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Cum vrem să arate orașele României în 2030?
Este o constantă a noastră, a oamenilor, să ne imaginăm cum ar putea arăta viitorul. O facem de sute de ani și mai mult că 

sigur vom continua să creăm scenarii despre cum ar putea arăta omenirea peste 10, 50, 100 de ani sau chiar mai mult.

E nevoie, totuși, și ca noi să fim ancorați în realitate. Filosoful român Constantin Vică, lector universitar în cadrul Facultății de 

Filosofie (Universitatea București), spunea recent în cadrul unei prezentări intitulate chiar „Ce ne rezervă viitorul”, că „un 

viitor nu trebuie doar să fie posibil, ci și plauzibil”.

(continuare în pagina 2)

Buletin informativ al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Se
ri

a
 a

 I
I-

a
, 

n
r.

 6
/
2
0
1
9



2

În ultimul rând, dar în niciun caz pe ultimul loc un oraș 
inteligent și ideal al viitorului are o guvernanță inteligentă. 
Realitatea istorică ne dovedește că guvernul oglindește 
fidel societatea în care trăim sau mai precis îi oglindește pe 
cei implicați. Instrumentele tehnologice disponibile pentru 
generația noastră sunt impresionante și în viitor vor crește 
în cantitate și în calitate. Întrebarea este dacă le vom 
întrebuința să creăm o guvernanță inteligentă sau nu. 
ACEASTA NU ESTE RESPONSABILITATEA „LOR” CI 
ESTE RESPONSABILITATEA „NOASTRĂ” SAU MAI 
SPECIFIC ESTE RESPONSABILITATEA „MEA”.

Orice viziune asupra orașului viitorului va trebui fondată pe 
existența actuală a acestuia, atât din punct de vedere fizic, 
cât și social, economic sau politic.

Un popor care nu visează la viitor este condamnat să 
trăiască în trecut. În plus, un popor care nu visează la scară 
mare este condamnat să rămână mic și neimportant, 
împins încoace și încolo de națiuni care au îndrăznit să 
viseze, deși istoria nu le-a dat cărți neapărat mai bune. O 
țară care nu visează nu atrage populația dinamică − care, 
în consecință, fuge oriunde apar oportunități.

Suntem, probabil, în cea mai favorabilă poziție în care s-a 
aflat acest popor de-a lungul istoriei sale: parte integrantă 
din Uniunea Europeană, parte integrantă din cea mai 
puternică alianță militară a tuturor timpurilor.

Generația care se naște acum se va maturiza într-o 
Românie care ar trebui să arate foarte diferit de cea de azi. 
Oare nu merită, de dragul ei, să avem o viziune coerentă cu 
privire la viitor?

Dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere al relației 
cu mediul înconjurător, viața socială sănătoasă, 
posibilitățile de dezvoltare personală și a nivelului de 
trai sunt câteva dintre atuurile unui oraș în viitor.

Modelele de dezvoltare ale orașelor în viitor vor fi 
eterogene și omogene în același timp. Clar că tehnologia 
va fi omniprezentă, dar rămâne de văzut care sunt 
limitele sale de implementare și efectele colaterale, 
măsura în care sunt conștientizate, estompate și 
gestionate. Vom avea orașe mari, dezvoltate economic și 
tehnologic, dar și comunități mai restrânse, unde natura și 
tehnologia vor coabita. 

Doar dacă tehnologizarea este combinată cu soluții de 
protecție a mediului, reciclare și creștere a calității 
mediului înconjurător, dezvoltarea orașelor se va face 
într-o manieră sustenabilă pe termen lung.

Următorul deceniu va aduce în România mașinile electrice 
autonome, realitatea augmentată, inteligență artificială, 
dronele, digitalizarea și robotizarea industriei, precum și 
alte tendințe majore care vor transforma masiv societatea 
noastră.

Orașul viitorului trebuie să permită dezvoltarea 
afacerilor și să le ofere acestora întreaga infrastructură 
tehnologică pentru a construi noile interacțiuni, atât cu 
clienții, cât și cu angajații. Cum poți să atragi, pe viitor, 
business-uri în orașul tău, mizând pe această verticală a 
administrației locale inteligente?

