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Editorial. Lansarea la nivel naţional a procesului de programare 

a fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile 
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În data de 26 ianuarie a.c., a avut loc în Bucureşti, conferinţa "Lansarea la nivel naţional a procesului de programare al 

fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive 2014 - 2020".

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Afacerilor Europene (MAEur), în calitate de coordonator al procesului de 

programare a fondurilor comunitare 2014-2020 şi de negociator al României în relaţia cu Comisia Europeană.
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Ştiri:

Prima parte a conferinţei a vizat prezentarea elementelor 
politicii de coeziune propusă de către Comisia Europeană 
pentru următoarea perioadă de programare. Astfel, Anton 
Schrag, adjunctul şefului de Unitate România - DG REGIO, a 
descris Cadrul strategic de programare şi condiţionalităţile 
pentru perioada 2014-2020, iar Benoit Nadler, Desk officer, 
Unitatea pentru România - DG REGIO a prezentat elemente ale 
viitorului sistem de implementare a politicii de coeziune.

În a doua parte a evenimentului, s-au prezentat elemente 
privind pregătirea la nivel naţional a procesului de programare a 
politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020.
Calendarul indicativ al MAE-ur pentru elaborarea documentelor 
de programare prevede: pentru anul curent
-Constituirea cadrului partenerial şi primele discuţii ale 
structurilor parteneriale  (martie-aprilie)
-Demararea discuţiilor cu ministerele responsabile de 
îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi stabilirea etapelor de 
îndeplinire a acestora  (martie-aprilie a.c).
-Elaborarea analizelor economico-sociale şi a disparită?ilor de 
dezvoltare (mai-iulie)
-Definirea nevoilor de dezvoltare şi a priorităţilor strategice de 
dezvoltare (august-septembrie)
-Stabilirea listei programelor operaţionale – septembrie a.c.
-Desemnarea instituţiilor cu rol de autorităţi de management şi 
stabilirea unui plan de acţiune privind cadrul instituţional 
(septembrie)
-Elaborarea primei versiuni a Contractului de Parteneriat (între 
România, ca stat membru şi Comisia Europeană) şi a 
Programelor Operaţionale, pe baza analizelor şi priorităţilor 
strategice stabilite, în strânsă legătură cu documentele 
strategice naţionale (octombrie-decembrie)

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est îşi corelează 
calendarul de activităţi pentru elaborarea Planului de 
Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 cu calendarul 
indicativ al documentelor de programare, prezentat de 
Ministerul Afacerilor Europene.
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Editorial

Lansarea la nivel naţional a procesului de 
programare a fondurilor europene destinate 
unei dezvoltări inteligente, durabile şi 
incluzive pentru perioada 2014-2020

Georgeta Smădu
Director, Direcţia Planificare Programare
Coordonator Pol de Creştere Iaşi

În atenţia tuturor beneficiarilor de finanţare REGIO!
Autoritatea de Management pentru implementarea REGIO din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a emis 
Manualul de Verificare şi Autorizare a Cheltuielilor, ediţia III, 
revizia 1. Conform noilor prevederi ale acestui manual, 
începând cu data de 01 martie 2012, depunerea Cererilor de 
Rambursare / Prefinantare la OI POR, se va face după cum 
urmează:
Cererea de Rambursare va fi întocmită în 3 exemplare, dintre 
care:

2 exemplare vor fi transmise la Organismul Intermediar, însoţite 
de un singur set complet de copii după documentele 
justificative; 
1 exemplar al Cererii de Rambursare, însoţit de documentele 
justificative în original, va rămâne la sediul proiectului;

Cererea de Prefinanţare nu va mai avea ataşat Dosarul 
achiziţiei aferent procedurii de atribuire a contractului / 
contractelor care fac obiectul Cererii de Prefinanţare.

Realocări financiare în cadrul Regio

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a publicat 
realocările financiare la nivel regional ce se transpun şi în 
Documentul Cadru de Implementare a programului aprobat prin 
Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului 
nr. 69/16.02.2012 şi al ministrului afacerilor europene nr. 
181/27.02.2012.
Modificarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, 

inclusiv realocările financiare au fost aprobate de Comisia 
Europeană prin Decizia nr. 5989/12.08.2011 de aprobare a 
modificării Programului Operaţional Regional.

