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Uniune i propune ca în următorii zece ani să urmărească creşterea nivelului de 
edu  faţă concurenţei la nivel global. Dinamica dezvoltării obligă statele membre să 

 resu omun, la un nivel ridicat de competitivitate, dar acest lucru ar fi imposibil în lipsa
 abordăr egice. 

a Europa să deţină un rol de lider, să susţină concurența şi să prospere datorită 
 cunoaştere, conectată, mai ecologică şi mai favorabilă incluziunii, care să 

aibă o creştere puternică şi durabilă şi să asigure atât un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, cât şi 
progresul social.
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Încă din 1999, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
împreună cu  cele  6 administraţii publice judeţene care au semnat 
acordul de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Bacău, 
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, au colaborat pentru a 
transforma politica de dezvoltare regională în realitate, printr-un 
parteneriat eficient şi constructiv.

Având în vedere că în ultimii ani, proiectele finanțate din fonduri 
europene şi sectorul economic în general s-au confruntat cu situații 
generate de nesiguranța şi imaturitatea serviciilor de consultanţă în 
domeniul dezvoltării mediului de afaceri, managementului şi 
implementării proiectelor cu finanțare europeană, în stimularea şi 
dezvoltarea parteneriatelor între entități sociale, educaţionale şi 
economice din regiune şi din afara ei, am dorit să întâmpinăm 
nevoile de instruire a personalului din cadrul organizaţiilor şi 
partenerilor cu care colaborăm prin crearea unui centru de 
dezvoltare a resurselor umane.

În cei peste 12 ani de existenţă, de gestionare şi implementare a 
proiectelor europene, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est, în calitate de Autoritate Contractantă pentru programele 
PHARE CES şi Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Regional, a format o echipă de specialişti cu o 
temeinică experienţă practică şi bază teoretică în diferite domenii 
specifice şi complementare proiectelor. Aceste experienţe 
integrează cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile specifice unor 
ocupaţii deosebit de importante pentru piaţa muncii.  Astfel, s-a 
conturat ideea de a transfera şi transmite acest bagaj de cunoştinţe 
publicului specializat, care are nevoie de informaţie actualizată şi 
specifică, prin crearea unei echipe de lectori care să îşi 
împărtăşească experienţa prin intermediul Centrului Regional de 
Studii Nord-Est.
În acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a 
înfiinţat Centrul Regional de Studii (CRS) Nord-Est care va: 
- realizează activităţi de formare profesională prin furnizarea de 
cursuri certificate CNFPA şi instruiri specializate în domeniul 
dezvoltării regionale. În acest sens, avem convingerea ca se vor 
stabili diverse forme de cooperare cu actorii relevanţi din domeniul

Rețeaua de comunicatori Regio Nord-Est, înfiinţată în septembrie 
2009, cu un număr de 220 de membri, a fost reprezentată la 
aceasta întâlnire de un număr de 10 membri. Activitatea rețelei 
constă în principal din transmiterea de mesaje electronice către 
membri, cu o medie de 50 de mesaje pe an. Anual este organizată o 
întâlnire regională a membrilor reţelei.

Suplimentar faţă de activitatea reţelei Nord-Est, s-a mai prezentat şi 
unul dintre instrumentele de comunicare dezvoltate de Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pagina web dedicată Regio 
Nord-Est, www.inforegionordest.ro, modernizată în 2011 şi modulul 
de căutare pentru proiectele Regio, dezvoltat cu ajutorul hărţilor 
Google.
S-au organizat trei ateliere de lucru în scopul formării 
comunicatorilor în domeniul comunicării şi utilizării eficiente a 
tehnicilor de comunicare cu jurnaliştii de presă scrisă şi radio – 
lector Violeta Cincu, utilizării instrumentelor de comunicare online – 
lector Patricia Bertea şi creativității video în publicitatea TV şi online 
– lector Alexandru Condurache.

Sursa foto: www.mdrt.ro

Cătălin Amarinei
Expert, Biroul Regional de Informare 

În perioada 22 - 24 iunie 2011 s-a desfăşurat la Neptun (Constanţa) 
ediţia anuală a Forumului Comunicatorilor Regio. Evenimentul a 
fost organizat de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului şi a reunit peste 100 de participanţi, 
reprezentanţi ai AM POR şi Organismelor Intermediare pentru 
POR, membri ai rețelelor regionale de comunicatori şi reprezentanţi 
mass–media.

