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20 de ani de trecut, prezent și viitor
În acest an aniversar, suntem recunoscători trecutului, construit cu profesionalism de o echipă puternică, ne bucurăm de
prezentul plin de realizări, dar ne orientăm în acelaşi timp către viitor, în care călătoria pentru dezvoltare regională să atingă
noi puncte culminante.
(continuare în pagina 2)
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Misiunea noastră iniţială n-a fost deloc uşoară. În
preocupările socio-economice, dar şi politice ale anilor
1999, a trebuit să introducem un concept nou: politica de
dezvoltare regională. Printr-o colaborare susţinută cu
cele 6 administraţii publice judeţene care au semnat
acordul de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord-Est –
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, am reuşit
să transformăm treptat acest concept într-o realitate. Buna
colaborare cu membrii Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est a fost şi rămâne o premisă a
performanţelor noastre şi un bun exemplu de parteneriat
corect şi de aceea le mulţumesc, în numele echipei ADR
Nord-Est.
Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, la 1
ianuarie 2007 şi cu noua calitate de membru contributor,
dar şi de beneﬁciar al Instrumentelor Structurale, atribuţiile
ADR Nord-Est au crescut considerabil. Rolul de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional,
dobândit în martie 2007, a constituit principala premisă de
responsabilizare, dar şi o oarecare presiune pentru a ne
asigura că vom avea personal dedicat şi bine pregătit
pentru îndeplinirea eﬁcientă a atribuţiilor. Cele 1115 de
proiecte implementate prin Programul Operaţional
Regional, din 2007 până azi, utilizând o sumă
nerambursabilă de peste 935 milioane de euro, şi-au pus
amprenta pe Regiunea noastră.
Ne propunem să continuăm, cu şi mai multă ambiţie şi
motivare, munca în calitate de Organism Intermediar
pentru Implementarea Programului Operaţional Regional
2014-2020, dar şi să o completăm prin implicarea mai
consistentă în activităţile inițiate de ADR a reprezentanţilor
administraţiei publice locale, a mediului academic, a
sectorului privat şi a societăţii civile, pentru a găsi noi forme
de a lansa iniţiative antreprenoriale, de a încuraja
atragerea de investitori şi de a promova noi proiecte
împreună cu parteneri din Europa.

Suntem conştienţi că, pentru a ne dezvolta, avem nevoie
de o viziune modernă, o strategie coerentă şi un mecanism
de implementare articulat. Trebuie să ne uităm cu atenţie
la tendinţele lumii de azi, să ne depăşim limitele şi să
acţionăm cu îndrăzneală şi profesionalism.
Apartenenţa la reţele profesionale prestigioase (Asociaţia
Europeană a ADR - EURADA, Reţeaua Regiunilor
Europene Inovative – ERRIN, Enterprise Europe Network,
Europe Direct Network) şi existenţa Biroului de
reprezentare la Bruxelles s-au concretizat în proiecte de
cooperare valoroase, menite să conducă la dezvoltarea
socio-economică a Regiunii.
Echipa ADR Nord-Est numără astăzi peste 180 de oameni.
Fiecare etapă din cele pe care le-am parcurs a fost însoţită
de o creştere organizaţională, de emoţille şi frământările
unor domenii uneori necunoscute, de învăţare, de
determinare, de năzuinţa de a face lucrurile mereu mai
bine, mai profesionist, de credinţa că dacă ﬁecare piesă
dintr-un sistem îşi face, în dreptul ei datoria, întreg sistemul
are de câştigat.
Pe lângă eforturile acestei echipe, devenirea noastră se
datorează în mare parte partenerilor, beneﬁciarilor şi
colaboratorilor noştri, în care am regăsit deseori repere de
profesionalism, surse de inspiraţie şi un imbold permanent
pentru perfecţionarea activităţii. Pentru toţi cei care ne-au
fost alături şi ne împărtăşesc bucuria ceasului aniversar,
avem un gând de recunoştinţă, o invitaţie de a continua
călătoria noastră împreună şi o promisiune: aceea că vom
rămâne ﬁdeli vizunii noastre ca regiunea de Nord-Est a
României să devină unul dintre locurile preferate din
Europa în care să vrei să trăieşti, să înveţi, să munceşti şi
să investeşti.

