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Open Days 2015 a creat perspective mai bune pentru viitorul orașelor 
europene mici și mijlocii

În perioada 12 - 15 octombrie 2015, Comitetul Regiunilor, împreună 
cu Comisia Europeană, prin DG Politică Regională și Urbană, a dedicat 
săptămâna OPEN DAYS dezvoltării regionale și urbane, pe parcursul 
căreia au fost analizate provocările și oportunitățile generate de nou 
reformata politică de coeziune 2014 - 2020. 

Urmând șirul evenimentelor organizate în 2013 și 2014, ADR Nord 
- Est, în calitate de Organism Intermediar Regional pentru POR în 
România, a organizat, în cadrul OPEN DAYS 2015, o dezbatere publică 
cu tema „Modernizarea orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri 
inteligente și durabile – provocări actuale și perspective pentru viitor”.
 
Evenimentul, organizat în data de 14 octombrie 2015, în cadrul 
Comitetului Regiunilor, a oferit celor peste 150 de reprezentanți 
ai autorităților publice locale, academice și entităților private din 
toată Europa ce au participat la dezbatere, posibilitatea de a evalua 
experiența referitoare la politicile de dezvoltare urbană, de a se 

concentra pe exemple de bune practici din orașe UE și de a colecta 
noi idei pentru proiectele care urmează să fie puse în aplicare pentru 
perioada de programare 2014 - 2020.

Prezentările lectorilor de top și întrebările lansate de participanți 
au creat un mediu propice pentru învățare privind politica UE de 
dezvoltare urbană.

Pentru a începe, Domnul Ercole Cauti, Directorul Metron Srl Italia și 
moderator al evenimentului, a afirmat: "În fiecare zi, un milion de 
oameni se deplasează din mediul rural și orașele mici către orașele mari, 
aceasta creând noi perspective în abordarea dezvoltării comunităților 
mici". El a invitat lectorii să se concentreze pe exemple practice, 
care sunt utile pentru participanți în vederea înțelegerii modului de 
stabilire a cadrului pentru inițiativele urbane din perspectiva utilizării 
mai eficiente a resurselor locale.  

continuare



Doamna Agnes Lindemans, coordonator pentru România al Direcției pentru 
Politică Regională și Urbană CE, a menționat că “orașele mici și mijlocii 
trebuie să construiască strategii mici în funcție de resursele și contextul 
specific”. În perioada 2007 - 2013, statele membre au trebuit să aloce minim 
5% din FEDR pentru investiții în dezvoltarea orașelor. Dintr-o analiză la zi 
reiese că aproximativ 15% au fost utilizate pentru a aborda acest obiectiv 
important. Pentru perioada 2014 - 2020, 80 miliarde Euro sunt alocate numai 
pentru dezvoltarea urbană integrată, mai mult de 500 de orașe urmând să 
se implice în aceste acțiuni. După un an și jumătate de consultări, o viziune 
comună referitoare la dezvoltarea urbană este conturată în EU Urban 
Agenda, recunoscând că pentru implementarea cu succes și realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, pentru o creștere durabilă și economică 
inteligentă, mai multe politici care au impact asupra guvernării urbane, cum 
ar fi, de exemplu, transportul sau mediul, trebuie, de asemenea, luate în 
considerare într-un mod integrat.

Excelența Sa Domnul Ștefan Tincă, Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei a declarat “Orașele de 
dimensiuni mici și medii au nevoie de o atenție deosebită. Eu provin dintr-un 
astfel de oraș și pot spune că nu dispun de multe resurse, dar acestea trebuie 
să vină cu soluții inteligente” și a insistat asupra necesității ca ambasadele 
bilaterale să încurajeze și să promoveze cooperarea între comunități mici (de 
la sat la sat și de la oraș la oraș). Un bun exemplu este că al cincilea Forum de 
Cooperare România-Belgia va avea loc la Iași pe 5 noiembrie 2015.

“Problematica orașelor mici și mijlocii este, într-adevăr, una particulară și 
trebuie să fie mai atent abordată, deoarece de prea multe ori a fost lăsată 
între problemele de dezvoltare rurală și problemele evidente cu care orașele 
mari se confruntă astăzi”, susține domnul Badescu, adjunct reprezentant 
permanent (Coreper I) la Biroul Reprezentanței Permanente a României la 
UE. Guvernele statelor membre ale UE și experții de dezvoltare urbană au 
făcut în comun eforturi semnificative pentru a identifica obiective strategice 
similare pentru dezvoltarea urbană integrată. România și-a aliniat eforturile 
sale publice și alocarea fondurilor cu aceste obiective strategice. De exemplu, 
pentru Obiectivul 4 - Tranziția spre economia cu emisii scăzute de CO2, 3,5 
miliarde de euro au fost alocate în România și este de așteptat ca orașele mici 
și mijlocii să inițieze proiecte de investiții în eficiență energetică, incluziune 
socială sau regenerare urbană.

Convenția Primarilor a jucat un rol important în utilizarea tranziției 
energetice ca motor pentru dezvoltarea economică. “Până în prezent, 6.553 
orașe (din 53 de țări cu 211 de milioane locuitori) sunt implicate în pregătirea 
și implementarea a 4.900 de planuri de acțiune pentru energie durabilă”, 
a raportat domnul Federic Boyer, membru al Energy Cities, șeful Oficiului 
Convenției Primarilor. Noua Convenție a Primarilor pentru Schimbări 
Climatice și Energie va fi în măsură să contribuie, de asemenea, la accelerarea 
scăderii emisiilor de carbon pe teritoriile noastre, consolidarea capacității 
noastre de a ne adapta la efectele schimbărilor climatice inevitabile, 
creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile. 
Comunitatea de experți în dezvoltare urbană creată în spatele acestei 
asociații este un punct de plecare pentru accesarea rețelelor de cunoaștere 
corespunzătoare. Exemple de proiecte specifice au fost date din Bruxelles 
(construcții durabile), Copenhaga (creșterea prețului proprietăților prin 
regenerarea urbană) și Hanovra (subvenții alocate pentru a încuraja punerea 
în aplicare a sistemelor de energie regenerabilă).