Atenţie! Prevederile noului Documentul Cadru de 
Implementare vor fi coroborate cu cele ale Ghidurilor 
Solicitantului pentru fiecare domeniu major de intervenţie.
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Termenul a fost stabilit prin Decizia adoptată în şedinţa 
Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional 
Regional (POR) din 22-23 noiembrie 2011, în scopul 
accelerării procesului de depunere spre finanţare a 
proiectelor în cadrul POR, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere. 
Pe parcursul procesului de verificare a documentaţiei 
proiectelor, începând din 2009, Coordonatorul Polului de 
Creştere Iaşi (din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est) a acordat suport tehnic atât Primăriei 
Iaşi cât şi Consiliului Judeţean Iaşi (în calitate de beneficiari 
ai acestor proiecte) pentru completarea şi îmbunătăţirea 
documentaţiilor, încât acestea să respecte cerinţele şi să 
atingă nivelul de maturitate necesar depunerii la Organismul 
Intermediar POR Nord-Est.

Ca urmare a acestui sprijin, au fost depuse toate cele 11 
proiecte din lista principală a Planului Integrat de Dezvoltare 
a Polului de Creştere Iaşi (PIDPC Iaşi), cu sursa de finanţare 
Axa 1 din POR; s-au depus de asemenea încă 5 proiecte din 
lista de rezervă. Un aspect important de menţionat este 
faptul că această pregătire şi verificare a condus la 
posibilitatea ca proiectele a căror evaluare s-a finalizat, să fie 
acceptate şi contractate, fiind acum în implementare (6 
proiecte); un altul se afla în faza de pre-contractare, celelalte 
fiind în diverse etape ale procesului de evaluare.

Exemplificând, ultimele 3 proiecte aflate pe lista prioritară de 
proiecte a PIDPC Iaşi sunt: proiectul “Consolidare şi

resaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului 
Municipal Iaşi“ cu un buget total de 19.488.616,91 lei, 
prevede redarea circuitului turistic a unei clădiri de 
patrimoniu situată în zona centrală a Polului de Creştere Iaşi. 
Cu un buget total de 25.139.418,37 lei, proiectul 
”Reabilitare Mănăstirea Golia - etapa II” intenţionează 
finalizarea restaurării ansamblului Mânăstirii Golia -  
monument istoric de importanţă turistică naţională prin 
restaurarea picturilor şi construirea utilităţilor anexe. Ultimul 
proiect din lista prioritară, ”Modernizarea reţelei de linii de 
tramvai în polul de creştere”, prevede reabilitarea şi 
modernizarea liniei de tramvai duble pe o distanţă de cca 
5.000 m, completând astfel, alături de alte proiecte aflate în 
implementare sau finalizate anterior, reabilitarea întregii 
infrastructuri de tramvai din oraşul Iaşi, lucrările urmând a 
beneficia de un buget de 89.430.416,47 lei.
Cele 5 proiecte aflate pe lista de rezervă a PIDPC sunt: 
”Reabilitare linie tramvai Iaşi – Dancu”, cu un buget de 
73.246.982,66 lei, ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în 
zona industrială a municipiului Iaşi”, cu un buget total de 
92.214.051,91 lei, ”Modernizarea  legăturii rutiere 
Centrul Intermodal de Transport - Gara Iaşi” în valoare de 
74.470.169,34 lei, ”Regenerare urbană zona Lăpuşneanu 
- Piaţa Unirii” cu un buget de 13.588.350,40 lei şi 
”Amenajarea Plajei din zona Nicolina” cu un buget de 
20.599.244,68 lei. Prin aceste proiecte se intenţionează, pe 
de o parte, reabilitarea şi modernizarea legăturilor dintre 
zona centrală a Polului de creştere cu zonele periurbane 
pentru care există conexiune de transport electric şi, pe de 
altă parte, reabilitarea legăturilor dintre diverse zone intens 
circulate prin reabilitarea tramei stradale şi construirea unor 
pasaje rutiere subterane în vederea decongestionării zonei 
centrale a oraşului. Ultimele două proiecte prevăd punerea 
în valoare a două zone importante pe harta turistică a 
oraşului, atât în ceea ce priveşte reabilitarea unei zone 
istorice centrale, cât şi punerea în valoare a zonei de 
agrement şi reabilitarea plajei din zona Nicolina.
În acest mod, de la demararea procesului de depunere a 
proiectelor din cadrul PIDPC Iaşi, au fost depuse 16 
proiecte pentru finanţare prin POR Axa 1, cu un buget 
total de 895.069.965,41 lei. Proiectele aflate în 
implementare au o valoarea totală de 296.343.614,52 lei.
Raportat la alocarea financiară totală de 111,25 mil. 
Euro, disponibilă pe Axa 1 din POR pentru finanţarea 
proiectelor propuse de Polul de Creştere Iaşi, cele 16 
proiecte depuse ating un procent de aproximativ 145%, din 
care, proiectele aflate în implementare reprezintă 62,71%.
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15 februarie 2012, termen limită pentru 
depunerea proiectelor Polului de Creştere Iaşi 

la Organismul Intermediar Nord-Est

Polul de Creştere Iaşi

Georgeta Smădu
Director, Direcţia Planificare, Programare
Coordonator Pol de Creştere Iaşi



Proiectul “Modernizare Ambulatoriu Integrat al 
Spitalului de Recuperare «Sf. Gheorghe» 
Botosani”, finanţat de către Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 3 - Îmbunătă?irea infrastructurii sociale, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate, a fost finalizat în data de 17 iulie 2011.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală pentru 
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din 
Municipiul Botoşani şi din arealul celorlalte localităţi 
ale judeţului Botoşani la serviciile de sănătate.

Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" este unic în 
jude?ul Botoşani, funcţionând ca spital municipal 
(spital de specialitate de tip II conform Ord. 99/2008) 
ce oferă asisten?ă medicală atât cetăţenilor din 
Municipiul Botoşani cât şi din arealul celorlalte 
localităţi ale judeţului Botoşani. 

Modernizarea ambulatoriului integrat din cadrul 
spitalului s-a concretizat atât în lucrări de modernizare 
a infrastructurii, cât şi în dotarea cu noi echipamente. 
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Modernizare Ambulatoriu Integrat al 
Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani   

Prin lucrările de modernizare la parterul unităţii pe o 
suprafaţă de 1.884 mp, au fost  compartimentate 
interioarele, au fost refăcute finisajele interioare şi 
exterioare atât pentru cabinetele medicale, cât şi 
pentru spaţiile de aşteptare, respectiv spaţiile conexe 
(magazie, depozit, arhive, vestiar etc.).

Achiziţionarea celor 61 echipamente de uz medical 
specifice dotării infrastructurii serviciilor de sănătate 
au înlocuit mare parte din vechea aparatură uzată fizic 
şi moral şi au permis înfiinţarea unor noi cabinete 
medicale. 
Realizarea acestor investiţii a făcut posibilă atât 
creşterea numărului de cabinete medicale (au 
devenit funcţionale 8 cabinete medicale şi 4 
laboratoare), dar şi diversificarea specializărilor 
medicale pentru care pot fi asigurate investigaţii. 

Rezultatele aşteptate ca urmare a finalizării 
acestei investiţii în valoare de aproximativ 4,2 
milioane lei sunt:

creşterea numărului de cabinete medicale care vor 
oferi noi servicii medicale puse la dispoziţia 
potenţialilor beneficiari

Beneficiar: Municipiul Botoşani
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îmbunătăţirea imaginii Spitalului de Recuperare ,,Sf. 
Gheorghe”; 
creşterea calităţii serviciilor medicale în Ambulatoriul 
integrat la Spitalul de Recuperare ,,Sf. Gheorghe” 
Botoşani;
creşterea oportunităţilor de angajare pentru 
absolvenţii de învăţământ superior medical
reducerea migraţiei forţei de muncă.

Programe de finanţare

menţinerea la un nivel foarte scăzut al numărului de 
pacienţi redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate / 
dotare;
scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi / 
sau tratament cu 40%;
creşterea măsurilor de protejare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, prin crearea de facilităţi / 
adaptarea structurii pentru persoanele cu dizabilităţi;

Cabinetul ORL

- Aparat chirurgical 

 de radiofrecvenţă

- Aspirator chirurgical

- Audiometru

- Impendancemetru

- Electrocauter

Cabinetul de 

recuperare medicala

- Aparat de aerosoli

- Combine de fizioterapie

Cabinetul de 

explorări funcţionale

- Unitate Holter cu 

  soft de interpretare

- Doppler vascular

- Ecograf

- Electroencefalograf

- Electrocardiograf

Cabinet de 

oftalmologie

- Combină oftalmologică

- Forepter automat

- Tonometru

- Biomicroscop

- Trusa de lentile 

  oftalmologice

Date de contact: Municipiul Botoşani, D-l Florin Mîţu, Manager proiect, Telefon: 0231 511 712, Email: primaria@primariabt.ro



Hotelul Central Plaza este unul dintre cele mai 
importante spaţii de cazare şi organizare de 
evenimente din Piatra Neamţ. Dar, pentru a rămâne în 
top este nevoie de perseverenţă, rigurozitate, atenţie 
la detalii, menţinerea constantă a standardelor de 
calitate, dar în acelaşi timp şi de îmbunătăţirea şi 
diversificarea serviciilor oferite şi de ce nu, de inovare. 
De aceea, acest proiect de modernizare finan?at prin 
Regio este un pas important în strategia de dezvoltare 
a Hotelului Central.

Investiţiile, în valoare totală de aproximativ 17,5 
milioane lei, realizate prin acest proiect au urmărit 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a serviciilor 
turistice oferite şi diversificarea ofertei interne a 
hotelului în scopul atragerii unor segmente noi de 
piaţă, reprezentând turismul de lux şi de afaceri, a 
turismului sportiv şi de agrement, precum şi atragerea 
turiştilor străini. 

