


Pe lângă continuarea colaborării cu administraţiile publice locale, 
este nevoie de un dialog mult mai accentuat cu mediul de afaceri, 
care poate aduce valoare adaugată. Schimbarea obiectivelor 
politicii de coeziune este o provocare căreia toţi actorii responsabili 
din regiune sunt chemaţi să îi răspundă. În actuala perioadă de 
programare s-au acumulat multe lecţii învăţate care ar trebui 
valorificate. Au început să prindă contur proiecte investiţionale de 
anvergură, dar mai sunt încă multe de făcut pentru reducerea 
decalajelor de dezvoltare înregistrate faţă de alte regiuni. 
Reprezentanţii administraţiei publice locale din Bacău, prin vocea 
preşedintelui Consiliului Judeţean Dragoş Benea şi a primarului 
Romeo Stavarache, au subliniat importanţa dezvoltării economice 
şi creşterii calităţii serviciilor publice, ca principale deziderate 
pentru creşterea calităţii vieţii. De asemenea, primarul Bacăului a 
accentuat asupra promovării unor politici comune, pragmatice, la 

nivelul întregii Regiuni, pentru eliminarea decalajelor şi pentru 
absorbţia, în perioada 2014 - 2020, a fondurilor europene. Tot ei au 
atras atenţia asupra unor chestiuni de ordin tehnic, birocratic, care 
îngreunează absorbţia fondurilor europene, solicitând în acest sens 
membrilor Guvernului prezenți la Forum promovarea unor politici  
care să uşureze dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri 
europene.

Oiectivul principal în cadrul viitoarelor negocieri va fi de a obţine 
alocări corespunzătoare de fonduri din bugetul UE, prin menţinerea 
nivelelor actuale, atât pentru poltica de coeziune cât şi pentru 
agricultură, cele două domenii constituind priorităţi pentru 
sprijinirea eforturilor naţionale de dezvoltare.

După stabilirea contextului în care se va creiona strategia de 
dezvoltare pentru perioada 2004-2020. într-o succesiune firească, 
organizatorii au invitat la dezbateri pe o tematică de o incontestabilă 
actualitate pentru Regiunea Nord-Est în special, dar şi pentru 
România în general: infrastructura de utilitate publică. Considerată 
o condiţie sine qua non pentru dezvoltarea socio-economică a 
regiunii în ansamblu, pentru atragerea investitorilor, dar şi pentru 
creşterea nivelului de trai a locuitorilor, accesibilitatea regiunii a fost 
reiterată ca fiind principala prioritate şi pentru viitor. În cadrul 
sesiunii, edili polului de creştere regional, respectiv Municipiul Iaşi 
şi ai polilor de dezvoltare urbană, respectiv Municipiile Bacău şi 
Suceava, au împărtăşit experienţele lor în privinţa implementării 
proiectelor de infrastructură publică, subliniind atât oportunitatea 
acestor finanţări nerambursabile fie prin Programul Operaţional 
Regional. Fie prin alte surse, dar şi potenţiale elemente de blocaj, 
cum ar fi: lipsa unei viziuni strategice la nivel teritorial, legislaţia 
imperfectă a achiziţiilor publice, suprapuneri de programe şi grupuri 
ţintă, care pot periclita implementarea unor proiecte cu adevărat 
relevante. Aceste mărturii au fost în mod pragmatic completate cu 
intervenţii ale administraţiei publice centrale, respectiv Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Transporturilor. 

Nu putea să lipsească de pe agenda manifestării cel mai fierbinte 
subiect al momentului, respectiv dezvoltarea regională 
descentralizată. Conceptele de regionalizare şi descentralizare au 
avut parte de o abordare comprehensivă, întrucât au fost dezbătute 
la nivel teoretic dar şi comparativ cu alte state europene, atât de 
reprezentanţi ai mediului administrativ şi politic, dar şi rde 
reprezentanţi ai mediului universitar şi economic. 

Deşi asupra viziunilor de regionalizare şi descentralizare nu există 
încă un consens la nivelul factorilor decizionali centrali, concluziile 
acestei dezbateri au fost că sunt câteva principii  fără respectarea 
cărora demersul regionalizării poate fi serios afectat: principiul 
istoric – cultural (respectarea identităţilor regionale existente), 
principiul economic – funcţional, principiul raţionalităţii 
administrative, principiul democratic asociativ şi corectiv.

Şi pentru că specificul regional este cel care ghidează următorii paşi 
spre dezvoltare, a venit firesc provocarea de a identifica avantajele 
competitive şi potenţialul economic al Regiunii Nord-Est. 