Exemplul de dezvoltare urbană din România a fost prezentat de Domnul 
Ionut Trincă, Șeful Departamentului de Planificare din cadrul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a început prin 
prezentarea rezultatelor din POR 2007 - 2013, în cadrul căruia au fost 
finanțate 540 de contracte pentru dezvoltarea urbană, cu o valoare totală 
din FEDR de 1,354 miliarde Euro (255 de proiecte fiind deja finalizate) și 
a continuat cu principalele lecții învățate: sprijin susținut pentru o nouă 
abordare de guvernare (care implică toți factorii interesați și cetățenii), 
ghiduri metodologice îmbunătățite pentru dezvoltarea urbană integrată, o 
mai bună corelare în elaborarea unor strategii cuprinzătoare de dezvoltare 
integrată, finanțate din diferite resurse și intervenții mai bine orientate în 
funcție de nevoile și potențialul local.       

  
Prin prezentarea rezultatelor proiectului EFFECT, finanțat prin Programul 
de Cooperare Sud-Est European, doamna Iris Flaco, coordonatorul Serviciul 
Energie din Departamentul pentru Lucrări Publice, Amenajarea Teritoriului și 
Politica de Mediu în Regiunea Abruzzo Italia, a ajuns la concluzia că alinierea 
achizițiilor publice cu eficiență energetică nu este suficientă atunci când 
vorbim despre dezvoltare integrată și energie verde, autoritățile publice 
trebuie să schimbe perspectiva și modul în care colectează informații despre 
activitățile comunității în scopul de a realiza tranziția energetică și reducerea 
consumurilor. Regiunea Abruzzo este regiunea din Uniunea Europeană unde 
toate cele 305 municipalități s-au alăturat Convenției Primarilor, unde atât 
administrația regională, cât și toate administrațiile provinciale s-au alăturat 
Convenției în calitate de coordonatori de sisteme de energie regenerabilă și 
o întreagă axă prioritară a Programului Operațional Regional 2007 - 2013 a 
fost dedicată implementării intervențiilor planificate de Convenție. 

Domnul Dan Dura, Șeful Departamentului pentru Integrare Europeană și 
Strategii de Dezvoltare din Municipiul Suceava, a prezentat inițiativele de 
dezvoltare urbană promovate în acest pol de dezvoltare regională: sistemul 
de iluminare, sistemul de supraveghere a traficului urban, sistemul de 
transport electric, reabilitarea sistemului de încălzire centrală, construcția 
centralei termice și a centralei de energie electrică pe bază de biomasă, 
toate fiind printre primele implementate în România până la data curentă. 
De asemenea, au fost menționate câteva lecții importante învățate în 
prima perioadă de programare de aderare la UE: o bună evaluare a riscului, 
identificarea rapidă a soluțiilor pentru problemele apărute în implementarea 
proiectelor, utilizarea tehnologiilor “verzi”, identificarea și atragerea de surse 
multiple de finanțare externă, (ex: POR, Programul de Cooperare România-
Elveția), proiecte interconectate într-o strategie locală de dezvoltare urbană 
durabilă (Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată și Planul de Acțiune 
pentru Energie Sustenabilă), planificarea atentă a resurselor bugetare proprii 
și formarea continuă a personalului implicat în implementarea proiectelor .



Domnul Esteban Pelayo Villarejo, CEO al EURADA, a subliniat că politicile de 
dezvoltare de succes se bazează în prezent pe amplasare. În ceea ce privește 
strategiile inteligente, orașele mari și mijlocii par a fi mai bine poziționate 
pentru a elabora și implementa strategii de specializare inteligentă decât 
o regiune. Orașele sunt în măsură să mobilizeze mai ușor factorii interesați 
de la nivel local, să desfășoare activități mai aproape de beneficiari și mai 
eficiente. Orașele pot deveni factori-cheie pentru inovarea organizațională, 
socială și societală și pentru a crea un ecosistem bazat pe conceptele de 
“laborator viu” și „economie circulară”. “Small is beautiful! Integrați orașul 
dvs ca „laborator viu” pentru a dezvolta afacerile viitoare, a susține inovațiile 
societale, utilizați infrastructura locală pentru a servi ca demonstrație de 
testare reală!”

În final, domnul Pietro Elisei, Doctor în Urbanism, Planificare Locală și 
Regională, director al URBASOFIA București, a împărtășit publicului 
viziunea sa asupra subiectului. “Orașele mici din Europa sunt locuri pe care 
le recunoaștem instinctiv, ca parte a experienței de zi cu zi, dar acestea pot 
fi greu de definit. Cercetarea și acțiunile politice existente s-au concentrat 
în mare măsură asupra orașelor mari și regiunilor metropolitane (locuri 
“mari” sau “globale”), dar s-au îndreptat relativ puțin către “locurile mici”, 
cum ar fi orașele mici și mijlocii. În termeni procentuali, ne referim la 97,9% 
din orașele europene, în fapt, doar 2,1% din orașele europene având o 
populație de peste 100.000 de locuitori”. Revigorarea economiilor europene 
se bazează pe un dinamism reînnoit al orașelor și procese inovatoare sociale 
legate de un nou mod de planificare. Acest lucru este valabil mai ales în zona 
SEE, unde moștenirea post-comunistă, sau cazuri de întârziere permanentă 
în dezvoltare (de exemplu, Italian Mezzogiorno) determină sisteme slabe 
de guvernanță locală.

Sesiunea de networking, animată de doamna Gabriela Macoveiu, Director 
Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor în cadrul ADR Nord - Est, cu sprijinul 
domnului Willem Reek, Strateg principal al Alianței Provinciilor din Nordul 
Olandei, a pornit de la ideile principale emise de participanții la dezbaterea 
publică. Orașele mici și mijlocii trebuie să fie mai bine pregătite pentru:

•	 utilizarea dezvoltării urbane integrate pentru conservarea și dezvoltarea 
facilităților pentru utilizarea eficientă a resurselor financiare și pentru 
valorificarea la nivel maxim a resurselor materiale;

•	 implicarea cetățeniilor, companiilor și instituțiilor de cunoaștere în 
crearea unei schimbări durabile / eficiente.

Pentru a identifica cum putem obține aceste rezultate, o listă cu “ceea ce 
avem nevoie” a fost pregătită împreună cu participanții. Acestea sunt câteva 
dintre sugestii:

•	 din perspectiva capacității administrative: participarea cât mai mult 
posibil în rețelele de învățare și schimb, dezvoltarea capacității de a 
implica societatea civilă, promovarea e-guvernării și e-serviciilor;

•	 din perspectiva resurselor financiare: punerea pe primul loc a necesității 

și nu a finanțării, promovarea legăturilor ecologice municipale (ex. 
Goteborg), încurajarea cooperării;      

•	 din perspectiva specializării inteligente: dezvoltarea unei strategii unice 
de dezvoltare urbană, pentru minim 5 ani, clară, dar flexibilă, crearea de 
zone urbane complet lipsite de trafic, „încercare-eșec” nu există.