Forumul Comunicatorilor Regio a avut ca scop consolidarea reţelei 
de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă între membrii 
reţelei, identificarea unor metode de dezvoltare, precum şi 
informarea cu privire la stadiul de implementare a programului.
Evenimentul a debutat cu prezentarea stadiului POR. „Programul 
Operaţional Regional rămâne pe primul loc în ceea ce priveşte rata 
de absorbţie a fondurilor europene. Valoarea fondurilor contractate 
până acum prin POR  este 3,8 miliarde de euro. Cele mai multe 
proiecte depuse spre finanţare aparţin mediului de afaceri, 4.587 
proiecte din care aprobate 700 şi contractate peste 500”, a declarat 
Laurenţiu Crîmu, Şef Serviciu SATROI, Direcţia Gestionare 
Program din cadrul AM POR.
În continuare, fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională a 
prezentat activitatea Reţelei regionale de comunicatori REGIO 
aferente, modul de funcţionare a acesteia, rezultatele obţinute, 
problemele întâmpinate.
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educaţiei, mediului de afaceri şi al administraţiei publice, care sunt 
interesaţi de dezvoltarea Regiunii Nord-Est şi nu numai;
- oferă servicii de cercetare şi studiu în domeniul dezvoltării 
regionale. În studiul acestui domeniu, centrul este orientat spre 
identificarea şi analiza atuurilor economice ale regiunii şi a reţelelor 
economice, prin concentrarea atenţiei asupra forţei productive a 
regiunii, urbanizare, industrializare şi internaţionalizarea comerţului 
regional, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă a regiunii. 

În ultimele două luni, centrul a instruit un număr de aproximativ 50 
de persoane care, nu numai ca au dobândit competenţele necesare 
celor trei ocupaţii în cadrul sesiunilor complexe de curs, dar mai 
ales  au avut ocazia de a testa în practică aceste competenţe prin 
numeroase exerciţii aplicate şi studii de caz prezentate de lectorii 
centrului. Principalul atu al acestor cursuri este că programa de curs 
poate fi adaptată în funcție de nevoile participanţilor, răspunzând la 
întrebări punctuale şi speţe prezentate de aceştia.

Pe această cale, vă transmitem invitația de a participa la 
programele noastre de formare profesională a adulţilor. Angajaţii 
dumneavoastră, cea mai valoroasă resursa a unei instituţii, vor 
putea beneficia de certificare CNFPA pentru următoarele 
ocupaţiile: Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Expert 
Achiziţii Publice. 

Pentru că ne dorim să venim în întâmpinarea nevoilor partenerilor 
noştri, deci a instituţiei dvs., ne mândrim cu abilitatea de a adapta 
fiecare program de formare în funcție de cerinţele clientului. Ne 
caracterizează abordarea creativă a fiecărei teme, inovaţia, 
sesiunile dinamice, bazate pe aplicaţii practice, metodele moderne 
de predare şi faptul că fiecare intervenţie se transformă în rezultate 
măsurabile.

Vă aşteptăm cu interes!

Comunicatorii Regio reuniţi la Neptun  

Roxana Pintilescu
Coordonator Centru Regional de Studii Nord-Est
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Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est din data de 13 aprilie 2011

În data de 13 aprilie 2011, începând cu orele 1100, s-a desfăşurat 
la Consiliul Judeţean Neamţ în Sala “Ion Creangă“, şedința 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Est, unde au 
fost prezenţi 20 din cei 24 de membri ai CDR Nord-Est, personal 
sau prin împuterniciţi. Au fost, de asemenea, prezenţi prefecţi din 
judeţele regiunii şi reprezentanţi ai ADR Nord-Est.
Şedinţa a fost prezidată de către domnul Gheorghe Flutur, 
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi preşedinte în 
exerciţiu al CDR Nord-Est. 

Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost : 
-aprobarea raportului de activitate al ADR Nord-Est pentru anul 
2010;
-aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului 
contabil şi a raportului Comisiei de Cenzori ale agenţiei pentru 
anul 2010;
-informare privind evoluția implementării Programului Operaţional 
Regional în Regiunea Nord-Est;

Atât raportul de activitate, cât şi execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi bilanţul contabil au fost aprobate în unanimitate de 
membrii Consiliului Regional.
Membrii CDR Nord-Est au fost, de asemenea, informaţi cu privire 
la stadiul implementării Programului Operaţional Regional în 
Regiunea Nord-Est, evidenţiindu-se rezultatele bune obţinute 
până în prezent de regiunea noastră în ceea ce priveşte 
contractarea proiectelor finanţate din Regio.

