
 1 

CUPRINS AL STRATEGIEI REGIONALE NORD EST 2004-2006 
 

1. OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI REGIONALE PENTRU PERIOADA 
2004-2006 

 
2 

 1.1 Analiza SWOT globala 2 

 1.2 Obiectivul general al strategiei de dezvoltare regionala 
 

5 

2. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALA IN 
PERIOADA 2004-2006 

 
6 

3. AXELE DE INTERVENTIE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE REGIONALA IN 
PERIOADA 2004-2006 

 
8 

 3.1 Axa de interventie I – Dezvoltarea infrastructurii 8 

  3.1.1 Justificare 8 

  3.1.2 Masuri aferente axei de interventie I – Dezvoltarea Infrastructurii 13 

 3.2 Axa de interventie II – Dezvoltarea mediului de afaceri 30 

  3.2.1 Justificare 30 

  3.2.2 Masuri aferente axei de interventie II – Dezvoltarea Mediului de 
Afaceri 

 
34 

 3.3 Axa de interventie III – Dezvoltarea zonelor rurale 40 

  3.3.1 Justificare 40 

  3.3.2 Masuri aferente axei de dezvoltare rurala 43 

 3.4 Axa de interventie IV – Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor 
sociale 

54 

  3.4.1 Justificare 54 

  3.4.2 Masuri aferente axei de interventie IV – Dezvoltarea Resurselor 
Umane si a Serviciilor Sociale 

55 

- Planul financiar general (finantarea din fonduri PHARE Coeziune Economica si 
Sociala) 

70 
 

- Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala 2004-2006 de catre Comitetul 
Regional pentru Planificare si propunerile inaintate catre Consiliul pentru 
Dezvoltare Regionala 

74 

- Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala 2004-2006 de catre Consiliul 
pentru Dezvoltare Regionala Nord Est 

 



 2 

 1. Obiectivul general al strategiei regionale pentru perioada 2004-
2006 

 
1.1 Analiza SWOT globala 
 
Valoarea analizei SWOT in formularea strategiei regionale este de a reduce detaliile 
tehnice prezente in analiza economico-sociala, in vederea evidentierii numai acelor 
factori determinanti.  
 
Analiza SWOT globala: 
 
  

Globala Nord Est 
Puncte tari Puncte slabe 

• Existenta drumului european E85 ce 
strabate regiunea pe directia nord-sud si 
a celor trei aeroporturi în regiune: Bacau, 
Iasi si Suceava, din care primele doua 
internationale;  

• Aport ridicat al IMM-urilor la cifra de 
afaceri in domeniul hotelier si al 
restaurantelor 73.75%, superior valorii 
nationale(50.42%) – anul 2001, restul 
contributiei in respectivul domeniu fiind 
realizat de microintreprinderi; 

• Spor natural pozitiv(singura regiune din 
Romania) – 1,7 la mia de locuitori – in 
2001; 

• Constructia in cadrul Programului 
PHARE 2000 a Parcului Tehnologic din 
Iasi si a Parcului de Soft de la Hemeiusi,  

• Fluidizarea transportului spre Republica 
Moldova prin construirea podului Radauti 
Prut – Lipcani, in cadrul Programului 
PHARE 2000;  

• Existenta a trei centre universitare care 
au in preocupările de bază si: cercetarea 
stiinţifica, inventica, inovarea 
tehnologica, informatizarea şi 
promovarea societatii informationale; 

• Existenta centrelor culturale, manastirilor, 
monumentelor istorice de importanta 
nationala si internationala(patrimoniul 
UNESCO); 

• Reteaua bancara este bine distribuita la 
nivelul regiunii. 

 

• Produsul intern brut regional pe 
locuitor(PIBR/loc) are cea mai mica 
valoare dintre toate regiunile, 
(reprezentand 70% din valoarea 
produsului intern brut pe locuitor la nivel 
national la nivelul anului 2000) 
inregistrand si o descrestere in termeni 
reali de 0.6% in conditiile in care la nivel 
national a avut loc o crestere de 4.1% 
(orizont de timp 1999/2000); 

• Productivitatea muncii este inferioara pe 
toate sectoarele de activitate(exceptie 
transporturi) productivitatii muncii la nivel 
national(vezi cap 2.1 din analiza 
economico-sociala) in anul 2000 ; 

• Contributia agriculturii la PIB regional 
(16.00%) este superioara fata de aportul 
adus de acest domeniu in PIB la nivel 
national(10.6%)-anul 2000, sugerand 
slaba diversificare a activitatilor 
economice in mediul rural; 

• Insuficientul aport al IMM-urilor la  cifra 
de afaceri a industriei prelucratoare–
31.88%(inferior contributiei realizate de 
IMM-uri la nivel national 33.29%) - anul 
2001; 

• Gradul scazut al infrastructurii rutiere 
modernizate – 58% din infrastructura 
rutiera a regiunii este sub standardele 
minime acceptabile – anul 2001; 

• Slaba dezvoltare a infrastructurii in 
zonele rurale si in special cea de utilitati 
(nivel de 5% din necesar - anul 2001); 

• Reteaua de apa potabila este insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
populatia regiunii la nivelul anului 2001: 
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• km retea/100 kmp suprafata: 
11.79 fata de 15.98 la nivel 
national; 

• km retea potabila/1000 loc: 1.14 
fata de 1.70 la nivel national; 

• Reteaua de canalizare este insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
populatia regiunii la nivelul anului 2001: 

• km retea canalizare/1000 loc: 
0.64 fata de 0.73 la nivel national; 

• Din 357 localitati conectate la 
reteaua de apa potabila numai 
131 sunt conectate la reteaua de 
canalizare; 

• Reteaua de gaz metan este insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
populatia regiunii la nivelul anului 2000: 

• km retea gaz metan/1000 loc: 
0.46 fata de 0.96 la nivel national; 

• km retea gaz metan/100 kmp 
suprafata: 4.81 fata de 9.06 la 
nivel national; 

• Capacitatea insuficienta de tratare a 
apelor reziduale in statiile de epurare 
(70% din necesar) si a haldelor de 
depozitare a deseurilor (60% din 
necesar); 

• Insuficienta utilizare a capacitatii de 
cazare in functiune:  

• Indicele scazut de utilizare a 
capacitatii de cazare in functiune 
(30.20%) in comparatie cu alte 
regiuni si nivelul national 
(34.90%) – anul 2001;  

• Durata medie de sedere in 
regiune (2.7 nopti per turist), 
inferioara valorii la nivel 
national(3.59 nopti per turist) – 
anul 2000;  

• Gradul ridicat al populatiei ocupate in 
agricultura -49.80% din total populatie 
ocupata si gradul scazut al populatiei 
ocupate in servicii 29.60% din total 
populatie ocupata – anul 2001; 

• Rata ridicata a somajului in regiune 
10.6% in raport cu media nationala –
8.8%, iar in judetul Neamt ajungand la un 
nivel de 14.1% - in anul 2001;  

Oportunitati Riscuri 

• Semnarea acordului de colaborare dintre 
Regiunea Umbria(Italia) si Regiunea 

• Neindeplinirea pana la sfarsitul lui 2006 a 
criteriilor prevazute in memorandumul de 
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Nord Est; 

• Participarea ADR Nord Est, alaturi de 
Italia si Grecia in doua proiecte in cadrul 
programului INTERREG IIIC pentru 
promovarea ariilor de interes religios; 

• Reducerea prognozata a ratei inflatiei si 
scaderea implicita a costului creditului; 

• Existenta la nivel national a unor 
Programe de Actiune pentru: mediu, 
resurse umane, antisaracie, industrie, 
amenajarea teritoriului; 

• Incurajarea unor noi forme de turism si 
valorificarea mostenirii istorice, culturale 
spirituale si de traditie;  

• Existenta materiilor prime: materiale de 
constructii si a lemnului (vezi resurse 
naturale) capabile sa atraga investitorii 
straini; 

• Constituirea Euroregiunii SIRET-PRUT-
NISTRU; 

• Realizarea in perioada urmatoare a 
Centrului Economic Suceava, a 
Incubatorului de Afaceri din Botosani, 
Centrului de afaceri Tutova-Barlad in 
cadrul programului PHARE 2001; 

• Modernizarea drumului european E576; 

• Posibilitatea ca prin modernizarea 
aeroporturilor din regiune, acestea sa 
sustina mediul de afaceri regional si sa 
devina puncte de plecare pentru 
itinerariile turistice regionale; 

• Cresterea asistentei din parteaUE prin 
cele trei instrumente: PHARE, ISPA si 
SAPARD si posibilitatea obtinerii de 
finantari prin FRDS; 

• Finantarea proiectului ”Reabilitarea zonei 
industriale a orasului Siret” in cadrul 
programului Phare 2000. 

• Derularea in judetul Suceava a 
proiectului „Comemorare Stefan cel Mare 
si Sfant – 500 ani” cu finantare din 
bugetul de stat. 

 

aderare la Uniunea Europeana. 

• Continuarea exodului „materiei cenusii” 
catre alte regiuni si in strainatate; 

• Lipsa de coeziune a masurilor de 
dezvoltare economica si sociala pe 
fondul accentuarii lipsei de incredere a 
populatiei in redresarea economica a 
tarii; 

• Scaderea in continuare a nivelului de trai 
a populatiei in regiune; 

• Cadru legislativ care menţine monopolul 
de stat pentru furnizarea anumitor tipuri 
de servicii din infrastructura de utilitati; 

• Existenta unor zone predispuse la 
dezastre naturale (alunecari de teren, 
inundatii); 
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1.2 Obiectivul general al strategiei de dezvoltare regionala 
 

Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul 
marimii si al populatiei,  se situeaza pe ultimul loc în Romania in raport cu produsul 
intern brut regional pe cap de locuitor, datorita unui nivel de productivitate scazut.  

 
La nivel global (macroeconomic) s-au identificat pe baza analizei economico-

sociale urmatoarele probleme cheie: 
 

• Cea mai redusa valoare a produsului intern brut regional pe locuitor 
(PIBR/loc) dintre toate regiunile, la un nivel de 70% fata de valoarea 
produsului intern brut national pe locuitor(PIB/loc)-la nivelul anului 2000; 

•  Un nivel de productivitate regional inferior celui inregistrat la nivel national 
in toate sectoarele de activitate (exceptie transporturile); 

• Slaba diversificare a activitatilor economice in mediul rural-preponderenta 
fiind agricultura; 

• Un nivel al infrastructurii fizice si de utilitati dintre cel mai scazute din 
Romania din punct de vedere cantitativ si calitativ, in mediul urban, iar in 
mediul rural aproape inexistent; 

•  Rata somajului pe orizonturi largi de timp este superioara valorii 
inregistrate la nivel national, iar in unele judete si in anumite perioade de 
timp este cea mai ridicata din Romania; 

• Printre cei mai scazuti indici de utilizare ai capacitatii turistice in functiune, 
in conditiile in care regiunea are atat un ridicat potential turistic cat si o 
infrastructura turistica mai dezvoltata in raport cu alte regiuni. 

 
In aceste conditii pentru orizontul de timp 2004-2006 consideram ca obiectivul 
general al strategiei regionale va fi: 
 
„Cresterea gradului de competitivitate al regiunii prin imbunatatirea 
infrastructurii economice si intarirea coeziunii sociale” 
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2. Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare regionala in 
perioada 2004-2006 

 
Pentru realizarea obiectivului general propus este necesara dezvoltarea de 

obiective specifice, care reprezinta in fapt o articulatie a celui general.  
 
Fara a face o imbunatatire a infrastructurii fizice si de afaceri va fi dificil de 

realizat in perioada urmatoare o atragere a investitorilor straini, existand totodata 
riscul, ca o parte dintre cei care activeaza deja in regiune sa-si restranga activitatile 
derulate si sa orienteze spre alte zone. Totodata, nu se vor putea asigura premizele 
pentru a asigura cresterea competivitatii. 

Fara intarirea mediului de afaceri in regiune, ce se poate realiza prin cresterea 
competivitatii si eficientei microintreprinderilor si IMM-urilor existente pe o de o parte, 
cat si prin crearea de noi „start-up-uri” in sectoarele cu potential de crestere 
economica din regiune pe de alta parte, va fi imposibil de creat o imbunatatire a 
infrastructurii de afaceri. O atentie deosebita va fi acordata in acest sens dezvoltarii 
structurilor asociative, cat si a promovarii regiunii in vederea atragerii investitiilor.  

Fara ridicarea nivelului de trai al persoanelor din mediul rural prin dezvoltarea 
in special a infrastructurii de utilitati si a oferirii de noi alternative ocupationale (in 
conditiile in care in zonele rurale domiciliaza peste 50% din populatia regiunii), toate 
celelalte eforturi intreprinse nu ar face decat sa conduca la o adancire a decalajelor, 
deja existente fata de mediul urban.  

De asemenea, trebuie dezvoltat nivelul de instruire a absolventilor 
invatamantului profesional si tehnic, a tinerilor someri si a celor de lunga durata, a 
abilitatilor antreprenoriale, fara de care nu se va putea obtine o intarire a coeziunii 
sociale. 
Totodata o atentie deosebita va fi acordata acelor actiuni pentru a realiza includerea 
sociala pe piata muncii a categoriilor dezavantajate. 

 
In aceste conditii obiectivele specifice ale dezvoltarii regionale sunt: 

 
1. „Dezvoltarea infrastructurii fizice si de afaceri conservand in acelasi 

timp conditiile de mediu” 
2. „Intarirea mediului de afaceri in sectoarele strategice si traditionale din 

regiune prin cresterea competitivitatii si eficientei microintreprinderilor 
si IMM-urilor” 

3. „Imbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din zonele rurale in vederea 
reducerii decalajelor existente fata de mediul urban” 

4. „Imbunatatirea nivelului de instruire si a abilitatilor profesionale si 
tehnice in vederea asigurarii unei forte de munca adaptabila la cerintele 
pietei si a includerii sociale a persoanelor dezavantajate” 

 
Obiectivele specifice au fost alese si formulate astfel incat sa se asigure 

interdependenta lor cat si complementaritatea intre masurile prezentate in actuala 
strategie.  
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Fiecarui obiectiv specific ii corespunde cate o axa de interventie, conform tabelului 
urmator: 
 
 
 
Nr. crt. Obiectiv specific Axa de interventie 

1. 
Dezvoltarea infrastructurii fizice si de 
afaceri prezervand in acelasi timp 
conditiile de mediu 

Dezvoltarea infrastructurii 

2. 

Intarirea mediului de afaceri in sectoarele 
strategice si traditionale din regiune prin 
cresterea competivitatii si eficientei 
microintreprinderilor si IMM-urilor 

Dezvoltarea mediului  
de afaceri 

3. 

Imbunatatirea nivelului de trai a 
locuitorilor din zonele rurale in vederea 
reducerii decalajelor existente fata de 
mediul urban 

Dezvoltarea zonelor rurale 

4. 

Imbunatatirea nivelului de instruire si a 
abilitatilor tehnice in vederea asigurarii 
unei forte de munca adaptabila la 
cerintele pietei si a includerii sociale a 
persoanelor dezavantajate 

Dezvoltarea resurselor 
umane si a serviciilor sociale 

 
 

In cadrul procesului de programare urmarim ca strategia de interventie sa fie 
de tip netraditional, concentrata pe urmatoarele principii generale: 
 

• Integrare – intre axe de interventie, masuri strategice, actori regionali, 
competente; 

• Concentrare resurse – pe masuri, pe aspecte tematice/sectoriale, pe 
zone geografice. 

• Parteneriat. 
 
In acest fel, dupa implementarea actiunilor strategice se va evita ca rezultatele 
obtinute sa fie dispersate, asigurandu-se sinergia si efectul multiplicator al acestora. 
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3. Axele de interventie ale strategiei de dezvoltare regionala  
in perioada 2004-2006 

 
In continuare sunt prezentate masurile pentru fiecare din cele patru axe de 

interventie identificate, explicitand pentru fiecare justificarea si obiectivul specific, 
activitatile, rezultatele fizice si economico-sociale estimate, localizarea geografica, 
grupurile tinta, perioada de interventie si sursa de finantare. 
 
 
 
3.1 AXA DE INTERVENTIE I – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  
 
 
3.1.1 Justificare 
 
Analiza SWOT: sectoare de referinta 
In vederea identificarii directiilor de actiune este prezentata in continuare analiza 
SWOT pentru infrastructura, precum si cea pentru mediu tinand cont de integrarea 
celor doua.  
 

INFRASTRUCTURA 
Puncte tari Puncte slabe 

• Existenta drumului european E85 ce 
strabate regiunea pe directia nord-sud; 

• Existenta a trei aeroporturi în regiune(din 
care Iasi si Bacau internationale) si a 
retelei feroviare care asigură legatura cu 
celelalte regiuni;  

• Densitatea de cai ferate la 1000 kmp 
(40.9) este superioara mediei la nivel 
national – anul 2001; 

• Constructia in cadrul Programului 
PHARE 2000 a Parcului Tehnologic din 
Iasi si aParcului de Soft de la Hemeiusi,  

• Realizarea in perioada urmatoare a 
Centrului Economic Bucovina-Suceava, 
a Incubatorului de Afaceri din Botosani, 
Centrului de Afaceri Tutova-Barlad in 
cadrul programului PHARE 2001; 

• Existenta drumului modernizat Roman-
Iasi si a coridoarelor rutiere europeane 
pe directia SV-NE (E 577-576). 

 
 
 
 
 

• Inexistenta unui coridor european rutier 
pe directia est-vest; 

• Densitatea scazuta a infrastructurii 
rutiere modernizate – 58% din 
infrastructura rutiera a regiunii este sub 
standardele minime acceptabile – anul 
2001; 

• Inexistenta curselor interne de la/spre 
aeroportul din Bacau; 

• Numarul mare de localitati fara retele de 
alimentare cu gaze naturale, alimentari 
cu apa şi retele de canalizare, 
neconectate fiind: la reteaua de gaz 
87,69%, la canalizare 72,35% iar la 
alimentare cu apa potabila au ramas 
neconectate 25,70% din totalul 
localitatilor din regiune; 

• Retea de apa potabila insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
populatia regiunii la nivelul anului 2001: 

• km retea/100 kmp suprafata: 
11.79 fata de 15.98 la nivel 
national; 

• km retea potabila/1000 loc: 1.14 
fata de 1.70; 

• Retea de canalizare insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
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populatia regiunii la nivelul lui 2001: 

• km retea canalizare/1000 loc: 
0.64 fata de 0.73 la nivel national; 

• Din 357 localitati conectate la 
reteaua de apa potabila numai 
131 sunt conectate la reteaua de 
canalizare; 

• Retea de gaz metan insuficient 
dezvoltata in raport cu suprafata si 
populatia regiunii la nivelul lui 2000: 

• km retea gaz metan/1000 loc: 
0.46 fata de 0.96 la nivel national; 

• km retea gaz metan/100 kmp 
suprafata: 4.81 fata de 9.06 la 
nivel national; 

• Insuficienta dezvoltare şi modernizare a 
infrastructurii de educatie atat in mediul 
rural cat si urban;  

• Lipsa dotarilor moderne din infrastructura 
de sanatate; 

• Accesibilitate scazuta spre zone 
montane turistice şi pentru zone de 
exploatari forestiere. 