Concluzii: 

Orașele mici și mijlocii, înfloritoare și dinamice, pot juca un rol important 
pentru bunăstarea zonelor rurale învecinate. Ele sunt esențiale pentru 
evitarea depopulării rurale și migrarea către zonele urbane și pentru 
promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

Agenda Urbană UE și Convenția Integrată a Primarilor privind Schimbările 
Climatice și Energia reprezintă cele mai importante repere de care 
administrațiile publice urbane trebuie să țină cont în stabilirea țintelor și 
obiectivelor strategice 2020 pentru pentru orașe incluzive, verzi si durabile.

Suma finanțărilor europene disponibilă la nivelul UE pentru perioada de 
programare 2014-2020, pentru orașele mici și mijlocii este foarte generoasă. 
Fondurile Structurale și de Investiții Europene vor oferi sprijin pentru 
creșterea capacității administrative a autorităților publice urbane în vederea 
îndeplinirii obligațiilor asumate prin acordurile de parteneriat.

Un nou mod de gândire, un proces de luare a deciziilor incluziv și o 
planificare urbană integrată a resurselor, sunt necesare pentru a realiza o 
schimbare eficientă.

Gabriela Macoveiu
Director Comunicare, Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor
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Veștile despre POR 2014-2020 s-au auzit în Bucovina

Peste 140 de persoane au participat miercuri, 7 octombrie 2015, la 
Suceava, la sesiunea de informare pentru potențialii beneficiari ai POR 
2014-2020, organizată de Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, cu sprijinul ADR Nord-Est.

Prezentările susținute de AM POR, prin Dl Ștefan Oacheșu, consilier, Direcția 
Planificare și Dl Cezar Grozavu, consilier, Direcția Monitorizare și de Dl Vasile 
Asandei, Director general ADR Nord-Est au vizat, în special, oportunitățile 
de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2014-2020.  
 
POR 2014 - 2020 va continua să finanțeze tipuri de investiții din perioada 
2007 - 2013: infrastructura socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, 
drumuri județene și turism în stațiuni, dar va finanța și noi categorii de 
proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor 
publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic. 

Exemple de activități ce se pot finanța prin POR 2014-2020:

În Regiunea Nord-Est, aproximativ 30,7 milioane euro vor fi alocați pentru 
centrele de transfer tehnologic, o noutate față de programul anterior, iar 99,2 
milioane euro – pentru a sprijini IMM să devină mai competitive. Municipiile 
reședință de județ vor avea o axă prioritară dedicată - AP 4 – Dezvoltare 
urbană, conturată în ideea fructificării Strategiilor integrate de dezvoltare 
urbană, cu o alocare financiară de 206 milioane euro, urmând ca orașele 
mici și mijlocii să poată finanța activități similare, prin Axele prioritare 3, 5 și 
10. În plus, vor fi finanțate investiții în educația preșcolară (creșe și grădinițe) 
și în cea universitară. 

O altă noutate a programului o reprezintă conceptul de Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității locale (CLLD), pentru care 
sunt alocate fonduri în valoare de 14,9 milioane euro la nivel regional. 
CLLD vizează proiecte pentru comunitățile marginalizate: investiții în 
infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, locuințe sociale, activități 
de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat.

În cea de-a doua parte a evenimentului, participanții au avut ocazia să 
evalueze, în mod concret, impactul POR 2007-2013, vizitând câteva proiecte 
de succes: 
•	 Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia;
•	 Modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou din Suceava;
•	 Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea unor 

parcaje subterane, reabilitarea zonelor pietonale și a străzilor;
•	 Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene.
 
“Prezența numeroasă la acest eveniment denotă un interes crescut în 

Regiunea Nord - Est pentru oportunitățile de finanțare oferite de POR 
2014 - 2020. Eforturile din perioada 2007 - 2013, care ne-au adus statutul 
de lider național în privința gradului de absorbție și care s-au concretizat 
în dezvoltarea reală a Regiunii, așa cum am putut vedea astăzi în câteva 
exemple, trebuie continuate. Pentru următoarea perioadă, însă, așteptăm 
de la colaboratorii noștri înțelegerea conceptelor de strategii integrate 
de dezvoltare și competitivitate, pentru ca proiectele finanțate să aducă 
plus-valoare. Acest program va duce și la îndeplinirea unui deziderat mai 
vechi, acela de a avea un spital regional modern, care va fi construit la Iași”, 
a declarat Vasile Asandei Director General ADR Nord-Est.

Aceste evenimente, dedicate potențialilor beneficiari și reprezentanților 
mass–media, deopotrivă, fac parte din „Caravana POR 2014-2020”, și sunt 
organizate în toate cele opt regiuni de dezvoltare, în scopul informării 
cu privire la rezultatele REGIO, dar și al prezentării noilor oportunități de 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare
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Remedii europene pentru o boală de sistem 

Spații insalubre, înghesuială pe holuri, cozi la ușa cabinetelor medicale și 
aglomerație pentru programări încă de la primele ore ale dimineții versus 
condiții civilizate, programări rapide la medicul de specialitate, tratament 
profesionist și nediscriminatoriu. Alternativa modernă o găsiți acum în fosta 
Policlinică Bacău, actualul Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Județean 
de Urgență. Cei peste 300.000 de pacienți care vin anual în această unitate 
medicală, beneficiază acum de investigații moderne, grație unui proiect cu 
finanțare europeană, în valoare de aproximativ 17 milioane de lei, din care 
circa 12 milioane de lei au venit de la Uniunea Europeană, restul reprezentând 
contribuția Consiliului Județean Bacău. 

Proiectul de modernizare a Ambulatoriului din Bacău a demarat în 2012 și 
a cuprins lucrări complexe de recompartimentare funcțională, realizarea de 
termoizolații la parter, etajele I și II, schimbarea tâmplăriei la toate nivelele, 
înlocuirea instalațiilor sanitare, electrice, încălzire și aer condiționat, a 
instalațiilor speciale de telecomunicații, precum și a instalației de distribuție 
a fluidelor medicale. Spațiul a fost dotat cu elevator și lift, pentru a facilita 
accesul în clădire și la etaj al persoanelor cu dizabilități.