Pentru oraș, asta înseamnă un mediu adecvat pentru 
generația de locuitori pe care vrei să o atragi. Pe scurt, este 
nevoie de infrastructura necesară, energie verde, transport 
modern și eficient, taxe locale rezonabile, rețea de 
sănătate de încredere, instituții de educație de elită, zone 
de agrement, tehnologie avansată care să susțină toate 
cele menționate anterior. La fel de necesare sunt și 
interacțiunile moderne și eficiente cu autoritățile.

Un oraș nu e suficient să fie unul smart și eco friendly. 
Trebuie să asigure viață socială, posibilitatea de afirmare și 
recunoaștere socială, posibilități multiple de recreere și 
dezvoltare personală. Trebuie să fie un organism viu 
care să hrănească spiritual comunitatea. Aprecierea 
personalității individului, posibilitatea de a ieși din anonimat 
sunt niște atuuri ale unei societăți specifice unui oraș al 
viitorului.

Ce motive am avea să ne păstrăm mentalitatea de oropsiți 
ai sorții?

Orașul trebuie să fie smart pentru cei care locuiesc în el și 
pentru mediul înconjurător. Orice tehnologie care aduce 
beneficii în aceste direcții este binevenită. De la smart city 
la smart building, smart road, smart connection, și totul 
pentru smart people. Cred că tot ce se află într-un oraș, de 
la infrastructură la locuitori, trebuie să comunice și să poată 
accesa informații. În acest context, orașul poate deveni 
un broker de informații și resurse, un facilitator 
„amabil și proactiv”.

Orașul viitorului trebuie să fie confortabil, să poată 
satisface nevoile locuitorilor, angajaților și vizitatorilor, este 
un organism viu și inteligent, în deplină simbioză cu 
locuitorii săi. Vom avea comunități smart, informația va fi în 
esența orașelor, iar echilibrul dintre viață profesională și 
personală va încerca să fie recâștigat. Și pentru că o lume 
nu poate există fără noi, va trebui să ne stimuleze să știm 
să profităm de timpul pe care-l vom avea la dispoziție și să 
fim din ce în ce mai activi fizic.

Prima parte a secolului 21 a experimentat o urbanizare 
globală, înțelept sau nu, homo sapiens au devenit homo 
urbanus. În 2019, peste jumătate din populația globului 
trăiește într-un oraș, în următorii 20 - 30 de ani se 
prognozează ca până la 75% din populația globului, 
estimată să ajungă la 10 miliarde, vor locui  într-un mediu 
urban. Istoric vorbind, orașele sunt percepute ca o formă 
superioară de organizare socioeconomică și culturală, 
facilitând inovația și progresul tehnologic. Mediul urban 
reprezintă o calitate de viață superioară mediului rural, cu 
acces la slujbe bine plătite, condiții de trai și sănătate 
superioare și existența unui mediu social și cultural mai 
bine dezvoltat. Orașul modern poate să întruchipeze 
spiritul întreprinzător uman, dinamismul economic-
financiar și multiculturalismul social, împreună cu tot 
avansul și progresul tehnologic.

Astăzi, aproximativ 54% dintre români trăiesc în mediul 
urban, dar acest procent este estimat să se apropie de 70% 
în 2030, dacă actualele tendințe se mențin. Asta înseamnă 
că avem deopotrivă o problemă uriașă, cât și o oportunitate 
pe măsură.

Depinde doar de noi dacă vom transforma orașele în oaze 
de liniște și bunăstare sau în ghetouri sufocante.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare



Conferința regională Orașul viitorului: 
perspective pentru dezvoltare urbană sustenabilă 
în Regiunea Nord-Est
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GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare

La toate aceste întrebări ne-am bucurat să aflăm răspunsuri  
alături de peste 50 de reprezentanți ai autorităților publice 
din Regiunea Nord-Est, Universităților, consultanților, 
antreprenorilor interesați în dezvoltarea comunităților lor.

      Cât de mult se implică cetățeanul în planificare urbană?

În contextul acțiunilor inițiate de ADR Nord-Est pentru 
asigurarea informării colaboratorilor noștri din Regiune cu 
privire la utilizarea fondurilor disponibile prin POR 
2014–2020, dar și din dorința de a imprima câteva repere și 
direcții de dezvoltare pentru Regiunea Nord–Est în 
perioada viitoare, s-au abordat în cadrul acestui eveniment 
tematici legate de dezvoltare urbană, în special mobilitate 
urbană, regenerare urbană în zonele marginalizate, dar și 
bugetare participativă.