 
Oportunitati Riscuri 

• Semnarea acordului de colaborare dintre 
Regiunea Umbria(Italia) si Regiunea 
Nord Est; 

• Participarea ADR Nord Est, alaturi de 
Italia si Grecia in cadrul programului 
INTERREG IIIC pentru promovarea 
ariilor de interes religios; 

• Creşterea suportului financiar acordat de 
catre Uniunea Europeană pentru a 
finanta diverse obiective de infrastructura 
prin instrumentele financiare specifice 
(ISPA si PHARE); 

• Cerere mare pentru modernizarea si 
extinderea infrastructurii de transport mai 
ales rutier;  

• Stabilirea parteneriatelor prin grupul de 
lucru infrastructura regionala existent; 

• Posibilitatea obtinerii de finantari prin 
FRDS; 

• Infiintarea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru; 

• Finantarea proiectului ”Reabilitarea zonei 
industriale a orasului Siret” in cadrul 
proiectului Phare 2000. 

• Derularea in judetul Suceava a 
proiectului „ Comemorare Stefan cel 
Mare si Sfant – 500 ani” finantat prin 

• Insuficienta colaborare între 
administratiile publice locale şi uneori 
între cele judetene pentru promovarea 
unor mari proiecte de interes regional; 

• Capacitatea scazuta a populatiei din 
regiune de a prelua costuri specifice de 
utilizare si intretinere a infrastructurii 
reabilitate, modernizate sau nou 
construite datorita nivelului de saracie 
existent; 

• Cadru legislativ care mentine monopolul 
de stat pentru furnizarea anumitor tipuri 
de servicii din infrastructura de utilitati. 
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bugetul de stat. 
 

MEDIUL 
Puncte tari Puncte slabe 

• Resurse de apa potabila cantitativ si 
calitativ superioare in judetele Neamt si 
Suceava, in raport cu alte zone; 

• Restrangerea activitatii marilor poluatori 
industriali si inceperea inlocuirii treptate 
a acestora cu IMM-uri (flexibilitate si 
adaptabilitate mai mare la cerintele de 
mediu) 

• Utilizarea la scara redusa a pesticidelor 
si ingrasamintelor;  

• Dotarea cu tehnica performanta de 
monitorizare a calitatii mediului(Suceava, 
Neamt, Bacau); 

• Implementarea in Iasi a Agendei 21 
Locale. 

•  Poluare atmosferica constanta, mai ales 
in marile orase si in jurul centrelor 
industriale, cu depasiri frecvente ale 
valorilor maxime a indicatorilor specifici 
de monitorizare a factorilor de mediu; 

• Poluarea apelor de suprafata si 
subterane ca urmare a deversarilor 
necontrolate a agentilor economici, 
accidentelor precum si datorita slabei 
dezvoltari a infrastructurii de canalizare 
mai ales in mediul rural;  

• Capacitatea insuficienta de tratare a 
apelor reziduale in statiile de epurare 
(70% din necesar) si a haldelor de 
depozitare a deseurilor (60% din 
necesar); 

• Inexistenta sistemelor centralizate de 
alimentare cu apa in mediul rural si in 
unele zone urbane periferice; 

• Procentul scazut al apelor de suprafata 
de calitate superioara (22% cal I pe raul 
Prut si 57% pe raul Siret);  

• Fenomenul accentuat de eroziune al 
solului cu care se confrunta majoritatea 
judetelor din regiune si mai ales judetul 
Vaslui (71% din suprafata totala agricola 
a judetului); 

• Necolectarea selectiva a deseurilor si 
lipsa sistemelor de colectare a acestora 
in zonele rurale; 

• Depozitarea necontrolata a deseurilor in 
mediul rural; 

• Despaduriri necontrolate cu implicatii in 
generarea alunecarilor de teren; 

• Lipsa resurselor suficiente de apa 
potabila pentru judetele Iasi, Vaslui, 
Bacau si Botosani. 

 
Oportunitati Riscuri 

• Existenta unor programe cu cofinantare 
internationala orienate direct pentru 
protectia mediului si a naturii(LIFE, 
ECOLINKS, REC); 

• Cresterea interesului autoritatilor locale 
in promovarea de parteneriate in 
vederea protectiei mediului; 

• Existenta unor colaborari in domeniul 

• Productivitatea scazuta a solurilor in 
zonele invecinate obiectivelor industriale; 

• Pericolul aparitiei fenomenului de 
eutrofizare a lacurilor; 

• Existenta unor zone predispuse la 
dezastre naturale (alunecari de teren, 
inundatii); 

• Insuficienta fondurilor destinate protectiei 
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protectiei mediului cu ministerele de 
profil din Olanda si Danemarca; 

• Crearea la nivel national a Fondului de 
Mediu pentru sustinerea si realizarea cu 
prioritate a proiectelor cuprinse in Planul 
National de Actiune pentru Protectia 
Mediului. 

• Aprobarea Planului National de 
Gestionare a Deseurilor; 

• Existenta Planurilor Locale de Actiune 
pentru Protectia Mediului. 

 

mediului; 

• Disparitia unor specii de plante si 
animale in lipsa unor programe speciale 
de protectie a acestora; 

• Continuarea defrisarilor necontrolate cu 
efecte asupra poluarii aerului, eroziunii 
solului. 

 
  

 
Tanand cont de faptul ca resursele financiare alocate din fondurile PHARE 

Coeziune Economica si Sociala cat si ISPA, destinate Romaniei si implicit si regiunii 
noastre, pentru perioada 2004-2006 nu pot acoperi toate nevoile existente si 
identificate, vom selecta doar acele probleme cheie pentru care se poate interveni in 
orizontul de timp mentionat. 

Astfel, putem exemplifica in acest sens ca, desi exista suficiente argumente 
pentru realizarea unui coridor rutier european, care sa traverseze regiunea de la est 
la vest, din pacate acest lucru nu se poate realiza momentan prin fondurile alocate 
regiunii, ci doar printr-o interventie de la nivel central a Ministerului Transporturilor si 
implicit prin identificarea altor surse de finantare. Acest lucru nu presupune ca 
renuntam in abordarile strategice viitoare la realizarea acestui coridor european. 

  
Probleme cheie in infrastructura si mediu 

• Grad scazut de modernizarea a infrastructurii rutiere1; 
• Infrastructura de utilitati insuficient dimensionata in raport cu populatia si 

suprafata regiunii2; 

• Accesibilitate scăzuta spre zone montane turistice şi pentru zone de exploatări 
forestiere3; 

                                                 
1
 Argumente: densitate scăzută a infrastructurii rutiere modernizate – 58% din infrastructura 

rutiera a regiunii este sub standardele minime acceptabile – anul 2001 
2 Argumente:  
- numărul mare de localităţi fara retele de alimentare cu gaze naturale, alimentari cu apa 

şi retetele de canalizare; neconectate fiind: la reţeaua de gaz 87,69%, la canalizare 
72,35% iar la alimentare cu apa potabila au ramas neconectate 25,70% din totalul 
localitatilor din regiune; 

- Retea de apa potabila insuficient dimensionata in raport cu suprafata si populatia 
regiunii la nivelul anului 2001:km retea/100 kmp suprafata: 11.79 fata de 15.98 la nivel 
national; km retea potabila/1000 loc: 1.14 fata de 1.70; 

- Retea de canalizare insuficient dimensionata in raport cu suprafata si populatia regiunii 
la nivelul anului 2001: km retea canalizare/1000 loc: 0.64 fata de 0.73 la nivel national; 
din 357 localitati conectate la reteaua de apa potabila numai 131 sunt conectate la 
reteaua de canalizare; 

- Retea de gaz metan insuficient dimensionata in raport cu suprafata si populatia regiunii 
la nivelul anului 2000:km retea gaz metan/1000 loc: 0.46 fata de 0.96 la nivel 
national;km retea gaz metan/100 kmp suprafata: 4.81 fata de 9.06 la nivel national. 
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• Capacitatea insuficienta de tratare a apelor reziduale in statiile de epurare (70% 
din necesar) si a deseurilor in haldele de depozitare (60% din necesar); 

• Poluare atmosferica constanta, mai ales in marile orase si in jurul centrelor 
industriale, cu depasiri frecvente pentru valorile maxime ale indicatorilor specifici 
de monitorizare a factorilor de mediu4. 

 
La toate acestea, putem mentiona unul din efectele existentei unei infrastructuri 
neadecvate si anume slaba utilizare a capacitatii turistice in functiune5. 
 
Finalitati 
In aceste conditii, se impune in vederea diminuarii acestor probleme, o serie de 
investitii fizice la nivelul infrastructurii rutiere de acces spre zonele cu potential 
turistic si economic precum si o reabilitare a infrastructurii de utilitati si de mediu. 

 
Totodata, asigurand integrarea axelor si masurilor se va putea obtine: 
 

- Cresterea eficientei firmelor prin diminuarea costurilor aferente 
transportului; 

- Cresterea investitiilor straine directe; 
- Cresterea numarului de turisti ce viziteaza regiunea precum si a duratei 

medie de sedere in regiune; 
- Crearea de noi locuri de munca pentru populatia disponibilizata si 

absolventi; 
- Imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei si implicit reducerea 

problemelor de sanatate. 
 
 
Obiectiv general al axei: 
Dezvoltarea infrastructurii fizice si de afaceri prezervand in acelasi timp 
conditiile de mediu. 
 
 

                                                                                                                                                        
3 Argumente: gradul redus de modernizare a infrastructurii rutiere de acces inferior celui 
prezentat la primul punct. 
4 Argumente: vezi valorile indicatorilor de monitorizare prezentati in capitolul de mediu din 
analiza economico-sociala 2004-2006. 
5 Argumente: Indicele redus de utilizare a capacitatii de cazare in functiune (30.20%) in 
comparatie cu alte regiuni si nivelul national (34.90%) – anul 2001; Cea mai redusa durata 
medie de sedere dintre toate regiunile(2.7 nopti per turist), inferioara valorii la nivel 
national(3.59 nopti per turist) in anul 2000. 
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3.1.2 Masuri aferente axei de interventie I - Dezvoltarea Infrastructurii 
 
 
Aceasta axa se dezvolta pe urmatoarele masuri si submasuri: 
 

Axa de 
interventie I 

Masura Submasuri 

1.1 Modernizarea infrastructurii 
aeroportuare 

 

 

1.2 Dezvoltarea Infrastructurii care sa 
valorifice si sa promoveze potentialul 
turistic al regiunii nord est 

 

 

 
 
 
1.3 Dezvoltarea infastructurii in scopul 

imbunatatirii calitatii vietii populatiei 
din regiunea nord-est 

 

1.1.1 Reabilitarea infrastructurii de 
apa, canalizare si a 
managementului deseurilor 
din orasele mici si mijlocii din 
Regiunea Nord-Est (tip 
SAMTID) 

1.1.2 Restaurarea centrelor 
istorice si culturale din zonele 
urbane 

 
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
 

 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

 

1.5 Investitii specifice in vederea 
extinderii retelelor de transport trans-
europene catre tarile candidate si a 
atingerii prevederilor comunitare 
privind standardele de mediu 
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MASURA 1.1  
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE 
 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 

In perioada de programare anterioara, in Regiunea Nord-Est s-au intreprins o 
serie de initiative avand ca scop cresterea competitivitatii regiunii. Acestea sunt 
localizate in Bacau, Iasi si Suceava.  
Prin programul PHARE 2000, in Hemeiusi(Bacau) se dezvolta un parc industrial HIT, 
iar in Iasi Parcul Tehnopolis.   
In cadrul programului PHARE 2001, in Suceava se va realiza un centru de 
dezvoltare economica, care cuprinde si un centru expozitional. 

Modernizarea aeroportului international Bacau va contribui la crearea unei cai 
de acces rapide a investitorilor straini si romani care-si vor dezvolta afaceri in cadrul 
Parcului de Soft Hemeiusi HIT, precum si pentru mediul de afaceri din judetul 
Bacau(care are cei mai buni indicatori economico-financiari din regiune). 

Modernizarea aeroportului Suceava va contribui la crearea unei cai de acces 
rapide a investitorilor straini si romani care-si vor dezvolta afaceri in cadrul Centrului 
de Afaceri Bucovina, amplasat în apropierea aeroportului, precum si pentru restul 
mediului de afaceri din Suceava.  

Modernizarea aeroportului international Iasi va contribui la crearea unei cai de 
acces rapide a investitorilor straini si romani care vor dezvolta activitati in cadrul 
Parcului Tehnopolis, situat in apropierea aeroportului. Mai mult acest proiect vine si 
in sprijinul Centrului Expozitional Moldova, proiect propus in cadrul actualului 
document de programare a fi realizat in Iasi. 

In prezenta perioada de programare Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Nord-Est propune in cadrul axei de dezvoltare a infrastructurii si realizarea a doua 
circuite turistice in zonele in care sunt situate manastirile, mai precis in judetele 
Suceava si Neamt (vezi masura 1.2). Totodata, Agentia pentru Dezvoltare Regionala 
Nord Est este unul dintre partenerii unui proiectului ce se va dezvolta in programul 
INTERREG IIIC, impreuna cu Italia si Grecia, proiect care prevede promovarea 
zonelor de interes religios din fiecare din cele trei tari partenere. 

In contextul de mai sus, este absolut necesar sa se dezvolte caile de acces 
spre cele doua judete, dat fiind faptul ca politicile de promovare a regiunii vor 
conduce la cresterea numarului de turisti, care vor sa viziteze regiunea. Se 
estimeaza o crestere anuala a numarului de sosiri pe calea aerului de 17%. 
 
Obiectivul specific al acestei masuri este dezvoltarea mediului de afaceri din Bacau 
Iasi si Suceava si a imbunatatirii accesului turistilor straini si romani la potentialul 
turistic al Regiunii Nord-Est. 
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Activitati  
 
a) Modernizarea aeroportului international Bacau 
 

• modernizarea cu utilaj performant pentru aeronave mediu si curier; 
echipament ILS de categoria 2 ( sistem de aterizare instrumentala); 

• modernizare pista; 

• extindere terminal pasageri si constructie flux sosire pasageri; 

• constructie gard perimetral suprafata aeronautica; 

• reparatia capitala a platformei; 

• constructie hangar pentru lucrari de intretinere aeronave. 
 
b) Modernizarea aeroportului international Iasi 
 

• extindere si reabilitare pista decolare-aterizare in scopul facilitarii transportului 
aerian de marfa; 

• realizarea platformei de operare aeronave de transport marfuri; 

• constructia terminalului cargo – depozit marfa si utilitati; 

• modernizarea suprafetei de miscare aeronautica – cai de rulare, platforma, 
balizaj CATII; 

• extindere terminal de pasageri si constructie fluxuri sosiri/interne si externe; 

• racord gaz metan. 
 
c) Modernizarea aeroportului din Suceava 
 

• extindere pista de aterizare – decolare ; 

• achizitionarea si amplasarea unui balizaj modern de tip Cat IV; 

• modernizare cu utilaj performant pentru aeronave mediu si curier, echipament 
ILS de categoria 2 ( sistem de aterizare instrumentala); 

• modernizarea utilitatilor si echipamentelor din aeroport. 
 
 
Output 
 
a) Modernizarea aeroportului Bacau: 

- echipament ILS categoria 2; 
- lungime si suprafata pista modernizata: 2.500 m lungime si suprafata de 

112.500 mp; 
- suprafata terminalului de pasageri extins: 667mp; 
- suprafata flux sosire pasageri:287 mp; 
- suprafata platforma reparata:1.880 mp; 
- perimetru gard suprafata aeronautica: 10.000 m; 
- suprafata hangar construita pentru lucrari de intretinere aeronave:1.680 

mp. 
 

b) Modernizarea aeroportului Iasi: 
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- Ranforsare pista aterizare - decolare existenta 1800 m X 45 m pana la 
PCN 45 si prelungire 700 m. Total 112500 mp; 

- Construire platforma de operare aeronave de marfaa – cale rulare 
suplimentara lungime 165 m / latime 45 m si platforma propriu – zisa 
lungime 167 m/ latime 152 m. S- 26104 m; 

- Construire terminal cargo – depozit marfa şi utilitati : Hala depozitare S 
constr. 2798,25 mp; Anexa Stânga – S constr. 869,58 mp; Anexa Dreapta 
– S constr. 440,62 mp. 

- Platforma parcare aeronave pasageri – ranforsare platforma existenta 65 
m X 120 m la PCN 45 si extindere pana la 65 m X 300 m – Total 19500 
mp. 

- Calea de rulare – ranforsare cale de rulare existentă la PCN 45 – 135m X 
15 m – S 2025 mp; 

- Balizaj CAT II – prelungire balizaj existent  cu 700 m şi dotarea cu lumini 
axiale. 

- Extindere terminal pasageri si constructie fluxuri plecari / sosiri interne şi 
externe, pentru pasagerii din Uniunea Europeana si cei din afara spatiului 
UE, fluxuri echipaje, VIP, oficialităţi guvernamentale, fluxuri de tranzit 
si/sau neregularitati zboruri, sali asteptare-grupare, spatii publice 
comerciale, restaurant, ghisee bancare – ATM, case de schimb valutar, 
crew lounge, VIP lounge; 

- Racord gaz metan 6500 m pentru reţea medie presiune. 
 
c) Modernizarea aeroportului Suceava: 

- echipament ILS categoria 2; 
- lungime pista modernizata:1.800 m; 
- lungime pista  nou realizata: 300 m 
- suprafata modernizata de 90.000 mp; 
- suprafata  pista nou construita 13.500 mp; 
- suprafata terminalului de pasageri extins: 667mp; 
- suprafata flux sosire pasageri:287 mp; 
- perimetru gard suprafata aeronautica: 10.000 m; 
- suprafata hangar construita pentru lucrari de intretinere aeronave:1.680 

mp. 
 
 
Rezultate  
 
a) Modernizarea aeroportului Bacau: 

- alinierea la standardele de securitate internationala; 
- posibilitatea de a efectua zboruri in conditii de vreme nefavorabila, fapt 

care in prezent afecteaza 10% din zborurile programate; 
- numar de locuri de munca create permanent in zona aeroportuara: 100; 
- numar de locuri de munca create temporar(perioada de executie) in zona 

aeroportuara:120; 
- cresterea capacitatii aeroportului de la 50 pasageri/ora in prezent la 200 

pasageri/ora; 
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- cresterea anuala cu 17% a numarului de pasageri de la 10.000 in prezent 
la 11.700; 

- alinierea la standardele europene a terminalului de pasageri; 
- reducerea timpului de transport a vizitatorilor in zona cu 6.000 ore              

(alternativa sosirii directe cu avionul de la Timisoara la Bacau fata de 
transportul cu masina de la Bucuresti la Bacau a numarului estimat de 
pasageri). 

 
b) Modernizarea aeroportului Iasi 

- Cresterea capacitaţii de operare a aeroportului  in domeniul transporturilor 
de marfa, datorita posibilitatii de aterizare a aeronavelor de capacitate 
marfa medie, pana la 5000 tone anual în primii doi ani; 

- Posibilitatea depozitarii în conditii adecvate a tranzitului de marfa si a 
exporturilor – importurilor, în folosul beneficiarilor, utilizând echipamente si 
facilitati moderne si ecologice. Capacitatea de stocare anuala este de 
132.000 tone. 

- Cresterea capacitatii de operare zboruri de pasageri a Aeroportului Iasi – 
de la 10600 pax anual la 85000 pax anual în primii doi ani. 

- Cresterea categoriei de aeroport de la CAT I în prezent la CAT II, prin 
posibilitatea procesarii aeronavelor medii si grele cu un numar mediu de 
100 pasageri la bord, în conditiile eliminării intarzierilor si prevenirii 
anularilor de curse care afectează în prezent 8 % din traficul existent ( 
aproximativ 1000 pax ) şi 13 % din traficul viitor ( aproximativ 11.000 pax ). 

- Numaarul locurilor de munca din aeroport va creste cu 150. 
- Numarul locurilor de munca temporar create pe perioada executiei 

lucrarilor – 250. 
- Reducerea timpilor de transport a vizitatorilor în zona cu 14000 ore ( 

alternativa sosirii directe prin Aeroporturile Otopeni, Baneasa, Timisoara 
fata de transportul auto spre / dinspre aceleasi directii ). 