Deşi indicatorii economici poziţionează încă Regiunea Nord-Est pe 
unul din ultimele locuri din Europa, participanţii la atelierul de lucru, 
reprezentanţi ai mediului administrativ, academic, bancar au reusit 
să identifice câteva puncte forte ale Regiunii, care pot constitui şi 
oportunităţi de dezvoltare în acelaşi timp: resursele umane, 

poziţionarea pe graniţa de răsărit a Uniunii Europene, cercecetarea 
şi inovarea. Prin centrele din Bacău, Iaşi şi Suceava, mediul 
universitar din Regiunea Nord-Est contribuie din plin la fructificarea 
acestor avantaje, atât prin pregătirea academică de calitate, cât şi 
prin eforturile în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Ca şi 
direcţie de dezvoltare pentru viitor, s-a concluzionat că este 
necesară o intercondiţionare între dezvoltarea învăţământului 
universitar şi dezvoltarea societaţilor economice. 
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Pornind de la priorităţile Strategiei Europa 2020: o economie 
inteligentă, durabilă şi competitivă, discuţiile în atelierele de lucru 
au continuat cu subiectul inovării. Oamenii cu spirit inovator sunt 
factorul determinant  în utilizarea tehnologiei pentru dezvoltare. Ei 
pot să faciliteze atât dezvoltarea tehnică, cât şi cea socială, pot să 
asigure legătura între cercetare-dezvoltare, industrie şi factorii de 
decizie. Concluziile lucrărilor au fost că incubarea şi transferul 
tehnologic la IMM-ul inovativ reprezintă motorul dezvoltării 
economice. Cercetarea şi inovarea trebuie să contribuie la crearea 
de cunoaştere si expertiză, la dezvoltarea regională şi creşterea 
competitivităţii. IMM-urile sunt interesate în susţinerea activităţilor 
inovative şi o pot realiza, dar trebuie susţinute prin clustere, 
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi o Strategie regională 
pentru dezvoltare şi creştere a competitivităţii.

Şi pentru că lucrările nu ar fi fost complete fără abordarea planului 
social, alături de cel strategic, administrativ, economic şi universitar,

instrumente şi pe viitor. Şi pagina web dedicată programului la nivelul 
Regiunii Nord-Est www.inforegionordest.ro  a fost modernizată şi 
îmbunătăţită cu noi facilităţi precum harta interactivă de proiecte şi fluxul 
de ştiri RSS. Alte măsuri de succes au fost declarate seminariile cu 
beneficiarii şi publicaţiile pentru promovarea REGIO. 
Evenimentul a fost moderat de Dna Gabriela Macoveiu, Director 
Comunicare şi Promovare Regională, care a sintetizat propunerile de 
corelare şi eficientizare a viitoarelor acţiuni de comunicare pentru anul 
2012, bazate pe analiza activităţilor de informare şi promovare realizate 
până în prezent. Ca aspect critic, a fost invocat anul 2012 ca fiind foarte 
provocator din punct de vedere al comunicării,, având în vedere  
caracterul  electoral, ceea ce  impune existenţa unui mesaj profesionist 
şi echilibrat care să nu distorsioneze rezultatele finanţărilor REGIO.
Impactul REGIO a fost cu atât mai pronunţat cu cât întâlnirea a avut loc 
la Motel “Casa Arcaşului”, care şi-a deschis porţile pentru invitaţi în 
condiţii moderne şi cu toate facilităţile necesare organizării unui astfel de 
eveniment, datorită finalizării proiectului finanţat prin REGIO, DMI 5.2: 
„Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.  
Întâlnirea s-a încheiat prin reiterarea caracterului util al acestor 
evenimente, în cadrul  cărora Autoritatea de Management şi 
Organismele Intermediare au ocazia să-şi armonizeze procedurile şi 
instrumentele de lucru, dar şi să-şi împărtăşească reciproc experienţele 
privind implementarea contractelor de “Asistenţă tehnică”.                       

participanţii au avut ocazia să participe la o interesantă dezbatere 
despre dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială, în cadrul 
căreia au fost prezentate şi exemple de valorificare eficientă a 
resurselor.
La finalul acestui Forum şi noi putem îndrăzni să visăm la o regiune 
mai prosperă, mai atractivă pentru investitori, mai ofertantă pentru 
locuitorii săi. Dar pentru asta este nevoie de implicare, de dialog 
constructiv şi de efort conjugat. Prin Forumul Regional de Investiţii, 
am creat cadrul pentru analize, dezbateri şi parteneriat. Pe mai 
departe, responsabilitatea susţinerii ţelului nostru comun ne 
aparţine tuturor, în egală măsură.

Evenimentul a fost organizat de Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est şi Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Bacău şi a Consiliului Judeţean Bacău şi a  
sponsorilor Avensa Consulting şi  Relians Corp.