VASILE ASANDEI
Director General ADR Nord-Est
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1,12 miliarde de euro au intrat în România prin
Programul Operațional Regional 2014-2020

La Rădăuţi, în perioada 14-15 februarie 2019, Regiunea
de Nord-Est a fost gazda primei întâlniri a Comitetului de
Monitorizare a Programului Operational Regional 2014 –
2020 din anul acesta. Astfel, cei peste 80 de reprezentanţi
ai Comisiei Europene, ai Autorităţii de Management pentru
POR (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, ai Consiliilor pentru
Dezvoltare Regională, Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regionala şi ai altor organizaţii relevante implicate în
procesul de elaborare şi implementare a politicii de
dezvoltare regionala în România au analizat stadiul
implementării POR 2014-2020 pe axe prioritare şi tipuri de
instrumente teritoriale şi ﬁnanciare.
Până la ﬁnalul lunii decembrie 2018, au fost certiﬁcate de
Comisia Europeană cheltuieli în valoare de 1,12 miliarde
de euro în cadrul celor 11 axe prioritare pentru care au fost
lansate apeluri de proiecte, respectiv: Axa 2 - IMM- uri,
Axa 3 - Reducerea de CO2, Axa 4 - Dezvoltare urbană, Axa
5 - Patrimoniu cultural, Axa 6 - Drumuri judeţene, Axa 7–
Turism, Axa 8 – Sănătate, Axa 10 – Educaţie, Axa 11 –
Cadastru, Axa 12 - Asistenţă Tehnică şi Axa 15 - Iniţiativa
pentru IMM-uri.
În acest context, reprezentanţii AM POR au mulţumit celor
implicaţi în implementarea Programului pentru efortul
deosebit în evitarea dezangajării sumelor alocate prin
POR.
În termeni pragmatici, 383 de IMM-uri au beneﬁciat de
ﬁnanţare prin POR, Axa 2, ﬁnalizând deja proiectele,
12.166 de gospodării au o clasiﬁcare superioară privind
consumul de energie, 11 obiective de patrimoniu cultural
au fost restaurate, 420 de ambulanţe au fost livrate, iar de
infrastructura medicală construită/ reabilitată/
modernizată/ extinsă/ dotată cu sprijinul POR beneﬁciază
737.281 persoane.
Un alt punct de pe Agenda de lucru, principalele
caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune
2021-2027 prezintă un mare interes. Concentrarea
investiţiilor va avea în vedere următoarele cinci obiective
tematice:

OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri, OP 2 reducerea de CO2, OP 3 - mobilitate şi conectivitate
(transport, mobilitate urbană şi TIC), OP 4 - Europa socială
(sănătate, educaţie, social, ocuparea forţei de muncă) şi
OP 5 - dezvoltare integrată şi sustenabilă pentru zonele
urbane, rurale şi iniţiative locale.
“Este o bucurie să ﬁm gazda acestui eveniment,
aici, în Bucovina şi să avem ocazia să
împărtăşim experienţa implementrării POR în
toate Regiunile dar, mai ales, să propunem şi să
conturăm soluţii de îmbunătățire. Anul 2018 a fost
sub semnul unei presiuni uriaşe şi al unor eforturi
permanente, atât din partea Autorităţii de
Mangement şi Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regională, cât şi din partea Comisiei Europene,
pentru a evita dezangajarea sumelor alocate prin
POR. S-a dovedit că măsurile propuse, dar şi
disponibilitatea noastră de a lucra ca o adevărată
echipă nu au fost în zadar, iar riscul de
dezangajare a fost depăşit. Acum, însă, avem
oportunitatea, aş zice chiar obligaţia, de a ﬁ
anticipativi, mai intuitivi şi mai pregătiţi, atât
pentru implementarea POR-ului în următorii ani,
cât şi pentru ceea ce ne va aduce perioada de
programare 2021-2027.”
a declarat Vasile Asandei, Director General ADR
Nord-Est.