- Cresterea gradului de satisfactie a pasagerilor şi operatorilor aerieni în 
relatiile cu Aeroportul Iasi prin posibilitatea ofertarii unor servicii de inalta 
calitate si siguranta a zborului, precizie în operare si reducerea timpilor de 
asteptare la check-in, recuperare bagaje, formalitati vamale si de trecere a 
frontierei de stat, datorita posibilitatilor de procesare a 8 zboruri simultane 
plecari / sosiri. 

 
c) Modernizarea aeroportului Suceava: 

- alinierea la standardele de securitate internationala ; 
- posibilitatea de a efectua zboruri in conditii de vreme nefavorabila, fapt 

care in prezent afecteaza 10% din zborurile programate; 
- numar de locuri de munca create permanent in zona aeroportuara:20; 
- numar de locuri de munca create temporar(perioada de executie) in zona 

aeroportuara:50; 
- posibilitatea de prelungire a perioadei cu doua luni in care se efectueaza 

zboruri directe spre si de la Suceava; 
- capacitatea totala a pasagerilor va fi de:7.000 fata de 5.480; 
- alinierea la standardele europene a terminalului de pasageri; 
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- reducerea timpului de transport a vizitatorilor in zona cu 6.000 ore 
(alternativa sosirii directe cu avionul la Suceava fata de transportul cu 
masina de la Bucuresti a numarului estimat de pasageri). 

 
  
Localizare geografica 
 
Municipiile Bacau, Iasi si  Suceava. 

 
 

Beneficiari directi 
 
Consiliul Judetean Bacau si aeroportul international Bacau, Consiliul Judetean Iasi si 
aeroportul international Iasi, Consiliul Judetean Suceava si aeroportul Suceava. 
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Pasagerii.  
 
 
 
 
 
 
Surse de finantare 
 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 9.000.000 67,5 

Contributie nationala 3.000.000 22,5 

Contributie locala 1.333.333 10,0 

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 13.333.333 100 

 
 
Perioada de interventie 
 
 

An EUR % 
2004 6.666.667 50,0 
2005 --  
2006 6.666.667 50,0 

TOTAL 13.333.333 100 
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MASURA 1.2 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, CARE SA VALORIFICE SI SA 
PROMOVEZE POTENTIALUL TURISTIC AL REGIUNII NORD-EST 
 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
Exista in regiune zone de o mare importanta istorica. Unele dintre aceste zone au 
fost in mod clar identificate. Este cazul manastirilor din judetele Suceava si Neamt. 
In prezent, cu sprijinul proiectului DFID si a parteneriatului cu regiunea Umbria, 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est a realizat un portal al regiunii, care 
promoveaza printre altele si manastirile. 
In paralel, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est face parte dintr-un proiect 
interregional cu privire la promovarea manastirilor din regiune. Manastirile reprezinta 
cu siguranta locuri de mare interes istoric, deci se impune dezvoltarea unei 
infrastructuri corespunzatoare, care sa permita accesul unui numar mare de 
persoane. 
De asemenea, exista zone, care au o importanta turistica si/sau peisagistica, dar 
care nu se constituie intr-o retea, cum este cazul manastirilor. Aceste zone necesita 
investitii in infrastructura lor, in scopul favorizarii exploatarii lor. 
 
Obiectivul specific al masurii este valorificarea si promovarea potentialul turistic 
regional, in vederea cresterii competitivitatii microintreprinderilor si IMM-urilor din 
sectorul turismului si artizanatului.  
 
 
Activitati 
 
a) Circuitul turistic al manastirilor din judetul Neamt 
 

- construirea de locuri de parcare pentru fiecare manastire din circuit; 
- amenajarea de spatii pentru promovarea si vanzarea produselor 

artizanale; 
- construirea unui punct de informatii langa fiecare manastire; 
- construirea de toalete, inclusiv pentru persoanele cu handicap; 
- modernizarea sistemului de drumuri, care leaga manastirile; 
- imbunatatirea sistemului de semnalizare pentru manastiri (indicatoare). 

 
b) Circutul turistic al manastirilor din judetul Suceava 
 

- construirea de locuri de parcare pentru fiecare manastire din circuit; 
- amenajarea de spatii pentru promovarea si vanzarea produselor 

artizanale; 
- construirea unui punct de informatii langa fiecare manastire; 
- construirea de toalete inclusiv pentru persoane cu handicap; 
- modernizarea sistemului de drumuri, care leaga manastirile; 
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- imbunatatirea sistemului de semnalizare pentru manastiri (indicatoare).  
 

c) Celelalte zone de interes turistic si/sau peisagistic 
 

- construirea de drumuri ce sa asigure accesul spre aceste zone; 
- imbunatatirea sistemului de semnalizare pentru manastiri (indicatoare);  
- dezvoltarea unor spatii de vanzare a produselor artizanale; 
- amenajarea unor zone din padure pentru picnicuri; 
- amenajarea unor carari turistice cu semnalizarile aferente in paduri. 
 

 
Output  
 
a), b) Neamt si Suceava: 

- suprafata locurilor de parcare construite: aproximativ 50.000mp; 
- suprafata spatiilor construite pentru promovarea si vanzarea produselor 

artizanale: 20.000mp; 
- lungimea drumurilor reabilitate: aproximativ 40 km; 
- numarul toaletelor construite: 30; 
- numarul punctelor de informatii construite: 30; 
- 200 de indicatoare de semnalizare a manastirilor. 

 
c) Celelalte zone de interes turistic: 

- suprafata spatiilor construite pentru promovarea si vanzarea produselor 
artizanale: 80.000 mp; 

- lungimea drumurilor reabilitate: aproximativ120 km.; 
- numarul toaletelor construite: 50; 
- numarul punctelor de informatii construite: 100; 
- 200 de indicatoare de semnalizare a manastirilor; 
- numarul zonelor amenajate pentru picnic: 100; 
- numarul cararilor turistice amenajate: 20 km. 

 
 
Rezultate 
 
a), b) Neamt si Suceava: 

- cresterea cu 5% a numarului anual de vizitatori; 
- cresterea cifrei de afaceri cu 5% pe an pentru comerciantii de produse 

artizanale din apropierea manastirilor; 
- cresterea cifrei de afaceri cu 300.000 euro a hotelurilor si restaurantelor 

din judetele Neamt si Suceava; 
- cresterea numarului de persoane, care lucreaza in domeniul turistic ( ghizi, 

angajati ai birourilor de informatii, angajati ai hotelurilor si restaurantelor) 
cu 200 persoane. 

 
c) Celelalte zone de interes turistic: 
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- Crestera anuala cu 10% a numarului de persoane care isi petrec 
vacantele in aer liber ( turisti romani, straini si locuitorii regiunii); 

- Cresterea anuala a cifrei de afaceri cu 10% a comerciantilor de produse 
artizanale; 

- Cresterea numarului de persoane, care lucreaza in domeniul turistic( ghizi, 
angajati ai birourilor de informatii, angajati ai hotelurilor si restaurantelor) 
cu 150 persoane; 

 
 

Localizare geografica 
 
Judetele Neamt, Suceava si alte zone turistice definite in analiza economico-sociala 
si in strategia nationala privind turismul, elaborata de Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului.  
 
 
Beneficiari directi 
 
Autoritati locale. 
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Patriarhii, turisti, populatia locala, firme cu activitati in domeniul artizanatului, 
manastiri. 
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 10.000.000 67,5 

Contributie nationala 3.333.333 22,5 

Contributie locala 1.481.481 10,0 

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 14.814.815 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 2.962.963 19,9 
2005 4.444.444 29,9 
2006 7.407.407 50,2 

TOTAL 14.814.815 100 
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MASURA 1.3 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN SCOPUL IMBUNATATIRII CALITATII 
VIETII POPULATIEI DIN REGIUNEA NORD-EST. 
 
 
 
1.3.1 Reabilitarea infrastructurii de apa, canalizare si a managementului 
deseurilor din orasele mici si mijlocii din Regiunea Nord-Est. 
 
 

Justificarea si obiectivul masurii 
 
O serie de orase mici sunt afectate de lipsa unei retele adecvate de apa si 
canalizare. Aceasta stare afecteaza conditiile de viata a locuitorilor acestor orase. 
Pentru a rezolva aceste probleme este necesara promovarea unor programe de 
lucrari publice pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de alimentare cu apa, de 
canalizare si management a deseurilor din orasele mici si mijlocii ale regiunii in 
vederea cresterii atractivitatii acestor zone, al standardului de viata al comunitatii si 
imbunatatirea conditiilor de mediu.  
 
Obiectivul masurii devine cresterea atractivitatii oraselor mici si mijlocii ale regiunii si 
a standardului de viata al comunitatii. 
 
 
Activitati 
 
a) Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare (SAMTID) 

- reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa prin lucrari de extindere si 
modernizare; 

- reabilitarea sistemelor de canalizare prin lucrari de extindere si 
modernizare. 

 
b) Managementul deseurilor 

- crearea/imbunatatirea infrastructurii de management a deseurilor prin 
modernizarea colectarii si transportului deseurilor acolo unde nu exista 
sisteme de salubritate; 

- crearea unui centru de colectare si tratare/neutralizare a deseurilor 
periculoase provenite in special de la spitalele regiunii. 

 
 
Output 
 

- Numarul proiectelor realizate: 35; 
- Lungimea retelei de apa construita: aproximativ 90.000 m; 
- Lungimea tevilor noi de canalizare: aproximativ 70.000 m. 
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Rezultate 
 

- imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei conform standardelor de 
calitate a uniunii europene pentru 100.000 locuitori; 

- imbunatatirea serviciilor de canalizare conform standardelor de calitate a 
Uniunii Europene pentru 90.000 locuitori; 

- numarul locurilor de munca create temporar: 7.000/an; 
- cresterea standardelor de viata pentru aproximativ 150.000 locuitori; 
- alinierea modului de colectare a deseurilor periculoase din spitale la 

standardele Uniunii Europene. 
 
 
Localizare geografica 
 
Orasele mici si mijlocii din regiune.  
 
 
Beneficiari directi 
 
Autoritati locale din orasele mici si mijlocii din regiune. 
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Locuitori ai oraselor mici si mijlocii din regiune. 
 
 
Surse de finantare 
 

Surse contributie EUR % 

Contributie PHARE 31.800.000 67,5 

Contributie nationala 10.600.00 22,5 

Contributie locala 4.711.111 10,0 

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 47.111.111 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 11.777.778 24,9 
2005 11.777.778 24,9 
2006 23.555.556 50,2 

TOTAL 47.111.111 100 
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1.3.2 Restaurarea centrelor istorice si culturale din zonele urbane 
  
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
Aceasta masura are ca obiectiv realizarea diferitelor tipuri de infrastructura in scopul 
imbunatatirii standardelor de viata a populatiei din principalele centre urbane. Exista 
importante centre istorice si culturale, cum ar fi cele din Barlad, Botosani si Iasi care 
necesita lucrari de restaurare. Reabilitarea lor va duce la cresterea implicita a valorii 
lor, precum si la inducerea altor tipuri de activitati. Conservarea si intretinerea 
cladirilor cu importanta istorica constituie o preocupare a administratiei publice 
locale. Experienta altor regiuni mai putin dezvoltate din Uniunea Europeana precum 
si din tari in curs de aderare a demonstrat faptul ca restaurarea centrelor istorice 
favorizeaza si dezvoltarea unor activitati economice de tip servicii: cinematografe, 
teatre, restaurante, hoteluri, magazine etc. Prin restaurarea lor, aceste centre vor 
deveni importante zone de atractie din punct de vedere cultural si pentru petrecerea 
timpului liber . 
 
 
Activitati 
 

- Consolidarea cladirilor; 
- Restaurarea fatadei cladirilor; 
- Modernizarea infrastructurii de transport; 
- Repararea acoperisurilor; 
- Reabilitarea retelei de apa, a canalizarii, retelei de gaz si energie electrica; 
- Reabilitarea drumurilor de acces; 
- Crearea de zone pietonale de acces; 
- Locuri limitrofe de parcare; 
- Crearea de spatii pentru desfasurarea unor activitati de mic artizanat si 

mestesuguri traditionale in concordanta cu specificul zonei. 
 
 

Output  
  

- Volumul de cladiri consolidate: 40.000 mc; 
- Suprafata zonelor de parcare: aproximativ 12.000 mp; 
- Lungimea drumurilor reparate: aproximativ 3.000 m; 
- Zone pietonale: aproximativ 3 kmp; 
- Reabilitarea unei zone nete de infrastructura: 3 kmp. 

 
 
Rezultate  
  

- Cresterea valorii cladirilor restaurate, precum si a cladirilor din zonele 
restaurate cu o valoare cel putin egala cu costul investitiei; 



 25 

- Imbunatatirea standardelor de viata a locuitorilor din zona, precum si a 
persoanelor care se folosesc de facilitatile din zona restaurata; 

- Reducerea poluarii din zona restaurata cu 20 %; 
- Crearea pentru fiecare 900 mc. cladire consolidata/restaurata a unei 

activitati comerciale; 
- Implantarea unei activitati de mic artizanat sau mestesugarit la fiecare 900 

mc. cladire consolidata/restaurata. 
 
 
Localizare geografica 
 
Orasele Barlad, Botosani si Iasi.  
 
 
Beneficiari directi 
 
Autoritati locale din Barlad, Botosani si Iasi. 
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Locuitori ai oraselor Barlad, Botosani si Iasi , furnizori de servicii. 
 
 
Surse de finantare 
 

Source contributie EUR % 

Contributie PHARE 7.680.000 67,5 

Contributie nationala 2.560.000 22,5 

Contributie locala 1.137.778 10,0 

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 11.377.778 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 -- -- 
2005 5.688.889 50,0 
2006 5.688.889 50,0 

TOTAL 11.377.778 100 
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MASURA 1.4 
Dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri – Realizarea Centrului Expozitional 
Moldova 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 

Potentialul economic al judetului Iasi, precum si a judetelor invecinate are 
nevoie de spatii de prezentare a realizarilor proprii, precum si a realizarilor 
internationale de varf în diverse domenii.  

In Iasi se organizeaza la ora actuala serii importante de targuri si expozitii 
comerciale, nationale si internationale, (Fabricat in Romania, Camex, Tinimtex, 
ExpoTech, ExpoAmbient, Expo Intel) in domeniile: textil, electronica, IT, utilaje 
agricole, mobila si amenajari interioare, produse agricole, constructii de masini, 
procesare produse alimentare care promoveaza participarea firmelor de profil din 
intreaga Regiune de Nord-Est.  

Existenta la Iasi a unui puternic centru universitar, a condus in ultimii ani la 
organizarea unor conferinte si seminarii nationale si internationale, care deja au 
traditie si continuitate, atragind atit specialisti cit si firme din domeniile respective.  

La ora actuala aceste expozitii sunt organizate in cadrul unor institutii 
(Complexul Muzeal Moldova - Palatul Culturii Iasi, Sala Sporturilor Iasi) total 
neadecvate desfasurarii unor asemenea manifestari expozitionale datorita spatiului 
impropriu si capacitatii insuficiente, modificarii functiunilor institutiilor respective, cu 
multiple repercursiuni pentru comunitate, incluzand aici si cele financiare 
(transferarea unor activitati turistice, culturale si sportive din spatiile initial destinate 
lor in alte locatii si chiar in alte localitati, pentru organizarea de targuri si expozitii). 

In cadrul expozitiilor organizate participarea este reprezentata in procent de 
60% de firme din judetul Iasi, 30% firme din judetele Bacau, Neamt, Suceava, 
Vaslui, Botosani si 10% firme din alte judete ale tarii si din afara tarii. Procentul de 
participare scazut al firmelor din celelalte judete ale Regiunii Nord-Est precum si a 
celor din restul tarii se justifica prin spatiul insuficient si impropriu in care se 
desfasoara manifestarea, prioritate fiind pentru firmele din judetul Iasi.  

Ca spatiu modern de expunere, realizarea unui centru expozitional va atrage 
expozanti din intreaga regiune, cat si de la nivel national si international, ceea ce il 
va transforma intr-un reper comercial si de afaceri la nivelul intregii regiunii.  

Centrul expozitional poate fi un promotor al relatiilor internationale stabilite la 
nivelul regiunii. 

In Regiunea de Nord Est sint inregistrate circa 40.000 intreprinderi, care au un 
numar de angajati de peste 500.000. Numarul de locuitori ai Regiuni depaseste 3 
milioane, existand zone cu potentiual de dezvoltare, ceea ce poate reprezenta o 
potentiala piata de desfacere pentru produsele din toate domeniile. Acest aspect 
poate fi o premisa pentru atragerea unui numar mare de firme ca expozanti la 
targuri, precum si a unui numar mare de vizitatori, potentiala piata.  

Dezvoltarea economica din ultimii ani, experienta dobandita de mediul 
economic al judetului Iasi cat si al regiunii, de administratiile locale, familiarizarea 
locuitorilor cu acest tip de manifestari conduc la ideea ca realizarea unui astfel de 
centru expozitional este nu numai necesara ci si oportuna.  
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Este absolut necesara crearea unui spatiu adecvat in care firmele autohtone si 
straine sa-si expuna produsele. Totodata, firmele nou create, lipsite de potential 
financiar necesar deplasarii la astfel manifestari de prestigiu din lume, sa poata 
cunoaste realizarile de prestigiu si în acelasi timp sa-si etaleze creatiile.  
Obiectiv: imbunatatirea mediului de afaceri local si regional.  
 
Activitati 
 

- Constructia unui pavilion, pe doua nivele, cu urmatoarele functiuni : 
expozitionale, tehnice, functiuni tehnice (utilitati), auxiliare (parcari, 
platforme rulare). 

- Asigurarea lucrarilor tehnico-edilitare necesare functionarii Centrului 
Expozitional. 

- Constructia cailor de acces, a parcarilor auto, a platformei de rulare pentru 
mijloace de transport greu. 

 
Output  
 

- Suprafata pavilionului construita 5.000 mp ; 
- Suprafata construita pentru spatiu expozitional exterior pavilionului, 

necesar expunerii unor utilaje de gabarit mare : 2.200 mp ; 
- Suprafata parcarilor construite : 2.600 mp ; 
- Suprafata cailor de acces : 1.400 mp 
- Suprafata platformei de rulare pentru mijloace de transport greu : 2.500 

mp 
- Racorduri utilitati: alimentare apa  1,9 km, alimentare gaz 1,02 km si 

canalizare 1,37 km. 
 

Rezultate  
  

- Organizarea de targuri si expozitii pe diverse domenii (circa 18 pe an, 
avand in vedere ca Centrul va deservi atat judetul Iasi cat si celelalte 
judete ale Regiunii Nord-Est); 

- Gazduirea unor manifestari gen conferinte, simpozioane (circa 53 pe an, 
pentru manifestari promovate de institutii/organizatii din toate judetele 
regiunii); 

- Numar de locuri de munca permanente nou create pentru deservirea 
Centrului: 100; 

- Numar de locuri de munca temporare create (pentru activitatea de 
constructie): 150; 

- Cresterea cifrei de afaceri a producatorilor din judetul Iasi cu minim 20% 
pe an; 

- Cresterea cifrei de afaceri a producatorilor din Regiunea Nord-Est cu 
minim 9% pe an; 

- Cresterea exporturilor firmelor din Regiune cu minim 5% pe an. 
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Localizare geografica 
Orasul Iasi.  
 
Beneficiari directi 
 
Autoritatile locale (Consiliul Judetean Iasi si Primaria Municipiului Iasi). 
 