Lărgirea ofertei de servicii constă în: crearea zonei 
Lounge VIP cu 22 de locuri cu acces la servicii 
business şi concierge, serviciul de comercializare 
obiecte artizanale, suveniruri, serviciul rent-a-car, 
internet în camere şi pay TV.

Pe lângă cele 5 servicii nou create, proiectul prevede 
investiţii pentru extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de cazare şi masă astfel: 
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Hotelul Central - Concept Inovativ 
în Modernizarea Infrastructurii de Turism 
a Judeţului Neamţ

-crearea a 20 de spaţii de cazare clasificate la 4 
stele, inclusiv amenajarea a 5 noi apartamente de 
lux ce vor deservi pe lângă cele 4 existente turiştii 
exigenţi ce optează pentru un confort deosebit;
-modernizarea a 130 de spaţii de cazare existente, 
din care 4 clasificate de la 3 stele la 4 stele
-extinderea salonului de mic dejun ce a condus la 
creşterea capacităţii cu 33%, de la 150 de locuri la 
200 de locuri;
-reconfigurarea si extinderea zonei de recepţie în 
vederea îmbunătăţirii fluxului aferent zonei de primire 
/ aşteptare prin realizarea: 1 bar cu capacitate 50 de 
locuri şi 2 spaţii cu destinaţie comercială;
-refacerea completa a faţadei, realizarea de lucrări de 
instalaţii, amenajarea a 10 locuri speciale pentru 
persoane cu mobilitate scăzută şi achiziţionarea a 2 
echipamente speciale de acces in hotel pentru aceste 
persoane şi alte dotări speciale achiziţionate.

Prin investiţiile realizate se doreşte creşterea 
numărului de turişti cu cca.17%, creşterea duratei 
sejurului cu 31% şi a gradului de ocupare de la 36% la 
48%. De asemenea, creşterea şi menţinerea la cel 
puţin 90% (bun+excelent) a gradului de apreciere al 
turiştilor cu privire la calitatea serviciilor turistice, prin 
alinierea acestora la standardele de calitate impuse 
de Uniune Europeană.

Beneficiar: SC RO COM CENTRAL SA, Piatra Neamţ

Date de contact: Cătălin Roca, Telefon 0233 214 532; Hotel Central Plaza
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De la 1 Mai 2012 se va aplica un nou Manual de Identitate Vizuală pentru 
REGIO

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a aprobat cea de-a III-a ediţie a Manualului 

de Identitate Vizuală (MIV) pentru REGIO, în versiune consolidată, martie 2012. 

Noua versiune a MIV aduce completări şi clarificări la versiunea în vigoare. Această nouă versiune nu va 

necesita efectuarea de modificări în anexa II a contractelor de finanţare şi va intra în vigoare pentru materialele 

de informare şi promovare ce se vor realiza începând cu data de 1 mai 2012, chiar dacă contractele aferente 

acestora au fost semnate anterior acestei date.

Manualul în format editabil (CorelDraw) poate fi procurat de beneficiarii Regio de la Organismul Intermediar POR.

Regio pune în valoare patrimoniul cultural religios al Moldovei

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a devenit la începutul acestui an beneficiara unui proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Regional, Domeniul major de intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe. 

Cu o valoare totală de 60 milioane lei, proiectul propune o investiţie complexă, ce urmăreşte reabilitarea, 

conservarea şi restaurarea Ansamblului Mitropolitan în vederea reintroducerii acestuia în circuitul turistic 

cultural-istoric şi a valorificării potenţialului turistic al municipiului Iaşi. Principalele lucrări constau în restaurarea 

şi punerea în valoare a 6 monumente protejate (Catedrala Mitropolitana, Catedrala veche, Palatul 

Mitropolitan, Biblioteca ecumenica "D. Stăniloae", Cancelaria Mitropolitana, Căminul monahal "Sfântul 

Gheorghe" şi Casa "Epivata"), dar şi lucrări de reabilitare şi modernizare a  aleilor din incintă, de restaurare a 

Catapetesmelor Catedralei Mitropolitane şi a Catedralei Vechi, dar şi de amenajare a punctelor de interes 

pentru turişti.

După 3 ani de implementare, este de aşteptat ca cei peste 1 milion de pelerini care vizitează anual Ansamblul 

Mitropolitan din motivaţii religioase, enoriaşii bisericii, beneficiarii serviciilor de asistenţă socială furnizate de 

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, dar şi comunitatea în ansamblu se vor bucura de rezultatele finale ale acestui 

proiect. 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 48,15 

milioane euro pentru perioada 2007-2013. Finanţarea a fost disponibilă pentru administraţii publice locale sau 

unităţi de cult care au în administrare obiective de patrimoniu cu un real potenţial turistic şi care pot fi incluse în 

circuite turistice.