Recolta materialelor de informare 
şi publicitate pentru promovarea REGIO 
s-a cântărit la Târgu Neamţ
În perioada 5-7 octombrie 2011 a avut loc la Târgu Neamţ,  întâlnirea 
anuală dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare 
pentru implementarea  Programului Operaţional Regional, organizată 
de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Necesitatea unor astfel de întâlniri, organizate periodic, s-a impus încă 
din anul 2008, moment în care noul rol de Organism Intermediar, 
respectiv de Autoritate de Management, reclama  existenţa unui cadru 
unitar şi coerent de colaborare în beneficiul tuturor solicitanţilor şi 
beneficiarilor de finanţare.
Participanţii la întâlnirea de la Târgu Neamţ, reprezentanţi ai AM POR şi 
OI Turism din cadrul MDRT, ADR Bucureşti-Ilfov, ADR Centru, ADR Sud-
Est, ADR Sud-Vest şi ADR Nord-Est, au avut ocazia să-şi prezinte 
măsurile de informare şi publicitate pentru promovarea POR întreprinse 
în primele 3 trimestre ale anului 2011, precum şi propunerile de activităţi 
pentru anul 2012. Întâlnirea a fost foarte oportună şi pentru că a oferit 
participanţilor posibilitatea de a-şi împărtăşi reciproc experienţele 
privind implementarea contractelor de “Asistenţă tehnică”. Modificarea 
cuantumului prefinanţării, dar şi modalitatea de deducerea a acesteia, 
semnarea contractului de finanţare pe domeniul 6.2, au fost câteva 
dintre subiectele de interes.
În urma schimbului de experienţă privind implementarea Planurilor de 
Comunicare pentru REGIO, s-a remarcat impactul major pe care îl are 
promovarea în mediul on-line, prin intermediul paginilor web, ceea ce 
justifică interesul pentru întreţinerea şi perfecţionarea acestor 
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În lunile iulie – septembrie 2011, Primăria Muncipiului Iaşi 
a înregistrat noi progrese în ceea ce priveşte elaborarea 
proiectelor din lista suport a Planului Integrat de 
Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi (PIDPC 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 
08.09.2011, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a fost depus spre verificare cel de al 
VIII-lea proiect inclus în PIDPC,  “Sistem de management 
de trafic în Municipiul Iaşi” în vederea obținerii Raportului 
de analiză privind elaborarea cererii de finanţare, raport 
ce urmează a fi realizat de Coordonatorul Polului de 
Creştere Iaşi. 
Ca urmare a aceptui fapt, la data de 15 septembrie 2011, 
din cele 11 proiecte finanțabile din POR, Axa 1, 5 proiecte 
au contractele semnate, 1 proiect se afla în faza de 
precontractare, 1 proiect a fost depus la OI POR Nord-Est 
şi se află în proces de evaluare, iar restul de 4 proiecte 
sunt în curs de pregătire a documentațiilor tehnice (printre 
acestea fiind inclus şi proiectul care este în analiza CPC 
pentru  obţinerea raportului de analiză).

Totodată, în ultimul trimestru s-au înregistrat evoluţii 
notabile şi în cazul proiectelor aflate în implementare. 
După o atentă analiză a graficului de intervenție, pentru a 
fi evitată suprapunerea cu alte proiecte aflate în 
implementare, începând cu 17 august 2011 au fost 
demarate lucrările de execuție în cadrul proiectului 
”Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi 
turistică a Municipiului Iaşi”. 
Proiectul îşi propune ca până în luna martie 2012 să fie 
realizate reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 
în zona culturală, istorică şi turistică în Municipiul Iaşi 
reprezentată de cartierul Copou, Piaţa Unirii (Centrul 
istoric) şi Centrul Civic. Pentru atingerea acestui obiectiv 
va fi refăcută reţeaua rutieră şi va fi modernizată trama 
stradală pentru un număr de 16 artere importante (printre 
acestea numărându-se Bd. Carol I, Str. Gavril Muzicescu, 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. A. Panu, Str. M. 
Costăchescu, Str. Sf. Lazăr, Şoseaua Sărărie, Str. 
Sărărie, Str. Lascăr Catargi şi Str. Palat). 
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De asemenea, vor fi reabilitate trotuarele, se vor crea piste 
de biciclişti şi se va îmbunătăţi sistemul de marcaj rutier. 
Zona reabilitată uneşte câteva puncte foarte importante 
pe harta turistică şi educaţională a oraşului, pe traseul 
proiectului fiind situate, printre alte obiective, 
Universitatea ”Al. I. Cuza” şi Universitatea de Ştiințe 
Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, 
Biblioteca Central Universitară ”Mihai Eminescu”, 
Colegiul Naţional şi, în imediata apropiere a bulevardului 
Carol I, Colegiul “Costache Negruzzi”, Liceul de 
Informatică şi Liceul ”Garabet Ibrăileanu”, Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei şi Biserica Trei Ierarhi, Palatul 
Roznovanu – Primăria Municipiului Iaşi, Teatrul Naţional 
”Vasile Alecsandri” şi Palatul Culturii. 

Totodată, prin proiect, vor fi executate lucrări pe o 
porțiune de 3.700 de metri liniari de linie de tramvai pe 
traseul Agronomie – Triumf şi pe str. Muzicescu, 
finalizându-se astfel reabilitarea întregii rețele de linii de 

tramvai din partea de nord a orașului.
Lucrările din cadrul proiectului beneficiază de o 

finanțare de 91.134.027 lei şi se vor intersecta şi se vor 
completa cu lucrările din cadrul altor 3 proiecte finanţate 
prin POR Axa 1, "Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în 
Municipiul Iaşi", ”Creşterea accesibilităţii pe zona centrală 
economică şi socială a Polului de Creştere Iaşi” şi 
“Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud - 
Municipiul Iaşi”.

Programe de finanţare



Una dintre principalele avuţii şi atracţii ale Regiunii Nord-Est este 
multitudinea de mânăstiri din această zonă, adevărate opere de 
artă, contribuţii importante aduse de Moldova culturii europene şi 
patrimoniului UNESCO.

Dar trecerea anilor nu a adăugat numai valoare acestor 
monumente, ci a adus cu ea şi deteriorarea picturilor celebre şi 
şubrezirea construcţiilor. Astfel că, atunci când Regio a oferit 
posibilitatea finanţării lucrărilor de restaurare şi conservare a 
monumentelor cultural-istorice, prin Axa 5, Domeniul Major de 
Intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, 
trei dintre mănăstirile bucovinene care fac parte din patrimoniul 
UNESCO au beneficiat de această oportunitate: Dragomirna, 
Moldoviţa şi Suceviţa. 