În afara zecilor de cabinete medicale de consultație, Ambulatoriul are acum și 
o sală de așteptare spațioasă, un ghișeu de informații și un sistem de ticketing 
electronic prin care pacienții obțin numere de ordine pentru consultații. 

Modernizarea cu fonduri europene a acestei unități medicale a creat premisele 
dezvoltării unui sistem orientat eficient pe prevenirea bolilor. Afecțiunile în 
faze incipiente pot fi tratate în ambulatoriu, iar internările se fac doar pentru 
cazurile grave.

5 noi aparate de diagnosticare și tratament au fost montate și sunt utilizate 
pentru depistarea diferitelor afecțiuni. Dotarea cu aparatură de înaltă 
performanță, modernizarea spațiului și existența unui personal medical calificat 
și dedicat au condus la reducerea numărului anual de pacienți redirecționați, 
a timpului de diagnosticare de la 20 la 15 minute, precum și la scăderea la 
jumătate a numărului de intervenții chirurgicale, de la 16.000 la 8.000 pentru 
100.000 de locuitori.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.1 
– Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Dana Macsim 
Expert Birou Regional de Informare
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Cum să clădești cu suflet și cu fonduri europene

Păduri care cad abrupt în pășuni, apoi în dealuri line, ceramica neagră de 
Marginea, liniștea pioasă a mănăstirilor, albastrul de Voroneț, Putna, Daniil 
Sihastru și apusul deasupra Obcinelor. Suficiente repere pentru a descoperi 
un colț de Rai care deschide suflete și trezește emoții și impresii puternice. 

Case vechi, tradiționale, dar și construcții noi, care păstrează culoarea 
locală, fac din Bucovina o zonă pe care n-ai voie s-o ratezi în peregrinările 
tale. Oferta de cazare este generoasă, pentru că turismul religios a impus 
antreprenorilor din zonă o regândire și o redimensionare a afacerilor. 

Situat la aproximativ 1 km de ieșirea din satul Sucevița spre Câmpulung 
Moldovenesc, Popasul Turistic Bucovina este, de peste 20 de ani, rețeta 
tradițională a celei mai gustate ospitalități moldovenești, locul în care 
confortul, aerul curat, liniștea și bucătăria specific bucovineană sunt la ele 
acasă. 

Deși Complexul nu ducea lipsă de turiști (peste 5000 trec anual pragul 
satului de vacanță), în 2012, un proiect cu fonduri europene a schimbat 
radical fața acestui spațiu generos. Investiția a vizat dezvoltarea unui centru 
de agrement, care a inclus un centru SPA, o piscină pentru copii și adulți, 
un club modern și o infrastructură care asigură accesul persoanelor cu 
mobilitate redusă.

Valoarea proiectului a fost de 15.779.790 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă a reprezentat 8.434.769 lei.

Astfel, pe lângă cele 4 vile cu 43 de camere care formează satul de vacanță, 
o altă vilă, cu 7 camere, construită în totalitate din bârne, stă la dispoziția 
celor osteniți de drum. Restaurantul cu peste 400 de locuri și serviciile de 
agrement vin și întregesc o ofertă ideală de relaxare pentru câteva zile. 

La marginea pădurii, într-un cadru rustic, dar cu piscină acoperită, solar, 
jacuzzi, saună umedă și uscată, sală de fitness, bowling, biliard, tenis de masă, 
darts, salină, snooker și air hockey, tradiția și modernitatea au făcut un pact 
cu fondurile europene și au dat vizitatorilor motive suficiente pentru a nu 
ocoli acest loc.

Osteniți după o zi de drumeții sau de pelerinaj pe la lăcașurile de cult din 
zonă, incluse în patrimoniul universal UNESCO, găsiți la Complexul Popas 
Turistic Bucovina oportunități de petrecere a timpului liber puse în mișcare 

cu fonduri europene care au făcut posibil un proiect de succes.

Extinderea și modernizarea acestuia sunt continuarea firească a unei 
inițiative care, susținută cu finanțare europeană nerambursabilă, oferă 
turiștilor un răgaz pentru relaxare, indiferent de anotimp, vârstă și ocazie. 

Undeva, în Bucovina, banii europeni au ieșit din vacarmul citadin și au 
construit pe tărâmul legendelor moldave un loc perfect pentru a gândi la 
proiecte viitoare.

Dana Macsim
Expert Birou Regional de Informare
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Ridicată din ruine cu bani europeni

Amplasată pe un platou înalt de 70 de metri, Cetatea de Scaun scrutează 
de secole întreaga vale a Sucevei. Acum nu mai este o ruină, grație unui 
amplu proiect cu finanțare europeană, proiect care face parte din strategia 
de dezvoltare a turismului din județ.

Prin Programul Operațional Regional, Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și 
promovarea turismului, Consiliul Județean Suceava a promovat proiectul 
“Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia”. 
Proiectul a vizat restaurarea și consolidarea Cetății de Scaun și a fost realizat 
în parteneriat de municipalitatea Sucevei, care este proprietarul terenurilor 
din zona Cetății de Scaun și de CJ Suceava, care este proprietarul cetății.  
Primăria Suceava a obținut de la Guvern 3,28 milioane de lei pentru 
asigurarea asistenței tehnice necesară acestui proiect.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la aproximativ 47 de milioane de lei (13 
milioane de euro), finanțarea nerambursabilă fiind de circa 35 de milioane 
de lei, iar durata de execuție de 46 de luni.  Lucrările au inclus, în principal, 
consolidarea zidurilor, amenajarea platoului cetății şi implementarea unui 
sistem de sunet şi lumini care să-i transpună pe vizitatori în atmosfera 
vremii. Pe lângă stabilizarea versantului de nord şi închiderea cetăţii pe 
această latură, au fost refăcute și părți din cetate, s-au introdus instalaţii 
electrice, o reţea de alimentare cu apă, hidranţi şi staţie de epurare. Proiectul 
tematic a pus accent pe rolul militar al acestei construcţii, dar a vizat și 
personalităţile epocii.