Beneficiari indirecti 
 
Microinteprinderile, IMM-urile si intreprinderile mari, Universitatile, institutiile publice, 
organizatii private, populatia din Regiunea Nord-Est.  
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 4.800.000 68 

Contributie nationala 1.600.000 22 

Contributie locala 710.000 10 

Contributie privata -  

Contributie locala sau privata -  

TOTAL 7.110.000 100 

 
 
Perioada de interventie                                                                                                   
 

An EUR % 
2004 7.110.000 100 
2005 -  
2006 -  

TOTAL 7.110.000 100 
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MASURA 1.5 
INVESTITII SPECIFICE IN VEDEREA EXTINDERII RETELELOR DE TRANSPORT 
TRANS-EUROPENE CATRE TARILE CANDIDATE SI A ATINGERII 
PREVEDERILOR COMUNITARE PRIVIND STANDARDELE DE MEDIU 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
Cel de-al doilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru sprijinirea tarilor 
candidate in procesul de aderare la Uniunea Europeana – ISPA, ofera sprijin 
financiar pentru investitii in domeniul protectiei mediului si al transporturilor, pentru a 
accelera procesul de armonizare a legislatiei tarilor candidate cu normele europene 
in domeniul mediului si sa extinda si sa conecteze retelele de transport proprii cu 
cele trans-europene. 
 
Prin componenta de transport se urmareste extinderea retelelor de transport trans-
europene in vederea asigurarii de legaturi bune intre Uniunea Europeana si tarile 
candidate, de interconexiuni a retelelor nationale si de legaturi cu retelele de 
transport trans-europene. 
Prin componenta de mediu se urmareste imbunatatirea sanatatii si calitatii vietii 
populatiei si are un impact pozitiv in procesul de coeziune economica si sociala. 
 
In acest sens se pot realiza investitii in urmatoarele domenii: 

- rezerva de apa potabila; 
- tratarea apelor reziduale; 
- administrarea deseurilor solide si a celor periculoase; 
- poluarea aerului; 
- incineratoare ecologice. 

 
 
Localizarea geografica 
 
Orasele din Regiunea Nord-Est eligibile conform conditiilor stabilite de programul 
ISPA. 
 
 
Beneficiari directi 
 
Administratia publica locala. 
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Locuitorii regiunii. 
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3.2 AXA  DE INTERVENTIE II– DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI 
 
 
3.2.1 Justificare 
 
Analiza SWOT: sectoare de referinta 
In vederea identificarii directiilor de actiune este prezentata in continuare analiza 
SWOT pentru mediul de afaceri, precum si cele pentru turism si inovare tinand cont 
ca ultimele doua reprezinta domenii orizontale pentru prima. 
 

MEDIUL DE AFACERI 
Puncte tari Puncte slabe 

• Ponderea ridicata a salariatilor ce 
activeaza in IMM-uri si 
microintreprinderi, 52.20% din totalul 
salariatilor ce activeaza in firme – anul 
2001;  

• Aport ridicat al IMM-urilor la cifra de 
afaceri regionala in domeniul hotelier si 
al restaurantelor- 73.75%, superior 
aportului realizat de IMM-uri la cifra de 
afaceri la nivel national (50.42%) – anul 
2001; 

• Distributia ridicata si uniforma a 
microintreprinderilor in toate sectoarele 
de activitate exceptand sectorul 
energetic;  

• Ponderi de 100% a investitiilor brute 
realizate de IMM-uri in domeniul hotelier 
si al tranzactiilor imobiliare – anul 2001; 

• Cifra de afaceri in domeniul hotelier si a 
restaurantelor este realizata in proportie 
de 100% de microintreprinderi si IMM-uri 
– anul 2001; 

• Pozitionarea regiunii Nord Est la 
extremitatea estica a Uniunii Europene 
dupa aderarea Romaniei.  

 

• Insuficientul aport al IMM-urilor la cifra 
de afaceri regionala a industriei 
prelucratoare – 31.88%, inferior 
contributiei realizate la nivel national de 
IMM-uri la cifra de afaceri la nivel 
national in domeniul industriei 
prelucratoare-33.29% - anul 2001; 

• Insuficienta cooperare intre 
universitati/institutii de cercetare si IMM-
uri in vederea asigurarii transferului 
tehnologic si a dezvoltarii inovarii;  

• Insuficienta participare a 
microintreprinderilor si IMM-urilor la 
export. 

 

Oportunitati Riscuri 

• Constructia Parcurilor Industriale in 
cadrul Programului PHARE 2000: Parcul 
Industrial Tehnologic din Iasi si Parcul de 
Soft de la Hemeiusi, Construirea podului 
Radauti Prut – Lipcani între Romania şi 
Moldova care ar putea stimula 
dezvoltarea infrastructurii de transport 
din regiune; 

• Realizarea in perioada urmatoare a 
Centrului Economic Bucovina-Suceava, 
a incubatorului de afaceri din Botosani,  

• Instabilitatea politica si desele modificari 
legislative (inclusiv fiscale) in domeniu; 

• Infrastructura in mediul rural si urban 
insuficient dezvoltata din punct de 
vedere cantitativ si calitativ; 

• Lipsa de lichiditati, blocajul financiar; 

• Grad redus de asociativitate a IMM-urilor 
din regiune; 

• Pregatire manageriala redusa. 
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a Centrului de afaceri Tutova-Barlad in 
cadrul programului PHARE 2001; 

• Dezvoltarea firmelor de consultanta ce 
pot oferi sprijin IMM-urilor; 

• Reducerea prognozata a ratei inflatiei si 
scaderea implicita a costului creditului; 

• Existenta materiilor prime: materiale de 
constructii si a lemn (vezi resurse 
naturale) capabile sa atraga investitori 
straini; 

• Posibilitatea ca cele trei aeroporturi din 
regiune, prin modernizare, sa devina 
puntea de legătura intre Regiunea Nord-
Est si tarile din care provin principalii 
investitori din zona. 

 
DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Puncte tari Puncte slabe 

• Existenta centrelor culturale, 
manastirilor, monumentelor istorice de 
importanta nationala si 
internationala(UNESCO);  

• Existenta conditiilor pentru dezvoltarea 
turismului religios, cinegetic, cultural si 
istoric; 

• Existenta facilitatilor oferite de statiunile 
balneo-climaterice. 

 

• Indicele redus de utilizare a capacitatii 
de cazare in functiune (30.20%) in 
comparatie cu alte regiuni si nivelul 
national (34.90%) – anul 2001;  

• Cea mai redusa durata medie de 
sedere dintre toate regiunile(2.7 nopti 
per turist), inferioara valorii la nivel 
national(3.59 nopti per turist) in anul 
2000;  

• Starea proasta a infrastructurii fizice si 
de utilitati din regiune(vezi cap. 2); 

• Lipsa unui organism regional privat in 
turism. 

 
Oportunitati Riscuri 

• Imbunatatirea conditiilor infrastructurii 
fizice si de utilitati; 

• Sustinere puternica pentru programele 
turistice cu finantare comunitara;  

• Incurajarea unor noi forme de turism 
(religios, cinegetic);  

• Organizarea grupului de lucru pe 
probleme de turism in cadrul 
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 

 

• Discrepante intre tarifele serviciilor 
oferite turistilor romani si straini; 

• Migrarea turistica catre alte tari sau/si 
regiuni. 

 

SPRIJINIREA CERCETĂRII, INOVĂRII TEHNOLOGICE SI IT,  
CREAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE  

Puncte tari Puncte slabe 

• Existenţa a trei centre universitare care 
au printre preocupările de baza: 
cercetarea stiintifica, inventica, inovarea 
tehnologica, informatizarea si 
promovarea societatii informationale; 

• Insuficienta finantare a sectorului de 
cercetare-inovare ( 80% din surse provin 
de la bugetul stat); 

• Insuficienta conlucrare între mediul 
academic, institutele specializate în 
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• Existenţa în RNE a 70 de unităţi care 
activează în cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică şi inovare 
(aproximativ 11% din numărul total pe 
ţară); 

• Existenţa unor firme în regiune 
specializate în producerea de software şi 
în furnizarea unor servicii IT. 

 

cercetare şi agenţii economici cu privire 
la folosirea rezultatelor activităţii de 
cercetare şi la transferul tehnologic şi de 
inovare către economie. 

 

Oportunitati Riscuri 

• Oportunitati de finantare pentru parcurile 
industriale, tehnologice şi de software 
prin programe speciale pentru aceste 
sectoare de activitate; 

• Existenta unor fonduri internationale 
dedicate implementarii Societatii 
Informationale in tarile în curs de 
dezvoltare (UE, USAID, UNDP);  

• Participarea Regiunii Nord-Est in 
proiectul international PARTNER prin  
care se sprijina realizarea unor proiecte 
de strategii de inovare regionala; 

• Participarea RNE in proiectul 
international în domeniul dezvoltării 
inovative dar şi al cooperării mediului 
academic din regiune cu mediul 
industrial pentru facilitarea schimbului de 
informaţii; 

• Dezvoltarea din ce in ce mai rapida a 
comertului electronic si in general a unei 
piete e-business; 

• Asistenta financiara pentru IMM-uri 
privind proiecte de e-commerce, 
asistenta pentru firmele care dezvolta 
aplicatii e-commerce (ca de exemplu cea 
oferită de Marea Britanie în cadrul 
Pactului de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est); 

• Liberalizarea pietei de telecomunicatii de 
la 1 ianuarie 2003;  

• Dezvoltarea societatii informationale prin 
convergenta canalelor de comunicatii ca 
de exemplu integrarea intr-un singur 
canal: a serviciilor de voce, a televiziunii 
interactive, a videoconferintelor si a 
transmisiilor de date; 

• Prezenţa pe piata a unor firme de IT din 
Europa şi SUA care promovează cele 
mai avansate tehnologii. 

 

• Cadru legislativ neadecvat si/sau instabil 
în ce priveşte domeniul 
telecomunicatiilor şi a tehnologiei 
informationale; 

• Migratia fortei de munca calificate si 
specializate din cercetare-inovare catre 
alte regiuni dar mai ales catre alte tari 
care ofera un salariu mai motivant;  

• Nivelul mare al pirateriei în IT 
(aproximativ 70%) pune în pericol 
dezvoltarea acestui sector; 

• Preţul accesului la tehnologie pe plan 
mondial este destul de ridicat ceea ce 
poate genera noi decalaje între 
Regiunea Nord-Est si alte tari; 

• Lipsa de elemente de baza pentru 
dezvoltarea IT cum ar fi libertatea 
informatiei, protectia datelor, aplicarea 
legii copyright-ului si a dreptului de 
proprietate intelectuala; 

• Lipsa unor programe specifice pentru 
încurajarea investitiilor în IT si a unei 
legislatii care sa protejeze investitiile în 
acest sector; 

• Disponibilitatea redusa a agentilor 
economici pentru rezultatele cercetarii – 
inovarii si transferului tehnologic, mai 
ales datorita insuficientei resurselor 
financiare. 
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Probleme cheie in mediul de afaceri si turism 

• Insuficientul aport al IMM-urilor la cifra de afaceri a industriei prelucratoare – 
31.88% inferior valorii nationale 33.29% - anul 2001; 

• Indicele redus de utilizare a capacitatii de cazare in functiune (30.20%) in 
comparatie cu alte regiuni si nivelul national (34.90%) – anul 2001;  

• Cea mai redusa durata medie de sedere dintre toate regiunile(2,7 nopti per 
turist), inferioara valorii la nivel national(3,59 nopti per turist) in anul 2000;  

• Insuficientul transfer tehnologic realizat catre IMM-uri; 
 
La acestea se pot adauga cele evidentiate in analiza economico-sociala ce 
caracterizeaza aportul tuturor firmelor operationale: 
 

• Productivitatea scazuta in sectorul industriei si al serviciilor inferioara 
productivitatii medii la nivel national(anul 2000); 

• Ponderea scazuta a valorii adaugate brute realizate in regiune in sectorul 
comertului (incluzand hoteluri si restaurante) din total valoare adaugata 
bruta nationala: 9.98%(anul 2000); 

• Ponderea scazuta a valorii adaugate brute realizate in regiune in sectorul 
postei si telecomunicatiilor din total valoare adaugata bruta nationala: 
9.47%(anul 2000); 

• Nivelul scazut al investitii straine si al activitatii economice in judetele 
Botosani si Vaslui (cele doua judete insumeaza 10% din total investii straine). 

 
Finalitati 
Sectorul microintreprinderilor si al IMM-urilor este bine dezvoltat in Regiunea Nord 
Est sub aspectul numarului de unitati existente si functionale, a repartizarii pe ramuri 
de activitate, a investitiilor efectuate. 
Cu toate acestea, exista sectoare de activitate, cum este cel al industriei 
prelucratoare, unde desi ponderea IMM-urilor in total unitati pe sector este mai mare 
in regiune(37.30%) decat la nivel national(32.74%), aportul la cifra de afaceri 
regionala este mai mic(31.88%) fata de acelasi aport la cifra de afaceri la nivel 
national(33.29%). 
Acest fapt este explicabil prin productivitatea scazuta si implicit competitivitatea 
acestora – consecinta a costurilor de productie ridicate. 
Se impune in acest sens un sprijin financiar pentru microintreprinderile ce activeaza 
in ramuri ale industriei prelucratoare cu potential de crestere economica, pentru care 
exista resursele naturale si umane necesare: industria prelucrarii superioare a 
lemnului, industria textila-confectii, industria agroalimentara, sticlarie, obiecte din 
sticla si portelan.  
In servicii, o atentie deosebita trebuie acordata sectorului hotelurilor si restaurantelor 
intrucat in regiune intreaga cifra de afaceri in acest sector este asigurata numai de 
IMM-uri si microintreprinderi (la nivelul national proportia este de 70%). 
Tinand cont de situatia economica dificila a judetelor Botosani si Vaslui, vor trebui  
sprijinite cu precadere firmele din aceste judete, si facilitate crearea altora in ramurile 
mai sus mentionate. 
Intentia acestei axe de interventie este de a incuraja mediul de afaceri in vederea 
exploatarii intregului potential al acestuia prin cresterea competitivitatilor 
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microintreprinderilor si IMM-urilor, facandu-le mai eficiente si imbunatatind 
standardele de calitate si capabilitatile de marketing. 
Tanand cont de constructia Parcului de IT Hemeiusi-Bacau si a Parcului Tehnologic 
Iasi in cadrul Programului PHARE 2000, este necesara sustinerea 
microintreprinderilor si IMM-urilor cu activitati de baza in crearea de soft in vederea 
realizarii sinergiei cu activitatile ce se realizeaza in cadrul programului mentionat.  
 
Totodata pentru a putea asigura imbunatatirea performantelor economice este 
prevazuta prin actuala strategie un parcurs integrat al masurilor in sensul ca trebuie 
realizat in paralel cu cele mentionate mai sus si o crestere a abilitatilor 
antreprenoriale, precum si a celora care urmeaza sa (re)intre pe piata muncii. 
Aceasta se va realiza prin masurile si actiunile prevazute in axa IV de interventie 
„Dezvoltarea resurselor umane si a fortei de munca”. 
  
 
Obiectivul general al axei: 
Intarirea mediului de afaceri in sectoarele strategice si traditionale din regiune 

prin cresterea competitivitatii si eficientei microintreprinderilor si IMM-urilor. 
 
 
 
 
3.2.2 Masuri aferente axei de interventie II - Dezvoltarea mediului de afaceri 
 
Aceasta axa se dezvolta pe urmatoarea masura:  
 

Axa de 
interventie 

Masura 

Dezvoltarea 
mediului de 

afaceri  
 

 2.1 Dezvoltarea si implementarea unui sistem de granturi pentru a sprijini 
companiile ce activeaza in ramuri din sfera productiei si serviciilor, cu potential 
de crestere economica sa devina mai competitive 
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MASURA 2.1  
DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE GRANTURI PENTRU A 
SPRIJINI COMPANIILE CE ACTIVEAZA IN RAMURI DIN SFERA PRODUCTIEI SI 
SERVICIILOR, CU POTENTIAL DE CRESTERE ECONOMICA SA DEVINA MAI 
COMPETITIVE. 
 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
- Identificarea criteriilor de selectare si de prioritate 
 
Resursele financiare alocate pentru perioada 2004-2006 sunt departe de a fi 
suficiente satisfacerii necesitatilor tuturor IMM-urilor din Regiunea Nord-Est. Prin 
urmare este necesara o definire foarte riguroasa a criteriilor de selectionare a 
beneficiarilor. Finantarea IMM-urilor in perioada de programare 2004-2006 se va 
limita la promovarea acelor investitii care raspund in cea mai mare masura 
necesitatilor de dezvoltare a regiunii. 
Dezvoltarea economico-sociala a regiunii va fi obiectivul final care va trebui realizat. 
Este foarte important de subliniat ca se vor finanta numai acele IMM-uri, care vor fi 
capabile sa garanteze ca prin investitia realizata sunt in stare sa adauge o noua 
valoare la sectorul in care activeaza. Nu va mai fi posibila spijinirea intreprinderilor, 
care tind prin aceasta investitie mai mult sa-si inlocuiasca/reinnoiasca bunurile. In 
aceasta perioada de programare, se vor sprijini exclusiv doar acele intreprinderi, 
care vor putea demonstra ca avantajele colective ale comunitatii vor surclasa 
distorsiunile pietei libere cauzate de acordarea grantului. 
 
In aceasta perioada de programare aplicantii se vor ghida dupa urmatoarele cinci 
teme: inovare, imbunatatire, integrare, parghie financiara si traditie. 
 
Inovare inseamna ca acea întreprindere va folosi investitia la ceva nou: un produs 
nou, un serviciu nou, un proces nou de fabricare a unui produs nou, precum si 
investitii pentru imbunatatirea produselor si/sau imbunatatirea serviciilor. Se va 
acorda prioritate acelor aplicanti, care vor putea demonstra ca acel produs sau 
serviciu vor fi destinate pietei externe. 
Imbunatatire este echivalent cu cresterea abilitatii si performantelor unui produs sau 
serviciu existent, in scopul dezvoltarii calitatii acestuia si satisfacerii cerintelor 
clientilor. 
Integrare inseamna ca investitia propusa de catre aplicant are legatura cu o 
investitie realizata in perioada de programare anterioara perioadei 2004-2006. 
Parghie financiara inseamna ca in decursul evaluarii bugetului si raportului 
cost/beneficiu, comisia de evaluare va prioritiza acele aplicatii, care necesita cea mai 
mica finantare, precum si acelea, care se vor limita la valoarea grantului de max. 
50.000 Euro, conform urmatoarelor criterii obligatorii:  
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Valoarea solicitata a 
grantului 

Finantare 
solicitata(grant) 

Punctaj 
max. 
acordat 

Max. 50,000 <40% 10 
Max. 50,000 <45% 9 
Max. 50,000 <50% 8 

Max. 50,000 <55% 7 
Max. 50,000 60% 6 
Peste 50,000  5 

 
Concentrarea teritoriala a ajutoarelor financiare pentru IMM-uri si 
microintreprinderi, in functie de specializarile productive traditionale si/sau de 
relevanta strategica identificate in documentul de strategie (in cele ce urmeaza, vor fi 
numite “criterii teritoriale”), ia nastere dintr-o dubla necesitate: 

� evitarea dispersarii resurselor financiare limitate; 
� insotirea si favorizarea intaririi filierelor productive si crearea, consolidarea si 

calificarea de districte (sau proto-districte) industriale si turistice, dupa un 
model de dezvoltare afirmat cu mare succes in numeroase regiuni din 
Uniunea Europeana. 