Vizita la trei obiective din patrimoniul cultural al judeţului
Suceava, puse în valoare prin proiecte Regio, respectiv:
Mănăstirea Putna, Cetatea de Scaun a Sucevei şi Muzeul
de Istorie încheie în data de 15 februarie a.c. reuniunea
CM POR.
GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Suﬂu nou pentru Unitatea de Primiri Urgențe
din Vaslui
Existenţa Strategiei Naţionale de Sănătate și a Planurilor
Regionale de servicii de sănătate a dus la crearea
premiselor de stimulare a progresului şi dezvoltării în
sistemul de sănătate românesc în domeniile prioritare, prin
impunerea unor măsuri coordonate pentru îmbunătăţirea
accesului la servicii de sănătate, măsuri de stimulare a
eﬁcienţei prin aplicarea de modele de prestare a serviciilor,
alături de sistemul de monitorizare și revizuire a acestora,
în vederea îndeplinirii scopului global, acela de a
îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei României.
Una dintre resursele disponibile pentru ﬁnanţarea
priorităţilor identiﬁcate prin Strategia Naţională de
Sănătate 2014-2020 este Programul Operaţional
Regional 2014-2020. Acesta, prin intermediul Axei
Prioritare 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Speciﬁc
8.2, contribuie la îndeplinirea Obiectivului General 7
”Dezvoltarea infrastrucuturii de sănătate la nivel naţional,
regional și local în vederea reducerii inechităţii în accesul
la serviciile de sănătate” al Strategiei de Sănătate
Naţională 2014-2020, prin asigurarea uneia dintre
resursele fondurilor necesare reabilitării, modernizării,
extinderii şi dotării infrastructurii unităţilor de primiri
urgenţe de la nivelul spitalelor judeţene de urgenţă /
unităţilor funcţionale de urgenţă .
Consiliul Judeţean Vaslui este unul din actorii locali care au
înţeles importanţa dezvoltării infrastructurii sanitare pentru
bunăstarea comunităţii şi a fructiﬁcat această oportunitate
de ﬁnanţare, continuând investiţiile derulate prin POR
2007-2013, cu o nouă iniţiativă: Extinderea Unităţii de
Primiri Urgenţe şi realizarea unui heliport. Contractul de
ﬁnanţare a fost semnat la mijlocul lunii martie de dl Vasile
Asandei - Director General Nord-Est şi dl Dumitru Buzatu Presedinte, Consiliul Judeţean Vaslui.
Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui deserveşte anual un număr mediu de peste
56.000 pacienţi (media examinărilor totale în perioada
2011-2017) faţă de 9.200 pacienţi, câţi se adresau Unităţii
de primiri Urgenţe în anul 1999, la înﬁinţare. Prin
extinderea şi dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe, vor creşte
capacitatea şi calitatea serviciilor medicale furnizate de
această unitate pacienţilor.

În mod complementar, prin construirea unui heliport pentru
aterizarea elicopterelor SMURD, va creşte eﬁcienţa
serviciilor de urgenţă, prin asigurarea transferului cu
maximă rapiditate al pacienţilor care necesită transport
aerian de urgenţă către alte unităţi spitaliceşti.
În scopul atingerii parametrilor optimi de calitate şi
încadrării în actele normative care reglementează
activitatea U.P.U., prin proiect se propune realizarea unei
extinderi prin construcţia unei clădiri noi. Construcţia nouă
va ﬁ legată funcţional de clădirea existentă a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui, în care, la parter,
funcționează în prezent Unitatea de Primiri Urgenţe
(spaţiul existent va rămâne în structura UPU extins).
Această extindere este absolut necesară pentru a ﬁ create
condiţii pentru asigurarea spaţiilor de lucru, depozitare şi
administrative pentru îndeplinirea activităţilor speciﬁce
serviciului medical, exploatarea în siguranţă şi asigurarea
condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor
medicale de urgenţă.
Îmbunătăţirea dotării Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui cu aparatură medicală
modernă este, în mod evident, un alt deziderat al
proiectului.
“Este de aşteptat ca aceste investiţii, în valoare de peste
10 milioane de lei, să conducă la reducerea timpului de
aşteptare pentru pacienţi, scurtarea timpului de transport
către alte unităţi sanitare de rang superior, în cazul
urgenţelor majore şi, nu în ultimul rând la o creştere a
performanţei actului medical şi la îmbunătăţirea
condiiţiilor de muncã pentru personalul sanitar. Ne dorim
ca, prin investiţii similare în toate judeţele regiunii, să
putem contribui la reducerea ﬂuxului forţei de muncă în
domeniul medical în afara ţării, o problemă care ne
preocupă pe toţi” declară Vasile Asandei, Director General
ADR Nord-Est.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare

5

O șansă pentru renașterea
Palatului Cantacuzino Pașcanu
Palatul Cantacuzino Paşcanu, o clădire
monument cu o istorie pe cât de tumultoasă
pe atât de vie, se pregăteşte să redevină un
obiectiv important din patrimoniul cultural al
regiunii Nord-Est.
Construit în jurul anului 1650 în Paşcani, a
fost ars de polonezii lui Sobieski la 1686 şi
refăcut parţial, pe vechea fundaţie, în
secolul al XVIII-lea, pe când aparţinea
vistierului Iordache Balş.