      Cum vrem să arate orașele României în 2030?      Cum vrea Municipiul Iași să devină SMART?

     Care au fost primii pași către bugetare participativă făcuți 
de Municipiul Roman?

Cunoscând impactul pe care modelele de succes îl au 
asupra audienței, ca elemente de inspirație și confirmare a 
faptului că eforturile susținute pot fi transpuse în rezultate 
concrete, au fost incluse în agenda evenimentului câteva 
prezentări ale unor inițiative de succes care ar putea fi 

replicate și adaptate în Regiunea Nord-Est.

     Cum ar putea orașele și municipiile să ajungă mai rapid 
la un nivel de funcționare eficientă în beneficiul locuitorilor 
profitând de fondurile europene?

     Cum a reușit Municipiul Suceava să facă pași foarte mari 
în direcția transportului verde (electric)?

Conferința REGIO - „Orașul viitorului: perspective pentru 
dezvoltare urbană sustenabilă în Regiunea Nord-Est”, 
organizată în data de 20 noiembrie 2019, la Piatra Neamț, a 
reprezentat un prim pas către această viziune și o invitație la 
implicare și acțiune către toți actorii regionali care o 
împărtășesc și care au puterea să o implementeze. Am avut 
bucuria să găsim surse de inspirație și modele de reușite 
foarte pragmatice privind mobilitatea urbană, regenerarea 
zonelor marginalizate, echitate și bugetare participativă în 
Columbia și onoarea de a a avea invitați în conferință 
reprezentanți ai Areametropol și Alcaldía de Medellín.

Cum a reușit orașul Medellín, din Columbia, orașul cu cea 
mai mare violență din lume la începutul anilor “90, să devină 
un oraș sigur și inovator? Iată, prin proiecte care s-au 
născut din visele locuitorilor, precum scările rulante ce au 
făcut posibil accesul facil al oamenilor la doctor și la școală 
(orașul este situat între două văi, deplasarea populației fiind 
dificilă).

Astăzi, aproximativ 54% dintre români trăiesc în mediul urban, dar acest procent este 

estimat să se apropie de 70% în 2030, dacă actualele tendințe se mențin. Asta înseamnă 

că avem, deopotrivă, o problemă uriașă, cât și o oportunitate pe măsură. Dezvoltarea 

sustenabilă, viața socială sănătoasă, posibilitățile de dezvoltare personală și a nivelului de 

trai sunt câteva dintre atuurile unui oraș în viitor. Generația care se naște acum se va 

maturiza într-o Românie care ar trebui să arate foarte diferit de cea de azi. Oare nu merită, 

de dragul ei, să avem o viziune coerentă cu privire la viitor?
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Sănătate înainte de toate!

 creșterea accesibilității serviciilor de sănătate;

Acestea sunt doar câteva dintre motivele care au 
determinat Primăria Municipiului Dorohoi să apeleze la 
Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020) 
pentru a obține finanțarea necesară depășirii acestor 
provocări.

Eforturile echipei de la Dorohoi, în frunte cu Domnul 
Primar Dorin Alexandrescu, au fost răsplătite la începutul 
lunii octombrie, la Piatra Neamț, când munca lor s-a 
concretizat în semnarea contractului pentru proiectul 
MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL 
SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI, pr in care 
beneficiază de finanțare nerambursabilă de 2,25 milioane 
euro, din care FEDR 7.490.525,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea 
ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi. 
Proiectul va contribui direct la:

Investițiile au în vedere extinderea, reabilitarea și 
modernizarea clădirii ambulatoriului, dotarea si echiparea 
medicală a acestuia, dar și amenajarea exterioară a 
incintei până la finalul anului 2022.

 îmbunătățirea calității serviciilor medicale de 
ambulatoriu, prin dotări corespunzătoare;

 accesibilizarea spațiului destinat serviciilor 
medicale și a căilor de acces.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 Extinderea, reabilitarea și modernizarea clădirii 
Ambulatoriului Spitalulul Municipal Dorohoi. Scopul 
investiț iei reprezintă extinderea, reabil i tarea și 
modernizarea clădirii Ambulatoriului Spitalulul Municipal 
Dorohoi, pentru asigurarea unor servicii medicale de 
calitate și la standarde europene. Astfel, se vor reduce 
cheltuielile actuale cu intreținerea unității sanitare, în 
vederea respectării celor mai înalte standarde igienico-
sanitare, de siguranță, de eficiență energetică, precum și 
de respectare a necesităților persoanelor cu dizabilități;

 Dotarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Municipal Dorohoi. În cadrul proiectului, vor fi achiziționate 
echipamente medicale moderne. Achiziționarea de 
echipamente de investigații noi și moderne va reduce, de 
asemenea, costurile pentru deplasarea pacienților la alte 
spitale din zonă, mai bine dotate pentru diverse 
investigații, astfel realizându-se economii din scăderea 
numărului de pacienți redirecționați.

