


-de cercetare şi studiu în domeniul dezvoltării regionale. În acest 
domeniu, centrul este orientat spre identificarea şi analiza atuurilor 
economice ale regiunii şi a reţelelor economice, prin concentrarea 
atenţiei asupra forţei productive a regiunii, urbanizare, 
industrializare şi internaţionalizarea comerţului regional, protecţia 
mediului şi dezvoltarea durabilă a regiunii. 

Necesitatea infiinţării Centrului Regional de Studii  Nord-
Est este impusă şi justificată de nevoile existente ca răspuns la 
evoluţia mediului economic românesc şi din dorinţa de a satisface 
necesităţile de instruire a personalului din cadrul organizaţiilor şi 
partenerilor cu care colaborăm. De asemenea, s-a remarcat lipsa 
unei consultanţe înalt calificate şi profesionale în domeniul 
dezvoltării mediului de afaceri, managementului şi implementării 
proiectelor cu finanţare europeană, precum şi pe stimularea şi 
dezvoltarea parteneriatelor intre entităti sociale, educaţionale şi 
economice din regiune şi din afara ei.

În cei peste 12 ani de existenţă, de gestionare şi implementare a 
proiectelor europene, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est, în calitate de Autoritate Contractantă pentru programele 
PHARE CES şi Organism Intermediar pentru Programul 
Operational Regional, a format o echipă de specialişti cu o 
temeinică experienţă practică şi bază teoretică în diferite domenii 
specifice şi complementare proiectelor. Aceste experienţe 
integrează cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile specifice unor 
ocupaţii deosebit de importante pentru piaţa muncii precum cele de: 
Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Expert Achiziţii 
Publice, dar şi în alte specializări (de ex. Coaching executiv, 
Marketing teritorial, Analiza cost-beneficiu, Audit financiar, 
Strategii Inovative, etc.) Astfel s-a conturat ideea de a transfera şi 
transmite acest bagaj de cunostinţe publicului specializat, care are 
nevoie de informaţie actualizată şi specifică, prin CRS Nord-Est, în 
cadrul unor programe de formare profesională a adulţilor. 

Programele de training sunt modelate astfel încat să se adapteze 
nevoilor organizaţiilor, atât prin conţinut şi metode de învăţare, cât şi 
prin adaptarea gradului de dificultate al conceptelor la nivelul de 
pregătire al participanţilor, procesul de invaţare bazându-se pe 
parteneriat.
Într-o prima etapă centrul va furniza cursuri de formare 
profesională, pentru  următoarele ocupaţii: 

-Manager Proiect – Cod COR 241919 ( 36 ore teorie, 72 ore pratică)
-Manager Resurse Umane – Cod COR 123207 ( 36 ore teorie, 72 
ore pratică)
-Expert Achiziţii Publice – Cod COR  241940 (23 ore teorie, 54 ore 
practică)
Aceste cursuri reprezintă programe de perfecţionare pentru 
ocupaţii din Catalogul Ocupaţiilor din România, sunt autorizate 
CNFPA şi se finalizează cu certificate de absolvire recunoscute de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(CRS)

Alternativa pentru servicii de excelenţă în formarea 
continuă a resurselor umane din regiunea Nord-Est

Centrul Regional de Studii

Cine sunt lectorii CRS

-Are o experienţă de peste 7 ani în conceperea şi susţinerea 
diferitelor tipuri de prezentări fiind, de asemenea, certificată ca 
trainer în urma absolvirii cursului de Formator – cod COR 241205 
(acreditat CNFPA) în luna aprilie 2009.
-În domeniul managementului de proiect, Dna Pintilescu are atât 
studii de specialitate (masterat şi doctorând în domeniul 
Managementului şi Administrării Afacerilor la Universitatea Pablo 
de Olavide din Sevilla şi un masterat în Managementul Proiectelor 
la Universitatea de Stiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti) 
cât şi o vastă experienţă practică.
-În cei 10 ani de experienţă a lucrat intensiv în domeniul proiectelor 
cu finanţare din fonduri europene, având diferite roluri în cadrul 
echipelor din care a făcut parte (manager de proiect, asistent de 
proiect, responsabilă pentru anumite activităţi din cadrul 
proiectelor).

