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Anul 2007 a fost un an al pregătirilor temeinice, pentru că punerea la punct a unui sistem coerent, care să 

funcţioneze eficient pe întreaga durată de programare (2007-2013) necesită un efort susţinut din partea tuturor 

factorilor implicaţi în gestionarea acestor fonduri. 

Procesul de primire a cererilor de finanţare a debutat la sfârşitul anului 2007, când au fost înregistrate primele 

proiecte, iar până la sfârşitul anului 2012 numărul cererilor depuse a depăşit valoarea de 1.196. Aceste proiecte 

solicită fonduri Regio duble sumei de 658,7 milioane Euro, disponibilă Regiunii Nord - Est.
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Regiunea Nord - Est la 5 ani 
de la depunerea primelor proiecte pe REGIO!
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Editorial  

Editorial

Începând cu decembrie 2008, când s-au semnat primele 
contracte de finanţare din regiune, ne-am concentrat eforturile 
pe contractarea fondurilor disponibile prin Regio, ajungând în 
decembrie 2012 la 440 de contracte în implementare. 

După 5 ani de la depunerea primelor cereri de finanţare, 
amprenta Regio este din ce în ce mai vizibilă în Regiunea 
Nord-Est. Cele 197 de investiţii deja finalizate au valorificat 
peste 126 milioane Euro asistenţă financiară Regio pentru 
modernizarea şi dotarea ambulatoriilor din cadrul spitalelor, a 
şcolilor sau a centrelor sociale, reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere, dezvoltarea structurilor turistice (cazare 
şi agrement) dar şi pentru dezvoltarea activităţii 
microîntreprinderilor din regiune.

Finanţarea pentru sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
potenţiali poli de creştere s-a dovedit o oportunitate reală de 
dezvoltare pentru: oraşe poli de creştere (Municipiul Iaşi), 
oraşe poli de dezvoltare urbană (Municipiile Bacău şi 
Suceava) şi centre urbane (Piatra Neamţ, Oneşti, Negreşti, 
Câmpulung Moldovenesc, Moineşti, Vaslui, Flămânzi, 
Botoşani, Paşcani, Roman, Huşi, Buhuşi, Dorohoi şi Gura 
Humorului). Finanţarea a fost acordată în baza unor Planuri 
Integrate de Dezvoltare Urbană ce vizează următoarele tipuri 
de investiţii: reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea 
mediului de afaceri şi reabilitarea infrastructurii sociale.

Pentru reabilitarea infrastructurii de transport a fost alocată 
suma de 140,23 milioane Euro pentru care au fost semnate 27 
de contracte în valoare de peste 160 milioane Euro. Cele 17 
investiţii finalizate au utilizat peste 66 milioane Euro finanţare 
nerambursabilă pentru reabilitarea şi modernizarea a 310 km 
de drumuri judeţene şi 38 km de străzi urbane.

8 investiţii ale autorităţilor publice locale din Regiunea Nord-
Est vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
de asistenţă medicală prin reabilitarea a 2 spitale judeţene: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani şi Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, dar şi modernizarea a 6 
ambulatorii integrate. 4 dintre aceste proiecte au fost finalizate, 
iar pacienţii beneficiază deja de servicii de sănătate la 
standarde europene în cadrul ambulatoriilor integrate ale 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Spitalului de 
Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani, Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi şi Spitalului Municipal 
Rădăuţi. 

Regio a alocat peste 15 milioane Euro pentru 31 de investiţii ce 
vizează modernizarea de centre sociale multifuncţionale sau 
rezidenţiale dintre care 16 centre sociale şi 2 unităţi de 
asistenţă medico-socială îşi aşteaptă beneficiarii. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 
constituită la nivelul Regiunii Nord - Est a implementat două 
proiecte care vizează investiţii în achiziţionarea de 
echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea bazei 
operaţionale regionale din Iaşi ce va înlesni intervenţii 
integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru 
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente. 

Cel mai accesat domeniu de intervenţie din Regio la nivelul 
Regiunii Nord - Est a fost cel care vizează modernizarea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă. 105 
proiecte au solicitat finanţare, iar 16 dintre acestea transpun în 
rezultate practice alocarea financiară regională de 46,5 milioane 
Euro. Investiţiile vizează reabilitarea a 10 unități școlare din 
învăţământul obligatoriu, 4 centre şcolare pentru copii cu nevoi 
speciale, crearea unui campus şcolar preuniversitar în 
localitatea Truşeşti, Botoşani, dar şi modernizarea celui mai 
mare campus universitar din regiune - Complexul „Tudor 
Vladimirescu” din Iaşi. 

9 proiecte, iniţiate în special de întreprinzători din mediul privat 
beneficiază de finanţare prin REGIO pentru dezvoltarea de 
structuri de sprijinire a afacerilor, iar două dintre investiţii au 
fost finalizate cu succes. Astfel, Centrul Ideo şi Centrul Axa, 
ambele din Iaşi, pun la dispoziţia firmelor găzduite spaţii de 
birouri, săli de conferinţă, săli de training, spaţii pentru 
desfăşurarea întâlnirilor de afaceri precum şi accesul la servicii 
de consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor.
Microîntreprinderile din Regiunea Nord-Est beneficiază de 
peste 16 milioane Euro pentru derularea a 239 de proiecte ce 
vizează dezvoltarea şi dotarea spaţiilor de producţie sau 
prestare servicii. 131 de microîntreprinderi din domeniile 
producţie, întreţinere auto, servicii tipografice, centre de 
înfrumuseţare, IT şi servicii medicale, au finalizat deja 
proiectele. Regio a pus la dispoziţie o alocare financiară în 
valoare de 48,15 milioane Euro pentru investiţiile care au ca 
obiectiv conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea şi 
protejarea monumentelor istorice. 12 astfel de proiecte sunt 
finanţate 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. 