Cea de-a doua şedinţă a CDR Nord-Est, din data de 26 iulie 2011, 
a avut loc la Suceava, fiind prezidată tot de preşedintele 
Consiliului Judeţean Suceava şi preşedinte în exerciţiu al CDR 

Nord-Est, domnul Gheorghe Fluture. La şedință au participat 18 
din cei 24 de membri ai CDR Nord-Est, personal sau prin 
împuterniciţi şi de asemenea, prefecţi din judeţele regiunii şi 
reprezentanţi ai ADR Nord-Est.
Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost :
-informare privind stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional în Regiunea Nord-Est;
-informare privind stadiul activităţilor de planificare şi programare 
pentru perioada 2014-2020
-hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă 
încheiat între conducerea agenţiei şi salariaţii acesteia 
-hotărâre privind alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord–Est;

Astfel, conform ordinii de zi, membrii CDR Nord-Est au fost 
informaţi despre stadiul implementării POR în Regiunea Nord-Est 
şi cel al elaborării PDR Nord-Est 2014-2020.
Proiectul de hotărârea de la al treilea punct de pe ordinea de zi a 
fost aprobat cu votul tuturor membrilor prezenţi. 

În ceea ce priveşte hotărâre privind alegerea preşedintelui şi 
vicepreşedintelui CDR Nord–Est, s-a propus şi s-a aprobat cu 
unanimitate de voturi ca la nivelul Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională să se păstreze aceeaşi conducere, respectiv 
preşedinte CDR Nord-Est să rămână domnul Gheorghe Flutur – 
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi vicepreşedinte 
domnul Vasile Mihalachi – preşedintele Consiliului Judeţean 
Vaslui.

Alina Buzăianu
Expert, Biroul Achiziţii, Riscuri şi Nereguli/RMC

Informarea beneficiarilor - 
preocupare permanentă   
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de 
Organism Intermediar pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, a continuat seria întâlnirilor cu 
beneficiarii din Regiunea Nord-Est, prin organizarea a 5 seminarii 
de informare care s-au desfăşurat în primul semestru al anului. La 
aceste întâlniri de lucru au participat peste 200 persoane 
reprezentând categorii de beneficiari eligibili în cadrul Regio şi 
anume: organizaţii din cadrul administraţiei publice locale, 
organizaţii non-guvernamentale, societăţi comerciale – 
microîntreprinderi şi firme de consultanţă. 

Sesiunile de informare s-au desfăşurat după următorul calendar:
-14 ianuarie 2011 - Piatra Neamţ, Sala „Ion Creangă” din cadrul 
Consiliului Judeţean Neamţ,  60 de participanţi.

-28 martie 2011 - Botoșani, Sala de Videoconferinţă a Instituţiei 
Prefectului Judeţului Botoşani, 43 de participanţi.
-19 mai 2011 - Bacău, Sala de conferinţe, Hotel „Dumbrava”, 54 de 
participanţi.
-25 mai 2011 - Iaşi, Sala „Napoli”, Hotel „Ramada”, 43 de 
participanţi.
-31 mai 2011 - Suceava, Hotel „Zamca”, Sala de Conferinţe, 30 de 
participanţi.

Prin intermediul acestor evenimente, Organismul Intermediar POR 
din cadrul ADR Nord-Est a venit în sprijinul beneficiarilor şi 
potenţialilor beneficiari de finanţare în cadrul REGIO, prin 

prezentarea unor aspecte care vizează implementarea de proiecte 
– respectarea procedurilor de achiziții publice, întocmirea cererilor 
de prefinanţare şi rambursare, detalii privind realizarea rapoartelor 
de progres, furnizarea manualului de identitate vizuala Regio, etc. 
Evenimentele de informare organizate de ADR Nord-Est, în calitate 
de Organism Intermediar, vor continua şi în perioada următoare.

Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare



În intervalul aprilie-iunie 2011 au continuat demersurile 
pentru elaborarea proiectelor prioritare din lista suport a 
Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi, în 
vederea depunerii spre finanţare din Programul Operaţional 
Regional, Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - 
poli urbani de creştere, DMI Planuri integrate de dezvoltare 
urbană. 
Astfel, în data de 21.06.2011, la sediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, a fost depus spre verificare 
proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
Căminului de pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva” în 
vederea obţinerii Raportului de analiză privind elaborarea 
cererii de finanţare, raport ce urmează a fi realizat de
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Coordonatorul Polului de Creştere Iaşi. 
În acelaşi timp, în data de 29 iunie, a avut loc vizita de 
precontractare pentru proiectul “Creşterea accesibilității 
spre zona centrală economică şi socială a Polului de 
Creştere Iaşi” 
Din cele 11 proiecte, finanțabile din POR, Axa 1, la sfârşitul 
lunii iunie a.c., situaţia se prezenta astfel: 5 proiecte aveau 
contractele semnate, 1 proiect se afla în faza de 
precontractare, iar restul de 5 proiecte erau în curs de 
pregătire a documentaţiilor tehnice. 