-Lucrează de peste 8 ani în conceperea şi susţinerea diferitelor 
tipuri de instruiri având ca temă “Achiziţiile publice”, instruiri care au 
avut ca participanţi beneficiarii de finanţari nerambursabile, fiind de 
asemenea certificat ca “Formator de formatori”, eliberat de SC 
FIATEST SRL Bucureşti – cod COR 241205 (acreditat CNFPA) în 
luna aprilie 2009.
-În domeniul achiziţiilor publice, are o experienţa de 8 ani în 
verificarea achiziţiilor publice ale beneficiarilor de finanţare 
nerambursabilă din cadrul programelor Phare CES 2000, 2001, 
2002, 2004, 2005, 2006 şi a programelor cu finanţare de la 
Guvernul României. De asemenea, în perioada 2006 – 2007 a fost 

Manager Proiect – 
Coordonator CRS

Dna Roxana Pintilescu

Expert Achiziţii Publice – 
Director Adjunct Direcţia Organism
Intermediar POR

Dl Cristian 
Gheorghe Zamă,

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are misiunea de a 
sprijini dezvoltarea economico-sociala a regiunii cu scopul reducerii 
dezechilibrelor intra si interregionale pentru cresterea calitatii vietii 
si atingerii standardelor europene.

In acest context, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a 
infiinţat Centrul Regional de Studii Nord-Est (CRS) care va avea o 
dublă calitate: 
-realizarea de activităţi  de formare profesională prin furnizarea de 
cursuri certificate CNFPA şi instruiri specializate în domeniul 
dezvoltării regionale. În acest sens, vom stabili diverse forme de 
cooperare cu actorii relevanţi din domeniul educaţiei, mediului de 
afaceri şi al administraţiei publice care sunt interesaţi de 
dezvoltarea Regiunii Nord-Est;



4.Newsletter electronic
5.Asigurarea funcţionării Biroului de Informare din cadrul OI Nord-
Est
6.Realizarea şi distribuţia unor materiale tipărite:
-Buletinul Info Nord-Est 4 ediţii
-Broşura dedicatã stadiului implementãrii POR în Regiunea Nord-
Est
7.Administrare Reţea Comunicatori Regio
Iar activităţile de promovare prevăzute pentru anul 2011 sunt:
1.Realizare şi difuzare spot radio
2.Apariţii tv ale purtãtorilor de imagine Regio
3.Realizare şi publicare materiale de presă
4.Emitere comunicate de presă
5.Campanie outdoor
6.Realizare şi distribuţie materiale şi obiecte promoţionale.

ADR Nord-Est doreşte, prin acţiunile întreprinse, să ofere o 
informare transparentă şi constantă şi o promovare susţinută, care 
să formeze o imagine pozitivă şi corectă asupra Regio şi fondurilor 
structurale în rândul publicului larg, mass-mediei şi grupurilor ţintă. 
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Regio – programul de finanţare destinat dezvoltării regiunilor 
României, a parcurs deja o parte importanta a drumului său în 
Regiunea Nord-Est, închizându-şi aproape toate domeniile de 
finanţare destinate acestei regiuni, datorită multitudinii de proiecte 
depuse şi intrând acum în cursa implementării. 
Aceasta etapă, extrem de importantă, trebuie abordată cu 
rigurozitate şi seriozitate pentru a putea avea rezultatele scontate.  
Informarea grupurilor ţintă, mass-media şi a publicului larg a fost 
constantă în aceşti patru ani de existenţă ai Regio, promovându-se 
oportunităţile de finanţare disponibile prin Regio şi beneficiile aduse 
regiunii şi locuitorilor săi prin absorbţia acestor fonduri. În anul 2011 
strategia de comunicare a ADR Nord-Est pentru Regio se îndreaptă 
spre promovarea importanţei procesului de implementare şi 
gradului de absorbţie al fondurilor. 

Aşadar, activităţile de informarea privind Regio, în Regiunea Nord-
Est în anul 2011,  cuprinde următoarele:
1.Conferinţe regionale şi sesiuni de informare privind Regio
2.Sesiuni de informare pentru jurnalişti, inclusiv vizite la diverse 
proiecte finanţate în cadrul POR
3.Modernizarea, administrare şi întreţinere site Regio 
www.inforegionordest.ro

Cum veţi afla despre Regio în Regiunea Nord-Est în 2011?  