Cele 24 de proiecte contractate pentru îmbunătăţirea serviciilor 
de cazare şi de diversificare a posibilităţilor de agrement 
utilizează aproximativ 57 milioane Euro din fonduri Regio. Au 
fost finalizate 8 investiții modernizarea a 7 structuri de cazare 
din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava şi a fost 
amenajata structura de agrement din cadrul Parcului Montan 
de Iarnă Dealu Negru din Vatra Dornei.

Agenţia, în calitatea sa de Organism Intermediar a depus în cei 
peste 5 ani de implementare eforturi susţinute pentru a crea 
condiţiile unei implementări eficiente şi pentru a asigura un nivel 
ridicat de absorbţie a fondurilor disponibile prin Regio. 
Beneficiarii recunosc astăzi că nu ar fi avut aceleaşi rezultate 
fără etapele premergătoare de informare, pregătire proiecte, 
evaluare şi contractare, riguros desfăşurate de ADR Nord-Est. 
Cei mai mulţi dintre ei au înţeles mesajele transmise şi au 
acordat o mai mare importanţă aspectelor considerate definitorii 
pentru obţinerea unor rezultate pozitive: pregătirea resurselor 
umane, corectitudinea desfăşurării procedurilor de achiziţii, 
întocmirea documentelor solicitate de procedurile programului 
şi efectuarea cheltuielilor în mod corect, dar şi colaborarea 
permanentă cu ADR Nord-Est ca Organism Intermediar.

Cristina Ferman
Şef Birou, Biroul Regional de Informare
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În data de 6 noiembrie 2012, Autoritatea de Management a 
Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Regio) din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
organizat, la Bucureşti (Hotel Rin Central), Conferinţa de 
prezentare a Raportului Anual de Implementare a 
programului.

Participanţii la eveniment au fost reprezentanţi ai Guvernului, 
ai Autorităţilor de Management, ai autorităţilor publice 
regionale şi locale, beneficiari Regio, precum şi reprezentanţi 
ai mass-media. Simultan cu desfăşurarea conferinţei, a fost 
organizată o expoziţie de prezentare a materialelor de 
informare şi promovare a Programului Operaţional Regional, 
realizate atât de Autoritatea de Management, cât şi de 
Organismele Intermediare regionale. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a participat cu 
materiale de promovare Regio şi materiale tipărite în cadrul 
proiectelor cu finanţare europeană derulate de ADR Nord-Est.

Agenda conferinţei a inclus prezentări referitoare la stadiul 
actual de implementare Regio, dificultăţi întâmpinate în 
gestionarea proiectelor şi exemple de bune practici, cum ar fi:

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova – beneficiar Consiliul Judeţean Dolj;

- Centru multifuncţional de dezvoltare a afacerilor în Comuna 
Bolintin Deal, Jud. Giurgiu – beneficiar SC Camion Logistic 
SRL;
- Dezvoltarea şi modernizarea societăţii SC After Hours Shop 
SRL, prin achiziţionarea de echipamente tehnologice – 
beneficiar SC After Hours Shop SRL;
- Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, jud. Buzău 
– beneficiar Primăria Râmnicu Sărat.

Raportul Anual de Implementare REGIO

Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare



Odată cu desemnarea prin HG 998/2008 şi 1513/2008 a 
municipiului Iaşi ca pol de creştere pentru Regiunea Nord-
Est, în care se realizează cu prioritate investiţii din 
programele cu finanţare europeană şi naţională, s-a creat 
oportunitatea atragerii unor resurse importante pentru 
dezvoltarea infrastructurii oraşului şi a Zonei Metropolitane. 

Elaborat într-o strânsă colaborare între colectivul Primăriei 
Iaşi şi cel al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană” Iaşi (ADI ZMI) şi beneficiind de aportul 
susţinut al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
prin intermediul Compartimentului Coordonator Pol de 
Creştere Iaşi, Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de 
Creştere Iaşi (PIDPC) a fost atent monitorizat în vederea 
actualizării permanente a informaţiilor referitoare la evoluţia 
proiectelor componente. 

În acest context, în data de 09 februarie 2012, a fost emisă 
Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 24 privind reavizarea 
Listei proiectelor prioritare ale Polului de Creştere Iaşi, 
bugetul total al PIDPC fiind de 5.428.161.451,04 Lei. Lista 
suport a PIDPC Iaşi conţine 85 de proiecte, din care 36 sunt
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proiecte care vizează mai multe axe prioritare din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. 
Dintre proiectele amintite mai sus, 19 au fost introduse pe 
lista principală de finanţare, care include cele mai importante 
proiecte ce trebuie finanţate cu prioritate. Dintre acestea, 3 
au fost deja finalizate, 14 sunt în diverse stadii de 
implementare, iar alte 2 proiecte sunt în etapa de 
precontractare. Celelalte 17 proiecte sunt pe o listă de 
rezervă, acestea urmând a fi promovate spre finanţare în 
condiţiile în care proiectele în implementare înregistrează 
economii sau se înregistrează suplimentări ale liniilor de 
finanţare în cadrul Axei 1 POR - Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 - Poli de Dezvoltare Urbană, subdomeniul 
Poli de Creştere. 

