,886,000.63 €,  

of which 12,603,671.61 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 17 

educational units 
upgraded by REGIO 



DESCRIPTION: Investments by REGIO for a more attractive 

business environment  

 

TITLE: IDEO Business Center     

BENEFICIARY: SC TESTER SRL 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Key Area of Intervention 4.1 

– Development of 

sustainable business support 

structures of regional and 

local importance  

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
8,518,062.60 €,  

of which 4,413,644.95 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 53 
million EUR invested 

in 16 regional 
business support 

structures 



DESCRIPTION: Micro-enterprises of North-East Region developing 

through Regio  

 

TITLE: Development and modernization of production activity at SC 

SIT TRADER PROD SRL by acquiring IT solutions, equipment and new 

technologies     

BENEFICIARY: SC SIT TRADER PROD SRL 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Key Area of Intervention 4.3 

– Support the development 

of micro-enterprises  

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
198,253.38 €,  

of which 159,345.27 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 240 
micro-enterprises that 
generated over 1000 

new jobs 



DESCRIPTION: Modern recreational infrastructure in Iasi  

awaits tourists 

 

TITLE: The Ciric recreational area 

BENEFICIARY: Iasi Municipality 

REGIO FINANCING SOURCE: 

Key area of intervention 5.2 

– Creation, development, 

modernization of the 

tourism infrastructure for 

sustainable valorization of 

natural resources and for 

increasing the quality of 

tourism services 

TOTAL VALUE OF THE PROJECT:  
10,880,983 €,  

of which 3,946,633.7 € grant 

OUTPUTS AT 
REGIONAL LEVEL: 25 

upgraded 
accommodation and 
leisure units in the 
North-East Region 

awaits tourists 



Lectii invatate 

▲ Expertiza marita la AMPOR si OI-uri = cea mai ridicata rata de absorbtie 

la nvelul PO din Romania (69,2% la nivelul OI Nord-Est si 58,01% la 

nivelul AM) 

▲ Nevoie mare la nivel regional pentru surse de finantare  =  numar mare 

de proiecte depuse care acopera toate domeniile de interventie ale 

programului Regio 

▲ Implementare fluenta a programului = buna comunicare cu potentialii 

aplicanti si beneficiarii pe parcursul proceselor de evaluare, selectie si 

contractare 

▲ Proces de verificare tehnica si financiara corect = procedurile 

programului sunt respectate si cerintele transferate la timp catre 

beneficiari 



Lectii invatate 
▼ Nevoia implementarii unui proces de pre selectie care sa elimine depunerea 

unui numar mare de proiecte slabe, pentru care sunt generate costuri de 

pregatire (doar 58,8% proiecte selectate si 38,3% proiecte propuse pentru 

finantare) 

▼ Existenta unor domenii de interventie suprasolicitate (ex. sprijinirea 

microintreprinderilor, reabilitarea infrastructurilor educationale)  

▼ Nevoia unor consultari mai largi la stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru a 

evita interesul slab al aplicantilor pentru anumite domenii de interventie (ex 

reabilitarea siturilor industriale)  

▼ Nevoia implementarii unui mecanism de corelare a proiectelor Regio (in special 

a celor din mediul urban) cu alte proiecte din OP nationale ce se implementeaza 

simultan (ex PO TRANS si Mediu) 

▼ Nevoia cresterii capacitatii administrative a UIP si a constructorilor de a 

respecta cerintele legate de pregatirea corecta a documentatiilor, respectarea 

termenlor si a conditiilor de calitate ai lucrarilor 



Contact 

 

ADR Nord-Est 
 
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9 
Piatra Neamţ, România 
Tel. +40 233 218071,  
Fax +40 233 218072 
Email: adrnordest@adrnordest.ro 
Web: www.adrnordest.ro   
www.inforegionordest.ro 

mailto:adrnordest@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/
http://www.inforegionordest.ro/