În anul 1904, aﬂat în proprietatea ﬁilor lui Constantin
Moruzi (Domn al Moldovei, 1777-1782), palatul a fost
recondiționat de Maria Moruzi, nora lui Cuza Vodă şi
mama istoricului Gheorghe Brătianu.
Contractul de ﬁnanţare pentru proiectul REABILITARE,
CONSERVARE ŞI REVITALIZAREA PALATULUI
CANTACUZINO- PAŞCANU ŞI A TERENULUI AFERENT
a fost semnat la începutul lunii martie 2019, între Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin dl Director
Vasile Asandei şi Primăria Oraşului Paşcani, prin dl Primar
Dumitru Pantazi.
Asistenţa nerambursabilă din fonduri europene este de
4.594.360 Euro şi reprezintă 98 % din valoarea eligibilă a
proiectului.

Aşadar, pregătiţi-vă ca după perioada de implementare, să
vizitaţi Muzeul Palatului Cantacuzino Paşcanu şi să ﬁţi
întâmpinaţi de un personaj istoric sub forma unei proiecţii
de tip hologramă, care vă va oferi informaţii şi îndrumare.
De asemenea, veţi ﬁ surprinşi şi de modalitatea inovativă,
unică în Europa, prin care veţi putea folosi propriul telefon
mobil pentru a asculta audio-ghidurile exponatelor - acest
serviciu de audio-ghid va ﬁ accesibil GRATUIT pentru toţi
vizitatorii cu ajutorul telefonului mobil personal, indiferent
de tipul sau generaţia acestuia.

DANA GLIGA,
Expert Birou Comunicare şi Marketing Regional
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Servicii integrate pentru
dezvoltare regională
Stimulăm valoriﬁcarea potențialului regional

PARTENERIATE STRATEGICE
ȘI COOPERARE EXTERNĂ

PLANIFICARE ȘI
PROGRAMARE REGIONALĂ

MANAGEMENT PROGRAME
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Implementăm în regiunea Nord –
Est programe cu sprijin ﬁnanciar
european și național pentru
dezvoltarea socio-economică a
comunităților locale, care contribuie
la creșterea calității vieții
locuitorilor regiunii.
Gestionam Programul Operațional
Regional – Regio și oferim servicii
suport beneﬁciarilor Regio pentru
transformarea ideilor de proiect în
investiții de succes.
Oferim sprijin în accesarea
fondurilor prin: informare > evaluare
> selecție > contractare >
monitorizarea proiectelor.

Elaborăm Planul de Dezvoltare
Regională și setăm strategii pentru
dezvoltarea regiunii Nord-Est.
Analizăm situația curentă, evaluăm
oportunitățile și proiectăm planurile
de acțiune tematice, menite să
sprijine valoriﬁcarea potențialului
de dezvoltare al regiunii.
Oferim sprijin în elaborarea
documentelor strategice de
DEZVOLTARE URBANĂ
> Acordăm sprijin muncipiilor
reședință de județ din Regiunea
Nord-Est pentru elaborarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană.
> Oferim suport în implementarea
dezvoltării urbane materializate în
cele mai necesare și de impact
proiecte de dezvoltare.

Facilităm și dezvoltăm parteneriate
regionale, naționale, internaționale
și inițiative pilot inter-regionale.
Suntem membri în asociații și rețele
internaționale și participăm la
consultări cu impact la nivel
european în dezvoltare durabilă și
inovare.
Promovăm concepte noi, precum:
clustere, eﬁciență energetică,
economie circulară, tranziție
energetică, adaptare climatică,
oferind sprijin în formarea de noi
competențe colaboratorilor noștri.
> 77 proiecte implementate (sau în
curs de implementare)
> 9 mil. € atrași
> 300 stakeholderi implicați
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VIZIUNE
Credem într-un viitor în care Regiunea Nord-Est a României va ﬁ unul
din locurile preferate din Europa în care oricine și-ar dori să trăiască,
să învețe, să muncească sau să investească.