 
Mobila Toate judetele regiunii 
Textile Neamt, Bacau, Botosani, Iasi si 

Vaslui 
Industria Alimentara Neamt, Botosani, Suceava, Iasi, 

Vaslui si Bacau 

Sticla si portelan Botosani 
Turism Neamt, Suceava, Iasi, Botosani si 

Bacau 
IT Iasi si Bacau 
Servicii (incluzand comertul) Toate judetele regiunii 

 
Matricea sector/teritoriu propusa a fost definita in baza rezultatelor analizelor socio-
economice si merge in directia maximizarii eficacitatii fondurilor comunitare, chiar si 
prin intermediul unei integrari potrivite cu programele PHARE anterioare (avem in 
vedere de exemplu, promovarea sectorului strategic pentru IT cu prioritate in 
judetele Iasi si Bacau, unde sunt deja in faza de realizare Parcurile Tehnologice). 
In acest sens, “criteriul teritorial” secondeaza si valorifica vocatiile teritoriale 
traditionale si intareste politicile de dezvoltare deja lansate, in functie de obiectivul 
general al unui tesut productiv regional mai competitiv in complexul sau. 
 
“Criteriul teritorial”, printre altele, nu va fi inteles ca o puternica limitare in 
scopul atribuirii resurselor, ci doar ca o prioritate strategica, careia i se acorda 
un punctaj major cand se va face evaluarea propunerilor. 
 
In mod mai detaliat, avand ca referinta grila de evaluare folosita in cadrul 
Programelor Phare, “criteriul teritorial” integreaza criteriul de “Relevanta” si 
subcriteriile in care acesta este articulat (nevoile si constrangerile specifice regiunii; 
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definirea grupurilor tinta; nevoile grupurilor tinta; obiectivele si prioritatile 
programului; coerenta, caracterul adecvat si practic al activitatilor; realizarea de 
valoare adaugata). 
In particular, se propune ca punctajul maxim prevazut pentru fiecare subcriteriu din 
sectiunea „Relevanta”, sa fie atribuit numai acelor proiecte coerente cu “criteriul 
teritorial” 
 
Tabelul preluat din formatul de Grila de Evaluare aferenta Programelor Phare 

RELEVANTA  
proiectului 

Proiecte necoerente 
cu “criteriul teritorial” 

punctaj maxim 

Proiecte coerente 
cu “criteriul teritorial” 

punctaj maxim 

1. nevoile si 
constrangerile specifice 
regiunii 

4 5 

2. definirea grupurilor tinta 
 

4 5 

3. nevoile grupurilor tinta 
 

(2x4) 8 (2x5) 10 

4. obiectivele si prioritatile 
programului 

4 5 

5. coerenta, caracterul 
adecvat si practic al 
activitatilor 

4 5 

6. realizarea de valoare 
adaugata 

4 5 

Punctaj TOTAL 28 35 
 
Nota : Evaluarea proiectelor este bazata si pe alte criterii. Maximul punctajului 
ce se poate obtine din celelalte criterii folosite in evaluare este de 61 puncte. 
 
 
- Integrarea cu celelalte masuri ale planului de dezvoltare 
 
Pe langa prioritatile generale identificate mai sus, este nevoie sa se promoveze 
proiecte de investitii deja stabilite in acest document de programare, proiecte care se 
integreaza altor masuri in scopul asigurarii unei promovari corespunzatoare a 
turismului. 
 
Cum se mentioneaza mai sus, exista anumite investitii in sectorul turistic, care 
sunt in legatura cu alte activitati descrise in acest document de programare. De 
asemenea vor fi selectate patru investitii menite sa promoveze regiunea. Mai 
specific, vor fi binevenite investitiile, care au ca scop promovarea regiunii in alte arii 
din tara cu o mare densitate de turisti(Constanta, Brasov, Sinaia), precum si 
investitiile propuse de catre operatorii turistici, care intentioneaza sa promoveze in 
parteneriat serviciile turistice din regiune (vezi masura 1.2). 



 38 

De asemenea, structura investitiei propuse nu va mai fi in dezacord cu prioritatile 
definite in planul de dezvoltare. Dupa cum s-a mentionat mai sus competitivitatea 
regiunii este pilonul de sustinere a masurilor in legatura cu intreprinderile. 
Cresterea competitivitatii este realizabila prin investitii menite sa promoveze inovatia. 
Un mod de a promova inovatia consta in importarea modelului de management a 
intreprinderilor implementat in zonele cele mai dezvoltate ale Uniunii Europene. 
Prin urmare este recomandabila introducerea in planul de afaceri a fiecarui aplicant 
a unei linii de buget referitoare la participarea personalului propriu la schimburi de 
experienta cu companii partenere din Uniunea Europeana. Se recomanda alocarea 
unei sume cuprinse intre 2 si 5% din valoarea investitiei propuse pentru participarea 
la schimburi de experiente a personalului tehnic cu cel putin 6 luni inaintea aplicarii. 
Proprietarii intreprinderii nu sunt eligibili din acest punct de vedere. 
 
In final, incepand cu anul 2005, firmele care doresc sa primeasca granturi vor trebui 
sa angajeze pentru fiecare 5000 euro grant primit, o persoana care a fost instruita in 
cadrul masurii 4.2(4.3) sau pentru fiecare 10.000 euro grant primit o persoana care 
a fost instruita in cadrul masurii 4.2(4.3) dar apartinand grupului de persoane 
defavorizate(pentru detalii urmariti masura 4.2 si 4.3). 
In ambele cazuri cel putin 50% din noii angajati trebuie sa fie femei.  
 
In concluzie, obiectivul acestei masuri este cresterea competitivitatii micro-
intreprinderilor si IMM-urilor ce activeaza in sectoarele strategice din regiune. 
 
 
Activitati 
 
Masura consta in principal in introducerea unei scheme de grant pentru 
microintreprinderile si IMM-urile din sectoarele precizate ce le va permite in acest fel 
un acces mai usor si mai ieftin la capital care va fi utilizat pentru: 
 

- servicii de consultanta acordate de specialisti in vederea reducerii costurilor 
de productie, efectuarii de studii de piata, promovarii exporturilor, 
implementarii sistemelor de management a calitatii si cresterii capacitatii 
manageriale; 

- actiuni pentru imbunatatirea calitatii produselor si obtinerea de certificate de 
calitate, implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii. 

- cumpararea de echipamente, linii de fabricatie destinate in principal 
imbunatatirii calitatii produselor si in vederea obtinerii certificatelor de 
calitate. 

- crearea de programe, pagini web, portaluri si furnizarea unor servicii de o 
calitate superioara in domeniul IT precum si producerea de componente 
hard. 

 
Output 
 

- numar de microintreprinderi si IMM-uri ce vor beneficia de sprijin financiar: 
aproximativ 180. 
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Rezultate 
 

- numar de locuri de munca create: aproximativ 3200 (aproximativ 1 loc de 
munca nou/3500 euro investiti); 

- valoarea exporturilor realizate 550.000 euro in industria de prelucrare a 
lemnului, 1.600.000 eur in industria textila, 6.600.000 euro in industria 
alimentara, 19.000.000 euro in industria de soft ; 

- cresterea numarului de turisti, care viziteaza regiunea cu mai mult de 5% 
(rata de crestere in prezent este de 2%). 

 
 
Impact 
 

- cresterea valorii adaugate brute a acestora cu 10%(5% in prezent). 
 

 
Localizare geografica 
 
Regiunea Nord -Est.  
 
 
Beneficiari 
 
Microintreprinderile si IMM-urile din regiune conform criteriilor mentionate anterior. 
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 5.100.000 45,0 

Contributie nationala 1.700.000 15,0 

Contributie locala   

Contributie privata 4.533.333,33 40,0 

Contributie locala sau privata   

TOTAL 11.333.333,33 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 5.666.667 50,0 
2005   
2006 5.666.667 50,0 

TOTAL 11.333.333,33 100 
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3.3 AXA DE INTERVENTIE III – DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE 
 
 
3.3.1 Justificare 
 
Analiza SWOT: sectoare de referinta 
In vederea identificarii directiilor de actiune este prezentata in continuare analiza 
SWOT pentru dezvoltare rurala si modernizarea agriculturii. 

 
DEZVOLTARE RURALA SI MODERNIZAREA AGRICULTURII 

Puncte tari Puncte slabe 

• Contributia silviculturii, exploatarii 
forestiere si economiei vanatului, 
pescuitului si pisciculturii la valoarea 
adaugata bruta regionala este de 1.26% 
net superioara fata de valoarea 
inregistrata la nivel national – 0.55% - 
anul 2000; 

• Regiunea Nord-Est detine 14.30% din 
suprafata agricola a tarii si 18.70% din 
suprafata acoperita de paduri – anul 
2001;  

• Volumul de masa lemnoasa recoltat 
reprezinta 26.30% din total la nivel 
national – anul 2001; 

• Teren agricol pretabil la o paletă relativ 
larga de culturi. 

• Existenta punctelor de recoltare şi a 
centrelor de prelucrare si valorificare a 
produselor agricole in Vatra Dornei, 
Bacau, Piatra Neamt; 

• Existenta unor centre de excelenta in 
regiune in domeniul pomicol (jud. Iasi si 
Suceava) si viticol (jud.Iasi, Vaslui si 
Bacau); 

• Existenta Bancii de gene din judetul 
Suceava (unica in Romania); 

• Existenta zonelor de luciu de apa, 
judetul Botosani detinand primul loc pe 
tara. 

• Contributia agriculturii la PIB-ul 
regional(16.00%) superioara fata de cea 
nationala(10.60%) si contributia 
agriculturii la valoarea adaugata bruta 
regionala este de 18.08% superioara 
valorii inregistrate la nivel national 
11.96% - anul 2000 – reflectand slaba 
diversificare a activitatilor economice din 
zona rurala; 

• Ponderea ridicata a populatiei din mediul 
rural 56.60% la nivelul anului 2001; 

• Ponderea ridicata a populatiei ocupate 
in agricultura reprezentand 49.80% din 
total populatie ocupata - anul 2001; 

• Exploatarea agricola se face pe loturi 
reduse 1-3 ha; 

• Grad redus de asociere(8% pentru 
terenuri si 3% in zootehnie); 

• Grad ridicat de eroziune a solurilor(din 
325.000 ha , 200.000 ha sunt afectate); 

• Grad ridicat de materie prima lemnoasa 
exportat; 

• Infrastructura de transport, de utilităţi şi 
comunicaţii deficitară atât cantitativ cât 
şi calitativ;  

• Turism rural slab dezvoltat în comparaţie 
cu potenţialul pe care îl oferă regiunea; 

• Lipsa posibilitatilor de angajare in alte 
domenii, altele decat sectorul agricol; 

• Parcul agricol redus şi îmbătrânit fizic şi 
moral; 

• Insuficienta centrelor de colectare a 
produselor agricole; 

• Grad redus de asigurare al culturilor in 
agricultura; 

• Grad redus de manifestare a capitalului 
social. 

 
Oportunităţi Riscuri 
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• Derularea programului SAPARD pentru 
zonele rurale; 

• Derularea la nivelul judetului Suceava a 
celui mai mare proiect de infrastructură 
cu finanţare externă derulat la nivel de 
judeţ („Suceava-Utilitati şi mediu la 
standarde europene”), proiect care va 
aduce infrastructura de utilitati a zonelor 
rurale din judeţ la standarde europene; 

• Finantari ale Fondului Roman de 
Dezvoltare Sociala avand ca obiective 
infrastructura rurala, actiunile 
generatoare de venituri si serviciile 
sociale; 

• Derularea in judetul Botosani a 
proiectului pilot de dezvoltare rurala cu 
finantare de la Banca Mondiala; 

• Existenta Planului National pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala;  

• Acordarea de facilitati pentru asocierea 
detinatorilor de teren agricol; 

• cresterea productiei agricole datorita 
folosirii indelungate a substantelor 
fertilizatoare ecologice; 

• Aprobarea Programului National-Cadru 
de Restructurare si Modernizare a unor 
unitati de profil zootehnic si din industria 
alimentara; 

• Valorificarea potentialului piscicol 
existent. 

 

• Posibilitatea ca unele produse agricole 
(carne, lapte, vegetale) sa nu 
intruneasca conditiile de calitate conform 
standardele UE (necesitatea inregistrarii 
la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci 
-OSIM- a produselor traditionale); 

• Accesul redus la creditele de tip agricol. 
 

 
 
Probleme cheie in dezvoltarea rurala 

• Ponderea ridicata a populatiei din mediul rural, 56.60% la nivelul anului 2001; 

• Ponderea ridicata a populatiei ocupate in agricultura reprezentand 49.80% din 
total populatie ocupata - anul 2001. La nivel national din total populatie 
ocupata in agricultura 20.2% provine din Regiunea Nord-Est; 

• Grad redus de asociere (8% pentru terenuri si 3% in zootehnie), exploatarea 
agricola facandu-se pe loturi reduse de 1-3 ha; 

• Infrastructura fizica slab calitativa iar cea de utilitati foarte slab dezvoltata 
cantitativ si calitativ (5% din necesar la nivelul anului 2001). 

 
Finalitati 
Este evident ca nevoile de finantare din zonele rurale nu vor putea fi satisfacute in 
orizontul de timp 2004-2006, in ciuda alocarilor repartizate Romaniei prin fondul 
SAPARD, finantarilor Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), fondurilor 
Bancii Mondiale si ale altor finantatori (DFID).  
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Scopul actualei strategiei pentru aceasta axa de interventie este ca alocarile 
financiare ce se vor face regiunii din fondul SAPARD, precum si fondurile FRDS, 
Bancii Mondiale, DFID, etc. sa se faca o integrare, o sinergie cu cele stabilite in 
celelalte trei axe de interventie. 
Astfel, se urmareste realizarea unei corelari intre masurile existente in programul 
SAPARD, directiile de finantare FRDS, Banca Mondiala si DFID si masura privind 
valorificarea potentialului turistic al regiunii prin crearea unui circuit turistic al 
manastirilor, precum si cele ce vor fi prezentate in axa IV de interventie privind 
dezvoltarea resurselor umane. 

 
Zona rurala a regiunii constituie un spaţiu cu un bogat patrimoniu cultural-istoric, fiind 
un cadru propice pentru revigorarea meseriilor specifice (artizanatul), promovarea 
obiceiurilor tradiţionale, a cadrului natural, a identităţii culturale si spirituale, existand 
premizele obtinerii de beneficii economice pentru comunitate prin atragerea turiştilor.  
Totodata agricultura si dezvoltarea rurala vor fi stimulate prin incurajarea infiintarii de 
ferme ecologice, care sa conduca la o crestere a gradului de asociere a 
producatorilor agricoli, prin crearea unor retele de colectare si valorificare a 
produselor specifice (fructe de padure, ciuperci, lapte de vaca si derivatele acestora 
–carne, lână, piei) cat si prin valorificarea luciului de apa. Vor fi de asemenea 
stimulate asocierile si colaborarile in vederea dezvoltarii capitalului social la nivelul 
regiunii. 
 
Rezultatele asteptate sunt: 

- cresterea calitatii vietii in zonele rurale; 
- atragerea de noi investitori prin realizarea iinfrastructurii de utilităţi crearea 

de noi locuri de munca in zona; 
- protejarea mai eficienta a mediului inconjurator; 
- cresterea gradului de valorificare a potetţialului zonelor rurale (produsele 

specifice); 
- cresterea numarului de societati comerciale ce isi desfasoara activitatea în 

zonele rurale. 
 
 
Obiectivul general al axei: 
Imbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din zonele rurale in vederea 
reducerii decalajelor existente fata de mediul urban. 
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3.3.2 Masuri aferente axei de dezvoltare rurala 
 
Aceasta axa se dezvolta pe urmatoarele masuri si submasuri: 
 

Axa de 
interventie 

Masuri  Submasuri 

3.1.1 Prelucrarea si marketingul produselor 
agricole si piscicole 

3.1Imbunatatirea accesului la 
piete si a competitivitatii 
produselor agricole prelucrate 
 
 
 
 

3.1.2 Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii 
controlului de calitate, veterinar si fitosanitar, 
pentru calitatea produselor alimentare si pentru 
protectia consumatorilor 
 

3.2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii 
rurale  

3.2Imbunatatirea infrastructurii  
pentru dezvoltare rurala si 
agricultura 
 

3.2.2 Managementul resurselor de apa pentru 
agricultura 

3.3.1 Investitii in exploatatiile agricole 

3.3.2 Constituirea grupurilor de producatori 

3.3.3 Masuri de agro-mediu 
3.3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor 
economice pentru generarea de activitati multiple 
si venituri alternative 

3.3Dezvoltarea economiei rurale 

3.3.5 Silvicultura 

Dezvoltare 
rurala  

3.4 Dezvoltarea resurselor 
umane 

3.4.1 Imbunatatirea pregatirii profesionale  
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MASURA 3.1 
IMBUNATATIREA ACCESULUI LA PIETE SI A COMPETITIVITATII PRODUSELOR 
AGRICOLE PRELUCRATE  
 
 
Obiective 
 
Prin aceasta masura se urmareste: 

- orientarea productiei in concordanta cu tendintele previzibile ale pietei sau 
incurajarea dezvoltarii de noi piete pentru produsele agricole, mai ales 
pentru prelucrarea si marketingul produselor obtinute conform 
standardelor de mediu in vigoare, iar in unele cazuri se pot utiliza produse 
biologice (in special pentru agricultura organica); 

- imbunatatirea calitatii produselor prelucrate si controlul calitatii produselor 
alimentare prin respectarea cerintelor minime de securitate alimentara in 
conformitate cu standardele ue; 

- imbunatatirea si controlul conditiilor sanitare; 
- infiintarea si intarirea procesatorilor privati de produse agro-alimentare si 

piscicole.  
 
 
 
3.1.1 Prelucrarea si marketingul produselor agricole si piscicole  
  
 
Activitati 
 
Aceasta submasura va presupune urmatoarele activitati: 

• sprijinul acordat investitiilor pentru imbunatatirea procesarii si 
marketingului produselor agricole pe obiective si pe sectoare; 

• sprijinul pentru investitiile in vederea monitorizarii calitatii (controlul 
laboratoarelor uzinale);  

• stimularea investitiilor ce au ca scop protejarea si imbunatatirea 
mediului , precum si pentru sanatatea si bunastarea animalelor 
("investitii verzi"); 

• intarirea capacitatii grupurilor productive provenite din comunităţile 
sărace de a face faţă cerinţelor pieţei. 

 
Acesta submasura acorda prioritate sectoarelor de productie pentru care sunt 
necesare investitii importante in vederea implementarii acquis-ului comunitar (lapte, 
carne, fructe si legume, vin, peste); dar nu exclude si celelalte sectoare care 
reprezinta un potential important de pus in valoare (cereale si oleaginoase). In 
sectoarele mai sus amintite, vor fi sprijinite numai modernizarile capacitatilor 
existente.  
 
Localizare geografica 
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Zonele rurale din Regiunea Nord-Est. 
 
 

Beneficiari 
 
Societati comerciale, grupuri productive din comunitatile rurale. 
 
 

Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 

Perioada de interventie 
 
2004-2006. 
 
 
 

3.1.2. Imbunatatirea structurilor in vederea realizarii controlului de calitate, 
veterinar si fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare si pentru 
protectia consumatorilor 
 
 

Activitati 
 

• Infiintarea de noi laboratoare in sectorul public si privat;  

• Modernizarea, extinderea si inzestrarea cu echipamente a laboratoarelor 
existente publice si private;  

• Infiintarea unui sistem de retele informationale si de comunicare pentru 
laboratoarele publice.  

 
 

Localizare geografica 
 

Zone rurala din Regiunea Nord-Est. 
 
 

Beneficiari 
 

Laboratoare publice pentru control de calitate. 
 