Obiectivul general al acestor trei proiecte este sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrată teritorial, a 
tuturor regiunilor, creşterea importanţei turismului şi culturii ca 
factori care stimulează creşterea economică în Regiunea Nord-Est, 
respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecției mediului 
prin conservarea moştenirii culturale.

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CONEXE 
LA MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA

Beneficiarul proiectului: Mănăstirea Dragomirna

Obiective specifice: restaurarea şi conservarea patrimoniului 
cultural şi modernizarea infrastructurii conexe la mănăstirea 
Dragomirna. 

Rezultatele aşteptate prin implementarea acestui proiect sunt: 
patrimoniul cultural al Mănăstirii Dragomirna conservat şi restaurat: 
pictura interioara şi exterioară conservată şi restaurată; instalaţii de 
încălzire modernizate; centrala termică pe biomasă achiziţionată; 
obiectiv de patrimoniu UNESCO restaurat prin POR; peste 14.111 
turişti ce vizitează anual Mânăstirea Dragomirna; 4 locuri de muncă 
nou create; muzeu şi expoziţie de obiecte de patrimoniu 
reorganizate; patrimoniu cultural UNESCO crescut cu 60 obiecte 
restaurate.
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Sursele de finanţare ale proiectului: 

Contribuţia solicitantului

Valoare totală proiect 

Asistenţă financiară nerambursabilă 

- FEDR + buget naţional

Rezultatele aşteptate prin implementarea acestui proiect sunt:
patrimoniul cultural al Mănăstirii Moldoviţa conservat şi restaurat: 
pictura interioară şi exterioara conservata şi restaurată, instalaţii de 
încălzire modernizate; 1 obiectiv de patrimoniu UNESCO sprijinit 
prin POR; peste 14111 turişti ce vizitează anual Mânăstirea 
Moldoviţa; 4 locuri de munca nou create; muzeu şi expoziție de 
obiecte de patrimoniu reorganizate: fragmente de mobilier sculptat 
sau piese întregi ca Jilţul Domnesc din vremea domnitorului Petru 
Rareş, două broderii de înaltă valoare artistică şi tehnica, 
manuscrise, evanghelii, octoih, liturghier, cruci de aur, argint şi 
lemn, icoane, pomelnicul cititorilor, chivot din lemn, ştampile, sigilii, 
monede diverse, cărămizi smălţuite, ceramic, 88 piese şi 19 monezi 
precum şi "Mărul de Aur" premiul internaţional UNESCO din 1975; 
patrimoniu cultural UNESCO îmbogăţit cu peste 100 obiecte 
restaurate; dotarea muzeului cu aparate de măsura şi control al 
microclimatului realizată.

Perle din salba de m năstiri 
a Moldovei restaurate 

ă

5.122.175,42 RON

25.722.329,61 RON

20.600.154,19 RON

Date de contact: Maica Stareţă Angela Chihaia 
Tel/fax: 0230 533839; manastirea@dragomirna.ro  

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
CONEXE LA MĂNĂSTIREA MOLDOVITA,

Beneficiarul proiectului: Mănăstirea Moldoviţa

Obiective specifice: creşterea importanţei turismului şi culturii 
ca factori care stimulează creşterea economică a regiunii; 
extinderea sezonului turistic; creşterea numărului de turişti prin 
valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe 
piaţa turistică naţională şi internaţională. 

Sursele de finanţare ale proiectului: 

Contribuţia solicitantului

Valoare totală proiect 

Asistenţă financiară nerambursabilă 

- FEDR + buget naţional

1.363.772,62 RON

7.056.875,35 RON

5.693.102,73 RON

Date de contact: Maica Stareţă Maria Georgeta Tatulici
Telefon: 0230 336348; Fax: 0230 336365

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CONEXE 
LA MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA
 
Beneficiarul proiectului: Mănăstirea Suceviţa

Obiective specifice: creşterea importanţei turismului şi culturii ca 
factori care stimulează creşterea economică a regiunii; extinderea 
sezonului turistic; creşterea numărului de turişti prin valorificarea 
potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică 
naţională şi internaţională. 

Rezultatele aşteptate prin implementarea acestui proiect sunt: 
1700 mp căi de acces carosabil construiţi; 300 mp alei de incintă 
restauraţi; 140 mp suprafața a monumentului Mânăstirea Suceviţa 
restauraţi; 1 loc de acces creat pentru persoane cu mobilitate 
redusă; 5 echipamente de climatizare pentru laborator; 1 - sistem 
complet de protecţie împotriva incendiului; 1 - sistem antiefracţie; 1 
obiectiv de patrimoniu UNESCO sprijinit prin programul POR; 4 
locuri de muncă nou create; muzeu şi expoziţie de icoane - 
reorganizate; îmbogăţirea Patrimoniului Cultural UNESCO cu un 
număr de 40 obiecte expuse; laborator de conservare şi restaurare 
icoane - realizat şi dotat.