Populația arondată Spitalului Municipal Dorohoi este într-o zonă defavorizată, foarte 
săracă, cu un procent ridicat al populației peste 60 de ani, patologia medicală fiind foarte 
diversă, mai ales în ceea ce privește bolile acute și cronice: diabet, boli cardio-vasculare, 
boli reumatice,TBC, boli infecțioase, traumatologie.

Spitalul municipal din Dorohoi asigură, în prezent, asistență medicală pentru peste 22.000 
de pacienți.

Ambulatoriul spitalului municipal Dorohoi își desfășoară activitatea într-o clădire veche, 
care nu a beneficiat de lucrări de modernizare, iar dotarea cu aparatură medicală de 
specialitate este deficitară.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare



Valoarea totală a proiectului este de 13.928.129,86 lei, cu 
TVA (circa 2,92 milioane euro), din care contribuţia proprie 
a Municipiului Iaşi este de 569.884,06 lei. Finanțarea este 
asigurată prin intermediul Programului Operaţional 
Regional – Axa 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, 
Obiectivul specific 4.2: „Reconversia şi refuncţionalizarea 
terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacanțe sau 
neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”.

Primarul Mihai Chirică și directorul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Nord – Est, Vasile Asandei, au 
semnat în data de 14 noiembrie 2019, contractul de 
finanțare europeană pentru proiectul „Reabilitare şi 
modernizare zona de agrement C. A. Rosetti”.

Proiectul presupune revitalizarea și amenajarea zonei de 
agrement C. A. Rosetti, incluzând reconversia şi 
refuncţionalizarea a 17.912 metri pătraţi de teren 
neutilizat, iara durata acestuia este de  36 de luni.

„Semnăm un nou contract de finanțare pe Axa 4, o axă 
foarte dorită de municipiile reședință de județ. Municipiul 
Iași este cel mai important beneficiar pe ea, mai ales că are 
și cea mai mare sumă alocată. Avem semnate mai multe 
contracte, acum începem și implementarea lor. Primăria 
Municipiului Iași deja se pregătește să vină cu cereri 
importante de rambursare încă din acest an, pentru a ne 
face ținta de absorbție și să evităm dezangajarea 
fondurilor europene. Sper să țină ritmul și să ne pregătim 
cu și mai mare atenție pentru viitor. Anul 2020 va fi și el 
foarte greu pentru că va trebuie să implementăm toate 
proiectele ale căror contracte de finanțare le-am semnat 
și, totodată, va trebui să ne pregătim pentru următorul 
exercițiu financiar, care va începe peste un an”, a declarat 
Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, la 
semnarea contractului de finanțare. 

„Este un proiect de reabilitare de spații verzi, într-o zonă în 
care au fost și construcții. Cu această ocazie vom demola 
clădirile aflate într-o stare avansată de degradare 
existente pe terenul respectiv şi care nu aparţin 
patrimoniului cultural naţional, vor fi amenajate străzile 
adiacente, aleile pietonale și spaţiile verzi. Mai exact, se va 
defrișa vegetația existență, se va modela terenul, după 
care se vor planta plante perene, arbori, arbuști și se vor 
gazona suprafețele rămase libere. De asemenea, vor fi 
create facilităţi pentru recreere pe terenurile amenajate, 
adică zone speciale pentru practicarea sportului și locuri 
de joacă pentru copii, va fi funcţională o reţea de Wi-Fi cu 
acces public, vor fi instalate sisteme de supraveghere 

video, vor fi montate elemente de mobiler urban și vor fi 
făcute racordări la reţelele de utilitate publică şi sisteme de 
irigaţii şi iluminat. Nu vom insista pe amenajarea locurilor 
de parcare, pentru că vrem să descurajăm utilizarea 
autovehiculelor personale pentru a ajunge până acolo. De 
aceea am inițiat demararea unui traseu public de călători, 
care va funcționa inelar pe traseul C. A. Rosetti - Cârlig - 
Sărărie, și vom amenaja parcări pentru biciclete”, a 
declarat Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, inițiator 
al proiectului. 
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Iașul devine verde cu fonduri europene