Raportat la valoarea totală a proiectelor din PIDPC, bugetele 
însumate ale proiectelor Regio reprezintă un procent de 
28,26%, totalul net fiind de 1.534.452.985,72 Lei. Se poate 
observa cu uşurinţă că o sursă foarte importantă de finanţare 
a PIDPC o reprezintă Programul Operaţional Regional 2007 
– 2013, materializată în principal prin intermediul alocării 
financiare de 111,25 mil. Euro pentru Polul de creştere Iaşi 
(Fig. 1)

Polul de Creştere Iaşi - 
Stadiul lucrărilor finanţate prin POR Axa 1

Fig. 1 - Finan area Regio raportată la total valoare PIDPCţ
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Construirea pasajului subteran va creşte gradul de siguranţă 

în trafic, urmare directă a diminuării efectelor congestionării 

circulaţiei într-un punct cheie al oraşului. În prezent, procesul 

de turnare a pereţilor mulaţi ai pasajului se apropie de 

finalizare, în timp ce s-au demarat deja excavările la intrarea 

în pasaj din strada Păcurari, în imediata apropiere a Bibliotecii 

Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”. Varianta subterană 

adoptată pentru fluidizarea traficului asigură un flux de 

circulaţie continuu pe relaţia str. Păcurari – Bd. 

Independenţei, în special la orele de vârf, şi pune totodată în 

valoare sediului Bibliotecii, una din clădirile simbol ale 

oraşului. Pe ansamblu, proiectul înregistrează un stadiu de 

execuţie de cca. 48%, fiind finalizate până în prezent 

reabilitările la şoseaua Păcurari şi, parţial, la strada Păcurari, 

intervenţiile la bulevardul Independentei şi strada Elena 

Doamna fiind executate parţial.

Nu în ultimul rând se înregistrează progrese semnificative şi în 

implementarea altor proiecte finanţate prin Axa 1 Regio. În 

cadrul proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj 

"Octav Băncilă" lucrările la pasajul suprateran au înaintat în 

mod semnificativ, în prezent fiind realizate în proporţie de 

20%, accentul punându-se pe realizarea stâlpilor de susţinere 

a structurii. “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea 

Căminului de pensionari Sf. Parascheva Iaşi“, “Sistem de 

management de trafic în Municipiul Iaşi“, “Creşterea 

accesibilităţii spre zona centrală economică şi 

comercială a Polului de Creștere Iaşi”, “Dezvoltare şi 

reabilitare arteră funcţională Sud - Municipiul Iaşi“ şi 

“Centrul Tehnologic Regional Iaşi” sunt celelalte proiecte 

în cadrul cărora au fost deja demarcate lucrările de execuţie 

sau în care procedurile de licitaţie se află în stadiu avansat de 

finalizare. 

Adrian Medeleanu

Consilier, Compartimentul Coordonator Pol de Creştere Iaşi

Fără îndoială, investiţiile realizate în cadrul PIDPC Iaşi, mai 

ales cele de infrastructură, vor schimba imaginea oraşului şi 

implicit a zonei de dezvoltare al cărui centru îl reprezintă.

Anul 2011 a reprezentat demararea lucrărilor la principalele 

proiecte de infrastructură din oraş. Începând cu proiectul 

“Zona de agrement Ciric - Etapa 1”, care are în vedere 

reabilitarea zonei de agrement din imediata vecinătate a 

oraşului, procesul de modernizare a continuat cu alte proiecte 

de importanţă majoră: “Dezvoltare reţea rutieră în zona 

culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi”, “Axa de 

dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav Băncilă", 

“Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul 

Iaşi” şi “Centrul Tehnologic Regional”.

Cum era de aşteptat, cel mai avansat proiect este “Zona de 

agrement Ciric - Etapa 1”, a cărui stadiu fizic de realizare 

este de cca 85%. În ultima perioadă au fost derulate lucrări de 

montare şi punere în funcţiune a instalaţiei telegondolei şi la 

amenajarea unor terenuri de sport.

Lucrările cuprinse în proiectul “Dezvoltare reţea rutieră în 

zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” sunt 

executate într-un procent de cca 74%, reabilitarea 

bulevardului Carol I, a străzilor Palat, Gavril Muzicescu, Pogor 

şi Sărăriei şi ale Aleii Sadoveanu fiind finalizate sau aproape 

de finalizare. Au fost demarate şi lucrările pe strada Lascăr 

Catargi precum şi pe alte străzi adiacente bulevardului Carol I. 

În egală măsură, lucrările de transformare a bulevardului 

Ştefan cel Mare şi Sfânt în zone pietonale au avansat 

semnificativ. Un alt obiectiv important în demersurile de 

modernizare a oraşului îl reprezintă pasajul subteran Mihai 

Eminescu care se realizează în cadrul proiectului 

“Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în  Municipiul Iaşi”. 

Pe categorii de proiecte, în func ie de stadiul de evolu ie al acestora, 
raportată la valoarea totală a finan ării Regio, situa ia se prezintă ca în figura 2. 

ţ ţ
ţ ţ

Fig. 2 - PIDPC IA I - Finan area Regio pe categorii de proiecteŞ ţ



Curtea Domnească din Piatra Neamţ, emblemă istorică şi 
culturală a oraşului, a fost restaurată printr-un proiect în 
valoare totală de aproximativ 29,4 mil Lei, din care 24 mil Lei 
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. 
Iniţiat de Municipiul Piatra Neamţ şi demarat în primăvara 
anului 2010, proiectul “Restaurare şi punere în valoare zona 
istorică şi culturală Curtea Domnească din Piatra Neamţ - prin 
reabilitarea, dotarea şi punerea în valoare a siturilor şi 
clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de 
Artă, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotniţă, Ruinele beciului şi 
Ruinele Zidului de incintă ale Curţii Domneşti şi muzeul 
aferent”, îşi propune includerea acestui ansamblu în circuitul 
turistic şi promovarea lui în scopul atragerii turiştilor, 
contribuind astfel la creşterea gradului de atractivitate a 
municipiului Piatra Neamţ şi a Regiunii Nord-Est. 