Ministerul Afacerilor Europene a inaugurat un centru de informare referitor la 
fondurile structurale şi de coeziune

Ministerul Afacerilor Europene a inaugurat luni, 27 februarie 2012 un centru de informare referitor la fondurile 
structurale şi de coeziune situat în Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54 B, realizat în baza unui proiect 
finanţat din fonduri europene.

Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale va furniza date la zi în domeniu atât publicului larg, cât şi 
beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari de finanţări europene. Echipa de experţi din cadrul centrului oferă 
informaţii la faţa locului, precum şi pe baza solicitărilor primite telefonic, prin poştă sau internet. 

Contact Centru de Informare pentru Instrumente Structurale:
- telefon 021.9340 (cu tarif normal din orice reţea de telefonie)
- e-mail: contact@fonduri-ue.ro
- orar pentru vizitatori: de luni până vineri între orele 10.00 si 18.00 şi sâmbăta de la 10.00 la 16.00 la sediul 
Centrului amplasat în Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54 B, parter.

Surse de finanţare8
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Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. proiecte 
depuse şi 
evaluate

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)

16 proiecte 68,14111,25 143%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

14 proiecte 22,6244,50 124%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 101,0766,75 172%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 160,19140,23 255%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 28,727,76 155%

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

76 proiecte 15,3315,92 229%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 14,4515,92 147%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

46,93105 proiecte45,57 307%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

44 proiecte 13,3642,56 320%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

0
__

Depunere suspendată 
începand cu 
25.08.2011

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor 

732 proiecte 27,2636,52 259%

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

45,6327 proiecte48,15 165%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 

54,6839 proiecte63,57 126%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.187 proiecte 598,41200%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2011

_

Licitaţia 1 cu termen
limită: Cererea
deschisă de proiecte
13 martie 2008 - 16
iunie 2008

Proiecte REGIO Nord–Est

Nr. proiecte 
contractate

6 proiecte

5 proiecte

45 proiecte

27 proiecte

8 proiecte

31 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

7 proiecte

192 proiecte

12 proiecte

21 proiecte

372 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 19 aprilie 2012 

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010



10 Cooperare şi parteneriat

Una dintre acţiunile pilot propuse în cadrul proiectului ASVILOC 
PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în 
economiile locale şi regionale”, finanţat de Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa, ce vizează politicile 
de inovare o reprezintă parteneriatul pentru inovare şi dezvoltare 
– “Uniunea Inovării”. Acesta  este un parteneriat strategic de 
dezvoltare, generator de valoare adăugată ridicată, propulsat de 
interesul pentru cunoaştere şi inovare. 
Iniţiativa încheierii unui protocol de colaborare între organizaţiile 
care sprijină inovarea, atât la nivel regional, cât şi naţional, 
aparţine agenţiei noastre care, împreună cu actori relevanţi de la 
nivel naţional (ARoTT şi ANCS), au convenit încheierea unui 
document unitar, care include  următoarele organizaţii:
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării, Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)
-Direcţia de Transfer Tehnologic, Inovare şi Infrastructură 
-Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare
Asociaţia Română pentru Transfer tehnologic şi Inovare 
(ARoTT)
Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din cele 8 regiuni de 
dezvoltare
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
>Direcţia de Politici Industriale
>Agenţia Naţională pentru Implementarea Programelor şi Pro-
iectelor pentru IMM (AIPPIMM)
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