Regio 2011  

Editorial  

 Responsabil achiziţii publice în cadrul ADR Nord-Est.
-În plus, Dl. Zamă a participat ca evaluator în numeroase licitaţii de 
lucrări în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost 
Autoritate Contractantă, pentru atribuirea contractelor de lucrări. 
Este certificat cu diploma obţinută în ocupaţia “Expert Achiziţii 
Publice”, acreditată de CNFPA. 

-are o experienţă de peste 3 ani în domeniul pregătirii şi 
susţinerii activităţilor educative pentru adulţi (prezentări, 
derulare de activităţi interactive educative, facilitator de grup) 
fiind, de asemenea, certificată ca trainer în urma absolvirii unui 
curs de “Formator de formatori” – cod COR 241207 şi Manager 
Resurse Umane (cursuri acreditate CNFPA).

-În domeniul managementului resurselor umane, D-na 
Iosipescu are atât studii de specialitate (Licenţiată în Psihologie, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, master în derulare – 
“Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului”, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, numeroase 
participări la diferite programe de formare din domeniul 
resurselor umane ), cât şi o bogată experienţă practică, derulând 
din anul 2004 activităţi profesionale de specialist în domeniul 
resurselor umane.

Manager Resurse Umane – 
Expert Direcţia Juridică şi 
Resurse Umane

Dna Irina 
Maria Iosipescu,

Laura Constantin
Expert, Biroul Regional de Informare

Roxana Pintilescu
Şef Birou, Centrul Regional de Studii Nord-Est

oaspeţi, printre care reprezentanţii Ambasadei României în Belgia,  
Reprezentanţei României pe lângă Uniunea Europeană, 
europarlamentari, colegi din alte reprezentante regionale, 
colaboratori, parteneri şi bineînţeles reprezentanţi ai presei. Este 
un moment în care relaţiile de colaborare se pot extinde şi 
aprofunda şi mai mult iar scopul, preocupările şi priorităţile 
strategice comune ale agenţiei şi regiunii pot fi puse, astfel, într-o 
lumină clară şi bine definită.
-7 mai 2011, cu ocazia evenimentului „Ziua Porţilor Deschise”, 
organizat de către Comitetul Regiunilor, biroul de reprezentare al 
ADR Nord-Est participă cu stand de prezentare, destinat promovării 
Regiunii Nord-Est, care va fi dotat – cu sprijinul administraţiilor 
publice locale şi judeţene – cu materiale de promovare adecvate 
scopului propus. 

An de an acest eveniment a avut o audienţă de circa 7.000 de 
vizitatori şi reprezintă o oportunitate în plus ce poate fi fructificată 
pentru a creşte vizibilitatea şi a promova imaginea regiunii noastre 
în capitala europeană. 

Cu siguranţă nu ne vom opri aici. Acţiunile, aşa cum au fost 
structurate în planul de acţiune, vor continua, iar noi vă vom ţine la 
curent.

Dezvoltarea unui portofoliu rela?ional şi de comunicare propriu 
diversificat, prin crearea unei baze de date cu peste 200 de 
contacte, asigurarea contactului permanent şi direct cu structurile 
europene de cooperare interregională, crearea unei imagini 
pozitive pentru ADR şi Regiunea Nord-Est în rândul structurilor cu 
reprezentare română din Bruxelles - tehnicieni angajaţi în Comisia 
Europeană, europarlamentari, structuri de reprezentare naţională 
şi crearea unei relaţii permanente cu mass media română 
acreditată în capitala europeană – sunt elemente importante care 
au consolidat poziţia biroului de reprezentare printre celelalte 
entităţi similare din alte state membre.

Şi participarea la evenimente europene importante, precum 
Sesiunile în plen ale Comitetului Regiunilor (14-15 aprilie2010), 
Şedinţa Adunării Generale a EURADA 2010 (6 mai 2010), OPEN 
DAYS 2010 – Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor este o 
activitate care contribuie la atingerea obiectivelor propuse. 

Acum, la mai bine de un an de la înfiin?are, biroul şi-a propus 
organizarea a două evenimente, prin care aceste aspecte să fie şi 
mai bine evidenţiate.
-5 mai 2011, orele 18.00, are loc evenimentul de lansare oficială a 
biroului de reprezentare, care se va bucura de prezenţa a numeroşi 



În perioada mai 2009-decembrie 2010, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR 2007-2013 a elaborat „Studiul 
privind implementarea Programului Operaţional Regional – 
aspecte cantitative şi calitative privind efectele crizei 
economice şi financiare”.