Clădirile de patrimoniu supuse restaurării prin acest proiect, 
de o incontestabilă valoare istorică şi arhitecturală, sunt: 
Muzeul de Etnografie şi Muzeul de Artă, datate din 1931, 
Teatrul Tineretului, datând din 1935, Turnul Clopotniţă – 
monument istoric de grupa A, datând din 1499, Ruinele 
beciului, Ruinele zidului de incintă ale Curţii Domneşti şi 
Muzeul aferent.
Principalele lucrări asupra muzeelor au vizat consolidarea 
zidăriei, refacerea şi înlocuirea învelitorilor, curăţarea şi 
restaurarea faţadelor, refinisarea interioarelor, înlocuirea 
pardoselilor, repararea treptelor de acces, înlocuirea 
instalaţiilor electrice, a instalaţiilor sanitare, introducerea 
instalaţiilor de aer condiţionat, suplimentarea iluminatului cu 
elemente de iluminat muzeal şi introducerea instalaţiilor de 
securitate pentru exponate. 

Teatrul Tineretului a beneficiat prin proiect de lucrări de 
restaurare a faţadelor, tâmplăriei, a zonelor de acces, 
refacerea tencuielilor exterioare, curăţarea şi completarea 
motivelor decorative din piatră, ipsos sau ceramică şi 
refinisarea lor cu materiale originale în stilul epocii de 
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Incursiune în istorie: 
Curtea Domnească din Piatra Neamţ, restaurată 
prin REGIO, îşi aşteaptă vizitatorii

construcţie şi al arhitectului, înlocuirea mobilierului, 
înlocuirea instalaţiilor sanitare şi electrice, introducerea 
aerului condiţionat pentru sală şi foyere, dar şi crearea de 
spaţii pentru decoruri şi cabinele actorilor, precum şi 
reutilarea teatrului cu o instalaţie nouă de sunet şi lumini. 
Pentru punerea în valoare a Turnului Clopotniţă al lui 
Ştefan cel Mare, lucrările constau în realizarea unei noi 
acoperiri a muzeului, prin desfacerea planşeului existent care 
nu mai prezenta siguranţă şi protecţie la intemperii, reparaţii 
şi consolidări ale zidurilor originale, refacerea pardoselii 
spaţiului muzeal, instalarea unui nou sistem de iluminat 
muzeal, introducerea instalaţiei de apă, canalizare, aer 
condiţionat, transformarea încăperilor neutilizate în camere 
de expunere a obiectelor de artă medievală, instalarea unui 
sistem electronic antifurt precum şi a unui sistem informatic 
pentru ghidul turistic.
Pe lângă lucrările de reabilitare a monumentelor, impuse de 
starea de degradare a acestora, proiectul a atins şi obiective 
pragmatice, de funcţionalitate, precum câştigarea unui spaţiu 
muzeal de 80 mp pentru Muzeul de Artă prin redarea 
mansardei ca spaţiu util şi creşterea capacităţii Teatrului 
Tineretului la 500 de locuri. Lucrările sunt întregite şi puse în 
valoare de sisteme de iluminat interior şi exterior pentru întreg 
ansamblul, amenajarea de spaţii verzi, instalarea 
elementelor de mobilier urban, extinderea unor activităţi 
muzeale prin realizarea de lapidarii în aer liber şi amenajarea 
cu marcaje a unui traseu turistic şi cultural complex.
Printr-o finanţare complementară - parte a Planului Integrat 
de Dezvoltare Urbană a oraşului, zona va fi pusă în valoare 
prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulaţiei pietonale 
şi carosabile, un pasaj auto subteran şi parcaje subterane, de 
care vor beneficia atât locuitorii municipiului Piatra Neamţ, 
dar mai ales, consumatorii de servicii turistice din ţară şi 
străinătate care vizitează oraşul, în căutarea farmecului 
"Perlei Moldovei" de altă dată. 

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare
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Sesiuni de informare Regio dedicate investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013 a organizat în perioada 18 – 19 decembrie 2012 o serie de sesiuni de informare dedicate Domeniului Major de 
Intervenţie 1.2 “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” care au avut loc în Sala de conferinţe a Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord - Est, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamţ.

Aceste evenimente au constituit prilejul oportun pentru reprezentanţii ADR Nord –Est şi a celor 6 municipii reşedinţă de judeţ din Regiunea 
Nord – Est: Bacău, Botoşani, Iaşi, Piatra Neamţ, Suceava şi Vaslui de a dezbate aspecte relevante pentru întocmirea dosarului cererii de 
finanţare, repere privind procesul de evaluare şi selecţie, inclusiv ultimele modificări intervenite asupra documentaţiilor de accesare a 
finanţării destinate creşterii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe disponibilă prin Regio.

Cererile de finanţare aferente Domeniului Major de Intervenţie 1.2 “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” se 
pot depune la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, începând cu data de 03 decembrie 2012. Alocarea financiară 
nerambursabilă disponibilă celor 6 municipii reşedinţă de judeţ din Regiunea Nord – Est pentru proiectele ce vizează investiţiile în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe este de 22,80 milioane Euro. 