Parteneriat “Uniunea Inovării”
Obiectivele pe termen mediu ale acestui parteneriat se referă la:
-Crearea unui parteneriat pentru inovare, ca pilon de sprijin al 
dezvoltării economice regionale prin inovare şi transfer de 
cunoaştere şi tehnologii, ca modalitate de elaborare, 
implementare şi monitorizare a politicii naţionale de cercetare-
dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic.
-Creşterea capacităţii de promovare a inovării, cercetării, 
transferului tehnologic şi competitivităţii în politica de 
dezvoltare regională, prin interconectarea cunoştinţelor, 
structurilor şi persoanelor. 
-Regiunile României trebuie să joace un rol important în 
“Generatorii de Inovare medii” a Regiunilor bazate pe 
cunoaştere din Europa, în următorii 10 ani.
·Sistemul de inovare trebuie să devină unul dintre cele eficiente 
din Europa, în perioada următorilor 5 ani.
Domeniile de acţiune incluse vizează politicile naţionale care 
sprijină inovarea: politica de inovare şi transfer tehnologic, politica 
industrială, politica de dezvoltare a sectorului IMM, politica de 
dezvoltare regională. 
Astfel, membrii parteneriatului vor sprijini iniţierea şi derularea 
următoarelor acţiuni specifice: 
-definirea cadrului de lucru comun pentru elaborarea, 
promovarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicii 
de cercetare şi inovare, a politicilor industriale (clustere, export, 
atragere investiţii străine) şi politicii de dezvoltare a sectorului 
IMM, la nivel naţional şi regional, distribuţia responsabilităţilor în 
cadrul sistemului naţional de inovare, pentru atingerea unor 
rezultate convergente, 
-sprijinirea, prin programe de asistenţă tehnică şi formare, a 
creşterii capacităţii administrative a regiunilor de a accesa şi 
valorifica oportunităţile de finanţare şi colaborare dedicate 
dezvoltării economice inovative şi competitive,
-definirea programelor de finanţare dedicate inovării, creşterii 
competitivităţii industriale, dezvoltării sectorului IMM, a 
mecanismelor de gestionare (eventual descentralizate) a 
acestora,
-includerea, în politica de dezvoltare regională, a obiectivelor de 
creştere a capacităţii de inovare şi transfer tehnologic,
-elaborarea de studii şi strategii regionale dedicate dezvoltării 
economice durabile şi inovative, în scopul fundamentării planurilor 
şi programelor de finanţare dedicate dezvoltării regionale,
-crearea unor baze de date regionale cu cererea / oferta de 
tehnologii / soluţii brevetate / unităţi de cercetare ce activează în 
domeniu, caracteristicile principale ale ţesutului IMM regional, etc.
-elaborarea şi implementarea unor strategii şi planuri de 
comunicare regionale în scopul promovării inovării, a informaţiilor 
tehnologice, orientarea cercetării în conformitate cu cerinţele 
pieţii, valorificarea exemplelor de bună practică,   
-promovarea formării profesionale, a dialogului bazat pe 
competenţe, pentru valorificarea cunoaşterii modelelor de bună 
practică,
-încurajarea stabilirii de parteneriate regionale, naţionale şi 
internaţionale şi elaborarea de proiecte cu impact regional.

Moment de bilanţ al achiziţiilor publice eficiente energetic

În cadrul proiectului de cooperare teritorială transnaţională EFFECT, finanţat prin programul Sud-Estul Europei, în perioada 22-23 martie 

2012 a avut loc la Graz, cea de-a doua întâlnire a Grupului Tehnic Transnaţional şi a Comitetului de Coordonare a proiectului.

Discuţiile au vizat aspecte privind acţiunile desfăşurate până în prezent, situaţia actuală a proiectului, rapoartele tehnice şi financiare, 

precum şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate până la cea de-a treia întrunire a partenerilor.

Întâlnirea Grupului Tehnic Transnaţional a avut ca subiect stadiul implementării activităţilor cuprinse în pachetul de lucru coordonat de ADR 

Nord-Est ce vizează efectuarea analizei SWOT a procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic. 

Activităţile implementate deja de către consorţiul de parteneri contribuie la conturarea imaginii cadrului actual de reglementare a achiziţiilor 

publice eficiente energetic din aria programului. Concluziile cercetării vor lua forma unui Catalog transnaţional al procedurilor de achiziţii 

publice eficiente energetic, a cărui primă versiune elaborată de ADR Nord-Est a fost deja prezentată partenerilor din proiect şi care va 

furniza o perspectivă clară şi completă asupra adoptării directivelor UE în domeniul eficienţei energetice în Sud-Estul Europei.

Liliana Baicu,
Expert - Birou Regional de Informare



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a încheiat cu 
succes, la sfârşitul lunii februarie 2012, implementarea unui 
proiect demonstrativ pentru Uniunea Europeană şi anume 
Reţeaua Cradle to Cradle. 
„Cradle to Cradle” a fost definit, într-un mod foarte plastic, de 
către iniţiatorii săi – Michael Braungart şi William 
McDonough – ca fiind un concept de sustenabilitate, 
conform căruia „Deşeurile înseamnă hrană” sau „Mai puţin 
rău înseamnă mai bun”. Cu alte cuvinte, în viziunea 
acestora, se poate obţine dezvoltare durabilă prin utilizarea 
şi reciclarea materialelor în circuit închis şi renunţarea la 
dependenţa strictă de materiile prime.
Principiul Cradle to Cradle (C2C) reprezintă o abordare 
ambiţioasă a dezvoltării sustenabile. Oamenii trebuie să fie 
capabili să producă, să consume şi să trăiască în felul în 
care s-au obişnuit. Totuşi tebuie să o facă astfel încât 
consumul şi producţia să fie structurate într-un mod inovativ, 
fără ca acestea să afecteze negativ sistemul ecologic şi fără 
a epuiza resursele energetice ale planetei. Deoarece 
Europa a apreciat ca iniţiativa Provinciei Limburg din 
Olanda şi a celor 9 parteneri din Marea Britanie, Belgia, 
Italia, Franţa, Finlanda, Austria, Slovenia, Ungaria şi 
România va contribui la atingerea obiectivelor politicii de 
creştere economică şi de eco-inovare a Uniunii Europene, 
proiectul a primit finanţare FEDR prin programul 
INTERREG IV C în valoare de 1,9 mil. Euro, iar Comisia 
Europeană s-a implicat activ în derularea proiectului C2CN 
ca al 11-lea partener. 