Ne-am propus ca prin realizarea acestui studiu să 
surprindem la nivel regional efectele crizei economice şi 
financiare din punct de vedere economic şi social, cât şi să 
creăm un instrument de informare şi orientare pentru 
administraţia publică locală, mediul privat, universităţi, 
organisme neguvernamentale ce deţin calitatea de 
aplicanţi, respectiv beneficiari pentru POR 2007-2013. 

Prin realizarea şi diseminarea acestui studiu, actorii cheie 
vor avea posibilitatea să:
-cunoască la nivel regional, judeţean care sunt problemele 
de tip economic, social apărute ca urmare a crizei; 
-formuleze linii de acţiune concrete în domeniile de 
competenţă, la nivel local şi judeţean pentru a diminua 
efectele crizei economice şi financiare şi a crea premizele 
pentru relansarea economică;
-formuleze şi să dezvolte idei de proiecte care să fie 
orientate în special spre diminuarea efectelor crizei şi 
realizarea relansării economice;
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-deruleze în bune condiţii proiectele aflate în implementare 
pe POR 2007-2013.

Vă punem la dispoziţie acest studiu, rezultatul unui intens şi 
indelungat proces de documentare si analiza, avand la bază 
atât date, informaţii statistice şi prognoze furnizate de 
instituţii financiare internaţionale precum Fondul Monetar 
Internaţional, Banca Mondială, organisme comunitare 
precum Eurostat, cât şi instituţii naţionale, precum Institutul 
Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României.
Nu în ultimul rând, studiul a fost dezvoltat pe baza 
informaţiilor furnizate de partenerii regionali, respectiv 
administraţia publică locală, mediul privat, universităţi, 
organisme non guvernamentale în cadrul unui amplu 
proces de sondare realizat pe bază de chestionare, privind 
problemele întâmpinate în implementarea proiectelor 
Regio, ca urmare a crizei economice şi financiare. 
Studiul poate fi descărcat de pe pagina de internet a agenţiei 
dedicată Regio - www.inforegionordest.ro – secţiunea 
Noutăţi-Publicaţii.

Mulţumim pe această cale tuturor partenerilor regionali, 
care prin chestionarele completate şi transmise ne-au 
sprijinit să elaboram prezentul studiu. 

Sorin Grigoresu
Şef Birou Planificare, Programare şi Monitorizare

în Regiunea Nord-Est - 
a efectelor crizei economice şi financiare

aspecte cantitative şi calitative ca urmare 

Studiu privind implementarea POR 

Demararea activităţilor de realizare a PDR Nord-Est 2014-2020

Politica de coeziune post 2013

Concluziile celui de-al cincilea Raport privind coeziunea 
economica, sociala şi teritoriala demonstreaza efectele 
politicii de coeziune înregistrate în ultimii trei ani de analiza, 
sub aspectul numarului de noi locuri de munca create, a 
infrastructurii create şi dezvoltate, a masurilor întreprinse 
pentru protejarea mediului. În ciuda acestor progrese, 
efectele negative economice şi sociale înregistrate ca 
urmare a crizei, contracţia resurselor financiare, cererea de 
inovare în continua creştere impun o reforma de amploare a 
politicii.

Astfel, în contextul realizarii noii politici de coeziune, post 
2013, Comisia Europeana a prezentat o serie de elemente 
cheie ce urmăresc: concentrarea viitoarelor resurselor 
comunitare  pe obiectivele aferente Strategiei Europa 2020, 
creşterea eficienţii politicii prin orientarea pe obtinerea de 
rezultate, punerea în aplicare de statele membre a 
reformelor necesare pentru cresterea eficientei politicii de 
coeziune.
Pentru perioada de programare viitoare s-a stabilit o noua 
abordare pentru elementele de programare strategica 
aferente politicii de coeziune. Noua propunere presupune 
realizarea :
-Cadrului Strategic Comun – document strategic adoptat 
de catre Comisie şi care va transpune obiectivele şi tintele 
Strategiei Europa 2020 în priorităţi investiţionale. Acest 
document va acoperi Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala şi 
Fondul European pentru Pescuit;
-Contractului de Parteneriat pentru Dezvoltare şi 
Investitii – document strategic la nivel naţional, care pe 
baza cadrului strategic comun, va stabili prioritaţile de 
investiţii, alocarea resurselor comunitare şi naţionale 
aferente. Contractul va fi rezultatul negocierilor între statul 
membru şi Comisie, cu privire la strategia de dezvoltare 
prezentată în cadrul Programului Naţional de Reformă;
-Programele Operaţionale – documente strategice ce vor 
reprezenta elemente de gestionare şi de transpunere a 
continutului documentelor strategice în priorităţi concrete de 
investiţii, insoţite de obiective clare şi masurabile.
În acest context, în corelare cu elementele strategice 
mentionate, Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
a demarat procesul de realizare a Planului de Dezvoltare 
Regionala Nord-Est 2014-2020, document strategic ce va fi 
elaborat într-un larg cadru partenerial, ce va cuprinde pe de 
o parte nevoile de finanţare existente, iar pe de altă parte 
soluţiile strategice propuse. 