MISIUNE
ADR este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii
Nord-Est. Elaborăm și promovăm strategii, atragem și valoriﬁcăm
resurse, identiﬁcăm și implementăm programe de ﬁnanțare și oferim
servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a
parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ
Oferim servicii de asistență și
consiliere promotorilor de proiecte
inovative pentru identiﬁcarea celor
mai potriviți parteneri și atragerea
resurselor necesare implementării.
Prin RIS3 Nord-Est coordonăm
valoriﬁcarea avantajelor competitive
și a competențelor de cercetare și
inovare în domeniile: agroalimentar, textile & noi materiale
avansate, biotehnologii, mediu &
energie, tehnologia informațiilor și
comunicațiilor (IT&C), turism pentru
stil de viață sănătos.
Prin MANAGEMENTUL INOVĂRII
ȘI INTERNAȚIONALIZAREA
AFACERILOR evaluăm și
dezvoltăm capacitatea de inovare a
companiilor cu potențial din regiune
și oferim suport în identiﬁcarea
partenerilor internaționali potriviți
pentru cooperare comercială sau
tehnologică.
Sprijinim IMM-urile să inoveze și să
crească internațional, prin
apartenența la Rețeaua Enterprise
Europe Network.

FORMARE
PROFESIONALĂ
DEZVOLTAREA
ECOSISTEMULUI
ANTREPRENORIAL REGIONAL
Dezvoltăm ecosistemul
antreprenorial din Regiunea NordEst prin consiliere în crearea și
dezvoltarea de startup-uri și
programe de educație
antreprenorială. Facem asta prin
Rubik Hub, o structură suport ce
conectează, inspiră, educă și
sprijină comunitățile de fondatori de
startup-uri, mentori și investitori.
Facem demersuri permanente
pentru atragerea investiții private.
Invest North East promovează
oportunitățile investiționale din
Regiunea Nord-Est către investitorii
străini și atrage investiții străine
directe care pot contribui la
dezvoltarea sustenabilă a
economiei regionale.

Furnizăm cursuri certiﬁcate ANC,
dezvoltate în urma implementării
unor proiecte de cooperare externă
și instruiri specializate în domeniul
dezvoltării regionale pentru
persoanele cu studii superioare.
Oferim servicii de INFORMARE
EUROPEANĂ cetățenilor din
regiune cu privire la instituțiile,
legislația, politicile, programele și
oportunitățile de ﬁnanțare ale
Uniunii Europene, prin intemediul
Centrului Europe Direct Nord-Est,
care asigură transparența și
vizibilitatea acțiunilor UE în
Regiunea Nord-Est.
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Infuzie de ﬁnanțare REGIO în corpul E al
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est (ADR Nord-Est) au semnat , în data de 1 aprilie 2019, contractul de ﬁnanţare pentru
consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea corpului E, în cadrul unei conferinţe de
presă.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite al UAIC şi Vasile ASANDEI, Director
General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum ţi echipa de implementare a proiectului.
„Participăm astăzi la un moment istoric: semnarea contractului de ﬁnanţare pentru reabilitarea corpului E. După cum bine
ştim, această clădire nu mai era funcţională, de aceea ne bucurăm că o vom reda comunităţii academice. Alături de
securizarea juridică a proprietăţilor, investiţiile reprezintă o prioritate majoră pentru echipa de conducere a Universității. Ne
dorim să intrăm în normalitate, iar acesta este doar începutul, mai avem şi alte proiecte în pregătire, iar pe această cale dorim
să mulţumim ADR-Nord Est pentru buna colaborare.” – prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite al UAIC
Proiectul „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii corpului E a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale. Investiţia totală se ridică la suma de 17.478.081 lei (aproximativ 3.6 milioane de euro) şi are ca
termen de execuţie 19 luni. La ﬁnalul proiectului, în corpul E vor funcţiona 10 săli de curs, 3 săli de seminarii, 1 amﬁteatru dar
şi 5 spaţii pentru birouri. Astfel, se va asigura accesul la spaţii moderne de învăţământ pentru un număr maxim de 2574 de
studenţi şi birouri pentru 43 de cadre didactice. De asemenea, imobilul va beneﬁcia de dotări adaptate utilizării de către
persoane cu dizabilităţi şi vor ﬁ amenajate 28 de locuri de parcare, dintre care două dedicate persoanelor cu dizabilităţi.
Corpul E al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este o clădire de patrimoniu, înscrisă în Lista Monumentelor Istorice la
poziţia 1154 cod IS-II-m-B-03967, conform listei din 2015 şi se aﬂă amplasată pe strada Păcurari nr. 9, având faţada
principală orientată spre Piaţa „Mihai Eminescu”. Suprafaţa totală a imobilului este de 2465 mp, în timp ce aria utilă este de
1423 mp.
„Sunt încântat să particip la acest eveniment, e primul proiect POR pe care îl semnăm cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Mă bucur că o clădire care nu mai era funcţională va ﬁ reabilitată cu fonduri europene. Vă mulţumesc pentru
felul în care colaborăm pe toate programele şi vă asigur că aveţi în ADR-Nord Est un partener de nădejde.” – Vasile Asandei,
Director General ADR-Nord Est
GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Condiții moderne de studiu și cercetare
pentru peste 1800 de studenți la UMF Iași
Una dintre provocările continue ale învăţământului superior din România şi, implicit din
regiunea Nord-Est, este să creeze premisele necesare desfăşurării procesului de învăţare
din universităţi în condiţii de înaltă calitate, pentru a rămâne relevanţi în raport cu piaţa forţei
de muncă, din ce în ce mai competitivă.