Sursele de finanţare ale proiectului: 

Contribuţia solicitantului

Valoare totală proiect 

Asistenţă financiară nerambursabilă 

- FEDR + buget naţional

1.100.276,64  RON

6.293.592,11  RON

5.193.315,47 RON

Date de contact: Maica Stareţă Maria Cozmei
Telefon: 0230 417110; Fax: 0230 417170
manastireasucevita@gmail.com
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a decis suspendarea procesului de depunere a cererilor de 
finanţare în cadrul Domeniului Major de Intervenţie  3.2 ”Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale” în Regiunea Nord –Est,  începând cu data de 12 septembrie 2011. 
Autoritatea de Management a luat această decizie întrucât valoarea solicitată prin cele 30 de proiecte aflate deja în implementare, 
dar şi cele aflate în proces de evaluare, selecţie şi contractare depăşeşte cu peste 41 % alocarea regiunii, în valoare de 15,92 
milioane Euro.
De la data lansării în Regiunea Nord - Est au fost depuse 76 cereri de finanţare, care solicită asistenţă nerambursabilă în valoare de 
38,68 milioane Euro. 

Surse de finanţare8

Fondurile alocate pentru modernizarea serviciilor sociale 
în Regiunea Nord–Est s-au epuizat  

Ştiri Regio 

1

2

Ţinând cont de schimbările socio-economice semnificative survenite şi de modificările majore ale priorităţilor regionale, Comisia 
Europeană, prin decizia din 12 august 2011, a revizuit alocările financiare prevăzute în Programul Operaţional Regional.
Alocările aferente Domeniului major de intervenţie 4.2: “Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 
pentru noi activităţi”, necheltuite datorită neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către potenţialii beneficiari, au fost realocate 
către domenii de intervenţie care au suscitat un interes major pentru finanţare. La nivelul Regiunii Nord-Est s-a suspendat 
depunerea cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.2 începând cu data de 25 august 2011. Alocarea 
financiară aferentă acestui domeniu, în valoare de 37,65 milioane Euro, a fost transferată către DMI 5.1: “Restaurarea şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” şi DMI 5.2 “Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. 
Această decizie are un impact semnificativ asupra solicitanţilor de finanţare cu proiecte în lista de rezervă pentru cele 2 domenii de 
intervenţie.

3

Pentru proiectele care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea şi  protejarea monumentelor istorice din 
grupa A şi din grupa B, REGIO a pus la dispoziţie o alocare financiară de 37,65 milioane euro pentru perioada 2007 - 2013 prin 
domeniul de intervenţie 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea 
infrastructurilor conexe”.
11 astfel de proiecte sunt în implementare la nivelul Regiunii Nord - Est, care vizează atât obiectivele turistice cu caracter religios 
(Mănăstirile UNESCO Dragomirna, Moldoviţa, Suceviţa sau alte biserici valoroase), precum şi alte monumente de o reală valoare 
cultural istorică, cum este Cetatea de Scaun a Sucevei. Prin lucrări de reabilitare, restaurare şi conservare, monumentele care fac 
obiectul proiectelor vor fi puse în valoare şi vor contribui la creşterea atractivităţii turistice a Regiunii în ansamblu. 

4

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
organizat joi, 17 noiembrie 2011, sesiunea de informare dedicată  studenţilor/masteranzilor din centrul universitar Iaşi privind Regio
Sesiunea de informare a avut drept scop informarea tinerilor cu privire la beneficiile pe care le aduc proiectele finanţate prin Regio în 
Regiunea Nord-Est, contribuţia programului la dezvoltarea comunităţii din această regiune precum şi informaţii utile despre 
program din perspectiva  viitoarei cariere a tinerilor. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului: dl. Secretar de Stat Răzvan MURGEANU şi dna. Adina ŞTEFĂNESCU, Director Direcţia Gestionare Program, 
reprezentanţi ai ADR Nord-Est, precum şi beneficiari REGIO din judeţul Iaşi. Aceştia si-au propus să aducă în atenţia tinerilor 
sprijinul, implicarea şi contribuţia Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României, stadiul implementării 
programului Regio, inclusiv a proiectelor şi valoarea adăugată pe care acestea o aduc în regiune.

5

Cel mai accesat domeniu de intervenţie din Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii Nord - Est a fost cel care vizează 
modernizarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Au 
fost depuse 105 proiecte ce au solicitat finanţare nerambursabila, iar 16 dintre acestea vor transpune în rezultate practice alocarea 
financiară regională de 46,5 milioane Euro.
Proiectele vizează reabilitarea a 8 şcoli cu clasele I-VIII, 4 centre şcolare pentru copii cu nevoi speciale şi  2 colegii naţionale, 
crearea unui campus şcolar, dar şi modernizarea celui mai mare campus universitar din regiune - Campusul „Tudor Vladimirescu” 
din Iaşi.