Interioarele parțial restaurate ne amintesc acum de viaţa de curte şi ne lasă să 
înțelegem ceea ce a reprezentat locuinţa temporară a voievozilor Moldovei. 
Dacă te hotărăști să vizitezi Cetatea de Scaun, trebuie să fii pregătit pentru 
multe surprize. Grație unui sistem de sunet şi lumini, vezi umbre de călăreţi, 
de gardieni, auzi zgomote care imită străjeri în mişcare și tropote de cai. 

Spectacolul din cetate continuă cu umbre de domnițe proiectate pe ziduri 
și un fond sonor cu vorbe și chicoteli. Pe un alt fundal sonor de slujbă 
religioasă, sunt proiectate umbre de cavaleri care se luptă, gardieni care 
rostogolesc butoaie, un călău decapitând un condamnat și victima care cere 

îndurare. Spectacolul cinematografic se încheie, printre nori de fum, cu raze 
laser care redau imaginea lui Ştefan cel Mare. 
Cetatea de Scaun a Sucevei făcea parte din sistemul de fortificaţii construit 
în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în perioada mijlocie a domniei lui 
Petru Mușat și fortificat în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare. Un document 
datat 10 februarie 1388 și emis din “fortul Mușatin” atesta faptul că, aici, a fost 
nucleul iniţial al Cetăţii de Scaun. 
La inițiativa Academiei Române, în Cetatea de Scaun a Sucevei a fost 
organizat, în anul 1951, primul șantier școală de arheologie medievală din 
România, iar ultimele lucrări de protejare și consolidare a cetății au fost făcute 
tocmai în perioada 1961-1970.
Acest proiect realizat cu fonduri europene a salvat Cetatea de Scaun 
de la prăbuşire, pentru că în zonă sunt frecvente alunecări de teren. 
La recepția lucrărilor de restaurare, din august 2015, a participat 
și Comisarului european pentru Dezvoltare Regională, Corina Creţu.  

Dana Macsim
Expert Birou Regional de Informare
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Regiunea Nord-Est prezentă în cadrul Forumului Economic de la Krynica, 
Polonia 

În perioada 07-11 septembrie 2015 reprezentanții Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est au participat la manifestarea de anvergură a 
celei de-a 25-a ediții a Forumului Economic de la Krynica, Polonia, numită 
și „Davos-ul din Est”. Fiind cea mai mare conferință de acest tip din Europa 
Centrală și de Est, Forumul Economic aduce împreună, an după an, mai mult 
de 3.000 de persoane din 60 de țări din Europa, Asia Centrală și Statele Unite 
ale Americii. Participanții la acest eveniment sunt președinți, prim-miniștri, 
reprezentanți ai parlamentelor, instituțiilor UE, șefi de bănci centrale, burse, 
agenții guvernamentale și regionale, lideri de companii și reprezentanți ai 
mediului universitar. Importanța Forumului Economic este bine întărită de 
mass-media din întreaga Europă și dincolo de ea, datorită eforturilor a mai 
mult de 500 de jurnaliști prezenți la Forum în fiecare an.
 
Evenimentul ce a avut loc la Krynica, o stațiune turistică montană din sudul 
Poloniei, în apropiere de granița cu Slovacia, la aproximativ 2 ore de Cracovia, 
a avut în prim plan teme de actualitate din agenda Europei: conflictul din 
Ucraina, securitatea energetică, problema migrației, Rusia, dar și chestiuni 
legate de atragerea de investiții străine directe, administrarea companiilor de 
stat și private, descentralizare. Aceste teme, dar și alte subiecte de interes, au 
fost discutate în peste 280 de dezbateri cu durata de o oră, desfășurate 
în paralel în 28 de săli de conferință, pe parcursul a 3 zile.

Participarea ADR Nord-Est în cadrul programului de evenimente a avut 
ca obiectiv promovarea oportunităților investiționale ale Regiunii dar și 
construirea și consolidarea unor parteneriate de colaborare cu perspectivă 
regională și europeană.

Dna Gabriela Macoveiu, Directorul Direcției Comunicare, Cooperare și 
Dezvoltarea Afacerilor din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională  
Nord-Est a avut o intervenție în cadrul dezbaterii „Modul de a atrage noi 
investiții într-o regiune” unde au fost abordate chestiuni legate de sprijinul 
acordat de către autoritățile centrale în dezvoltarea regiunilor, stimulentele 
oferite ca instrument corect și eficace în atragerea de investitori, dar și despre 
cum investițiile influențează calitatea vieții oamenilor în regiune.

Seria evenimentelor a continuat cu o dezbatere, unde reprezenanți ai 
autorităților locale, consultanți independenți și jurnaliști au avut ocazia de 
a discuta despre tema „De la calitatea brandului la dimensiunea investiției”. 
În cadrul acestei dezbateri Dl. Cristian Zamă, Directorul Organismului 
Intermediar POS CCE ADR Nord-Est, a avut o alocuțiune privind importanța 
unui brand puternic în procesul de atragere a unui potențial investitor, 
posibilitatea de a atrage investiții substanțiale în cazul în care un oraș sau o 
regiune nu au un brand propriu și despre eforturile comune și cooperarea 
dintre actorii locali, ca abordare de succes în crearea unui climat atractiv 
pentru investitori.

În cadrul dezbaterii „Descentralizarea puterii - proces, beneficii și riscuri”, 
dna Gabriela Macoveiu a prezentat experiența Regiunii Nord-Est în 
cadrul procesului de descentralizare din România, dar și elemente privind 
complexitatea, oportunitățile și riscurile aferente punerii în aplicare a unui 
astfel de demers, ca instrument de eficientizare a instituțiilor statului.

Participarea în cadrul acestui eveniment a inclus și o vizită de lucru în 
Cracovia, la sediul Centrului pentru Afaceri Malopolska, o inițiativă comună 
a Agenției pentru Dezvoltare Regională Malopolska, Biroului Mareșalului 
Regiunii Malopolska și a Parcului Tehnologic Cracovia, entitate care are 
atribuții ce vizează servicii pentru atragerea investițiilor străine directe, 
susținerea exportatorilor și promovarea economică a regiunii. Discuțiile s-au 
axat pe schimbul de informații privind modul de organizare și mecanismele 
de lucru promovate de acest centru ale cărui rezultate sunt recunoscute 
inclusiv la nivel european, Regiunea Malopolska fiind laureată a premiului 
Regiune Europeană Antreprenorială, ediția 2016, concurs organizat de 
Comisia Europeană. 