Marile companii din Regiunea Nord–Est - actori importanţi în procesul de 
planificare 

În perspectiva viitoarei perioade de programare 2014 - 2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est a demarat procesul de 
consultare regională cu reprezentanţii mediului de afaceri din Regiunea Nord – Est  în vederea identificării nevoilor dar şi a oportunităţilor de 
dezvoltare la nivel local şi regional. În acest sens, în perioada noiembrie – decembrie 2012 au avut loc 6 întâlniri bilaterale cu societăţi 
comerciale reprezentative pentru mediul economic regional pe parcursul cărora au fost conturate propuneri şi opinii privind nevoile de 
dezvoltare viitoare ale regiunii: S.C. Arcelor Mittal Tubular Products S.A. Roman, S.C. Aerostar S.A. Bacău, S.C. Agricola Internaţional S.A. 
Bacău, S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, S.C. Apavital S.A. Iaşi, S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. Iaşi. Anul viitor, seria de consultări va continua 
cu reprezentanţii mediului privat ce activează în diverse sectoare principale de activitate, în vederea definitivării direcţiilor strategice ce 
fundamentează componenta dedicată dezvoltării mediului de afaceri din cadrul Planului de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 - 2020. “

Măsuri pentru reluarea plăţilor din fonduri europene

Guvernul a aprobat în data de 27 noiembrie 2012, hotărârea care creează premisele pentru reluarea plăţilor externe din fondurile europene 
alocate României prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Actul normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, se referă la trei dintre axele prioritare ale Regio, dar are efecte pentru întregul program.
Hotărârea de guvern prevede metodologia de calcul a sumelor ce reprezintă corecţiile financiare solicitate de Comisia Europeană pentru 
Axele Prioritare 1, 3 şi 5. Este vorba de corecţii financiare forfetare în cuantum de 10%, ce vor fi aplicate pentru acele proceduri de achiziţii 
publice organizate în cadrul celor trei axe, demarate anterior datei de 1 octombrie 2011. În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a 
hotărârii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va informa serviciile Comisiei Europene cu privire la acest lucru.

Adoptarea hotărârii are două consecinţe importante:
-deblocarea plăţilor în relaţia cu CE: MDRT va transmite Comisiei, până la sfârşitul anului 2012, aplicaţii de plată pentru Axa 2 în valoare de 
circa 100 de milioane de Euro;
-se creează premisele pentru ca sumele rezultate din aplicarea corecţiilor să fie realocate, prin utilizarea lor pentru alte operaţiuni din cadrul 
Regio. 

Neadoptarea actului normativ ar fi condus la reducerea sumelor alocate României prin Regio şi la pierderea definitivă a sumelor respective, 
România nemaiputând să le utilizeze pentru alte proiecte. Transmiterea la Comisia Europeană a următoarelor aplicaţii de plată, aferente 
inclusiv axelor pentru care s-au aplicat corecţii forfetare, va putea fi făcută după elaborarea şi transmiterea la CE, de către Autoritatea de 
Audit, până la sfârşitul anului 2012, a Raportului Anual de Control, urmată de aprobarea lui la nivelul CE. 

Regio ar putea finanţa în 2013 investiţii în creşterea eficienţei energetice pentru 
spitale publice

Proiectele care vizează creşterea eficienţei energetice a spitalelor judeţene şi municipale ar putea primi finanţare, începând din primăvara 
anului viitor, prin Regio. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, reunit în perioada 
23-24 octombrie 2012 la Oradea.

Obiectivul avut în vedere este de a reduce cheltuielile de funcţionare ale spitalelor publice, dar şi de a spori calitatea serviciilor în aceste 
instituţii. Finanţările ar putea fi acordate după principiul primul venit–primul servit, adică în ordinea depunerii dosarelor de proiect. 
Operaţiunea ar putea finanţa lucrări de anvelopare a clădirii, înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea ventilaţiei, a sistemelor de energie 
electrică şi termică. 

Primele demersuri pentru acest nou tip de finanţare au fost făcute în luna septembrie, următoarea rundă de negocieri între MDRT şi Comisia 
Europeană fiind programată pentru sfârşitul lunii noiembrie. În acest scop, MDRT beneficiază de asistenţă din partea JASPERS - Banca 
Europeană de Investiţii pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor.

Surse de finanţare8

Ştiri Regio 
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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 84,61111,25 149%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

16 proiecte 35,0344,50 135%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 110,5666,75 168%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 158,88140,23 248%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 30,6227,76 152%

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

76 proiecte 15,0615,92 221%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 13,8415,92 142%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

44,41105 proiecte45,57 297%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

51 proiecte 18,5442,56 425%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 33,636,52 253%

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

44,1927 proiecte48,15 160%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 

56,9139 proiecte63,57 123%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.196 proiecte 646,25205%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

8 proiecte

11 proiecte

49 proiecte

28 proiecte

9 proiecte

33 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

9 proiecte

239 proiecte

12 proiecte

24 proiecte

440 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 14 decembrie 2012 

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010
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Simplificarea 
politicii de coeziune 

pentru perioada 2014-2020
Întrucât simplificarea a fost una din cele mai populare cerinţe 
referitoare la noua politică de coeziune pentru perioada 2014-2020, 
Comisia Europeană a făcut propuneri specifice pentru a obţine o 
simplificare sporită în politica de coeziune.

Valoarea simplificării
Obiectivul principal al propunerilor de simplificare este asigurarea 
aplicării fără probleme a politicii şi a utilizării eficiente a resurselor 
administrative la nivel regional, naţional şi al Uniunii Europene.
Este clar că regulile simplificate vor reduce timpul şi costurile 
necesare atingerii obiectivelor şi vor permite concentrarea pe 
rezultate. Un beneficiu suplimentar va fi reducerea erorilor şi sporirea 
asigurării oferite de sistemele naţionale de aplicare.
Comisia urmăreşte realizarea simplificării prin diferite metode, 
precum armonizarea normelor privind mai multe fonduri din Cadrul 
Strategic Comun, creşterea flexibilităţii şi a proporţionalităţii, 
clarificarea normelor în vederea îmbunătăţirii securităţii juridice şi 
digitalizarea documentelor şi proceselor.