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi

Stadiul implementării PIDPC Iaşi

Polul de creştere Iaşi 

Proiectul “Dezvoltare şi reabilitare arteră 

funcţională sud-municipiul Iaşi”

Ultimul contract de finanţare a fost încheiat în prezenţa 
reprezentanţilor ADR Nord-Est, în data de 21.06.2011, la 
sediul Primăriei Municipiului Iaşi, ocazie cu care proiectul 
“Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională sud-municipiul 
Iaşi” a obţinut o finanţare de 69.289.399,82 Lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea 
dezvoltării durabile şi echilibrate a Municipiului Iaşi în 
vederea diminuării decalajelor de dezvoltare interregională 
şi creşterii calităţii vieţii locuitorilor. În mod concret, proiectul 
îşi propune modernizarea infrastructurii rutiere a arterei 
funcționale sud din Municipiul Iaşi, creşterea gradului de 
siguranţă în trafic şi crearea condiţiilor pentru un transport 
public la standard europene. 
Astfel, prin obiectivele propuse, proiectul răspunde 
obiectivului strategic al Programului Operaţional Regional 
2007- 2013.

Principalele intervenţii ale proiectului vizează: reabilitarea şi 
modernizarea a 3.503 m de străzi cât şi reabilitarea spaţiilor 
pietonale aferente străzilor reabilitate (trotuare), reabilitarea 

pasajului suprateran Nicolina în lungime de 1.384, 
construirea de piste pentru biciclişti, îmbunătățirea 
marcajului rutier, asigurarea colectării şi evacuării apelor 
pluviale, reabilitarea şi modernizarea căii de rulare tramvai 
în lungime de 7.926 m cât şi reducerea timpului de călătorie 
în oraş cu peste 15%.

Prin acest proiect se doreşte şi creşterea atractivităţii 
Municipiului Iaşi din punct de vedere investiţional, prin 
asigurarea conexiunii cu nucleul de dezvoltare economică 
din partea de sud a municipiului, format din Parcul Ştiinţific şi 
Tehnologic Iaşi şi Centrul Expoziţional Iaşi, dar şi din punct 
de vedere turistic, prin asigurarea conexiunii la zonele de 
agreement Ciorbeşti şi Ezăreni şi Mânăstirea Hadâmbu. Nu 
în ultimul rând, artera reabilitată va reprezenta o legătură 
directă către şoseaua de centură a oraşului, facilitând 
accesul în / din municipiu, spre zona sa centrală, prin 
intermediul acesteia.

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi



Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă un factor vital 
pentru creşterea atractivităţii regiunilor ca locaţii pentru 
investiţii în activităţi economice şi sociale şi un instrument 
cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi 
local. Din aceste motive, Programul Operaţional Regional 
finanţează dezvoltarea acestor structuri prin 2 domenii de 
intervenţie: DMI 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală şi DMI 
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, în cadrul  axei 
prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere.

Autorităţile locale din Iaşi, Suceava şi Flâmânzi (jud. 
Botoşani) au dezvoltat deja proiecte ce vizează crearea 
unor centre de afaceri regionale în cadrul operaţiunii b) 
Dezvoltarea durabilă a  mediului de afaceri, Axa 1, iar  sub 
cupola axei 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local, alte 11 proiecte, iniţiate în special de 
întreprinzători din mediul privat beneficiază de finanţare prin 
REGIO pentru structuri de sprijinirea a afacerilor.
La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiară indicativă 

Structurile de sprijinire a afacerilor 

se dezvoltă prin REGIO 
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pentru perioada 2007-2013, pentru  domeniul de intervenţie 
4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională este de 44,78 mil Euro. 
Pot fi finanţate proiectele care vizează crearea/ extinderea/ 
modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de tipul: 
parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, 
incubatoare de afaceri.
La ADR Nord-Est, încă mai pot solicita finanţare 
nerambursabilă, în cadrul acestui domeniu de intervenţie: 
autorităţi publice locale, camere de comerţ, asociaţii care 
reprezintă mediul de afaceri şi societăţi comerciale sau 
cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii.