 

Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD.  
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006.
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MASURA 3.2  
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI 
AGRICULTURA 
  
 
Obiective 
 
Prin aceasta masura se urmaresc: 

- Imbunatatirea accesului locuitorilor din spatiul rural la exploatatii, la pieţe de 
aprovizionare şi desfacere, servicii publice şi sociale; 

- imbunatatirea comunicatiilor intre zonele rurale si accesului la reteua 
nationala; 

- Imbunatatirea conditiilor de igiena si sanitare ale locuintelor si ale 
activitatilor productive executate conform standardelor in vigoare;  

- Asigurarea consumului necesar de apa potabila, apa pentru culturile 
agricole si pentru animale in zonele cu deficit de umiditate, in termenii 
eficientei economice, prin cresterea capacitatii de folosire a sistemelor de 
irigatii existente si prin reducerea pierderilor de apa din reteaua de irigatii;  

- Cresterea capacitatii de protectie a terenurilor agricole impotriva 
inundatiilor, prin dezvoltarea de noi canale si alte sisteme specifice si prin 
reabilitarea lor; 

- Furnizarea de oportunităţi pentru o mai bună viaţă socială la nivelul 
comunităţilor rurale sărace; 

- Intarirea capacitatii comunitatilor rurale de a actiona intr-un mediu orientat 
catre cerintele pietei. 

 
 
 
3.2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale  
 
 
Descriere 
 
Prin aceasta submasura se urmareste imbunatatirea accesului locuitorilor spatiului 
rural la serviciile publice, crearea conditiilor necesare pentru modernizarea gradului 
de confort din zonele rurale, imbunatatirea calitatii mediului si diminuarea surselor de 
poluare.  
 
 
Activitati 
 
Submasura va consta in: 

• construirea si modernizarea drumurilor locale comunale si a podurilor, rigole, 
şanţuri de scurgere, drenuri etc.;  

• construirea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila, 
rezervoare pentru apă, staţii de pompare şi instalaţii de tratare, fântâni săpate 
manual, puţuri forate şi săpate etc.;  
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• reabilitarea şi reamenajarea centrelor comunitare; 

• imbunatatirea managementului sistemelor de canalizare prin investitii la 
statiile de tratare a apei. 
 
 

Localizare geografica 
 

Zonele rurale din Regiunea Nord-Est . 
 
 

Beneficiari directi 
 

Consiliile Locale, comunitatile rurale sarace (aşa cum sunt definite de legea 
129/1998, republicată). 
 
 

Beneficiari indirecti 
 

Comunitatile rurale sarace. 
 
 

Surse de finantare 
 

Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
 
 
 

3.2.2 Managementul resurselor de apa pentru agricultura  
 
 

Descriere 
Prin aceasta submasura se urmareste asigurarea unui management durabil al 
resurselor de apa din mediul rural, mentinerea si stabilizarea productiei, conservarea 
si protejarea mediului,  contributia la cresterea veniturilor si sprijinirea angajatilor din 
mediul rural.  
 
 

Activitati 
 

Masura va consta in: 

• reabilitarea si imbunatatirea sistemului de irigatii existent; 

• reabilitarea si modernizarea sistemului de drenaj existent;  

• reducerea pierderilor de apa in reteaua de irigatii.  
 
 

Beneficiari  
 

Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare.  
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Surse de finantare 
 

Fonduri SAPARD.  
 
 
Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
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MASURA 3.3  
DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE  
 
 
Obiective  
 
Prin aceasta masura se sprijina investitiile in exploatatii agricole, infiintarea grupurilor 
de producatori, diversificarea activitatilor din zonele rurale, care vor ajuta adaptarea 
economiei rurale la acquis-ul comunitar, pentru imbunatatirea veniturilor 
agricultorilor, ocuparea fortei de munca, orientarea productiei catre economia de 
piata.  
 
 
 
3.3.1 Investitii in exploatatiile agricole  
 
 
Descriere 
 
Prin aceasta masura se urmareste activarea potentialului agricol, valorificarea 
resurselor locale in vederea eficientizarii sistemului de exploatare practicat, pentru a 
se asigura venitul producatorilor agricoli.  
 
 
Activitati 
 
Aceasta masura va fi pusa in practica tinand cont de obiectivele operationale, de 
promovare a investitiilor in sectorul animalelor si plantelor la nivelul fermei, pentru a 
imbunatati constructiile din ferma si pentru a le dota cu noi utilaje si/sau animale de 
valoare genetica ridicata.  
 
 
Localizare geografica 
 
Zone rurale din Regiunea Nord-Est. 
 
 
Beneficiari 
 
Ferme agricole. 
 
 
Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD. 
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Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
 
 
 
3.3.2 Constituirea grupurilor de producatori 
  
 
Descriere 
 
Prin aceasta submasura se urmareste cresterea veniturilor producatorilor care sunt 
membrii ai grupurilor de producatori si care mentin si creeaza locuri de munca in 
zonele rurale prin infiintarea acestor grupuri. Scopul grupurilor de producatori este 
de a-si comercializa in comun produsele si de a stabili reguli de productie comune.  
 
 
Activitati 
 
Submasura va consta in: 

• sprijin pentru incurajarea infiintarii si facilitarea operatiunilor administrative 
pentru grupurile de producatori;  

• stimularea in special a tinerilor fermieri (sub 40 de ani) pentru a se implica in 
infiintarea grupurilor de producatori;  

• cresterea calitatii prin infiintarea grupurilor de producatori conduce la 
aplicarea tehnologiilor moderne si implicit la cresterea calitatii produselor; 

• sporirea sanselor de creare a unor locuri de munca si a unor surse 
suplimentare de venit pentru beneficiarii directi şi indirecti; 

• sprijin tehnic si logistic în crearea de retele ad-hoc sau formale între 
comunităţile care beneficiază de sprijin financiar, avand ca scop favorizarea 
schimbului de experienta intre comunitatile rurale sarace pentru stimularea 
procesului de invatare reciproca, susţinerea dezvoltării de retele de 
comunicare si colaborare si parteneriate cu autoritătile locale. 

 
 

Localizare geografica 
 
Zone rurale ale Regiunii Nord-Est. 
 
 
Beneficiari 
 
Grupuri de producatori. 
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Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
 
  
 

3.3.3 Actiuni de agro-mediu  
 
 

Descriere 
 
Prin aceasta masura se urmareste punerea in practica a proiectelor pilot, vizand  
conversia la o agricultura organica, protectia zonelor cu biodiversitate speciala / 
importanta naturala si mentinerea/ imbunatatirea peisajului rural sau a mediului 
natural.  
 Detaliile cu privire la implementarea acestei masuri vor fi discutate impreuna cu 
Comisia Europeana inainte dei inceperea aplicarii masurii.  
 
 

Localizare geografica 
 
Zone rurale ale Regiunii Nord-Est. 
 
 

Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
 
 
 

3.3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de 
activitati multiple si venituri alternative  
 
 

Descriere 
 
Prin aceasta submasura se urmareste sustinerea mentinerii si cresterii numarului 
locurilor de munca si generarea de venituri alternative prin diversificarea activitatilor 
rurale legate de agricultura .  
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Activitati 
 
Aceasta submasura va consta in:  

• sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin sprijinirea serviciilor 
specifice; in acest sens, se propune sustinerea infiintarii cercului de masini 
agricole si servicii de reparatii ale masinilor agricole; 

• sprijinirea activitatii tinerilor si a femeilor; 

• sustinerea activitatilor specifice turismului rural; 

• mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale si artizanale; 

• dezvoltarea acvaculturii, apiculturii, sericiculturii si cultivarii ciupercilor; 

• reabilitarea infrastructurii economice locale (pieţe agroalimentare, solarii, 
sere, silozuri şi alte obiective de infrastructură economică locală). 
 
 

Localizarea geografica 
 

Zone rurale din Regiunea Nord-Est.  
 
 

Beneficiari 
 

Grupuri productive din comunitatile rurale, comunitatile locale cu preocupari in 
activitatile mentionate. 
 
 

Surse de finantare 
 

Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
 
 
 

3.3.5 Silvicultura 
  
 

Descriere 
 

Prin aceasta submasura se urmareste mentinerea si dezvoltarea functiilor 
economice, ecologice si sociale ale padurilor in zonele rurale, concomitent cu 
extinderea zonelor impadurite, pentru a creste valoarea adaugata a produselor 
forestiere, precum si veniturile detinatorilor de paduri. 
 
 

Activitati 
  
Submasura va consta in: 
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• sprijin financiar pentru comunitatile locale in ceea ce priveste impadurirea 
terenurilor abandonate si sistemului de drumuri forestiere; 

• sprijin financiar pentru detinatorii de paduri si terenuri agricole degradate din 
sectorul privat (persoane fizice sau asociatiile lor, persoane juridice), precum 
si pentru intreprinderile private de recoltare, transport si procesarea primara a 
lemnului din padurile aflate in spatiul rural, in vederea crearii si modernizarii 
pepinierelor, impaduririi, colectarii si transportul produselor din lemn, 
prelucrarii primare a lemnului. 

 
 
Localizare geografica 
 
Zone rurale ale Regiunii Nord-Est. 
 
 
Surse de finantare 
 
Fonduri SAPARD, FRDS, Banca Mondiala, DFID. 
 
 
Perioada de interventie 
 

2004-2006. 
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MASURA 3.4  
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  
 
 

Obiective  
 

Prin  aceasta masura se urmareste oferirea de asistenta pentru pregatirea 
profesionala cu scopul de  a contribui la imbunatatirea cunostintelor si a competentei 
profesionale a fermierilor si a altor persoane implicate in activitatile agricole si silvice, 
ca si reconversia lor spre activitati neagricole.  
 
 
 

3.4.1. Imbunatatirea pregatirii profesionale  
 
 

Descriere 
 

Prin aceasta submasura se urmareste reorientarea calitativa a productiei, inclusiv 
infiintarea grupurilor de producatori. 
 
 

Activitati 
 

• Practici productive compatibile cu mentinerea peisajului rural, protectia 
mediului, standardele de igiena si bunastarea animalelor, incluzand instruirea 
fermierilor care vor aplica masura de agromediu; 

• Managementul fermelor viabile din punct de vedere economic si a fermelor de 
acvacultura; 

• Administrarea retelelor de irigatii de catre membrii Asociatiilor Utilizatorilor de Apa;  

• Alte pregatiri profesionale: silvicultura si diversificarea activitatilor rurale in cazul 
producatorilor agricoli si detinatorilor de paduri.  

 
 

Localizare geografica 
 

Zone rurale din Regiunea Nord-Est. 
 
 

Beneficiari 
 

Producatori agricoli si detinatori de paduri. 
 
 

Surse de finantare 
 

Fonduri SAPARD.  
 
 

Perioada de interventie 
 

2004-2006
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3.4 AXA DE INTERVENTIE IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI A 
SERVICIILOR SOCIALE 
 
 
3.4.1 Justificare 
 
Analiza SWOT: sectoare de referinta 
In vederea identificarii directiilor de actiune este prezentata in continuare analiza 
SWOT pentru resurse umane. 
 

RESURSE UMANE SI SERVICII SOCIALE 
Puncte tari Puncte slabe 

• Ponderea ridicata a populatiei tinere-
32.1% in 2001; 

• Spor natural pozitiv (singura regiune din 
Romania) – 1,7 la mia de locuitori – in 
2001; 

• Existenta in regiune a 19.35% din 
numarul total al unitatilor de invatamant 
si a 18.14% din numarul total de elevi 
existent in Romania(anul scolar 2000-
2001); 

• Cel mai mare numar de scoli 
profesionale si de ucenici(30.10% din 
numarul inregistrat la nivel national), 
cuprinzand 19.87% din populatia scolara 
nationala ce urmeaza aceasta forma de 
invatamant – anul scolar 2000-2001; 

• Existenta  centrelor universitare Iasi, 
Bacau si Suceava in care functioneaza 
nuclee de cercetare(un sfert din numarul 
total la nivel national) ce cuprind 64946 
studenti reprezentand 12.18% din totalul 
existent la nivel national- anul scolar 
2000-2001; 

• Numarul cantinelor de ajutor social in 
regiune reprezenta 16.20% din numarul 
total existent la nivel national. 
Capacitatea asigurata de respectivele 
unitati reprezenta 22.80% din 
capacitatea totala existenta la nivel 
national;  

• Existenta Centrului de Consiliere pentru 
femei si copii supusi violentei domestice. 

 

• Grad ridicat al populatiei ocupate in 
agricultura -49.80% din total populatie 
ocupata –si gradul scazut al populatiei 
ocupate in servicii 29.60% din total 
populatie ocupata – anul 2001; 

• Rata ridicata a somajului in regiune 
10.6% in raport cu media nationala –
8.8%, iar in judetul Neamt ajungand la un 
nivel de 14.1% - in anul 2001;  

• Rata somajului ILO la nivelul tinerilor (15-
24 ani) este de 2.2 ori mai mare decat 
rata totala a somajului ILO – anul 2001; 

• Cresterea populatiei in mediul rural in 
intervalul 1998-2001 insotita de scaderea 
populatiei urbane; 

• Cresterea duratei medii a somajului de la 
16 luni(1999) la 18 luni(2000), sublinind 
existenta unui somaj de lunga durata in 
crestere; 

• Lipsa unor spaţii adecvate procesului de 
instruire in special in scolile profesionale 
si de ucenici, lipsa unor dotări(birotica) 
care să ţină pasul cu nevoile mereu în 
schimbare ale pieţei forţei de muncă, 

• Cea mai ridicata rata a mortalitatii 
infantile dintre toate regiunile: 22.8 
decese la 1000 nascuti vii;  

• Nivelul insuficient de centre de consiliere 
si de ajutorare a femeilor si copiilor 
supusi violentei domestice; 

• Insuficienta unor centre de servicii 
integrate de consultanta pentru persoane 
ce se auto-intretin. 

 
Oportunitati Riscuri 

• Elaborarea Planului Regional de Actiune 
pentru Invatamant (PRAI) 2004-2010; 

• Existenta Centrului Regional de Formare 

• Migratia fortei de munca calificate spre 
alte regiuni sau in alte state; 

• Nerespectarea legislatiei existente in 
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Continua pentru Administratia Publica in 
Iasi; 

• Constituirea Consortiului Regional pentru 
dezvoltarea invatamantului profesional si 
tehnic-TVET;  

• Existenta Planului National pentru 
Ocuparea Fortei de Munca; 

• Existenta Planului National si a Planurilor 
Judetene de Combatere a Saraciei si 
Promovare a Incluziunii Sociale; 

• Existenta Legii 76/2002 privind sistemul 
asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca; 

• Existenta noului Cod al Muncii; 

• Reducerea impozitarii salariilor; 

• Cresterea asistentei din partea UE si a 
Guvernului Romaniei pentru dezvoltarea 
resurselor umane si serviciilor sociale. 

 

domeniu;  

• Slaba capacitate a firmelor de 
consultanta din regiune, cu efecte 
negative asupra atragerii si cheltuirii 
fondurilor de la UE, Banca Mondiala si 
alte institutii internationale;  

• Cresterea infractionalitatii din cauza 
nepregatirii si neutilizarii 
corespunzatoare a fortei de munca prin 
programe de integrare pe piata muncii. 

 

  
 
Probleme cheie in resurse umane si servicii sociale 
Pe baza analizei SWOT si a analizei economico-sociale au fost identificate 
urmatoarele probleme cheie: 
 

• grad ridicat al populatiei ocupate in agricultura -49.80% din total populatie 
ocupata si gradul scazut al populatiei ocupate in servicii 29.60% din total 
populatie ocupata – anul 2001; 

• rata ridicata a somajului in regiune 10.6% in raport cu media nationala –
8.8%, iar in judetul neamt ajungand la un nivel de 14.1% - in anul 2001;  

• cresterea populatiei in mediul rural in intervalul 1998-2001 insotita de 
scaderea populatiei urbane; 

• 74,7% din totalul şomerilor beneficiari de ajutor de somaj sunt muncitori, 
22% persoane cu studii medii şi 3.3% persoane cu studii superioare. 

• rata somajului ilo la nivelul tinerilor (15-24 ani) este de 2.2 ori mai mare 
decat rata totala a somajului ilo – anul 2001; 

• cresterea duratei medii a somajului de la 16 luni in 1999 la 18 luni in 2000; 

• lipsa unor spaţii adecvate procesului de instruire in special in scolile 
profesionale si de ucenici, lipsa unor dotări cu echipamente(birotica) care 
să ţină pasul cu nevoile mereu în schimbare ale pieţei forţei de muncă, 

• cea mai ridicata rata a mortalitatii infantile dintre toate regiunile: 22.8 
decese la 1000 nascuti vii. 

 
Finalitati 
Dezvoltarea abilitatilor si aptitudinilor tinerilor absolventi, a personalului angajat 
precum si a celor care cauta un loc de munca sunt elemente cheie pentru a putea 
realiza o intarire a competitivitatii mediului de afaceri. 
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Fara acestea, orice interventie care se realizeaza prin intermediul masurii prevazute 
in axa de interventie II – Dezvoltarea mediului de afaceri, nu ar avea impactul dorit. 
 
In cadrul prezentei axe urmarim: 
 

1. Facilitarea accesului populatiei active la piata muncii prin cresterea masurilor 
active de angajare si dezvoltarea abilitatilor in concordanta cu nevoile pietii 
muncii; 

2. Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in vederea infiintarii de noi 
microintreprinderi si IMM-uri; 

3. Promovarea oportunitatilor egale de angajare pentru tinerii someri si somerii 
de lunga durata; 

4. Sprijin acordat persoanelor dezavantajate pentru a se integra pe piata muncii. 
  
Nu exista statistici adecvate asupra ponderii populatiei angajate care a beneficiat de 
cursuri de instruire, insa membrii grupului de lucru pentru dezvoltarea resurselor 
umane au subliniat ca acestea se realizeaza izolat doar pentru salariatii unor 
companii. 
In acest sens este necesara o formare continua a fortei de munca angajate pentru a 
se putea realiza cresterea gradului de eficienta a firmelor din regiune. 
 
Pentru a evita ca absolventii institutiilor de invatamant sa devina someri iar 
persoanele aflate in somajul de scurta durata sa devina someri pe termen lung este 
necesar ca aceste grupuri tinta sa beneficieze de instruire specifica pentru ramuri 
economice cu potential de crestere economica, precum si de dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale a celor mai buni absolventi. 
  
Totodata in vederea realizarii coeziunii sociale prevazute in obiectivul general al 
strategiei trebuie sa se intervina pentru realizarea instruirii si dezvoltarea 
oportunitatilor de angajare pentru grupurile de persoane marginalizate si 
dezavantajate. 
Pentru aceasta categorie trebuie realizata instruire pentru aceleasi ramuri cu 
potential de crestere economica insa acordand atentie asupra cresterii increderii 
persoanelor ce fac parte din aceasta categorie.  
Astfel, trebuie furnizata o asistenta adecvata pentru somerii de lunga durata, cu 
scopul de a le asigura o sansa sa revina pe piata muncii. 
 
In cadrul programelor ce vor fi dezvoltate se va asigura atentie si pentru investitii in 
infrastructura fizica care vor avea impact direct asupra calitatii instruirii. 
 
In concluzie se va proceda la o integrare a: 

- masurilor prevazute sa incurajeze aparitia de noi microintreprinderi si IMM-
uri precum si dezvoltarea celor existente, ce vor avea ca rezultat si aparitia 
de noi locuri de munca; 

- masurilor ce vizeaza dezvoltarea abilitatilor si instruirii profesionale. 
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Totodata prin aceasta axa de interventie se va urmari o dezvoltare a serviciilor 
sociale in regiune in vederea: 
 

- imbunatatirii capacitatii sistemului de asistenta sociala pentru a raspunde 
nevoilor sociale existente ale grupurilor vulnerabile din zonele care se 
confrunta cu dificultati socio-economice; 

- includerea sociala, reducerea saraciei si integrarea pe piata muncii a 
grupurilor vulnerabile; 

- imbunatatirea starii de sanatate a cetatenilor regiunii in vederea cresterii 
capacitatii de munca. 