Lucrul acesta este valabil indiferent de domeniul de studiu, cu atât mai mult în cel medical, în care cercetarea şi inovarea
joacă un rol esenţial pentru dezvoltare şi evoluţie.
În acest context, s-a semnat, pe 20 martie 2019, la Iaşi, contractul de ﬁnanţare Regio pentru „Recompartimentarea,
modernizarea spaţiilor de învăţământ, cu păstrarea funcţionalului existent destinat clădirii „Nicolae Leon”, între dl Vasile
Asandei – Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est şi dl prof. univ. dr Viorel Scripcariu - Rectorul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi.
Valoarea totală a proiectului este de 26.185.298 lei, din care 25.819.447,55 sunt cheltuieli eligibile. Clădirea „Nicolae Leon”
este destinată procesului educaţional, cu o capacitate de 1833 de studenţi, modernizată conform standardelor de calitate
europene şi va ﬁ dată în folosinţă la începutul anului universitar 2019-2020.
Proiectul de investiţii va îmbunătăţi capacitatea UMF Iaşi de a anticipa şi răspunde cerinţelor pieţei, privind standardele şi
calitatea academică, de a dezvolta noi programe beneﬁciind de infrastructură, tehnologie modernă şi echipamente, pentru a
oferi studenţilor atât competenţe cheie, cât si competenţe cross-disciplinare. De asemenea, va contribui la creşterea
procentului de angajare a absolvenţilor învăţământului superior medical în sectoarele competitive şi de specializare
inteligentă - Sănătate şi Tehnologie Informaţională.
„Finanţarea proiectului «Recompartimentare, modernizare spaţii de învăţământ, cu păstrarea funcţionalului existent»,
permite recuperarea investiţiilor făcute de către Universitate la obiectivul Clădirea „Nicolae Leon”, în valoare de
25.819.447,55 lei, adică peste 5 milioane de euro. Aceasta va permite în ﬁnal extinderea suprafeţelor spaţiilor disponibile
pentru activitatea didactică şi de cercetare.” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.
Proiectul „Recompartimentare, modernizare spaţii de învăţământ, cu păstrarea funcţionalului existent” este ﬁnanţat de
Uniunea Europeană, pe axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, din cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii educaţionale în cadrul UMF Iaşi, în
condiţii de durabilitate şi incluziune socială. Scopul proiectului vine ca un răspuns la nevoia de modernizare a spaţiilor
existente în cadrul UMF Iaşi şi destinate procesului educaţional, pentru a ﬁ aduse la standardele de calitate europene.
Această preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii se regăseşte printre principalele direcţii de dezvoltare strategică 20162020 ale Universităţii.
GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Diaspora se întoarce acasă!
Sprijiniți de ADR Nord Est, 16 români își vor
pune în aplicare ideile de afaceri.

Românii aﬂaţi în Diaspora îşi doresc să se întoarcă acasă,
să pună în aplicare cunoştinţele dobândite în afara ţării şi,
împreună, să-şi construiască un viitor mai bun. Proiectul
“Diaspora ReSTART”, implementat de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, alături de Consiliul
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România (Lider de parteneriat), Fundaţia C.A.E.S.A.R.,
Global Commercium Development SRL şi Metodo
Estudios Consultores SL, îşi propune încurajarea
antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin
susţinerea înﬁinţării de întreprinderi cu proﬁl non-agricol în
zona urbană din regiunile mai puţin dezvoltate ale
Românei de către români aﬂaţi în Diaspora. În mod
concret, proiectul oferă gratuit un pachet de servicii în
vederea dezvoltării a 60 de noi ﬁrme. Servicii de formare
antreprenoriala au fost oferite prin intermediul unui curs
online personalizat cu o durata de 120 de ore. Pe parcursul
acestui curs, participanţii au fost asistaţi de tutori pentru
fundamentarea si elaborarea unui plan de afaceri viabil.
Dintre cei 400 participanţi la cursuri, 149 au ales să
participe la concursul de planuri de afaceri, iar 60 cele mai
bune planuri au fost selectate pentru ﬁnanţare. Conform
datelor furnizate de către CNIPMMR cei mai mulţi aplicanţi
sunt din Marea Britanie (33.3%) şi Spania (28.3%), urmaţi
de Italia (11.67%), Franţa (6.67%), Olanda (5%),
Germania dar şi Australia sau SUA (1.67%).
Cele mai multe afaceri vor ﬁ înﬁinţate în următoarele
domenii:
6312 – Activităţi ale portalurilor web (10%)
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (8.33%)
5610 – Restaurante (8.33%)