Reamintim că şi prin programele PHARE am sprijinit 
această iniţiativă, în speranţa încurajării spiritului 
antreprenorial şi creării de noi locuri de muncă. 
Parteneriatele locale între administraţiile publice locale şi 
mediul de afaceri  au demonstrat capacitatea 
antreprenorială a fiecărui judeţ.

Gabriela Bobeanu
Expert , Biroul Regional de Informare



Obiectivul principal al acestui proiect este îmbunătăţirea 
infrastructurii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 
adulte cu handicap mental şi psihic grav din judeţul Iaşi, în 
sensul în care urmăreşte crearea, unui centru rezidenţal şi 
oferirea de servicii care vor creşte calitatea vieţii persoanelor 
din grupul ţintă şi vor satisface nevoile beneficiarilor de îngrijire. 

În cadrul Centrului social de tip rezidenţial, Iaşi, Galata, 
beneficiarilor li se vor asigura servicii de cazare, hrană, menaj, 
asistenţă medicală şi de recuperare, consiliere psihologică şi 
terapii complementare, activităţi de recreere şi socializare.

Contextul creării serviciului:
Județul Iaşi se află pe primul loc la nivelul Regiunii Nord-Est ca 
număr total de persoane cu handicap (21.411 persoane), iar 
inexistenţa la nivelul judeţului Iaşi a unui centru de tip rezidenţial 
care să acorde servicii specializate persoanelor adulte cu 
handicap neuropsihic grav, generează disfuncţii şi consecinţe 
negative în ceea ce priveşte grupul ţintă al acestui proiect, care 
în prezent nu beneficiază de servicii şi nici de rezidenţă 
corespondente nevoilor specifice.  

Centrul Social de tip rezidenţial a fost creat în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa 3: Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, domeniu major de intervenţie 3.2 
Reabilitarea / Modernizarea / Dezvoltarea şi Echiparea 
Infrastructurii Serviciilor Sociale, pentru un număr de 50 de 
tineri (25 bărbaţi şi 25 femei) cu handicap neuropsihic grav, care 
au împlinit 18 ani şi provin din sistemul de protecţie a copilului 
cu nevoi speciale.

Astfel, reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
existente va conduce la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu 
dizabilităţi neuropsihice grave prin derularea de noi activităţi de 
recuperare, socializare, recreere, care vor preveni comporta-
mentele agresive şi de izolare, degradarea prematură a stării 
lor de sănătate, crizele de violenţă şi automutilarea, devenind 
mai uşor de controlat.
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Dizabilitatea mea mi-a deschis ochii 
pentru a vedea adevăratele mele abilităţi”

Sursele de finanţare ale proiectului: 

Contribuţia solicitantului

Valoare totală proiect 

Valoare costuri eligibile 

Asistenţă financiară nerambursabilă 
- FEDR + buget naţional

663.204,61 RON

2.661.051,98 RON

2.040.910,59 RON

1.997.847,37 RON

Beneficiari direcţi şi indirecţi:
-DGASPC Iaşi care va beneficia de îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii;
-5 persoane - echipa de implementare a proiectului;
-70 de copii cu dizabilităţi din CRCHS Galata prin spaţiul rămas 
liber;
-personalul centrului social - 44 de persoane.

Servicii: 
Centrul social de tip rezidenţial asigură găzduire pe perioadă 
nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, psihoterapie, 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, recuperare 
prin terapii complementare (kinetoterapie, meloterapie, masaj), 
ergoterapie în atelierele ocupaţionale, activităţi de recreere şi 
socializare. Centrul dispune de un parc pentru realizarea 
activităţilor ergoterapeutice de grădinărit şi de relaxare.

Funcţionare:
Centrul funcţionează în conformitate cu Ordinul ANPH 
nr.559/2008 pentru aprobarea Standardelor specifice de 
calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte 
cu handicap. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi folosirea 
creativă a resurselor prin oportunitatea oferită de acest 
program de finanţare, au condus la înființarea primului centru 
din judeţul Iaşi, destinat exclusiv persoanelor adulte cu 
handicap neuropsihic grav.

Capacitate: 
Centrul va fi structurat în două componente: componenta 
rezidenţială (compusă din spaţiile de cazare) şi componenta de 
recuperare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă 
(activităţi care se vor desfăşura în săli special amenajate).