Mai mulţi bani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice

Monumentele istorice din Moldova sunt puse în valoare prin REGIO 

Sesiune de informare dedicată studenţilor/masteranzilor din centrul 
universitar Iaşi privind Regio

Condiţii moderne de învăţământ pentru elevii din Moldova 
realizate prin proiecte REGIO
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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 prin
proiectele
depuse

Stadiul lansării

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

7 proiecte 70,3111,25 65%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

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

14 proiecte 23,3544,50 128%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 98,0666,75 178%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 proiecte 166,51140,23 266%Depunere suspendată 
începând cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 3427,76 161%

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

76 proiecte 15,3815,92 238%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

3 proiecte 14,9115,92 130%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

48,4105 proiecte45,57 317%Depunere suspendată 
începând cu 
24.04.2009

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

38 proiecte 20,6943,88 291%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

37,65
__

Depunere suspendată 
începând cu 
24.08.2011

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

590 proiecte 23,1227,64 306%

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

142 proiecte 2,395,02 263%Cerere deschisă de
proiecte a fost lansată
pe data de 13.03.2008
iar termenul limită până
la care au putut fi depuse
cererile de finanţare a 
fost 16.06.2008 

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

37,3227 proiecte37,65 222%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 

43,9639 proiecte37,70 220%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.171 proiecte 584,42 192%Total:

Depunere suspendată 
începând cu 
05.11.2008

_

Depunere suspendată 
începând cu 
09.12.2010

Proiecte REGIO Nord–Est

Nr. proiecte 
contractate

6 proiecte

5 proiecte

38 proiecte

27 proiecte

8 proiecte

30 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

6 proiecte

146 proiecte

32 proiecte

11 proiecte

19 proiecte

346 proiecte

__

657,44 

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 22 noiembrie 2011
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În data de 14 septembrie 2011, membrii Laboratorului Regional de 
Inovare, constituit la nivelul Regiunii Nord-Est, au participat la o 
noua întâlnire iniţiată de către ADR Nord-Est, care a avut ca scop 
prezentarea situaţiei implementării de acţiuni pilot identificate în 
anul 2010,  schimbul de bune practici / analiza problemelor 
întâmpinate în activitatea curentă a Centrelor de Informare 
Tehnologică din Regiunea Nord-Est şi stabilirea acţiunilor pentru 
perioada următoare (trimestrul IV 2011 şi anul 2012). Evenimentul 
s-a desfăşurat la Iaşi (Centrul de Conferinţe Traian).
 
Au fost prezentate şi analizate principalele acţiuni pilot desfăşurate 
în anul 2011, dintre care amintim:
a.Modernizarea site-ului www.adrnordest.ro care oferă informaţii 
din domeniul inovării celor peste 1500 vizitatori unici lunari: servicii 
suport pentru sectorul CDI disponibile la nivel regional, oportunităţi 
de finanţare, ştiri, publicaţii editate de ADR Nord-Est, proiecte 
regionale dedicate inovării aflate în derulare. 
b.Editarea şi distribuirea a 2 numere (în 2000 exemplare color 
fiecare) din publicatia regionala dedicată promovării rezultatelor 
inovării - INNOVA NE). A fost prezentată şi distribuită, cu acest prilej, 
şi broşura regională dedicată inovării, editată de ADR Nord-Est în 
anul 2011.
c.Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă, a 
managementului performant în Centrele de Informare Tehnologică, 
parcuri industriale şi incubatoare de afaceri. O prima întâlnire este 
cea din 14 septembrie 2011.
d.Prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, sunt puse la dispoziţia 
întreprinderilor din regiune cursuri certificate CNFPA, în domeniul 
manager proiect, manager resurse umane, expert achiziţii publice.
e.În luna martie 2011, a fost organizată prima întâlnire oficială a 
clusterului textil. De asemenea, s-a organizat o întâlnire dedicată 
prezentării de bune practici în dezvoltarea durabilă aferente 
industriei textile (iniţiativa Cradle to Cradle). ADR Nord-Est şi 
ASTRICO Nord-Est au luat parte la întâlnirile organizate de 
MECMA pentru elaborare ghid poli competitivitate. ADR Nord-Est, 
în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi 
Institutul de Prognoză Economică, au elaborat propunere proiect 
strategic in cadrul Programului Sud-Est European (SEE) (Leader 
Regiunea Marche Italia).  
f.În data de 2 martie 2011, a fost organizat seminarul “Inovarea la 
puterea exemplului” la sediul Tehnopolis Iaşi, iar în perioada 8-9 
iunie 2011, s-a organizat la Iaşi, în parteneriat cu Institutul Naţional 
de Inventică Iaşi, evenimentul internaţional INVENTICA 2011.   
g.În data de 26 iulie 2011 a avut loc o întâlnire a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională, dedicată analizei modului de abordare a 
priorităţilor de dezvoltare regionale în perioada 2014-2020. 

Au fost punctate aspecte relevante din activitate Centrelor de 
Informare Tehnologică din regiune. Astfel, Centrul de Informare 
Tehnologică Bacău a evidentiat urmatoarele:
a. Exemple de bună practică: 
-Specializarea centrului pentru domeniile prelucrări mecanice, 
industria lemnului şi protecţia mediului;

-Realizarea unui buletin electronic informativ şi transmiterea 
acestuia către cca. 800 recipienţi, cu informaţii privind oportunităţi 
de afaceri, oportunităţi de colaborare, patente şi licenţe disponibile 
în Centrul Zonal Patlib, invitaţie de participare la acţiunile CCIA 
Bacău, oportunităţi de finanţare;
-Colaborarea, alături de alte camere de comerţ din ţară, în acţiuni 
de formare (consultant cameral) şi schimb de experienţă.
b.Aspecte critice - lipsa unei surse sigure de finanţare  şi resurse 
umane limitate.