Ce a însemnat proiectul, în mod concret, pentru 
Regiunea Nord-Est?
Proiectul a însemnat implicarea directă în activităţile 
proiectului alături de ADR Nord-Est a reprezentanţilor 
primăriilor din municipiile reşedinţă de judeţ, ai Agenţiei 
Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău, ai 
Universităţilor Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Zâne şi 
George Enescu din Iaşi, ai Institutului Naţional de Inventică 
Iaşi, ai Oficiului Teritorial pentru ÎMM Iaşi şi ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Astfel, au fost aduse în regiune cunoştinţele teoretice şi cele 
156 exemple de bună practică privind aplicarea 
conceptului Cradle to Cradle în Europa identificându-se 
totodată şi promovându-se la nivel european două bune 
practici Cradle to Cradle din Regiunea Nord-Est: 
-Proiectarea mobilierului eco-inovativ (Universitatea 
George Enescu din Iaşi) şi 
-Utilizarea sinergiilor biofotonice în designul vestimentar 
(Institutul Naţional de Inventică Iaşi),
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Proiectul „Reţeaua Cradle to Cradle” la final

De asemenea, au fost dezvoltate împreună cu actori publici 
şi privaţi locali un număr de 4 iniţiative pilot C2C, propuse 
pentru implementare în Regiunea Nord-Est prin Planul de 
Acţiune Regional, document care prezintă şi modul în care 
recomandările politice şi ghidul de gestionare al deşeurilor 
va fi prezentat decidenţilor politici şi anume: 
1.Crearea unei platforme pentru schimb de materiale, 
care permite valorificarea materialelor refolosibile cu 
reducerea costurilor de depozitare şi transport (model de 
bună practică Eastex Materials Exchange, Marea Britanie); 
2.Încurajarea utilizării materialelor tradiţionale în 
construcţiile civile (model de bună practică Cob Bale 
Round House, Marea Britanie); 
3.Crearea şi promovarea unor exemple practice de 
utilizare a energiei regenerabile pentru clădirile de 
utilitate publică (Modelul Premio Amica dell'Ambiente, 
Italia); 
4.Includerea conceptului Cradle to Cradle pentru 
dezvoltarea spaţială integrată în documentele de planificare 
urbană (model de bună practică Limburg Sustainable 
Development Plan, Olanda);
Sperăm că în perioada următoare societatea românească 
să privească cu interes sporit soluţiile propuse prin acest 
proiect, ca o alternativă viabilă de adaptare la provocările 
economice, financiare şi nu în ultimul rând climatice cu care 
ne confruntăm. Aceste iniţiative apelează la nevoia de a 
reduce costurile de producţie, costurile cu depozitarea şi 
transportul deşeurilor, costurile cu gestionarea clădirilor 
publice, etc. Proiectul oferă oportunitatea de a valorifica 
capacitatea inovativă a acestei regiuni încurajând producţia 
şi serviciile eco-eficiente.

Ovidiu Savu
Expert, Birou Cooperare Externă

 De asemenea, documentul va include şi informaţii privind practica în domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic care să evidenţieze 

abordările sustenabile existente în ţările implicate în proiect.

Catalogul constituie punctul de plecare în efectuarea analizei SWOT a cererii din procedurile de achiziţii publice eficiente energetic, analiză 

ce se va concentra asupra gradului de integrare a criteriilor privind eficienţa energetică în procedurile de achiziţii publice desfăşurate în ţările 

participante în proiect pentru a evidenţia principalele puncte forte şi oportunităţile ce pot fi incluse şi respectiv exploatate ca elemente cheie în 

toate procedurile de achiziţii publice din ţările implicate.

Proiectul include de asemenea şi o analiză a ofertei din cadrul procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic, programată să se 

desfăşoare în lunile mai-iunie 2012 şi care va viza identificarea barierelor întâmpinate de furnizorii de produse şi servicii eficiente energetic în 

funcţie de sectorul economic în care activează. 