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Finanțare pentru comunități defavorizate

Este timpul faptelor, întrucât, începând cu luna octombrie 2019, pot fi depuse proiecte în 

cadrul REGIO pentru Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală 

sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Întrebați către ce zone ar orienta investițiile în cadrul politicii regionale (conform 

Eurobarometrului publicat de Comisia Europeană luna aceasta), 72% dintre români au 

răspuns: în zone urbane defavorizate!

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, 
cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 
31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de 
proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de 
finanțare vor putea fi transmise până pe 01.06.2020, ora 
17.00.

Apelul se adresează beneficiarilor eligibili pentru 
proiectele aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare 
Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și vizează:

     investiţii în infrastructura de sănătate și servicii sociale;

  investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al 
comunității;

   construirea infrastructurii întreprinderilor de economie 
socială de inserţie.

Valoare minimă eligibilă: 10.000 euro

     investiţii în infrastructura de locuințe sociale;

     investiţii în infrastructura de educaţie;

În Regiunea noastră, municipiile Bacău, Botoșani, 
Moinești, Huși și Rădăuți pregătesc astfel de proiecte 
pentru comunitățile lor.

FINANȚARE REGIO PENTRU CENTRE 
COMUNITARE INTEGRATE

Unul dintre obiectivele specifice ale Axei prioritare 8 este 
Obiectivul 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace și izolate”.

Alocarea financiară în cadrul acestui apel de proiecte este 
de 3.689.357 euro pentru regiunea Nord Est. 

Valoare maximă eligibilă: 100.000 euro

Astfel, se vor dezvolta serviciile de asistență medicală 
comunitară în scopul identificării problemelor medico-
sociale, a îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate, a 
nivelului de trai al populației prin acțiuni de prevenție și 
intervenție specializată, precum și prin creșterea 
accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sporirii 
gradului de incluziune socială a persoanelor aparținând 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, 
social sau al stării de sănătate.

În Regiunea noastră, comunele Buciumi, Pâncești, 
Parava, Parincea, Tătărăști din Bacău, Manoleasa, 
Mileanca, Răușeni, Stăuceni din Botoșani, Costuleni, 
Dumești, Mogoșești, Sirețel, Țigănași din Iași, 
Cândești, Mărgineni, Stănița, Valea Ursului, Boghicea 
din Neamț, Burla, Pătrăuți, Valea Moldovei din Suceava 
și Dumești, Gherghești, Ivănești, Solești, Vinderei din 
Vaslui au ocazia să depună astfel de proiecte.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația 
MY SMIS în perioada 20 ianuarie 2020 - 20 iulie 2020. 

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiunii vizează 
construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ 
dotarea centrelor comunitare integrate.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Moș Crăciun vine cu tolba plină 
de finanțări pentru IMM-uri

Sprijinul oferit prin POR are în vedere 

încurajarea IMM-urilor inovative, care își 

propun să exploateze potențialul inovativ 

propriu sau al pieței, în promovarea 

operațiunilor de afaceri, prin următoarele 

tipuri de activități:

 a c t i v i t ă ţ i  s p e c i fi c e  p r o c e s u l u i  d e 
internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în 
afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în 
calitate de expozant).

Această prioritate se adresează IMM-urilor non-agricole 
din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-
agricole din mediul rural, care au înregistrat profit din 
exploatare (>0 lei) și un număr mediu de salariați de cel 
puțin 3 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

 lucrări de construire/modernizare și extindere a 
spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a 
utilităților generale aferente;

 achiziționarea de echipamente tehnologice, 
utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 
informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;                                
achiziționarea de instalații/echipamente specifice în 
scopul obținerii unei economii de energie;

 activități necesare pentru parcurgerea și 
implementarea procesului de certificare a produselor, 
serviciilor sau diferitelor procese specifice;

La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiară 
disponibilă acestei priorități este de 31,4 mil. euro, iar 
valoarea grantului este cuprinsă între minim 200.000 euro 

și maximum, 1.000.000 euro, cu o contribuție a 
beneficiarului de minim 30% pentru activitățile de tip ajutor 
de stat (construcții și dotare) și 10% pentru activitățile în 
regim de minimis (certificare și internaționalizare).

În acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a organizat, în luna noiembrie 2019, două 
sesiuni de informare cu privire la relansarea priorității de 
investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților 
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – apel de 
proiecte 2.2 - IMM din cadrul POR 2014-2020.

Fructificarea acestei oportunități de finanțare va facilita 
IMM-urilor angajarea în procesele de creștere pe piețele 
regionale, naționale și internaționale, precum și în 
procesele de inovare, în vederea stimulării competitivității 
economiilor regionale.

Depunerea cererilor de finanțare se va face prin 
intermediul aplicației electronice MySMIS, în perioada 
24.12.2019 ora 12:00 -  23.03.2020 ora 12:00.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Rubik miniHub -
micro comunitatea antreprenorială la UAIC

La eveniment au participat reprezentanți ai principalilor 
piloni ai ecosistemului antreprenorial regional: mediul 
academic, mediul privat, organizații non-guvernamentale 
și instituții publice.

Aici se vor dezvolta proiecte și activități din sfera educației 
antreprenoriale, însă spațiul propriu-zis este deschis 
oricărui student care este în căutarea unui loc alternativ 
din care să învețe sau să lucreze. 

Acesta nu este un simplu spațiu de coworking, însă unul 
dedicat dezvoltării și educării unei micro comunități de 
tineri care doresc să ia în considerare antreprenoriatul 
drept o opțiune de carieră, care au inițiativă, sunt deschiși 
și pun accent pe creativitate și inovare.

Rubik miniHub este un proiect născut din dorința de a 
consolida inițiativele comunității Rubik Hub într-unul din 
punctele cheie ale Regiunii Nord-Est, campusul UAIC.

De administrarea efectivă a spațiului se vor ocupa 
studenț i care act ivează în d i fer i te organizaț i i 
studențești, sub coordonarea Serviciului pentru 
Studenți și absolvenți din cadrul UAIC.

„La ADR Nord-Est avem o viziune, anume să facem din 
regiunea noastră o zonă în care oamenii au idei, dar și 
resurse pentru a le implementa. Sunt foarte bucuros că 
echipa de la Rubik Hub a reușit să construiască aceasta 
comunitate frumoasă la Piatra Neamț, care astăzi se 
extinde la Iași și ne dorim să continue acest proces de 
propagare la nivelul întregii regiuni.” – dl Vasile Asandei, 
Directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est.

Miercuri, 27 noiembrie 2019, echipa Rubik Hub, ca parte a 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a deschis 
la UAIC, cu susținerea Orange Romania și Raiffeisen 
Bank Romania, un nou spațiu dedicat studenților, Rubik 
miniHub.



Evenimentul de inaugurare a inclus o sesiune de pitching 
susținută de câteva dintre startup-urile din programele 
noastre educaționale, Rubik Garage și Startup Spinner 
Makeathon, dar și un workshop de educație financiară 
susținut de Raiffeisen Bank România.

„Ne face plăcere să susținem colaborarea între mediul 
academic, privat și public din regiune, acum și prin spațiul 
Rubik miniHub din campusul UAIC. Ne dorim ca acest 
spațiu sa fie un punct de întâlnire între studenții de la 
diferite facultăți și specializări. Vedem un potențial imens și 

credem că proiectele de valoare iau naștere din 
colaborarea între expertiza tehnică, economică și pe 
domenii specifice de activitate.” – dl Dorian DRĂGHICI, 
Managing IOT Solutions Consultant Orange România.

„Mă bucur că încă de la început am reușit să dăm viață și 
consistență acestui spațiu! Mi-aș dori ca tinerii care îi vor 
trece pragul să fie extrem de inspirați și ideile ce se vor 
naște aici să se transforme în niște business-uri de succes 
la nivel global!” – dl Bogdan BABICI – Director Business 
Hub Regiunea Centru-Est Raiffeisen BANK.