Având în vedere rolul pe care ADR Nord-Est îl are în implementarea POR 2014-
2020, s-a organizat o întâlnire cu reprezentanții Departamentului pentru 
Managementul Programelor Operaționale din cadrul Oficiului Mareșalului 
Malopolska. Din perspectiva unei regiuni care va gestiona un Program 
Operațional Regional în valoare de 2,5 miliarde de Euro, au fost punctate 
accente legate de elementele critice pentru succes în implementarea 
programului în special pentru domenii ca eficiența energetică, mobilitatea 
urbană durabilă și folosirea instrumentelor financiare sau promovarea 
inițiativelor plasate sub responsabilitatea comunităților locale. 

Ambele instituții intervievate au manifestat disponibilitate pentru cooperare 
și dialog în viitorul apropiat.       

Lucian Sandu
Expert Birou Dezvoltarea Afacerilor
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Un program pilot în spațiul european - colaborarea dintre Regiunea Nord-
Est din România și Regiunea Olanda de Nord 

Reprezentanții Alianței Provinciilor din Olanda de Nord (SNN) și ai Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au inițiat în primăvara acestui an o 
misiune de explorare a posibilităților de cooperare între cele două regiuni 
menționate, cu rezultate reciproc avantajoase. „Din start am convenit că 
dorim această colaborare ca o apropiere efectivă, o cunoaștere reciprocă, o 
fructificare inteligentă a oportunităților și o abordare realistă a intereselor 
viitoare. Credem că aprofundarea integrării europene trebuie să includă 
și această modalitate: 2 sau 3 regiuni din țări diferite, să construiască un 
PROGRAM COMUN DE DEZVOLTARE, de aceea aducem în atenția Comisiei 
Europene inițiativa noastră pentru a fi evaluată și dezvoltată ulterior” a 
declarat Dl. Vasile Asandei, Director general al ADR Nord-Est.    

La o primă evaluare, se poate observa că în cele două regiuni există un 
potențial complementar de dezvoltare: pe de o parte o regiune bogată, 
cu resurse pentru export de capital și de know-how cum este Olanda de 
Nord iar pe de altă parte o regiune cu nevoi de dezvoltare mari, cu resurse 
umane, naturale, de infrastructura și chiar strategice insuficient valorificate 
cum este Regiunea de Nord-Est a României. În ambele regiuni există însă 
oameni și instituții dornice și capabile să pună în operă un astfel de program 
în respectul profund al valorilor europene și umplerea lor de conținut.  

 
Pentru început au fost folosite resursele proprii ale celor 2 regiuni, apelându-
se la instrumentele de sprijin disponibile. Cu sprijinul reprezentanților ADR 
Nord-Est inclusiv ale Biroului ADR Nord-Est Bruxelles, Dl. Willem Reek, șeful 
Departamentului de Strategii SNN, a elaborat un Plan de acțiune pe termen 
scurt (perioada iulie-noiembrie 2015), prin care au fost aprobate  două 
aplicații TAIEX Regio Peer to Peer pentru organizarea: 
•	 unei vizite de lucru a 3 reprezentanți ADR Nord-Est în Olanda de Nord, 

care a avut loc în perioada 29 septembrie - 2 octombrie 2015; 
•	 unei vizite de lucru a 3 reprezentanți ai Olandei de Nord în Regiunea 

Nord-Est România, care a avut loc în perioada 26 - 30 octombrie 2015.

Pentru ca acest proiect să aibă succes, vor fi necesare mult mai multe resurse. 
Desigur aceste resurse vor veni în primul rând din cele două regiuni, dar 
partenerii își doresc ca Uniunea Europeană să dezvolte instrumente mai 
puternice de sprijin și pentru astfel de inițiative. 

De aceea, pe măsură ce demersul a înaintat și a fost făcut cunoscut 
stakeholderilor regionali, naționali și europeni, a primit semnale de susținere 
din partea Comisarului European pentru Politici Regionale, doamna 
Corina Crețu, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Ministerului Fondurilor Europene.  

În anul 2014, Olanda conducea detașat topul investițiilor străine directe (ISD) 
în România, cu aproximativ 15.000 milioane euro investiți, reprezentând 25% 
din totalul ISD la nivel național, cele mai mari investiţii fiind în întreprinderi 
greenfield. Însă cea mai mare parte a acestor investiţii greenfield se 
concentrează în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Vest și Sud-Muntenia, 
Regiunea Nord-Est nereușind să atragă până în prezent decât investiții de 
amplitudine modestă. 

Investitori precum ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS SA (Iași, Neamț), 
CERAMICA SA (Iași), S.C. ELMET INTERNAȚIONAL S.R.L (Bacău) își dezvoltă 
permanent afacerile în Regiunea Nord-Est. Dar eforturile de a crea un mediu 
investițional stabil și atractiv trebuie întărite, motiv pentru care inițiativa ADR 
Nord-Est se subsumează și acestui obiectiv ambițios. 

Proiectul este asumat cu mult entuziasm de Dl. Vasile Asandei, Director 
General ADR Nord-Est care, în perioada următoarea va face o vizită la 
Bruxelles pentru a avea o discuție pe elemente concrete cu doamna Comisar 
Corina Crețu, privind PROGRAMUL COMUN DE COOPERARE și sprijinul pe 
care Comisia îl poate acorda.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare
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Certificare europeană și instruire online pentru o nouă ocupație:
Manager Energetic în Turism   

Turismul este unul dintre sectoarele economice cu o dinamică și un potențial 
de creștere uriaș, veniturile din turism la nivel internațional, fiind estimate 
în prezent la peste 1 miliard de dolari/an, reprezentând 30% din exporturile 
mondiale de servicii comerciale sau 6% din totalul exporturilor. În mai mult 
de 150 de țări, turismul este unul dintre cele mai mari cinci sectoare cu 
venituri din export, iar în 60 de țări este numărul unu la export. În România, 
turismul a avut în 2013 o contribuție totală de 33,1 miliarde lei (9,9 miliarde 
de dolari) la PIB-ul României, reprezentând 5,1% din PIB, potrivit raportului 
Consiliului Mondial al Turismului (WTTC). 