Funcţionalul destinat serviciilor specifice oferite în centru 
cuprinde:
· camera de stimulare senzorială pentru terapii combinate 
(relaxare, meloterapie, cromo şi aromoterapie),
· cabinet de fiziokinetoterapie
· cabinet de psihoterapie şi psihodiagnostic
· cabinet medical şi două izolatoare medicale
· cabinet de asistenţă socială şi psihopedagogie
· două ateliere de ergoterapie (decorativ/artizanal şi grădinărit 
/plante ornamentale)
 

(Robert M. Hensel)
Centrul social de tip rezidenţial Galata, Iaşi

„

Date de contact:
Centrul Social de Tip Rezidenţial Galata Iaşi.
Strada Azilului nr.1

E-mail: dasiasi@Iași.rdsmail.ro 
www.dasiasi.ro    

Beneficiarii proiectului: Consiliul Judeţean Iaşi şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Centrul social de tip rezidenţial, Iaşi, Galata va ocroti un număr de 50 de beneficiari cu handicap mental şi psihic grav, 
cu vârste peste 18 ani, persoane instituţionalizate cu posibilităţi reduse de reintegrare familială, aflate în situaţia 
de pierdere parţială sau totală a autonomiei. 
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Ştiri Regio 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a trecut 
în subordinea primului-ministru

1

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 26 din 17 martie 2011, 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale se 
transferă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se 
organizează ca departament, fără personalitate juridică, în 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în subordinea prim-
ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului.
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
exercită următoarele funcţii:
a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale;
b) de reglementare privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare şi privind structurile din 
cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin

instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar 
provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de 
coeziune şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic 
European 2004-2009;
c) de autoritate de management pentru Programul operaţional 
Asistenţă tehnică;
d) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu UE.
e) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire 
instituţională cu statele care beneficiază de finanţări 
nerambursabile din partea Uniunii Europene;
f) de punct naţional de contact pentru mecanismul financiar al 
Spaţiului Economic European 2004-2009;
g) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare 
norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 
2004-2009.

Un nou ghid pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor2

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, a emis Corrigendumul nr. 2 / iunie 2011, la 
Ghidul Solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.1 
„Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală”. 
Prevederile legate de condiţia privind accesul la infrastructura de 
afaceri se aplică de la data aprobării şi publicării pe site a 

modificărilor realizate la ghidul solicitantului. 
AM POR a elaborat varianta consolidata a ghidului solicitantului 
pentru Domeniul Major de Intervenție 4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă locală şi 
regională” ce conţine şi prevederile acestui corrigendum.  
Corrigendumul nr. 2 şi varianta revizuită a ghidului solicitantului 
sunt publicate pe adresa site-urile www.inforegio.ro şi 
www.inforegionordest.ro.

4

Având în vedere publicarea OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, Instrucţiunea nr. 60 din 
23.11.2010 îşi încetează valabilitatea. În aceste sens, activităţile 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă 
publicarea OUG nr.66/29 din iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene

de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a 
creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, precum şi aplicarea corecţiilor 
financiare sunt reglementate de OUG nr.66 din 29 iunie 2011.

3

Instruiri pentru beneficiarii Regio

Tematica 

Achizitii publice cu accent pe achiziţii publice lucrări

Achizitii publice cu accent pe achiziţii publice lucrări

Managementul implementării proiectelor – 

cu accent pe proiecte de lucrări

Managementul implementării proiectelor – 

cu accent pe proiecte de lucrări 

(accent proiecte dezvoltare urbană)

Perioada

12-13-14 Septembrie 2011

17-18-19 Octombrie 2011

27-28-29 Iulie 2011

21-22-23 Septembrie 2011

Loc de desfăşurare

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Iaşi

Detalii www.inforegio.ro 
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Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. 
proiecte 
depuse

Valoarea finanţării 
nerambursabile 
contractate (mil.Euro)

Alocarea financiară 
indicativă regională
(mil.Euro)

Procent solicitat din 
alocarea financiară 
indicativă regională

Stadiul lansării

1.1 - Planuri integrate 
de dezvoltare urbană - 
Poli de creştere 
(municipiul Iaşi)

7 70,16 111,25 67% Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri integrate 
de dezvoltare urbană - 
Poli de dezvoltare 
urbană (municipiile 
Bacău şi Suceava)

13 23,88 44,50 123% Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 93,21 66,75 182% Depunere suspendată 
începand cu 
31.03.2009

2.1 - Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură

60 184,33 140,23 280% Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 30,71 27,76 165%

3.2 - Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale

76 15,73 15,92 243% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

3.3 - Îmbunatatirea dotării cu 
echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă

3 15,24 15,92 133% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

3.4 - Reabilitarea / modernizarea 
/ dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare 
profesională continuă

49,49105 45,57 324% Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

4.1 - Dezvoltarea susţinută a 
structurilor de sprijin pentru 
afaceri de importanţă regională 
şi locală 

35 10,10 43,88 260% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

4.2 - Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate 
şi pregatirea pentru noi activităţi 

37,65
_ _

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor (licitaţia 2 
cu depunere continuă)

590 17,15 27,64 314%

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor (licitaţia 1 
cu termen limită)

142 2,45 5,02 269% Cerere deschisă lansată 
pe data de 13.03.2008 

5.1 - Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural 
şi crearea sau modernizarea 
infrastructurilor conexe

38,3327 37,65 227% Depunere suspendată 
începând cu 28.09.2009

5.2 - Crearea/ dezvoltarea/ 
modernizarea infrastructurilor 
pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale cu potenţial 
de creştere a calităţii serviciilor 
turistice 

35,8639 37,70 226% Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.167 586,94 mil. Euro 657,44 mil. Euro 195%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2008

_

Depunere suspendată 
începand cu 
09.12.2010

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 6 septembrie 2011

Nr. 
proiecte 
contractate

5 

5

35

27

8

30

2

16

5

107

_

32

11

18

301
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în 
parteneriat cu Institutul Naţional de Inventică Iaşi a 
organizat în perioada 8 – 9 iunie 2011 evenimentul 
transnaţional „Inovarea - rezultate şi practică pentru 
dezvoltarea durabilă” dedicat soluţiilor practice de 
dezvoltare durabilă plecând de la principiile Cradle to 
Cradle. 

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi şi s-a bucurat de prezenţa a peste 170 
de participanţi. Pe parcursul celor două zile, reprezen-
tanţii administraţiei publice locale, mediului de afaceri, 
sectorului neguvernamental, inventatori şi inovatori, au 
reflectat la două subiecte importante: cum bunele 
practici identificate şi funcţionale în alte regiuni din 
Uniunea Europeană pot fi adaptate şi implementate în 
Regiunea Nord-Est şi care este valoarea adăugată de 
proiectul INTERREG IVC “Reţeaua Cradle to Cradle” 
viitoarelor politici regionale.

Conferinţa „Inovarea - rezultate şi practică 
pentru dezvoltarea durabilă”

Organizatorii, alături de ceilalţi membri ai Reţelei 
Europene Cradle to Cradle, au organizat şi 5 ateliere 
de lucru care au avut menirea de a furniza mai multe 
informații despre bunele practici pentru care grupuri de 
interese din regiune şi-au manifestat interesul pentru 
adaptare, adoptare şi potenţial transfer:

Un atelier de lucru dedicat prezentării studiului de caz 
„Eastex Materials Exchange”, Marea Britanie în cadrul 
căruia Domnul Clive Wadham-Smith, reprezentant 
Suffolk County, a prezentat acest instrument utilizat 
pentru identificarea, cuantificarea şi facilitarea 
schimbului de materiale reziduale şi deşeuri între 
persoane fizice şi  juridice. 

Atelierul de lucru dedicat prezentării studiului de caz 
„Inovaţii ecologice şi sanogene pentru optimizarea 
calităţii vieţii”, unde profesorul dr. Traian D. 
Stănciulescu a detaliat aplicabilitatea unor brevete 
ştiinţifice şi tehnologice asupra industriei de confecţii 
textile.

Iaşi 8-9 iunie 2011



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est îşi menţine 
poziţia de lider în privinţa utilizării fondurilor disponibile prin 
REGIO, raportat la alocarea financiară. Astfel, din cele 
657,44 milioane Euro alocate Regiunii Nord-Est pentru 
perioada 2007-2013, au fost contractate 90 %, 
reprezentând aproximativ 587 milioane Euro. 
Mai mult decât atât, gradul de utilizare reprezentând 
valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare, 
contractare şi implementare este de aproximativ 184% 
raportat la valoarea alocării financiare disponibile regiunii 
prin REGIO. 
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Obiectivul declarat al ADR Nord-Est este ca la finalul acestei 
toamne, alocarea financiară să fie acoperită în totalitate prin 
valoarea proiectelor contractate: „Sperăm ca după august-
septembrie să ajungem la 100% şi apoi să trecem la 
contractări suplimentare. Referitor la plăţi, am ajuns la 100 
milioane de euro, la care se adugă şi prefinanţările. Ne 
propunem ca până la sfârşitul anului să depăşim suma de 
140 milioane Euro, adică 20% din plăţile efective din cadrul 
programului. Ritmul va creşte pentru că am abordat 
concomitent toate axele” a declarat Constantin Apostol, 
Director General ADR Nord-Est.