„Astăzi celebrăm un nou pas făcut cu încredere de Rubik 
Hub în călătoria de a transforma Regiunea de Nord-Est și 
România într-un ecosistem care generează cu succes 
startup-uri globale” – dl Vlad GLIGA, CEO Rubik Hub. SMARANDA BĂLUȚ

Expert Rubik Hub
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Întâlnire RESTART+ la Congresul Mondial 
al Tradițiilor Culinare din Sibiu 

Participarea la eveniment împreună cu comunitatea din 
Dolhești a avut loc în cadrul proiectului Restart+ 
„Comunități în acțiune”, prin care CRS Nord-Est a format o 
Alianță Comunitară Strategică, ce are ca scop 
promovarea și dezvoltarea comunităților locale.

Centrul Regional de Studii Nord-Est din cadrul Agenției a 
reprezentat Regiunea Nord-Est cu o delegație a Comunei 
Dolhești, Suceava la Congresul Mondial al Tradițiilor 
Culinare ce a avut loc la Sibiu în perioada 17-20 noiembrie 
2019.

Prin proiect s-au selectat câteva comunități rurale, printre 
care și Comuna Dolhești, pentru care CRS Nord-Est va 
furniza sprijinul în dezvoltarea economică și promovarea 
acesteia ca destinație turistică.

Participarea la acest eveniment a reprezentat o 
oportunitate de a pune pe harta gastronomiei mondiale, 
gusturile autentice specifice satului moldovenesc și de a 
intermedia un schimb de experiență foarte benefic pentru 
comunitatea dolheșteană, reprezentanții având acces la o 
pepinieră de proiecte de succes implementate la nivel 
internațional, ce pot fi transpuse în context local.

Cu această ocazie, au fost prezentate obiceiurile și 
meniurile de nuntă specifice regiunii de Nord-Est a 
României și a fost promovată gastronomia locală, 
autentică din această zonă a țării.

Delegația a fost condusă de dna Roxana Pintilescu, 
Director Centru Regional de Studii Nord-Est, de dna Mirela 
Nechita, Președinta Asociației de Promovare a Văii 
Somuzului și de dl Cristinel Barculescu, Primarul Comunei 
Dolheștii Mici, Suceava, dl Gheorghe Ciocârlan, 
Coordonatorul Ansamblului Străjerii din Dolhești și a 
întrunit un număr de 36 reprezentanți ai comunei: membrii 
Ansamblului, preotul satului, poștașul, jandarmul, 
gospodine și gospodari din sat.

Congresul s-a desfășurat în contextul programului 
european Sibiu Regiune Gastronomică Europeană și a 

reunit delegaţii de bucătari internaționali din 22 de țări, 
care au prezentat şi gătit câte un meniu de nuntă specific 
ţării sau regiunii în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea.

Vrei să știi mai multe despre RESTART +?

Obiectivul proiectului Restart+ este acela de a construi 
alianțe durabile între lideri comunitari, autorități publice și 
instituții de formare profesională, în patru regiuni europene 
din următoarele țări: Irlanda, Portugalia, România și 
Irlanda de Nord. Fiecare dintre aceste Alianțe Comunitare 
va reuni diferite grupuri de părți interesate și va întreprinde 
activități de predare și învățare, pe baza materialelor 
educaționale elaborate în cadrul proiectului, cu scopul de 
a dezvolta abilități de conducere care să ajute la 
regenerarea comunităților.

Consorțiul de proiect este compus din 7 parteneri din 6 
state membre ale Uniunii Europene:

 Letterkenny Institute of Technology (Irlanda);

 University Industry Innovation Network's 
(Olanda).

 European E-learning Institute (Danemarca);

Pagină Facebook: https://www.facebook.com/RestartCommunities/

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
(România);

Site dedicat: http://www.restart.how

 Banbridge District Enterprise Ltd. (Marea 
Britanie);

 Momentum Marketing Services (Irlanda);

 Municipio de Lousada (Portugalia);

ROXANA PINTILESCU
 Director CRS Nord-Est
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Vis Pastelat,
Prin Startup Activat

Pe drumul de la București la Piatra Neamț, cu încredere în 
forțele ei și cu mii de gânduri și idei, un plan nou se contura. 
În noaptea aceea, a visat că va avea propriul atelier 
floristic. A doua zi, a primit într-un mesaj un link către 
Startup Activator, programul de finanțare pentru tineri 
antreprenori, finanțat din POCU și derulat prin Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Era un semn!