 
 
Obiectiv general al axei: 
Imbunatatirea nivelului de instruire si a abilitatilor profesionale si tehnice in 
vederea asigurarii unei forte de munca adaptabila la cerintele pietii si a 
includerii sociale a persoanelor dezavantajate. 
 
 
 
3.4.2 Masuri aferente axei de interventie IV- Dezvoltarea Resurselor Umane si a 
Serviciilor Sociale 
 
 

Aceasta axa se dezvolta pe urmatoarele masuri 6: 
 

Axa de interventie  Masura 

4.1 Imbunatatirea infrastructurii si dotarilor cu echipamente IT pentru 
grupurile scolare si scolile de arte si meserii ce dezvolta calificari 
stabilite in PRAI 

 

4.2 Imbunatatirea abilitatilor tinerilor absolventi fara un loc de munca 
in vederea facilitatii accesului in sectoarele selectate de pe piata 
muncii regionale;  

  

4.3 Imbunatatirea abilitatilor persoanelor neocupate si/sau cu o 
instruire necorespunzatoare in scopul facilitarii accesului lor in 
sectoare selectate de pe piata regionala a muncii; 

 

Dezvoltarea resurselor 
umane si a fortei de 

munca  

4.4 Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale in 
orasele si municipiile regiunii 

                                                 
6
 Nota pentru cititori la nivel regional: propunerea divizarii axei pe masuri este bazata pe tipul 

de masuri asteptate a fi create la nivel national. Rolul partenerilor regionali este limitat la 
identificarea criteriilor  de selectie si a ariilor geografice pentru a favoriza activitatile de 
importanta strategica pentru regiune. 
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MASURA 4.1  
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SI DOTARILOR CU ECHIPAMENTE IT 
PENTRU GRUPURILE SCOLARE SI SCOLILE DE ARTE SI MESERII CE 
DEZVOLTA CALIFICARI STABILITE IN PRAI 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
Aceasta masura tinteste sa imbunatateasca calitatea infrastructurii scolilor, precum 
si imbunatatirea cu dotari in echipamente IT si mobilier. 
Scolile care vor fi selectate in cadrul acestei masuri trebuie sa dezvolte calificari care 
sunt indicate in Planul Regional de Actiune pentru Invatamant (PRAI) 2004-2010, 
elaborat de catre Consortiul Regional Nord Est TVET.  
 
 
Activitati  
 
Grupurile scolare si scolile de arte si meserii selectate vor beneficia de reparatii, 
reabilitari de clase de curs, laboratoare: 
 

- efectuarea de lucrari de reparatii si consolidari pentru scolile ce prezinta 
deteriorari a peretilor, acoperisurilor; 

- reabilitarea si modernizarea utilitatilor ca: toalete, iesiri de urgenta, 
alimentarea cu apa potabila, caldura, ventilatie, iluminare, electricitate; 

- modernizarea laboratoarelor si salilor de cursuri prin instalarea de 
echipament de specialitate. 

 
  

Output 
  

- Numarul de grupuri scolare si scoli de arte si meserii selectate: 20; 
- Achizitionarea a 300 de calculatoare, 20 de servere, 60 de imprimante, 20 

de copiatoare, 40 flip-chart-uri; 
- Achizitionarea a 120 seturi de mobilier; 
- Acces la internet si conturi de e-mail. 

 
 
Rezultate 
 

- Adecvarea infrastructurii scolare la standardele existente in Uniunea 
Europeana; 

- Imbunatatirea culturii IT in scolile profesionale; 
- Imbunatatirea competitivitatii absolventilor din scolile selectate printr-o mai 

buna capacitate de a lucra cu sisteme IT moderne. 
 
Localizare geografica 
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Zonele rurale si urbane din judetele regiunii unde sunt amplasate grupurile scolare in 
concordanta cu calificarile dezvoltate prin PRAI. 
 
 
Beneficiari directi 
 
Grupurile scolare tehnice din domeniile mentionate, scolile de arte si meserii. 
Observatie: in cadrul acestei masuri vor fi incluse acele grupuri scolare care nu au 
putut aplica pe componenta TVET din programul PHARE 2001, o atentie speciala 
fiind acordata si celor localizate in mediul rural. Totodata ele vor trebui sa dezvolte 
calificari ce se regasesc in PRAI.  
 
 
Beneficiari indirecti 
 
Elevi. 
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 7.140.000 75,0 

Contributie nationala 2.380.000 25,0 

Contributie locala   

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 9.520.000 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 4.760.000 50,0 
2005 4.760.000 50,0 
2006   

TOTAL 9.520.000 100 
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MASURA 4.2 
IMBUNATATIREA ABILITATILOR TINERILOR ABSOLVENTI FARA UN LOC DE 
MUNCA IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI IN SECTOARELE SELECTATE 
DE PE PIATA MUNCII REGIONALE 
 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
In regiune sunt cinci universitati si o serie de unitati de invatamant mediu(licee, scoli 
profesionale, scoli de arte si meserii). In fiecare an sunt in jur de 42.000 de 
absolventi de liceu, scoli profesionale si scoli de maistri si 16.000 de studenti. 
Curricula scolilor cel mai adesea le ofera o buna pregatire profesionala din punct de 
vedere teoretic, dar in acelasi timp in cele mai multe cazuri o serie de cunostinte 
practice le mai sunt necesare pentru a le permite accesul pe piata muncii.  
Aceasta masura tinteste sa faca legatura dintre curricula scolilor si universitatilor cu 
nevoile sectoarelor selectate de pe piata muncii. De asemenea, in aceasta masura, 
dupa cum a fost prezentata in masura 2.1, obiectivul final ce trebuie atins este 
dezvoltarea economica a regiunii si intarirea coeziunii sociale.  
A instrui sau a gasi o slujba pentru un tanar absolvent nu este scopul acestei masuri. 
Dimpotriva urmareste sa le ofere acestora posibilitatea sa administreze IMM-uri si 
microintreprinderi in sectoarele selectate, de importanta strategica pentru regiune. 
Cu alte cuvinte, exista IMM-uri care au nevoie de personal instruit, iar aceasta 
masura doreste sa il furnizeze. 
In final, pentru a evita dezechilibrele dintre cererea si oferta pe piata muncii, s-a 
stabilit ca incepand cu anul 2005, ca IMM-urile ce vor sa beneficieze de granturi sub 
masura 2.1, trebuie sa angajeze un anumit numar de persoane instruite, proportional 
cu grantul cerut (vezi descrierea masurii 2.1).  
Este mai mult decat o simpla cota care tinteste sa asigure echilibrul cererii cu oferta 
de persoane instruite. Va fi in grija institutiilor ce activeaza in sectorul instruirii sa 
furnizeze catre ADR Nord Est lista persoanelor care vor absolvi cursurile de instruire 
in acord cu modelul elaborat de catre agentie. 
Agentia va furniza catre toti beneficiarii masurii 2.1 lista persoanelor instruite care au 
absolvit aceste cursuri. Pentru a obtine tinta ambitioasa propusa in aceasta masura, 
este necesar ca aceste cursuri de instruire finantate sub aceasta masura sa fie in 
stare sa raspunda la o serie de nevoi specifice a pietii muncii, fara a uita ca acest 
document tinteste de asemenea la o mai buna coeziune sociala. 
Pentru atingerea obiectivului propus este necesar ca organizatiile de antreprenori, 
IMM-uri, ONG-uri ce promoveaza bunastarea regionala si AJOFM-urile sa se implice 
profund in realizarea acestei masuri. Acest lucru se poate realiza printr-o potrivita 
arhitectura a structurii aplicatiilor pentru aceasta masura. In conformitate cu 
intelegerea dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana masurile ce finanteaza 
realizarea de cursuri de instruire pot primi granturi ce acopera maxim 80% din totalul 
cheltuielilor eligibile, fiind prin urmare necesar ca acesti beneficiari finali sa gaseasca 
o cofinantare de minim 20% din totalul costurilor eligibile. 
In acest scenariu este necesar sa se stabileasca in acest document de programare 
cine vor putea fi beneficiarii finali pentru implementarea acestei masuri, tinand cont 
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ca trebuie sa demonstreze ca au cunostinte adecvate privind piata muncii regionala 
(vezi „Beneficiari directi”). 
 
 
Activitati 
 
Organizatiile si furnizorii de instruire:  

- se vor concentra pe dezvoltarea cunostintelor practice, necesare pentru a 
facilita accesul persoanelor instruite pe piata muncii; 

- vor urmari, in masura in care va fi posibil, si dezvoltarea competentelor 
manageriale necesare pentru sectoarele economice selectate, in acord cu 
competentele grupului tinta selectat. 

 
 

Output 
 

- Numarul estimat al beneficiarilor - firme de instruire: 47; 
- Numarul estimat al persoanelor instruite: 9500; 
- Numarul estimat al femeilor instruite: minim 50% din numarul total al 

participantilor: 4750; 
- Numarul estimat al persoanelor tinere care apartin grupurilor vulnerabile: 

cel putin 20% din numarul total al persoanelor instruite: 1900. 
 
 
Rezultate 
 

- Cel putin 1000 de tineri angajati in IMM-uri cu activitati in sectoare de 
importanta strategica din regiune(cel putin jumatate din femeile angajate sa 
fie feme)i; 

- Cel putin 100 de tineri instruiti ce apartin grupurilor vulnerabile sa fie 
angajate in IMM-uri cu activitati in sectoare de importanta strategica din 
regiune. 

  
 

Localizare geografica 
 
Judetele Regiunii Nord-Est. 
 
 
Beneficiari directi 
 
Beneficiarii finali pot fi: 

- asociatii de antreprenori,asociatii de afaceri; 
- institutii publice implicate in sectorul educational (scoli, universitati); 
- scoli de instruire private sau firme de consultanta;  
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- ONG-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile: dezvoltarea 
resurselor umane, ocuparea fortei de munca, dezvoltarea economica, 
formarea profesionala si instruire. 

 
 
Beneficiari indirecti 
 
Cursurile de instruire sunt adresate tinerilor absolventi 7 care au studii medii sau 
superioare. Cel putin 50% din persoanele instruite trebuie sa fie femei 8. Cel putin 
20% din persoanele instruite trebuie sa apartina grupurilor vulnerabile 9. Grupurile 
vulnerabile sunt: tineri cu handicapuri fizice 10, minoritatea rroma, fosti detinuti 11, 
tineri declarati alcoolici12. 
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 2.380.000 60,2 

Contributie nationala 793.333 19,9 

Contributie locala   

Contributie privata   

Contributie locala sau privata 793.333 19,9 

TOTAL 3.966.667 100 

 
 
Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 1.700.000 42,9 
2005 566.667 14,2 
2006 1.700.000 42,9 

TOTAL 3.9666.667 100 
 

                                                 
7 Persoanele tinere sunt cele cu varste pana in 24 de ani. 
8 Exceptie: in cazul in care este un numar de aplicanti mai mic de 50% din numarul de 
persoane participante la cursul de instruire, pragul identificat in documentul de programare 
poate fi redus  
9 Exceptie: in cazul cand este un numar de aplicanti sub 10% din numarul tinerilor 
participanti la cursul de instruire, pragul identificat in documentul de programare poate fi 
redus. 
10 Sa fie dovedit cu certificarea de la un spital public. 
11 Sa fie dovedit cu certificarea de la un spital public. 
12 Sa fie dovedit cu certificarea de la un spital public sau cu un certificat de la organizatia 
alcoolicilor anonimi. 
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MASURA 4.3 
IMBUNATATIREA ABILITATILOR PERSOANELOR NEOCUPATE SI/SAU CU O 
INSTRUIRE NECORESPUNZATOARE IN SCOPUL FACILITARII ACCESULUI 
LOR IN SECTOARE SELECTATE DE PE PIATA MUNCII REGIONALA 
  
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
In regiunea nord est exista un numar insemnat de persoane care lipsesc de pe piata 
muncii de o lunga perioada de timp, in mare parte datorita unei mari lipse de 
calificare. O estimare exacta a numarului acestor persoane ar include numarul 
persoanelor neocupate plus cel putin 60% din populatia, care lucreaza in agricultura.  
Rezulta de fapt, ca in prezent agricultura „gazduieste” un numar de lucratori(in 
principal cu slujbe temporare) care sunt prea multi in comparatie cu capacitatea 
acestui sector de a creste starea de bunastare. Cu alte cuvinte, putem estima 
procentul populatiei active, care lucreaza in conditii precare sau cu riscul de a fi 
exclusi total, la 30%. Aceste persoane inca reprezinta o sursa potentiala de 
dezvoltare pentru regiune, dar ei necesita o instruire in scopul imbunatatirii 
productivitatii si competitivitatii muncii lor.  
Aceasta masura are ca scop imbunatatirea abilitatilor acestor persoane, pentru a 
facilita angajarea lor in unele din sectoarele selectate ale pietei muncii. Este posibil 
si folositor din punct de vedere social sa li se ofere oportunitati mai bune de a-si gasi 
un loc de munca. Desigur acestor persoane le lipseste instruirea potrivita, dar exista 
oportunitati suficiente in sectorul productiv, unde aceste persoane ar putea gasi un 
loc de munca. 
De asemenea, in cazul acestei masuri, precum si a masurii 2.1, scopul final este 
dezvoltarea economica a regiunii si intarirea coeziunii sociale. Aceasta masura are 
ca scop furnizarea de personal calificat pentru IMM-urile din sectoarele strategice de 
dezvoltare ale regiunii. In sfarsit, incepand cu anul 2005, intreprinderile, care vor 
beneficia de granturi vor avea obligatia de a angaja in functie de marimea grantului 
acordat un anumit numar de persoane instruite, tocmai pentru a preintimpina 
eventualele diferente dintre cerere si oferta de pe piata muncii (vezi descrierea 
masurii 2.1). Aceasta masura reprezinta ceva mai mult decat „armonizarea” 
simbolica a cererii si ofertei de persoane calificate. Va fi sarcina institutiilor de 
instruire de a furniza catre ADR-NE lista cu absolventii cursurilor de calificare in 
acord cu modelul elaborat de catre agentie. Va fi sarcina ADR-NE de a furniza 
tuturor beneficiarilor masurii 2.1 din actuala strategie lista absolventilor respectivelor 
cursuri organizate in regiune. Totdata, agentia va furniza fiecarui absolvent al 
cursurilor de calificare lista intreprinderilor beneficiare de granturi sub masura 2.1. 
Pentru realizarea acestei masuri ambitioase, cursurile finantate la acasta masura vor 
trebui sa raspunda anumitor nevoi ale pietei muncii, fara sa se piarda din vedere, ca 
acest document de programare are ca scop printre altele si realizarea unei coeziuni 
sociale. Pentru indeplinirea obiectivelor este absolut necesara implicarea asociatiilor 
producatorilor, IMM-urile, ONG-urile, care promoveaza bunastarea regionala, 
precum si agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Este necesara si o structurare 
corespunzatoare a firmelor furnizoare de cursuri de calificare. Conform acordului 
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existent intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, masurile finantatoare de 
cursuri de instruire pot primi granturi, care sa acopere 80% din totalul costurilor 
eligibile, restul de 20% fiind acoperite de catre beneficiarii finali( conform regulilor 
Uniunii Europene, beneficiari finali sunt acele institutii, care organizeaza aceste 
cursuri). Intr-un asemenea scenariu este necesara stabilirea inca din acest 
document de programare, cine vor putea fi beneficiarii finali in urma implementarii 
acestei masuri, considerand ca un astfel de beneficiar final va trebui sa demonstreze 
cunoasterea temeinica a pietei fortei de munca regionale.  

 
 

Activitati 
 

Organizarea si furnizarea de cursuri de instruire, in principal bazate pe transfer de 
cunostinte practice in sectoare economice selectate. 
 
 

Output 
 

- Numarul estimat al beneficiarilor - firme ce furnizeaza instruiri: 126; 
- Numarul estimat al persoanelor tinere instruite: 8.500; 
- Numarul estimat al femeilor instruite: minim 50% din numarul total al 

participantilor – 4.250; 
- Numarul estimat al persoanelor tinere, apartinand grupurilor vulnerabile 

(vezi intelesul cuvantului de grupuri vulnerabile din precedenta masura) cel 
putin 20% din numarul participantilor: 1.700. 

 
  

Rezultate 
 

- Numarul estimat al persoanelor instruite angajate de IMM-uri, care 
activeaza in sectoare strategice din regiune: min.1000 (cel putin jumatate 
fiind femei); 

- Numarul estimat al persoanelor instruite apartinand grupurilor vulnerabile si 
angajate de IMM-uri, care activeaza in sectoare strategice din regiune: 
min.100 (cel putin jumatate fiind femei). 

 
 

Localizare geografica 
 

Judetele Regiunii Nord-Est. 
 
 

Beneficiari directi 
 

- Asociatii ale intreprinderilor; 
- Institutii publice implicate in sectorul educational (in principal scoli 

profesionale); 
- Scoli private sau firme de consultanta,  
- IMM-uri din sectorul productiv, constructii si servicii cu o aprobare prealabila a 

proiectului de catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca; 
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- ONG-uri care isi desfasoara activitatea in domeniile: dezvoltarea resurselor 
umane, ocuparea fortei de munca, dezvoltare economica, formare 
profesionala si instruire. 

 
 

Beneficiari indirecti 
 

Cursurile de instruire se adreseaza urmatoarelor categorii de persoane: 
1. Someri fara instruire. Acest grup include somerii pe termen mediu si lung, 

precum si persoane angajate sezonier mai ales in domeniul agriculturii, dar 
care risca sa ramana someri permanenti datorita schimbarilor care au loc pe 
piata muncii ca o consecinta a modernizarii acestui sector. 

2. Femei fara instruire, care vor avea un procent de min 50% din numarul total 
de persoane instruite. 

3. Persoane fara instruire apartinand grupurilor vulmerabile, si care vor 
reprezenta un procent de min. 50% din totalul persoanelor instruite. 
Grupurile vulnerabile inseamna: persoane tinere cu handicap fizic, care le 
reduce cu 20% capacitatea lor de a se intretine, femei peste 35 ani, persoane 
tinere apartinand minoritatii rrome, persoane tinere cu cazier juridic, persoane 
tinere care au fost dependenti de droguri sau alcool.  

 

Pentru aceste grupuri tinta sunt valabile aceleasi conditii prevazute la masura 4.2 in 
subsolul paginii. 
 
 

Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 4.760.000 60,0 

Contributie nationala 1.586.667 20,0 

Contributie locala   

Contributie privata   

Contributie locala sau privata 1.586.667 20,0 

TOTAL 7.933.333 100 
 
 

Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004 3.400.000 42,8 

2005 1.133.333 14,2 
2006 3.400.000 42,8 

TOTAL 7.933.333 100 
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MASURA 4.4  
REABILITAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII SOCIALE 
IN ORASELE SI MUNICIPIILE REGIUNII  
 
 
 
Justificarea si obiectivul masurii 
 
Prin aceasta masura se intentioneaza ca alaturi de Ministerul Muncii şi Solidaritatii 
Sociale sa se sustina dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele în vârstă, 
familii si persoane in dificultate si/sau traind în saracie extrema si tineri care intra pe 
piata muncii pentru prima data. 
Coordonarea si administrarea la nivel local a ofertei de servicii sociale pentru 
grupurile vulnerabile este in responsabilitatea administratiei locale. 
Intrucat in domeniul asistentei sociale in Regiunea Nord-Est activeaza si asociatii si 
fundatii, se vor incuraja parteneriatele intre acestea si administratia locala. 
 