Obiectiv ambiţios al OI Nord-Est: 

sută la sută contractare a fondurilor 

până în toamna lui 2011

Atelierul de lucru dedicat prezentării studiului de caz 
„Cadrul strategic de dezvoltare a Provinciei Limburg în 
perioada 2008-2011” a fost condus de Jasper Wilms, 
reprezentantul acestei provincii olandeze, care a 
prezentat condiţiile în care poate fi elaborat şi aplicat un 
astfel de plan de dezvoltare locală, iar reprezentantul 
Green Building Council România, prin intermediul 
preşedintelui acestui consiliu, domnul Steven 
Borcamp, a furnizat mai multe informaţii privind modul 
în care trebuie abordate proiectele de lucrări publice 
(construcţii noi sau reabilitate) astfel încât să fie 
îndeplinite criteriile de sustenabilitate.

Atelierul de lucru dedicat prezentării studiului de caz 
„Premiile Prietenii Mediului” condus de Gianluca Sala 
(Agenţia de Dezvoltare Milano Metropoli S.p.A. Italia) a 
adus informaţii direct de la sursă privind condițiile 
tehnice şi financiare necesare pentru elaborarea şi 
implementarea unui program de succes prin care s-a 
reuşit stimularea participării universităţilor şi 

organizaţiilor neguvernamentale la instruirea şi 
atragerea tinerilor către iniţiative cu abordare 
sustenabilă. 

Atelierul de lucru dedicat prezentării studiului de caz 
„Ecoprofit” din Austria a fost destinat reprezentanților 
camerelor de comerţ şi industrie, agenţiilor de mediu şi 
organizaţiilor de dezvoltare locală sau regională care 
pot pune bazele unui program de certificare de mediu 
(similar ISO). Prezentarea studiului de caz şi a detaliilor 
acestuia a fost făcută de către Andrea Zelger, 
reprezentanta Municipiului Graz.
În paralel cu acest eveniment s-a desfăşurat şi 
întâlnirea Comitetului Internaţional de Coordonare a 
proiectului în cadrul căruia partenerii au discutat 
asupra evoluţiei de până acum a proiectului şi au pus la 
punct detaliile activităţilor care urmează să fie 
implementate în perioada imediat următoare. 

Ovidiu Savu
Coordonator, Birou ADR Nord-Est Bruxelles



În continuarea acţiunii de modernizare a paginii web 
www.inforegionordest.ro, prezentată în numărul anterior 
din INFO Nord-Est, un alt serviciu web care a beneficiat de 
îmbunătăţiri majore este modulul de proiecte Regio 
Nord-Est. Astfel, începând cu luna aprilie 2011 acesta 
oferă consultarea listei de contracte Regio într-o variantă 
nouă şi mai atractivă, cu un modul separat de funcţionare şi 
cu ajutorul hărţilor Google. 

Se poate selecta afişarea sub formă de hartă clasică, 
vedere din satelit sau modul hibrid cu afişarea denumirilor şi 
a marcajelor direct pe vederea din satelit. Astfel utilizatorul 
poate vedea exact poziționarea proiectului pe hartă, poate 
tipări sau exporta rezultatele căutării sau fişa proiectului.

Se pot obține diferite statistici înfuncţie de criteriile alese:
Judeţ; Localitate; Axă; Măsură; Stadiu proiect; Categorii 
proiecte.

Categoriile de proiecte, reprezentând şi legenda hărţii 
digitale, sunt definite în funcţie de domeniile majore de 
intervenţie, dar mult mai intuitiv: 
Drumuri; Lucrări publice urbane; Sănătate; Centre Sociale; 
Situaţii de Urgenţă; Învăţământ; Structuri de Sprijinire a 
Afacerilor; Microîntreprinderi; Patrimoniu Cultural; Turism.

Pentru fiecare proiect este disponibilă o galerie foto cu 
imagini din implementare. 

O facilitate suplimentară va fi oferită pentru proiectele 
finalizate: un tur virtual 3D – o panoramă a locației 
proiectului – astfel încât informația oferită vizitatorului să fie 
completă.

Cătălin Amarinei
Expert, Biroul Regional de Informare 

Programe de finanţare

Dezvoltare modul proiecte Regio Nord-Est 

pe www.inforegionordest.ro
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