Din expunerea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi au 
fost identificate următoarele aspecte:
a.Exemple de bună practică: 
-Afilierea la Enterprise Europe Network şi Reteaua ERBSN oferă 
posibilitatea interacţionării, la nivel european şi naţional, cu 
organizaţii similare pentru a îmbogăţi paleta de activităţi şi oferte 
pentru mediul de afaceri: căutare de parteneri de afaceri, 
căutare/promovare tehnologii noi inovative, căutare parteneri 
pentru proiecte de cercetare, informaţii legate de legislaţia 
europeană, evenimente de match-making.
b.Aspecte critice:
-Lipsa unei surse sigure de finanţare; 
-Statutul de societate comercială implica rate mari de co-finanţare; 
      
Din expunerea Centrului de Informare Tehnologică Suceava au fost 
identificate următoarele aspecte:
a.Exemple de bună practică: 
-CCIA Suceava pune accentul pe rolul sau de formator al 
antreprenoriatului inovativ, în special în domeniul HORECA (judeţul 
Suceava are un profil turistic puternic);
b.Aspecte critice:
-Activitatea desfasurata poate fi imbunatatita ca urmare a 
exemplelor de buna practica identificate cu ocazia schimburilor de 
experienţă realizate cu alte camere de comerţ din România şi din 
Ungaria. 

Activităţile comune desfăşurate în ultima perioadă: 
-stimularea interesului membrilor LRI Nord-Est de a participa la 
întâlnirile de lucru (grup partenerial judeţean şi grupuri tematice 
regionale) dedicate planului regional de dezvoltare 2014-2020;
-stimularea interesului membrilor LRI Nord-Est de a depune 
proiecte la Apelul 4 SEE, Apel propuneri Pol Competitivitate 
(licitaţiile deschise din octombrie 2011);
-invitarea Centrului de Informare Tehnologica Bacău şi susţinerea 
unei prezentări la lucrările Forumul Regional de Investiţii (FRI) din 
Bacău (3-4 Noiembrie 2011), dedicata drepturilor de proprietate 
intelectuală; 
-colaborarea ADR Nord-Est cu ANCS si Tehnopolis Iaşi pentru 
organizarea, în perioada 15-30 Noiembrie 2011, la Iaşi, a unei 
conferinte regionale dedicata inovării.

Reuniunea Laboratorului Regional 
de Inovare Nord-Est de la Iaşi 

Proiectul EFFECT este finanţat prin Programul de Cooperare 
Teritorială Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE) şi a fost aprobat 
în cadrul celui de-al 2-lea apel vizând prioritatea 2, Protecţia şi 
ameliorarea condiţiilor de mediu, sub-tema 2.4, Promovarea 
eficienţei energetice şi a resurselor. 
Proiectul este iniţiat de Agenţia Regională pentru Energie (ARAEN) 
din regiunea Abruzzo, Italia, iar ADR Nord-Est este membru al 
consorţiului de implementare. Parteneriatul creat în cadrul 
proiectului este format din agenţii de dezvoltare regională şi de 
inovare, agenţii de energie, institute de cercetare, autorităţi locale şi 
camere de comerţ din 8 ţări din zona SEE (Italia, Ungaria, Slovenia, 
Bulgaria, Grecia, Austria, România, Serbia). Partenerii acţionează 
atât la nivel naţional, cât şi regional şi local, colaborând cu diferiţi 
stakeholderi, atât publici cât şi privaţi. 

Obiectivul vizează înfiinţarea unui cadru comun pentru a sprijini 
autorităţile publice din zona SEE în demersurile lor de a proiecta şi 
de a implementa proceduri de achiziţii publice eficiente din punct de 
vedere energetic (APEE) şi de a orienta producţia sectorului privat 
spre zona produselor şi serviciilor eficiente energetic. 
În cadrul proiectului, ADR Nord-Est este responsabil de pachetul de 
lucru 3 ce vizează furnizarea unei imagini clare şi complete cu 
privire la gradul de adoptare a directivelor UE de eficienţă 
energetică în cadrul de reglementare naţional şi investigarea 
procedurilor de APEE aplicate în prezent în zona SEE. Informaţiile 
colectate vor contribui la uniformizarea procedurilor de achiziţie 
publică şi promovează o viziune transnaţională şi sustenabilă a 
procedurilor de achiziţii publice bazate pe un set comun de criterii 
de eficienţă energetică. 
Durata proiectului este de 36 luni (martie 2011 – februarie 2014), iar 
bugetul total al proiectului este de 2.326.010 Euro, din care, aferent 
ADR Nord-Est, 162.400 Euro.

Proiectul EFFECT

Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare



Ce reprezintă proiectul U-COACH?
Proiectul U-COACH este un proiect European care vizează 
stimularea competitivităţii IMM-urilor Europene prin intermediul 
Coachingului Executiv şi a fost implementat de către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est în perioada 2009-2011.
Proiectul U-COACH implică opt instituţii din diferite ţări ale Uniunii 
Europene cu rol în promovarea şi îmbunătăţirea abilităţilor IMM-
urilor. Această initiaţivă se adresează managerilor şi 
antreprenorilor cu abilităţi şi competenţe de dezvoltare şi 
promovare a leadershipului şi self-managementului în cadrul IMM-
urilor Europene, prin intermediul implementării Coachingului 
Executiv în procesele de afaceri.