Concluziile şi recomandările cercetărilor întreprinse în cadrul acestui pachet de lucru coordonat de ADR Nord-Est vor fi prezentate în luna 

septembrie 2012 în cadrul unui atelier de lucru transnaţional la care vor participa toţi partenerii implicaţi în proiect precum şi reprezentanţi 

relevanţi pentru domeniul achiziţiilor publice din structurile Comisiei Europene de la nivelul DG Mediu, DG Piaţa Internă, DG Întreprinderi. 

Discuţiile se vor concentra pe posibilitatea şi modalitatea de integrare a recomandărilor parteneriatului EFFECT în politicile privind achiziţiile 

publice eficiente energetic pentru perioada viitoare de programare.

Ramona Tanasă, Expert, Birou Cooperare Externă



 Parcul turistic Lough Key -  
un exemplu de succes în turismul irlandez

Exemple de bună practică

Cuprinzând aproximativ 350 de hectare de pădure, un lac şi câteva 
insule, Lough Key este unul dintre parcurile cele mai mari şi pitoreşti 
din Irlanda. Priveliştea spectaculoasă, fauna sălbatică, clădirile 
istorice şi insulele au atras şi încă atrag mulţi vizitatori. În zona s-au 
găsit ruine datând din Neolitic şi din Epoca Bronzului, din perioada 
Cromwelliană a secolului XVII sau din 1957, când reşedinţa familiei 
regale a fost distrusă de flăcări. Administrarea zonei a fost preluată la 
sfârşitul anilor 1950 de către statul Irlandez.
Dezvoltarea majoră a obiectivului turistic a devenit posibilă datorită 
accesării fondurilor europene, înlesnind adaptarea atracţiillor turistice 
unice la nevoile vizitatorilor secolului XXI, prin intermediul noului 
centru de activităţi interactive şi de petrecere a timpului liber.
Ideea înfrumuseţării parcului forestier Lough Key s-a născut la nivel 
local şi a culminat cu colaborarea dintre Consiliului Pădurilor Coillte 
Teoranta şi a Consiliului Judeţean Roscommon. Proiectul dezvolta 
amenajări inovative de-a lungul lacului.
După 300 de metri de mers pe jos, vizitatorii pot fi introduşi în istoria, 
flora şi fauna zonei, dintr-o perspectivă minunată. În contrast cu 
această panoramă se afla tunelele subterane care duceau în pivniţe, 
în trecut folosite de servitori.
Copiii se pot bucura de aventură şi jocuri în regatul cu turnuri, 
alunecuşuri, căţărări, ocolişuri şi balansoare. De asemenea, adulţii 
sunt provocaţi să îşi testeze ingeniozitatea şi spiritul de echipă în 
cadrul unor puzzel-uri fără instrucţiuni.
Experienţa din Lough Key permite vizitatorilor să descopere şi să se 
bucure de istorie, ecologie şi natură. Totalitatea activităţilor oferite din 
anul 2007, de când s-a deschis în mod oficial parcul, au făcut din 
parcul forestier Lough Key o atracţie turistică importantă.

Noile facilităţi au fost proiectate în aşa fel încât să minimalizeze 
orice impact negativ, atât vizual cât şi de mediu. Întreaga structură 
se contopeşte cu pădurea şi este deschisă pentru toată lumea.
Valoarea proiectului: 10 milioane euro din care contribuţia UE 6,3 
milioane euro.
Sursă articol: www.fonduri-structurale.ro, www.loughkey.ie. 

Cãtãlin Amarinei,
Expert, Biroul Regional de Informare

În cadrul celei de a treia întâlniri pentru proiectul 
RECULTIVATUR - Elaborarea unui instrument pentru includerea 
valorilor cultural-religioase în procesul de dezvoltare şi planificare al 
centrelor urbane şi comunităţilor rurale învecinate, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de partener a propus ca 
exemple de bune practici, trei proiecte europene din Regiunea Nord-
Est şi anume:

1.  EST – Drumuri Spirituale Europene – proiect din cadrul 
Programului Comunitar INTERREG III B (2000 – 2006) CADSES

2. Reabilitarea şi Dezvoltarea Turistică a Ansamblului 
Monument Istoric Mănăstirea Golia – finanţat prin Programul Phare 
2004-2006, Proiecte de infrastructură regională.

3. Proiect Cooperare Transfrontalieră: Itinerarii Cultural 
Religioase: Vaslui- Hancesti-Leova – finanţat prin Programul Phare 
CBC România - Moldova 2004
Aceste proiecte au în comun utilizarea patrimoniului cultural-religios 
cu scopul de a revitaliza turismul în acest sector.
În cadrul proiectului RECULTIVATUR se va alege un exemplu de bună 
practică dintre proiectele propuse de parteneriat, iar acesta va fi 
promovat la nivel internaţional şi va constitui baza creării manualului 
de turism religios ce constituie rezultatul final al proiectului.
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