Totuși, dezvoltarea turismului este însoțită de efecte negative semnificative 
asupra mediului înconjurător prin contribuția sectorului cu 5% din emisiile 
de gaze cu efect de seră la nivel mondial, consumul excesiv de apă în 
comparație cu consumul rezidențial, generarea de deșeuri și apă netratată, 
deteriorarea teritoriului local și a biodiversității marine, amenințarea 
identității culturilor locale, patrimoniului construit și tradițiilor, etc.
Toți actorii consumatori energetici din turism ar trebui să urmărească 
îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de 
energie, ori de câte ori este posibil, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea 
mediului.
Eficiența energetică înseamnă să folosim mai puțină energie pentru a 
menține același nivel de servicii energetice. De exemplu, instalarea de corpuri 
de iluminat fluorescent eficiente energetic, vă va oferi aceeași cantitate de 
lumină, dar veți utiliza mai puțină energie. Unele dintre modalitățile comune 
de îmbunătățire a eficienței energetice în întreprinderi includ:
•	 instalarea de iluminat fluorescent;
•	 izolarea clădirilor pentru a economisi cheltuielile de încălzire și răcire;
•	 poziționarea și proiectarea clădirilor pentru a utiliza lumina naturală 

pentru încălzire și răcire;
•	 oprirea aparatelor, mașini, calculatoare și lumini, atunci când nu sunt 

utilizate;
•	 înlocuirea aparatelor vechi și echipamentelor informatice cu versiuni 

noi, mai eficiente;
•	 încurajarea angajaților de a merge pe jos, cu bicicleta, de a folosi 

transportul public atunci când călătoresc în interes de servici;
•	 reducerea consumului de apă cu robinete și accesorii eficiente și 

soluționarea rapidă a scurgerilor de apă;
•	 reciclarea și reutilizarea materialelor ori de câte ori este posibil.
La început, poate părea costisitor sau dificil să se pună în aplicare aceste 
tipuri de schimbări în afacerea dumneavoastră. Cu toate acestea, pe 
termen lung în funcționarea afacerii dvs., economiile de costuri pot deveni 
substanțiale, iar mai puțină energie folosită ajută la reducerea impactului 
negativ asupra mediului.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul Regional de 
Studii coordonează începând cu 1 ianuarie 2014, un proiect educațional prin 
care urmărește să vină în întâmpinarea nevoilor de instruire în domeniul 
eficienței energetice a managerilor și personalului tehnic din unitățile 
turistice. Proiectul ECOTOUR- LLP-LDV-ToI/2013-RO-026 -Management of 
Efficient Energy in Tourism Industry este finanțat prin programul Leonardo 
Da Vinci, Transfer of Innovation – 2013 și se încheie la sfârșitul lunii 
decembrie a acestui an.

Împreună cu 8 parteneri din 6 țări europene, fundații universitare, institute 
de cercetare, autorități regionale, asociații de turism, furnizori VET, asociații 
de eficiență energetică din România, Austria, Italia, Spania, Olanda şi 
Finlanda, ADR Nord-Est este pregătită să lanseze și să prezinte publicului 
interesat și colaboratorilor din sectorul turistic, una dintre cele mai complete 
și accesibile platforme de formare profesionala și certificare online: 
www.ecotourplatform.com

Echipa transnațională a proiectului ECOTOUR, 
reunită la dezbaterea privind platforma e-learning,
7-8 septembrie 2015, Helsinki, Finlanda

Platforma se poate accesa online, este gratuită și oferă informații și 
cunoștințe profesioniștilor din turism cu privire la utilizarea eficientă a apei 
și a energiei în întreprinderile turistice (hoteluri, restaurant, etc.), precum și 
beneficiul economic rezultat din adoptarea de noi tehnologii și practici de 
management eficient.

Suporturile de curs, disponibile online pe această platformă se adresează 
în principal managerilor și angajaților unităților de cazare și operatorilor 
turistici mici și mijlocii. Se adresează de asemenea, furnizorilor de formare 
profesională continuă și stakeholderilor din sectorul turistic, instituții de pe 
piața muncii, de educație, asociații turistice, autorităților locale, organismelor 
locale și cooperativelor, precum și tuturor celor interesați de noile tehnologii 
și de managementul de mediu.

Cursurile, pe lângă noțiuni de bază, necesare acestei meserii, includ sesiuni în 
care participanții vor avea posibilitatea de a compara tehnologii alternative 
de management al apei și de eficiență energetică și practici corespunzătoare 
selectate pentru reducerea costurilor operaționale.

Platforma implică 11 module de curs aferente ocupației Manager Energetic 
în Turism, pe care utilizatorul independent al platformei le poate parcurge 
în ordinea preferințelor sale, 24 de ore din 24, fără restricții, gratuit și cu 
posibilitatea de a-și testa cunoștințele asimilate, la finalul fiecărui modul. 
Fiecare modul de instruire cuprinde suporturi de curs și teste grilă necesare 
unui cursant pentru a dobândi una dintre competențele pe care un manager 
energetic în turism ar trebui să le dețină pentru a asigura o gestionare 
eficientă a energiei, apei și pentru a utiliza resursele regenerabile, în așa fel 
încât să reducă costurile operaționale ale unității turistice și impactul negativ 
asupra mediului.
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Unitățile de competență și modulele de curs aferente, pe care le veți regăsi 
pe platforma www.ecotourplatform.com sunt următoarele: Sectorul hotelier, 
Certificarea ECOLABEL, Încălzire, ventilație și aer condiționat, Monitorizarea 
consumului de energie, Izolația, Sistemele de încălzire, Managementul apei, 
Răcirea, Echipamentele, Iluminarea, Energia regenerabilă.

Noutatea acestei platforme e-learning constă în faptul că, orice modul parcurs 
permite cursantului să obțină un certificat de validare a competențelor sale. 
Certificatul este recunoscut de către organizațiile membre în consorțiu și de 
Institutul Tehnologic al Energiei din Valencia, Spania printr-un Memorandum 
de Înțelegere pe care aceste organizații l-au semnat în prealabil. Certificatul 
se poate descărca și imprima direct de pe platformă și validează cunoștințele, 
abilitățile și competențele persoanei care a parcurs modulul de curs și a 
trecut testele de evaluare disponibile pe platformă.

Vă invităm să accesați platforma e-learning nou creată, www.
ecotourplatform.com, precum și website-ul proiectului, www.
ecotourproject.com  pentru a afla mai multe informații despre modul 
în care se poate obține eficientizarea costurilor energetice în cadrul 
unităților turistice și cum puteți contribui la dezvoltarea turismului 
sustenabil.