Proiectul are ca linie de finanţare “Transferul de inovaţie” (TOI) din 
cadrul Programului Leonardo Da Vinci gestionat de Direcţia 
Generală Educaţie şi Cultură a Comisiei Europene. Scopul 
programului este acela de a identifica soluţii inovative şi apoi de a le 
adapta pentru implementare în ţările şi sectoarele vizate.
Coachingul este procesul care vizează dezvoltarea profesională şi 
personală şi dacă este realizat într-o manieră corespunzăatoare, 
poate avea efecte remarcabile asupra persoanei instruite. 
Coachingul determină profit şi valoare adaugată pe termen lung, 
care duce la îmbunătăţirea comunicării, a abilităţilor sociale şi 
inteligenţei emoționale, a negocierilor de tip win-win, a echipei de 
lucru, a ascultării active, a orientării către client, a leadeshipului, etc
.
Cum se realizează procesul de coaching?
Metodologia de învăţare se bazează pe un sistem de auto-învăţare 
on-line, prin intermediul unei platforme care integrează informaţii, 
cunostinţe şi materiale de curs în domeniul coachingului executiv şi 
care pune la dispoziția utilizatorilor acces ghidat la diferite  
instrumente şi tehnici ale disicplinei, împreună cu descrierea 
aplicabilităţii lor în situaţii reale. 
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Ce poate face proiectul U-COACH pentru afacerea dvs.?
-Relaşia între manageri şi angajaţi va fi îmbunătăţită prin 
intermediul acestor instruiri;
-Utilizarea platformei UCOACH va îmbunătăţi capacitatea 
leaderilor de a aplica un nou stil de “Management Participativ”;
-Prin intermediul programelor de formare, managerii vor fi capabili 
să identifice şi să utilizeze tehnici de management eficiente pentru a 
gestiona talentul şi capacităţile angajaţilor lor.

Managerul viitorului - Competenţe în coaching executiv
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat în data 
de 29 septembrie 2011, la sediul său din Strada Lt. Drăghescu Nr. 9, 
Piatra Neamţ, Conferinţa finală şi seminarul de diseminare a 
rezultatelor proiectului U-COACH.
Evenimentul, intitulat 'Managerul viitorului-Competenţe în coaching 
executiv a avut un caracter aplicat şi a cuprins două secţiuni:
-Prezentarea conceptului şi metodelor de coaching executiv, 
realizată de Dl. Radu Nechita, Training partener - Mentor Training, 
în scopul de a familiariza auditoriul cu domeniul inovativ al 
activităților proiectului U-COACH.
-Prezentarea evoluţiei proiectului şi a rezultatelor obţinute, cu 
accent pe platforma e-learning (disponibilă şi în limba română), 
susţinută de Dna. Roxana Pintilescu, Manager al Proiectului U-
COACH.
Acest eveniment şi-a propus să aducă un suflu inovator companiilor 
din regiunea Nord-Est prin:
-Training specializat şi familiarizarea cu platforma on-line pe tema 
coachingului executiv;
-Îmbunătăţirea performanţelor manageriale prin “Management 
Participativ”;
-Dobândirea abilităţilor de management eficient prin utilizarea 
platformei U-COACH;
-Îmbunătăţirea relaţiei între manageri şi angajaţi.

Proiectul U-COACH: 
Un angajament pentru inovarea şi competitivitatea 
IMM-urilor din Europa

Valorile cultural-religioase – un element important în procesul de dezvoltare 
şi planificare al centrelor urbane 16 iunie 2011 – lansarea proiectului RECULTIVATUR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est participă, ca partener, 
împreună cu alte 14 organizaţii din Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, 
Slovenia şi Bosnia Herzegovina, în cadrul proiectului RECULTIVATUR -
– Elaborarea unui instrument pentru includerea valorilor cultural-
religioase în procesul de dezvoltare şi planificare al centrelor urbane şi 
comunităţilor rurale învecinate, finanţat prin Programul de Cooperare 
Teritorială Transfrontalieră Sud-Estul Europei (SEE).

RECULTIVATUR este unul din cele 26 de proiecte aprobate la nivel 
european în cadrul celui de-al 2-lea apel de proiecte SEE. 
Obiectivul proiectului este utilizarea patrimoniului cultural ca un factor 
de creştere durabilă în teritoriu, şi utilizarea acestuia ca o resursă 
economică, printr-o colaborare între actorii politici, economici şi 
religioşi.

Proiectul îşi propune să pună în aplicare o serie de activităţi pentru 
dezvoltarea şi promovarea unui model comun pentru dezvoltare cultural 
religioasă, prin intermediul experiențelor de succes şi a rezultatelor 
consolidate ale proiectelor europene anterioare din domeniul turismului 
cultural-religios.”
Ţările participante vor pune bazele unui schimb intensiv de experienţe, 
de catalogare a patrimoniului cultural religios, cursuri de turism pentru 
tineri, dezvoltarea de noi oferte pentru turismul religios şi listarea 
acestora la Bursa de Turism Internaţional.
Rezultatul proiectului va avea un impact pozitiv pentru Romania prin 

creșterea fluxurilor de turisti spre zonele bogate în obiective cultural 
religioase, zone mai puțin cunoscute pentru turiştii internaţionali, dar 
care prin intermediul proiectului vor fi promovate prin integrarea valorilor 
cultural religioase în produse turistice promovate la nivel european.
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