Provocări
Aplicarea efectivă a acestor măsuri se va baza pe eforturile a 
numeroase autorităţi, organizaţii şi companii de pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene. În acest caz, provocarea constă în identificarea 
punctelor comune adecvate şi combinarea acestora în vederea 
simplificării gestionării politicii de coeziune.
Experienţa a arătat însă că uneori se produc erori, generate de 
aplicarea în noua perioadă de programare a unor norme 
neactualizate din perioade anterioare de programare. Din acest 
motiv, multe părţi interesate s-au exprimat împotriva unei revizuiri 
radicale a normelor, iar Comisia încearcă să propună exclusiv 
modificări care să poată pune în practică simplificarea.

Aplicare
Statele membre şi toate autorităţile implicate au un rol cheie în a se 
asigura că toţi beneficiarii profită de aceste simplificări.
O reducere a sarcinii administrative la care sunt supuşi beneficiarii 
reprezintă principalul scop din spatele propunerilor Comisiei. Unele 
elemente ale simplificării reduc efortul administrativ la toate nivelurile, 
iar altele sunt ţintite către administraţiile naţionale şi regionale. În 
unele cazuri, administraţia publică trebuie să facă investiţii în noi 
sisteme de informaţii, proceduri şi formare pentru a asigura 
simplificarea pentru beneficiari.

Simplificarea este o responsabilitate comună
Comisia şi-a evaluat propunerile şi rezultatele arată că există un 
potenţial pentru reducerea considerabilă a sarcinii administrative la 
care sunt supuşi beneficiarii, care are în cea mai mare parte legătură 
cu trecerea semnificativă de la gestionarea bazată pe documente 
scrise la e-Guvernare. 
Normele mai simple şi mai armonizate, precum şi termenele mai 
scurte pentru păstrarea documentelor pot avea, de asemenea, un 
efect notabil asupra sarcinii generale la care sunt supuşi beneficiarii.
Modificările legislative de la nivelul UE trebuie să fie suplimentate de 
eforturi la nivel naţional şi regional pentru a reduce complexitatea 
pentru beneficiari. Prin urmare, se propune ca fiecare stat membru să 
îşi asume angajamentul pentru atingerea unor ţinte clare în această 
privinţă.

Atingerea potenţialului
Se estimează că, printr-un efort comun la nivel comunitar, naţional şi 
regional, va fi posibilă reducerea cu 25 % a sarcinii generale la care 
sunt supuşi beneficiarii la nivelul UE comparativ cu perioada 2007-
2013.
Prin parteneriat, părţile interesate pot contribui, asigurându-se că se 
acordă o atenţie adecvată simplificării în cadrul elaborării şi punerii în 
aplicare a programelor operaţionale.

Autorităţile de management, autorităţile de certificare şi autorităţile de 
audit pot contribui la asigurarea faptului că legislaţia şi normele în 
vigoare la nivel naţional beneficiază pe deplin de elementele 
simplificării şi acţionează în vederea prevenirii complicării excesive a 
normelor la nivel naţional/regional.
Pe lângă introducerea noilor metode în sistem, se estimează că 
promovarea noilor practici, schimbul de cunoştinţe cu alte state 
membre şi formarea personalului vor avea un impact pozitiv asupra 
simplificării.

Principalele propuneri ale Comisiei urmăresc:
1. Armonizarea normelor cu alte fonduri din Cadrul Strategic Comun 
(CSC) 
2. Mai multă flexibilitate în organizarea programelor şi sistemelor
3. Proporţionalitate sporită
4. Securitate juridică prin norme mai clare
5. Realizarea mai eficientă a obiectivelor şi facilitarea raportării
6. Reducerea sarcinii administrative la care sunt supuşi beneficiarii
7. O evoluţie către gestionarea bazată pe rezultate: Planul de acţiune 
comun
8. e-Coeziune
9. Simplificarea Cooperării Teritoriale Europene
10. Simplificarea Fondului Social European

Principalele aspecte ale propunerilor vor genera:
A. Aceleaşi reguli pentru toate fondurile CSC
În perioada 2007-2013, există situaţii în care se aplică norme diferite 
în materie de eligibilitate în cazul fondurilor CSC pentru tipuri similare 
de proiecte, determinând beneficiarii care aplică şi primesc finanţare 
din diferite surse să se familiarizeze cu mai multe seturi de norme şi 
apărând astfel riscul producerii greşelilor cu consecinţe de ordin 
financiar pentru aceştia. 
Propunerile pentru perioada 2014-2020 stabilesc norme comune în 
materie de eligibilitate pentru fondurile CSC în vederea reducerii 
acestei complexităţi. Totuşi, normele de la nivelul UE ar trebui să fie 
suplimentate de norme naţionale, care să adere la acelaşi principiu.
B. Noi opţiuni pentru programele multi-fond
În perioada 2014-2020, statele membre vor putea alege să elaboreze 
şi să pună în aplicare fie programe de finanţare de tip mono-fond, fie 
programe polivalente de finanţare, combinând FEDR, FSE şi FC în 
conformitate cu practicile lor naţionale. În cazul autorităţilor naţionale, 
instituirea unor comitete comune de monitorizare şi a unor sisteme 
comune de monitorizare şi de raportare poate genera economii de 
costuri. De asemenea, planificarea comună va facilita o abordare 
integrată privind realizarea obiectivelor politicii de coeziune.
C. Audit limitat pentru proiecte mici
Modificările aferente perioadei 2014-2020, operaţiunile pentru care 
totalul cheltuielilor eligibile nu depăşeşte 100.000 de Euro nu vor fi în 
mod normal supuse decât unei singure auditări efectuate de către 
autoritatea de audit, alături de Comisie pe întreaga lor durată.
Aceasta va elimina posibilitatea ca beneficiarii unor proiecte mai mici 
să se confrunte cu auditări multiple, care să le distragă atenţia de la 
activităţile principale ale proiectului.
D. Noi reguli privind generarea de venituri
Propunerea pentru perioada 2014-2020 stabileşte o abordare mai 
proporţională a proiectelor generatoare de venituri şi simplifică 
gestionarea acestora. Astfel se prevede ca ratele forfetare să 
determine costurile care pot fi suportate din fondurile aferente tipului 
de proiect. Statele membre pot decide dacă doresc să aplice rata 
forfetară sau, în caz contrar, acestea pot opta în continuare pentru 
metoda de analiză a decalajului de finanţare, acolo unde consideră 
că rata forfetară nu este adecvată.
Exceptarea este menţinută pentru toate proiectele FSE şi pentru cele 
din cadrul FEDR, FC, FEADR şi EMFF, cu o valoare mai mică de 1 
milion de Euro, pentru a limita sarcinile asociate acestor obligaţii.