„Pastel reprezintă un mod aparte de a împleti dragostea 
pentru flori și oameni, o combinație între pasiune și 
inspirație, care va avea ca rezultat creații originale, mereu 
diferite, mereu personalizate pentru fiecare client, pentru 

fiecare proiect. Abordând cu mult curaj fiecare creație 
Pastel, fie că este un buchet de mireasă sau un eveniment 
privat sau de business, va pune toată pasiunea în slujba 
celei care ne solicită, pentru ca visul nostru de a oferi 
„adevărate opere de artă florale”, să lumineze chipuri, să 
aducă zâmbete și fericire. Pastel nu este o afacere clasică, 
este un vis care poate ajuta oamenii să uite de probleme, 
să creeze momente și amintiri de neuitat. Florile reprezintă 
bucurie, libertate, un remediu împotriva stresului, terapie, 
iar studiile au arătat că un procent semnificativ de 
persoane devin mai fericite când cumpără flori”, scria 
Petronela în planul ei de afaceri.

Planul ei de afaceri a fost între cele 75 selectate în cadrul 
Startup Activator, iar cei 160.000 lei finanțare 
nerambursabilă au ajutat-o să și-l pună în aplicare.

La 30 de ani, Petronela a simțit că e momentul să-și 
urmeze chemarea, pe care a ținut-o latentă atâta timp, 
aceea de a fi creator de frumos.

Într-un weekend din martie 2018, a decis să rupă 
monotonia activității de vânzare de materiale de 
construcții, în care era implicată de mulți ani. A plecat la 
București, unde se înscrisese la un workshop al 
profesioniștilor floriști. A fost privită cu zâmbete ironice, cu 
mustăceli și cu recomandarea „călduroasă” de a se 
îndrepta către cursuri de începători. Petronela s-a 
încăpățânat să rămână. Sârma din suportul pe care 
trebuia făcut aranjamentul s-a încăpățânat și ea să nu-i 
lase niciun deget neperforat. La final, s-a uitat în stânga, s-
a uitat în dreapta și a observat că aranjamentul ei era 
comparabil cu al celorlalți artiști floriști, deși ea nu mai 
făcuse asta niciodată.

Perioada care a urmat n-a fost una simplă. Petronela a 
alternat mai bine de un an jumătate cursurile de design 
floristic cu cele pentru elaborarea planului de afaceri. 
Domeniile nu sunt chiar similare, iar pentru un creativ, 
proiecțiile financiare și CANVAS-ul nu sunt tocmai 
subiectele preferate. Dar a înțeles că un antreprenor de 
succes trebuie să aibă mai mult decât talent. Trebuie să 
aibă o viziune clară, valori bine definite, o analiză 
pragmatică a nevoilor pieței și dorința de a le satisface.

Am fost onorați onorați să fim prezenți la lansarea Pastel și 
încântați că am putut să dăm aripi încă unui vis.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare



Inves�m în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru 
implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est în 

perioada 2018-2019
Editorul materialului: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Data publicării: Decembrie 2019

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Material distribuit gratuit.

www.inforegio.ro    |   facebook.com/inforegio.ro   |   www.inforegionordest.ro

Gabriela Macoveiu

Gabriela Bobeanu

Roxana Pintilescu

Smaranda Băluț

Finalul ordinii de zi a fost rezervat alegerii noului președinte și noului vicepreședinte al CDR Nord-Est, conform 
regulamentului de organizare și funcționare, pentru un mandat de un an. Astfel, Președinte a fost ales dl Costică 
Macaleți, Președintele CJ Botoșani, iar Vicepreședinte, dl Gheorghe Flutur, Președintele CJ Suceava. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a întrunit pe 11 decembrie 2019, la Rubik Hub, în Piatra 
Neamț. 

Pe agenda ședinței au fost decizii importante, care au avut în vedere aprobarea sistemului de obiective al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, bugetului de venituri și cheltuieli, dar și informări privind stadiul 
implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 și, în special, pregătirea pentru perioada de 
programare 2021-2027. 

„Doresc să mulțumesc pentru încrederea acordată, mulțumesc și predecesorului meu – domnul Sorin 
Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău pentru activitate, precum și Directorului General Vasile 
Asandei și întregii echipe ADR Nord-Est pentru buna colaborare. Sper ca 2020 să fie un an mai bun. Interesul 
nostru comun este să promovăm județele și să accelerăm dezvoltarea lor. Fie ca 2020 să ne aducă gânduri 
bune!”, a declarat domnul Costică Macaleți la preluarea mandatului.

CONDUCERE NOUĂ A CONSILIULUI 

PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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