Segmentarea pe regiuni relevă faptul că, din cele 60 de noi
ﬁrme, 26.67%, se vor înﬁinţa în Regiunea Nord-Est şi
Regiunea Centru (21.67%) şi alte 15% în Regiunea NordVest.
Un pas important în direcţia dezvoltării mediului
antreprenorial regional s-a întamplat vineri, 15 martie
2019, la Cluj Napoca, unde 50 de antreprenori din
Diaspora au făcut primul pas spre dezvoltarea unei afaceri
acasă, în România.
Semnarea contractelor de ﬁnanţare din cadrul proiectului
Diaspora ReSTART a fost un moment încărcat cu emoţia
unui nou început, pe care l-au resimţit nu doar
antreprenorii, ci şi cele trei organizaţii partenere în proiect:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Global
Commercium şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România.
ADR Nord-Est a semnat 16 contracte de ﬁnanţare prin
care ﬁecare beneﬁciar va primi o sumă, 100%
nerambursabilă, în valoare de până la 178.120 lei pentru
a-şi pune în aplicare planul de afaceri în regiunea noastră.
Ciprian are 31 de ani şi acum 10 ani a plecat în SUA, să
înveţe muzică de ﬁlm. După ﬁnalizarea studiilor, a lucrat în
mai multe corporaţii din Boston şi Los Angeles. Acum vrea
să pornească o afacere acasă, în Iaşi.
Ciprian Costin: “Fac o companie cu un software pentru
compozitori, folosind inteligenţa artiﬁcială. Facem
angajări, specialişti care au fost la olimpiade naţionale,
internaţionale.”
Ne dorim ca afacerile lor să se dezvolte și să aducă
plusvaloare mediului de afaceri din România.

7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate
de acestea (8.33%)
6201 – Activităţi de realizare a software-ului la comandă
(5%)

ANA CIOBANU
Expert Direcţia Dezvoltarea Afacerilor
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Startup Europe Week la Rubik Hub
Rubik Hub a avut plăcerea de a organiza în
perioada 12-14 martie 2019, în cadrul Startup
Europe Week evenimetul APROPO, Porneşti
un business_?, în colaborare cu Spherik
Accelerator, din Cluj Napoca.
A fost un eveniment dedicat în primul rând
comunităţii locale şi a avut ca scop principal
promovarea antreprenoriatului, dar şi oferirea
unor instrumente de lucru menite să-i ajute pe
cei cu idei de afaceri să treacă la nivelul
următor.
Prima seară a evenimentului a fost dedicată
poveştilor inspiratoare, venite din partea unor
antreprenori cu experienţă, mulţi dintre ei ﬁind
din Regiunea de Nord-Est a României.
Alexandru Păduraru, Managing Partner al
Creative Tim, a povestit despre provocările
întâlnite în parcursul său personal şi despre cât
de important este sa ﬁi perseverent în ceea ce
faci. Totodată, Alex ne-a dezvăluit că la Startup
Weekend Piatra Neamţ 2017 a descoperit cât
de important este să ai un mentor alături. Acum,
este el însuşi un foarte activ mentor în
comunitatea Rubik Hub.
Alex Burciu, reprezentant al Spherik
Accelerator, ne-a vorbit despre cum să începi
un startup. A punctat faptul că ideea pe care o ai
poate ﬁ în fapt soluţia unei probleme identiﬁcate
şi, parcurgând paşii potriviţi, poate ﬁ
transformată într-un startup de succes.
Ilinca Nicolae a transformat o problemă
personală într-o soluţie pentru întreaga
comunitate. Clinica Pediatrică Anastasia a
pornit de la un gând îndrăzneţ, a crescut treptat
şi va continua să crească!
Valentin Maior, co-fondator Romanian-IT a
adus în discuţie două elemente cheie pentru
dezvoltarea unui antreprenor: comunitatea şi
dobândirea a cât mai multor cunoştinţe în
domeniul în care doreşti să excelezi.