Masura are urmatoarele obiective: 

- imbunatatirea capacitatii sistemului de asistenta sociala pentru a raspunde 
nevoilor sociale existente ale grupurilor vulnerabile din zonele care se 
confrunta cu dificultati socio-economice; 

- includerea sociala, reducerea saraciei si integrarea pe piata muncii a 
grupurilor vulnerabile. 

 
 
 
Activitati 
 
Reabilitarea si amenajarea cladirilor, precum si a dotarilor cu echipamente pentru: 

 

• centre sociale (centre de zi, cluburi de zi, centre de gazduire temporara, 
cantine sociale); 

• centre de reabilitare (centre de reabilitare si recuperare sociala, centre de 
consiliere, adaposturi temporare, consiliere de urgenta);  

• camine de batrani;  

• centre de urgenta pentru tinerii care parasesc institutii, persoane fara adapost, 
femei si copii victime ale violentei la domiciliu, persoane in varsta, persoane 
dependente de droguri. 

 
 
Output 
 

- numarul estimat al cladirilor reabilitate, imbunatatite si amenajate 
(compartimentate): 25; 

- numarul de module familiale amenajate: 8; 
- estimarea echipamentelor de bucatarie achizitionate (dulapuri frigorifice, 

congelatoare, masini de gatit): 10 seturi; 
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- estimarea seturilor de mobilier achizitionate(paturi, noptiere, dulapuri): 200; 
- estimarea seturilor de calculatoare, imprimante, copiatoare, televizoare: 25;  
- estimarea seturilor de truse pentru cabinete medicale: 15.  

 
 
Rezultate 
 

- numarul estimat al persoanelor ce vor beneficia de serviciile de asistenta 
sociala: 5000, din care 30% persoane varstnice, 30% batrini acompaniati 
social; 

- numarul de locuri de munca estimate a fi create in perioada de executie a 
proiectelor:100; 

- numarul de locuri de munca permanente estimate a fi create in serviciile de 
asistenta sociala si medicala: 150; 

- cresterea duratei medie de viata a persoanelor asistate cu 2-3%. 
 
 
Localizare geografica 
 
Orasele, municipiile, precum si localitatile din zonele rurale cu un grad ridicat de 
saracie din Regiunea Nord-Est. 
 
 
Beneficiari directi 
 

- Consilii Locale/Primarii, Consilii Judetene; 
- ONG–uri, care activeaza in domeniu si care pot aplica in parteneriat cu 

consiliile locale. 
  
 

Beneficiari indirecti  
 
Persoanele vulnerabile din zonele care se confrunta cu dificultati social-economice. 
 
 
Surse de finantare 
 

Sursa contributie EUR % 

Contributie PHARE 7.140.000 67,5 

Contributie nationala 2.380.000 22,5 

Contributie locala 1.057.778 10,0 

Contributie privata   

Contributie locala sau privata   

TOTAL 10.577.778 100 
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Perioada de interventie 
 

An EUR % 
2004   
2005 4.533.333 42,8 
2006 6.044.444 57,2 

TOTAL 10.577.778 100 
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Finantarea din fonduri PHARE Coeziune Economica si Sociala estimata 
 

Axa/masuri Contributie 
PHARE 

Contributie 
nationala 

Contributie 
locala 

Contributie 
privata 

Contributie 
locala sau 

privata 
Total Total 2004 Total 2005 Total 2006 

Axa I - Dezvoltarea Infrastructurii 

Masuri: 

1.1Modernizarea  
infrastructurii  
aeroportuare 

9.000.000 3.000.000 1.333.333 
  

13.333.333 6.66  6.667 
 

6.666.667 

1.2 Dezvoltarea 
Infrastructurii care 
sa valorifice si sa 

promoveze 
potentialul turistic 
al Regiunii Nord-

Est ; 

10.000.000 3.333.333 1.481.481 

  

14.814.815 2.962.963 4.444.444 7.407.407 

1.3 Dezvoltarea  
infrastructurii in  

scopul  
imbunatatirii  
calitatii vietii  

populatiei  din  
Regiunea  Nord-

Est; 

39.480.000 13.160.000 5.848.889 

  

58.488.889 11.697.778 17.546.667 29.244.444 

Submasuri 

1.3.1Reabilitarea 
infrastructurii de 

apa, canalizare si 
a managementului 

deseurilor din 
orasele mici si 

mijlocii din 
Regiunea Nord-

Est  (tip SAMTID). 

31.800.000 10.600.000 4.711.111 

  

47.111.111 11.777.778 11.777.778 23.555.556 

1.3.2Restaurarea  
centrelor  istorice  
si  culturale  din  

7.680.000 2.560.000 1.137.778 
  

11.377.778   5.688.889 5.688.889 
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zonele  urbane 

1.4 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri 

4.800.000 1.600.000 710.000 
  

7.110.000 7.110.000   

Total Axa I - 
Dezvoltarea 
Infrastructurii 

63.280.000 21.093.333 9.373.704 
  

93.747.037 28.437.407 21.991.111 43.318.519 

Axa II - Dezvoltarea Mediului de Afaceri 

Masuri: 

2.1 Dezvoltarea si 
implementarea 
unui sistem de 

granturi pentru a 
ajuta companiile 
ce activeaza in 
ramuri din sfera  

productiei si 
serviciilor cu 
potential de 

crestere 
economica sa 

devina mai 
competitive 

5.100.000 1.700.000 

 

4.533.333 

 

11.333.333,33 5.666.667 

 

5.666.667 

Total Axa II - 
Dezvoltarea 
Mediului de 

Afaceri 

5.100.000 1.700.000 

 

4.533.333 

 

11.333.333,33 5.666.667 

 

5.666.667 

Axa IV - Dezvoltarea Resurselor Umane si a Serviciilor Sociale 

4.1Imbunatatirea 
infrastructurii si 

dotarilor cu 
echipamente IT 
pentru grupurile 
scolare si scolile 
de arte si meserii 

din domenii ce 
reprezinta 

sectoare de 

7.140.000 2.380.000 

   

9.520.000 4.760.000 4.760.000 
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importanta 
strategica pentru 
regiune(TVET); 

4.2Imbunatatirea 
abilitatilor tinerilor 
absolventi fara un 
loc de munca in 
vederea facilitatii 

accesului in 
sectoarele 

selectate de pe 
piata muncii 

regionale 

2.380.000 793.333 

  

793.333 3966667 1.700.000 566.667 1.700.000 

4.3Imbunatatirea 
abilitatilor  

persoanelor 
neocupate si cu o 

educatie 
necorespunzatoar

e in scopul 
facilitarii accesului 

lor in sectoare 
selectate de pe 

piata regionala a 
muncii 

4.760.000 1.586.667 

  

1.586.666,66 7.933.333 3.400.000 1.133.333 3.400.000 

4.4 Reabilitarea si 
dezvoltarea 

infrastructurii de 
servicii sociale in 

orasele si 
municipiile regiunii 

7.140.000 2.380.000 1.057.778 

  

10.577.778 

 

4.533.333 6.044.444 

Total Axa IV - 
Dezvoltarea 

Resurselor Umane 
si a Serviciilor 

Sociale 

21.420.000 7.140.000 1.057.778 

 

2.380.000 31.997.778 9.860.000 10.993.333 11.144.444 

Total PHARE 
CES 

89.980.000 29.933.333 10.431.481 4.533.333 2.380.000 137.078.148 43.964.074 32.984.444 60.129.630 
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Observatii privind alocarilor financiare din fonduri PHARE CES 
 
Pentru calculul alocarilor financiare din fondurile PHARE Coeziune Economica si 
Sociala s-au folosit urmatoarele ipoteze: 
 

- Suma totala a fondurilor PHARE CES repartizata Romaniei pentru orizontul 
de timp 2004-2006 este de 500 milioane de euro (conform e-mail transmis 
de Ministerul Integrarii Europene pentru intalnirea cu Comisia Europeana 
din luna iunie); 

- Suma totala din fonduri PHARE CES repartizata Regiunii Nord Est a fost 
calculata aplicand procentul de 18% (reprezentand ponderea populatiei 
regionale in total populatie nationala) asupra sumei de la nivel national. 
Astfel, a rezultat suma de 90 milioane de euro. 

- Impartirea fondurilor PHARE CES destinata Regiunii Nord Est pe masurile 
strategice din PDR 2004-2006 Nord Est s-a facut aplicand procentul de 
18% asupra sumelor stabilite PHARE CES aferente masurilor din PND 
2004-2006. 
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Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala 2004-2006 de catre Comitetul 
Regional pentru Planificare si propunerile inaintate catre Consiliul pentru 
Dezvoltare Regionala 

In sedinta din 23 Septembrie 2003, Comitetului Regional pentru Planificare a aprobat 
Planul pentru Dezvoltare Regionala 2004-2006 cu urmatoarele consideratii: 

 

1. Propunerea 1 – Unii dintre membrii Comitetului Regional pentru Planificare 
au propus includerea in Masura 1.1 din strategia regionala, a unei activitati 
care vizeaza Modernizarea Aeroportului International Iasi(in tabelul 1 sunt 
exprimate optiunile membrilor  Comitetului Regional pentru Planificare pentru 
aceasta propunere). 

2. Propunerea 2 - Unii dintre membrii Comitetului Regional pentru Planificare au 
propus includerea in axa  de infrastructura din strategia regionala, a unei 
activitati care vizeaza realizarea Centrului Expozitional Moldova in Iasi (in 
tabelul 1 sunt exprimate optiunile membrilor  Comitetului Regional pentru 
Planificare pentru aceasta propunere). 

3. Propunerea 3 – Daca va fi posibila obtinerea unor alocari financiare 
suplimentare pentru Masura 2.1 din strategia regionala, membrii  Comitetului 
Regional pentru Planificare vor sustine eforturile  facute de Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Nord Est in vederea obtinerii acestora. Toti membrii 
prezenti au votat in favoarea acestei propuneri.  

4. Propunerea 4 – Unii dintre membrii Comitetului Regional pentru Planificare 
au propus includerea in Masura 1.3.2 din strategia regionala a unei activitati 
care vizeaza Restaurarea Centrului Istoric din Barlad (in tabelul 1 sunt 
exprimate optiunile membrilor  Comitetului Regional pentru Planificare pentru 
aceasta propunere).  

5. Propunerea 5 – Unii  dintre membrii Comitetului Regional pentru Planificare 
au propus ca la descrierea beneficiarilor finali de la masura 4.3 sa se renunte 
la obligativitatea IMM-urilor (care vor avea calitatea de aplicant sub aceasta 
masura) de a obtine un aviz din partea Agentiei Judetene pentru Ocuparea 
Fortei de Munca.   

Planul de Dezvoltare Regionala 2004-2006 impreuna cu alte materiale relevante 
in stransa legatura cu consideratiunile mentionate mai sus au fost transmise 
Consiliului pentru Dezvoltare Regionala in vederea  deciziei finale.  
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Aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala 2004-2006 de catre Consiliul 
pentru Dezvoltare Regionala Nord Est 

 

In sedinta din 29 octombrie 2003 a Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord Est 
(CDR) pe ordinea de zi a intalnirii a figurat la primul punct analizarea si dezbaterea 
Planului de Dezvoltare Regionala Nord Est 2004-2006  in vederea aprobarii. 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est a prezentat procesul de elaborare a 
PDR-ului, structurile parteneriale implicate, rolul jucat de acestea precum si 
propunerile facute de catre Comitetul Regional pentru Planificare. 

Membrii CDR au fost invitati sa ia decizia finala asupra respectivelor propuneri. 

- Propunerea de includere in masura 1.1 din strategia regionala, a unei 
activitati care vizeaza Modernizarea Aeroportului International Iasi a fost 
votata in unanimitate de catre membrii CDR. 

Prin urmare aceasta propunere a fost inclusa in strategia regionala. 

- Propunerea de includere in axa  de infrastructura din strategia regionala, a 
unei masuri care vizeaza realizarea Centrului Expozitional Moldova in Iasi  
a fost votata in unanimitate de catre membrii CDR. 

Prin urmare aceasta propunere a fost inclusa in strategia regionala. 

- Propunerea de includere in masura 1.3.2 din strategia regionala a unei 
activitati care vizeaza Restaurarea Centrului Istoric din Barlad a fost votata 
in unanimitate de catre membrii CDR. 

 Prin urmare aceasta propunere a fost inclusa in strategia regionala. 

- Propunerea facuta de unii membrii CRP, ca la descrierea beneficiarilor finali 
de la masura 4.3, sa se renunte la obligativitatea IMM-urilor (care vor avea 
calitatea de aplicant sub aceasta masura) de a obtine un aviz din partea 
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca a fost respinsa in 
unanimitate de catre membrii CRP. 

Prin urmare la masura 4.3 din strategia regionala, pentru partea de 
beneficiari finali, ramane obligativitatea IMM-urilor care vor avea calitatea 
de aplicant sub aceasta masura) de a obtine un aviz din partea Agentiei 
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

- In cadrul sedintei CDR a fost formulata de catre unii membri propunerea ca 
pentru masura 2.1 din cadrul strategiei regionale, la matricea 
sector/localizare geografica sa fie inscrise la domeniul mobila toate judetele 
regiunii. Aceasta propunere a fost votata in unanimitate de catre membrii 
CDR.  

Prin urmare aceasta propunere a fost inclusa in strategia regionala. 

Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est 2004-2006 a fost votat in unamitate de 
catre membrii CDR. 
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 Tabel 1 - Centralizarea raspunsurilor membrilor CRP 
Propunerea 1 

conform sedintei 
CRP din 

08.07.2003 

Propunerea 2 
conform sedintei 

CRP din 
08.07.2003 

Propunerea 3 
conform sedintei 

CRP din 
23.09.2003 

Propunerea 4 
conform sedintei 

CRP din 
23.09.2003 

Propunerea 5 
conform sedintei 

CRP din 
23.09.2003 Nume si prenume 

Institutia (grupul 
de lucru) 

 

 

Functia 

 

 

Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  

1.        Muraru Camelia Consiliul Judetean 
Bacau 

Consilier Serviciu 
Dezvoltare Integrare 
Europeana 

x   x   x     x   x 

2.        Diacenco Magdalina Consiliul Judetean 
Botosani 

Director Directia 
Urbanism, 
Amenajarea 
teritoriului, Lucrari 
publice 

  x   x x     x x   

3.        Stoica Claudia Consiliul Judetean Iasi Consilier Presedinte x   x   x   x   x   

4.        Cojocariu Neculai Consiliul Judetean 
Neamt 

Director Adjunct al 
Directiei Economice 

  x   x x     x   x 

5.        Stirbu Petru Consiliul Judetean 
Suceava 

Director general 
adjunct Directia 
Generala Economica 

x     x Absent 
 

6.        Chircu Mihaela Consiliul Judetean 
Vaslui 

Sef serviciu Relatii 
Internationale, 
Integrare Europeana 

x     x x   x   x   

7.        Volcescu Elena Prefectura Bacau Director Directia 
Programe si Strategii 

  x   x x     x   x 

8.        Urigiuc Constantin 
Lucica 

Prefectura Botosani Sef birou Integrare 
Europeana si Relatii 
Internationale 

x     x   
Absent 

9.        Postolache Claudia Prefectura Iasi Director Directia 
Programe si Strategii 
Guvernamentale si 
Teritoriale 

x   x   x     x x   
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10.     Balan Cristina  Prefectura Neamt Director Directia 
Programe si Strategii 
Guvernamentale si 
Teritoriale, 
Coordonare Servicii 
Publice 
Descentralizate, 
Relatia cu Sindicatul si 
Patronatul, Integrare 
Europeana si Relatii 
Externe 

  x   x 

Absent 
 

11.     Ioanovici Angela Prefectura Suceava Director Directia 
Strategii 
Guvernamentale si 
Teritoriale 

x     x x     x x   

12.     Streja Mihai Prefectura Vaslui Director Directia 
Programe, Strategii 
Guvernamentale si 
Teritoriale 

        x     x x   

13.     Comsa Dana CCI Iasi - Grupul 
regional de lucru 
Evaluare ex-ante 

Director Adjunct  x   x   x   x   x   

14.     Agapi Constantin Consiliul Judetean 
Botosani - Grupul 
regional de lucru 
Evaluare ex-ante 

Sef Serviciu 
Programe,Prognoze, 
Sinteze, Turism si 
Cooperare Regionala 
si Internationala 

  x   x 

Absent 

15.     Savuc Costica Inspectoratul Scolar 
Judetean Botosani- 
Grupul regional de 
lucru - Resurse 
Umane 

Inspector scolar   x   x x     x   x 

16.     Nedelcu Dumitru UGIR 1903 Iasi - 
Grupul regional de 
lucru - Resurse 
Umane 

Director executiv x   x   

Absent  
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17.     Puiu Carmen Diana Societatea Agricola 
Luncasii Bacau- 
Grupul regional de 
lucru - Dezvoltare 
rurala 

Vicepresedinte   x   x x     x   x 

18.     Acsinte Ilie Directia Generala 
pentru Agricultura si 
Ind. Alimentara -
Grupul regional de 
lucru - Dezvoltare 
rurala 

Sef Serviciu 
Dezvoltare Rurala 

x     x x   x     x 

19.     Cucu Gheorghe CCI Vaslui- Grupul 
regional de lucru - 
Dezvoltare economica 

Secretar general x   x   x   x   x   

20.     Ranja Traian CCMIMM Iasi,-Grupul 
regional de lucru - 
Dezvoltare economica 

Director x     x       x x   

Consiliul Judetean 
Suceava 

Director general 
adjunct.     Grupul 
regional de lucru -
Infrastructura   

21.     TofanTamara 

    

x     x x 
  

    x x 
  

  

22.     Dancea Sorin Primaria Roman-  
Grupul regional de 
lucru -Infrastructura  

Consilier Birou 
Programe, Prognoze 

x     x Absent 
 

23.     Robu Teodor Agentia SAPARD-
Biroul Regional Nord 
Est 1 

Director x   x   x   x   x   

24.     Medeleanu Adrian FRDS Iasi Coordonator x   x   x     x x   

25.     Creasta Constantin Directia Regionala de 
Statistica 

Director x     x Absent 
 

26.     Botez Virgil CNDIPT, Iasi Director x   x   x     x x   
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27.     Mesnita Gabriela Universitatea Al. I. 
Cuza, Iasi 

Conferentiar x   x   x     x x   

28.     Diaconescu Emanuel Universitatea Stefan 
cel Mare, Suceava 

Rector         Absent 
 

29.     Nechifor Dumitru BCR, Botosani Director   x   x x     x x   
30.     Florescu Danut BRD, Iasi Director comercial x   x   x     x x   

31.     Pustianu Emil CNSRL Fratia Bacau Vicepresedinte         x     x x   
32.     Gavrila Lilian  BNS, Neamt Presedinte         Absent 

 
33.     Ionescu Elena CNIPMMR Neamt Presedinte x   x   x     x   x 
34.     Munteanu Viorica UGIR Botosani Director general 

Grupul de firme 
Electrocontact 

x   * * Absent 
 

35. Apostol Constantin ADR Nord Est Director general 
  x   x x     x   x 

36. Harja Gheorghe ADR Nord Est Director al Directiei 
Implementare, 
Monitorizare 

  x   x 

x 

    x   x 
37. Grigorescu Sorin ADR Nord Est Sef Birou Plan 

Regional  x   x 
x 

    x   x 
38. Copot Gheorghe Minoritati Consilier Judetean 

Neamt         
x 

    x 
x 

  

Total    
  22 11 12 20 28 0 6 22 16 12 

 

 

* - nu si-a exprimat optiunea.  