Roxana Pintilescu
Director Centru Regional de Studii Nord-Est

Proiectul TEACH FOR FUTURE 
la final  

În perioada Mai-Iunie 2015, un grup de 18 actuali și viitori traineri ai 
Centrului Regional de Studii Nord-Est au participat la un proiect care vizează 
îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități cheie în utilizarea inovativă 
a metodelor de planificare, organizare și predare a programelor de educație 
a adulților, în domeniul dezvoltării regionale, în contexte internaționale. 
Proiectul “Teach for Future - European Regional Development School” 
este finanțat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin Programul Erasmus 
Plus, conform contract 2014-1-RO01-KA104-001580, în cadrul acțiunii K1- 
Mobilitatea personalului din organizațiile pentru educația adulților. 

Trainerii CRS Nord-Est au beneficiat de instruire specializată în cadrul unor 
fluxuri de mobilități organizate în Spania de către Extremadura Business 
School și Asociacion Valenciana de Empresas del Sector de la Energia. 
Temele de instruire s-au axat  pe un domeniu nou al dezvoltării regionale, 
managementul și internaționalizarea clusterelor în vederea extinderii 
portofoliului de instruire CRS, cu 4 noi cursuri până la finalul anului 2015. 

Proiectul răspunde nevoii de formare profesională în domeniul clusterelor 
pe discipline specifice acestuia și aduce valoare adăugată calității 
programelor de formare profesională prin formare de formatori, curricule 
și suporturi de curs la nivelul standardelor de calitate europene pe temele: 
Internaționalizarea Educației, Top Level Management, Internaționalizarea 
Clusterelor, Training Management. 

Politica de dezvoltare regională cuprinsă în Strategia Europa 2020 și 
Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada 2014-2020, 
vizează reducerea decalajelor economice și sociale între regiuni în perioada 
menționată.

În competiția globală pentru piețe, șansele succesului economic al unei 
țări sau unei regiuni se bazează pe specializarea ofertei și concentrarea 
eforturilor de dezvoltare pe anumite domenii cheie unde se dețin avantaje 
comparative, resurse și competențe, adică prin clustere. Însă în România, 
conceptul de cluster este nou și dificil de digerat, iar personalul clusterelor 
care au fost înființate deja încă nu este pregătit pentru a face față provocărilor 
de pe piața muncii creată de acest nou domeniu de muncă, are nevoie 
de formare profesională adecvată, precum și de certificare și calificare 
profesională.

Planul de internaționalizare a ofertei educaționale furnizată de CRS Nord-Est, 
rezultat în urma acestui proiect, vizează creșterea dimensiunii europene și 

modernizarea serviciilor noastre de instruire în scopul accesării de piețe 
educaționale noi, din alte țări europene. 

Mulțumim pe această cale partenerilor noștri din Spania, în special d-lui 
Carlos Ongallo, Director Extremadura Business School, d-lui Marcos Lacruz, 
Președinte AVAESEN și d-rei Bianca Dragomir, Director AVAESEN.

https://www.youtube.com/watch?v=9gm9LfWSDR4

Roxana Pintilescu
Director Centru Regional de Studii Nord-Est
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Proiectul de asistență tehnică pentru sprijinirea Polului de Creștere Iași a 
ajuns la final   

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR), prin Compartimentul 
Coordonator Pol de Creștere Iași, a organizat, miercuri, 21 octombrie 2015, 
Conferința finală a proiectului “Sprijin pentru coordonarea implementării 
PIDPC Iași” co-finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică  2007-
2013. Evenimentul a avut loc la Iași, Hotel Unirea.

Participanții la eveniment, reprezentanți ai Autorităților de Management 
relevante, ai zonelor metropolitane din Regiunea Nord-Est, ai mediului 
academic, ai municipiilor reședință de județ din Regiunea Nord-Est, 
ai comunelor din Zona Metropolitană Iași, precum și ai celorlalte 
Compartimente de coordonatori de poli de creștere din România, au avut 
ocazia de a cunoaște  bilanțul activităților proiectului care au constat, în 
principal, în:

•	 Activități de sprijin acordat autorităților publice locale din Zona 
Metropolitană Iași în vederea elaborării, implementării și monitorizării 
Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere (PIDPC) Iași 2009-
2015;

•	 Activități de sprijin pentru pregătirea și implementarea proiectelor din 
cadrul PIDPC Iași;

•	 Activități de informare a factorilor interesați;
•	 Analize specifice.

Durata de implementare a proiectului este de 78 de luni, începând din iulie 
2009, până la 31 decembrie 2015.

Alături de reprezentanții ADR Nord-Est și Polului de creștere Iași, vorbitorii 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Băncii 
Mondiale și Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, au conferit 
consistență și pragmatism evenimentului, prin intervențiile susținute.

Pe lângă informațiile despre stadiul proiectelor finanțate din Programul 
Operațional Regional 2007-2013 (POR), Axa 1 – Poli de Creștere,  au fost 
prezentate noutăți despre oportunitățile de finanțare din domeniul 
dezvoltării urbane, ce urmează a fi lansate în cadrul POR 2014 - 2020, 
elemente metodologice de prioritizarea a proiectelor la nivelul unui pol de 
creștere, ghiduri de investiție în infrastructura locală, primite cu mult interes 
de către participanți.

“Ca provocare profesională, recunosc că acest proiect a fost unul dintre cele 
mai însemnate din cariera mea. Practic, ne-a solicitat mie și echipei mele 
toată expertiza tehnică, abilitățile strategice și de coordonare, dar, cel mai 
important, exercițiul colaborării. Mulțumesc, în acest context, partenerilor 
din Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Zona Metropolitană Iași, alături de 
care am avut o colaborare, nu lină, ci onestă și constructivă.  Dacă vorbim 
de rezultate, nu e lipsit de interes să spunem că portofoliul de proiecte al 
Polului de Creștere Iași pentru perioada 2007-2013 a inclus 85 proiecte, din 
care 36 și-au găsit răspuns la nevoia de finanțare prin Programul Operațional 
Regional. 38 dintre aceste proiecte au fost deja finalizate, utilizând o 
asistență nerambursabilă de 1.324 milioane lei.” a declarat Dna Georgeta 
Smădu, Coordonator Pol de Creștere Iași, ADR Nord-Est.

Gabriela Bobeanu 
Expert Birou Regional de Informare
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