Ramona Tanasă
Expert, Biroul Cooperare Externă



În perioada 29-31 octombrie 2012 Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, în colaborare cu Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa”, a organizat la Hotel Unirea din Iaşi 
conferinţa de lansare oficială a Clusterului Regional Inovativ de 
Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), 
eveniment care a marcat înfiinţarea primului cluster de profil din 
România în domeniul imagisticii medicale.
Această iniţiativă se constituie ca rezultat direct al activităţilor 
derulate în cadrul proiectului "Imagistică medicală avansată, 
interdisciplinară şi integrată prin crearea unei Reţele de 
Clustere Regionale şi Strategii de Dezvoltare la nivel 
european" (AMI-4Europe), finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoaşterii.
Acest cluster, constituit ca entitate juridică non-guvernamentală, 
non-profit, are 5 membrii fondatori şi anume Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa”, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”, 
ROMSOFT SRL din Iaşi, care sunt şi parteneri în cadrul proiectului 
precum şi Institutul Regional de Oncologie din Iaşi, membru 
fondator care a aderat ulterior la acest parteneriat, din afara 
proiectului. Sediul social al clusterului se află în incinta Facultăţii de 
Medicină şi Farmacie.
Evenimentul s-a bucurat de o audienţă de peste 100 de participanţi, 
mai ales din partea lumii medicale ieşene care a salutat această 
iniţiativă capabilă să scoată în evidenţă, încă o dată, potenţialul 
medical de înaltă specializare al acestei regiuni. 
Cu această ocazie au fost subliniate ambiţiile de viitor ale acestui 
cluster în sectorul imagisticii medicale. Astfel, pe un orizont de timp 
mediu, membrii clusterului şi-au propus crearea unui PACS (sistem 
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de arhivare şi comunicare a imaginilor radioscopice şi radiologice) 
ca iniţiativă pilot locală care odată testată şi funcţională să poată fi 
extinsă la nivel regional. De asemenea, au fost prezentate şi alte 
modalităţi de explorare funcţională şi imagistica modernă care ar 
putea fi adoptate şi dezvoltate în viitor în beneficiul pacienţilor din 
regiune, în principal prin găsirea partenerilor de colaborare 
relevanţi şi a surselor de finanţare necesare. 
De o înaltă apreciere s-au bucurat şi bunele practici în domeniul 
clusterelor medicale prezentate de către partenerii de proiect din 
Germania, Spania, Ungaria şi Italia, care au reflectat faptul că 
derularea unor astfel de proiecte medicale de anvergură, în cadrul 
unor astfel de structuri asociative, poate duce la dezvoltare reală şi 
durabilă în timp.
Consiliul Judeţean Iaşi, prin persoana preşedintelui - domnul 
Cristian Adomniţei – a apreciat în mod pozitiv înfiinţarea acestui 
cluster şi a manifestat disponibilitate în sprijinirea acestei iniţiative 
iar Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis din Iaşi şi Facultatea de 
Fizică a Universităţii „Alex. I. Cuza”, prin intermediul conferenţiar dr. 
Dan Mihăiescu, şi-au exprimat dorinţa de a adera la acest cluster.
Scopul înfiinţării Clusterului Regional Inovativ de Imagistică 
Moleculară şi Structurală Nord-Est constă în sprijinirea creşterii 
competitivităţii ştiinţifice a membrilor acestuia, precum şi a Regiunii 
Nord-Est în domeniul vizat, prin dezvoltarea unui cadru de 
cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea utilizării imagisticii 
medicale în mod inovativ în vederea îmbunătăţirii eficienţei, calităţii, 
productivităţii şi vizibilităţii acestor membri la nivel naţional şi 
internaţional.

Ovidiu Savu
Expert, Biroul Cooperare Externă

Primul cluster Regional Inovativ de Imagistică 
Moleculară şi Structurală din România – IMAGO-MOL Nord-Est 

Turismul cultural-religios, nevoi şi perspective de dezvoltare

În data de 21 Noiembrie 2012, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a organizat Evenimentul “Turismul cultural-
religios, nevoi şi perspective de dezvoltare”, care a cuprins o 
dezbatere de tip masă rotundă pe tema turismului cultural-religios 
în România şi Conferinţa de prezentare a rezultatelor 
proiectului RECULTIVATUR. La această întâlnire iniţiată de ADR 
Nord-Est au luat parte reprezentaţi ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, 
tur operatori, asociaţii de profil, furnizori de servicii hoteliere şi ai 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Tema principală a acestui eveniment a fost fezabilitatea creării şi 
promovării unui model unic de dezvoltare a turismului cultural-
religios (Model Comun de Turism Religios) în regiunea Europa de 
Sud - Est. Opiniile exprimate la adresa instrumentului prezentat au 
fost legate de barierele legislative naţionale ce înfrânează 
dezvoltarea acestui tip de turism cât şi dezvoltarea unei strategii 
regionale de marketing pentru astfel de produse turistice.
Bazându-se pe rezultatele proiectului până în prezent (baza de 
date cu obiective cultural religioase), invitaţii şi-au exprimat 
interesul pentru crearea unui asemenea instrument ce va veni în 
întâmpinarea nevoii de dezvoltare de noi produse turistice şi va 
însemna atât salvarea obiectivelor cât şi dezvoltarea zonelor 
apropiate acestora.
Scopul evenimentului a fost şi acela de a crea un nucleu de 
cooperare în dezvoltarea Turismului Cultural - Religios în Regiunea 
Nord-Est prin care să se pună bazele unei comunicări permanente 
benefică pentru iniţierea sinergiilor între actorii din domeniul 
turismului cultural-religios.
Informaţii suplimentare găsiţi pe: www.recultivatur.eu; 
www.adrnordest.ro.