Marius Berescu – Project Manager Spherik
Accelerator ne-a explicat cum funcţionează un
proiect de amploare europeană de susţinere a
startupurilor şi cât de important este să susţii
comunităţi mici de startup în procesul de
dezvoltare, prin astfel de proiecte.
Stelian Bogza – co-fondator Beneﬁt Online –
ne-a prezentat parcursul dezvoltării unuia dintre
startup-urile sale, evidenţiind câteva dintre
chestiunile care s-au dovedit a ﬁ esenţiale
pentru echipă: atitudine (a fondatorilor si a
tuturor membrilor echipei), curajul de a merge
mai departe, importanţa validării ideilor,
potenţialul de scalabilitate a startupului fondat şi
setarea unor obiective foarte clare.
A doua seară a evenimentului a fost dedicată
unui atelier de lucru susţinut de membrii echipei
Rubik Hub, From Idea to Business. Participanţii
au descoperit un instrument de lucru special
creat pentru a ghida fondatorii spre o dezvoltare
profesională sănătoasă şi sustenabilă, în care
etapele au o succesiune logică.
Ultima seară a evenimentului a fost organizată
în colaborare cu echipa Future Makers şi a
constat într-un atelier de lucru susţinut în baza
unui Business Model Canvas. Acesta este un
instrument de lucru, sub forma unui graﬁc, cu
ajutorul căruia putem face conexiuni strategice
între elementele fundamentale ale unei
companii (cu scopul de a descoperi oportunităţi
de creştere, de a identiﬁca nevoi de schimbare
a strategiei de administrare sau de a introduce
noi activităţi).

SMARANDA BĂLUŢ
Expert Rubik Hub

Iași devine capitala inovării europene
Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa

WIRE X 2019
Cea de-a X-a ediţie a conferinţei ”Săptămâna Regiunilor Inovatoare din Europa” va avea loc la Iaşi (Regiunea Nord-Est), în
perioada 26 – 28 iunie 2019, ﬁind ultimul eveniment dedicat cercetării şi inovării în calendarul Preşedinţiei României la
Consiliul Uniunii Europene.
Axată pe trei concepte cheie: a explora, a crea şi a inova, WIRE X încurajează schimbul de cunoştinţe şi căutarea de soluţii
practice pentru o transformare economică şi societală sustenabilă, prin intermediul cercetării şi inovării. Conferinţa va urmări
parcursul de la excelenţa regională la lanţurile valorice europene şi globale, încercând să descopere noi sinergii între nevoile
societale şi agenda C&I, precum şi între instrumentele de ﬁnanţare, C&I şi antreprenoriat.
WIREX 2019 este singurul eveniment dedicat cercetării şi inovării care va avea loc în afara capitalei şi care va aduce la Iaşi
circa 40 lectori şi 250 participanţi, peste 85% ﬁind delegaţi străini din Statele Membre ale Uniunii Europene. Programul
conferinţei include o deschidere oﬁcială (în 26.06.2019), prezentări plenare şi pe secţiuni (în 27.06.2019), sesiunea de
închidere (în 28.06.2019), precum şi o expoziţie cu modele şi prototipuri ale inventatorilor români cu notorietate
internaţională (27.06.2019).
Conferinţa WIRE reprezintă principalul forum politic european de inovare şi dezvoltare regională, oferind factorilor de
decizie, autorităţilor publice, centrelor de cunoaştere şi întreprinderilor din întreaga Europă o platformă de discuţie pe tema
practicilor, provocărilor şi oportunităţilor din cercetarea şi inovarea din regiunile Europei, precum şi a actualelor şi viitoarelor
programe europene de ﬁnanţare din domeniu.
WIRE 2019 este organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în cadrul agendei Preşedinţiei României la
Consiliul Uniunii Europene, cu sprijinul Directoratului General pentru Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene şi al
Ministerului Cercetării şi Inovării din România.
Detalii despre eveniment, precum şi formularul de înregistrare vor ﬁ disponibile pe pagina web dedicată www.wire2019.eu.
GABRIELA MACOVEIU
Director Comunicare, Inovare şi Cooperare Externă
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