Dan Andone
Expert, Centrul Regional de Studii Nord-Est



Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020  
Stadiul actual

Planificare regională 

În conformitate cu prevederile „Metodologiei privind 
planificarea dezvoltării regionale 2014-2020” - document 
întocmit de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ce 
stabileşte conţinutul cadru şi calendarul de elaborare a planurilor 
de dezvoltare regională – Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord - Est realizează Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est  
pentru perioada de programare 2014 - 2020.

Până în prezent au fost elaborate propunerile de proiect pentru 
analiza economico-socială şi analizele SWOT. Documentele 
menţionate au fost elaborate într-un larg cadru partenerial fiind 
folosite de către agenţie ambele tipuri de abordări: „bottom-up” şi 
„top-down”.

Astfel, abordarea de tip „top-down” a presupus realizarea 
proiectelor analizei economice-sociale şi a analizelor SWOT de 
către Direcţia Planificare, Programare prin culegerea, 
centralizarea şi analiza de date şi informaţii statistice.

În acest sens, au fost folosite date şi informaţii din următoarele 
surse de informare:
Anuarul statistic regional furnizat de EUROSTAT, ediţia 2011 
pentru realizarea comparaţiilor între nivelul regional şi media UE 
27; 
Anuarele Statistice ale României, ediţiile 2007 - 2011 – pentru 
analiza indicatorilor la nivel regional şi judeţean, realizarea de 
comparaţii în raport cu nivelul naţional; 
Aplicaţia statistică TEMPO INS pentru analiza indicatorilor la nivel 
judeţean şi la nivel de localitate (după caz), realizarea de 
comparaţii la nivel interjudeţean şi intrajudeţean;
Buletine informative elaborate de INS – pentru analiza 
suplimentară a unor indicatori care nu se regăsesc în materialele 
menţionate anterior (ex: volum transporturi, volum exporturi, 
înmatriculări de societăţi comerciale, valoarea adăugată brută 
judeţean);
Date preliminare Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011;
Concluziile desprinse din întâlnirile de lucru organizate de către 
agenţie.  

Datele şi informaţiile statistice folosite vizează perioada de timp 
2006 - 2010. Pentru o serie de indicatori (ex. turismul, populaţie şi 
locuinţe) au fost utilizate date şi informaţii statistice şi de la nivelul 
anului 2011. 

Abordarea de tip „bottom-up” a presupus adresarea directă către 
comunităţile locale prin desfăşurarea în perioada octombrie 2011 - 
octombrie 2012 a 69 de întâlniri de lucru la sediile administraţiei 
publice locale (primării din mediul urban, consilii judeţene) în 
vederea identificării nevoilor existente şi oportunităţilor de 
dezvoltare viitoare.

Pentru a veni în sprijinul partenerilor regionali, a fost pusă la 
dispoziţia acestora un set de materiale, respectiv:
Fişa localităţii, respectiv a judeţului – material întocmit pe baza 
aplicaţiei statistice TEMPO INS – ce se constituie într-o 
radiografie a localităţii/judeţului cuprinzând date statistice legate 
de demografie, educaţie, sănătate, infrastructură tehnică - 
edilitară, cultură, agrement, resurse umane;
Chestionarele completate în anul 2010 cu ocazia întocmirii 
Studiului privind efectele crizei economice şi financiare în 
Regiunea Nord - Est.

În cadrul întâlnirilor, pe de o parte au fost validate şi analizate 
datele statistice puse la dispoziţie de către agenţie, iar pe de altă 
parte au fost colectate şi informaţii statistice suplimentare, precum 
situaţia mediului de afaceri la nivel local (firme şi domenii 
reprezentative, oportunităţi de dezvoltare). Rezultatele obţinute 
au fost înscrise în minutele întâlnirilor, iar informaţiile relevante 
preluate în secţiunile analizei economico - sociale.

Totodată, până la sfârşitul anului 2012 vor fi finalizate cele 
două studii ce vor fundamenta Planul de Dezvoltare Regională 
Nord-Est 2014 - 2020: Studiul privind disparităţile 
intraregionale din Regiunea Nord - Est şi Studiul privind 
dezvoltarea urbană (ambele studii fiind subcontractate).

În perioada următoare ne propunem să realizăm consultări în 
cadrul Grupurilor de Lucru Subregionale asupra rezultatelor 
celor două studii, să realizăm prima propunere a Strategiei de 
Dezvoltare Regională Nord - Est şi să culegem primele 
propuneri de proiecte strategice. 

Toate documentele realizate până în prezent sunt postate pe 
pagina de internet a ADR Nord - Est www.adrnordest.ro, 
secţiunea Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 – 
2020.
Vă adresăm invitaţia de a transmite propunerile, comentariile 
şi observaţiile dumneavoastră pe marginea acestor 
documente pe adresele de e-mail adrnordest@adrnordest.ro, 
respectiv sgrigorescu@adrnordest.ro. 

Sorin Grigorescu
Şef Birou, Biroul Planificare, Programare şi Monitorizare        

decembrie 2012
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