În prezent se deruleaza etapa de colectare, centralizare ?i 
analiza a datelor şi informatiilor statistice, elemente ce vor 
regasi în analiza economica şi sociala, parte componenta a 
PDR Nord-Est 2014-2020.

Sorin Grigoresu
Şef Birou Planificare, Programare şi Monitorizare
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> Primul trimestru al anului 2011 a reprezentat o intensificare a 
eforturilor de depunere a proiectelor incluse în lista suport a 
Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi.

 Astfel, în data de 9 martie 2011 a fost depus la OI POR Nord-Est 
proiectul “Creşterea accesibilităţii pe zona centrală economică şi 
socială a Polului de Creştere Iaşi”. Proiectul aflat acum în etapa de 
evaluare a conformităţii şi eligibilităţii are ca scop reabilitarea 
străzilor din vecinătatea Teatrului Naţional Iaşi şi a Mânăstirii Golia, 
precum şi reabilitarea sau crearea unor zone de parcare în această 
arie, venind astfel în completarea proiectelor care au ca obiectiv 
reabilitarea celor două obiective turistice reprezentative ale 
oraşului.
> În acelaşi timp, în data de 8 februarie a avut loc la sediul Primăriei 
Iaşi întâlnirea de clarificări dintre reprezentanţii aplicantului, 
evaluatorii proiectului şi Coordonatorul Polului de Creştere pentru 
proiectul “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud – 
Municipiul Iaşi“, proiect depus la finalul anului 2010 şi aflat acum în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară. 
> În perioada 24-26 februarie a avut loc la Braşov Seminarul “Polii 
de Creştere din România – implementarea proiectelor de 
dezvoltare urbană durabilă”. Cu această ocazie, reprezentanţii 
MDRT au evidenţiat faptul că, într-o analiză comparativă între polii 
de creştere, Polul de Creştere Iaşi este cel mai avansat în 
demersurile de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare, 

având cel mai mare număr de contracte semnate pentru proiectele 
finanţabile din Programul Operaţional Regional (POR) şi deţinând 
şi procentul cel mai crescut de accesare a fondurilor POR.
> Pe parcursul primului trimestru al anului 2011 au fost înregistrate 
progrese şi în cadrul proiectelor care sunt deja în implementare. 
Astfel, în cadrul proiectelor „Dezvoltarea axei de transport Est - Vest 
în Municipiul Iaşi” şi “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, 
istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” a căror contracte de finanţare 
în cadrul POR, Axa 1 au fost semnate în septembrie 2010, s-a trecut 
la derularea procedurilor de achiziţie pentru proiectele de deviere a 
reţelelor de utilităţi necesare desfăşurării lucrărilor şi la selectarea 
furnizorilor de asistenţă tehnică, management de proiect şi a 
serviciilor de publicitate. 
> În cadrul proiectului „Zona de agrement Ciric - Etapa 1”, odată cu 
obţinerea tuturor avizelor necesare implementării, amplasamentul 
a fost predat constructorilor, lucrările din cadrul proiectului urmând 
a fi finalizate până la data de 31 iulie 2012. Proiectul este finanţat din 
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5. 
> Eforturile reprezentanţilor Primăriei Municipiului Iaşi, ale 
Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană” 
Iaşi (ADI ZMI), susţinute de Coordonatorul Polului de Creştere Iaşi 
vor face posibilă în perioada imediat următoare finalizarea 
documentaţiei şi depunerea proiectului ”Implementare sistem 
management de trafic”, acesta fiind al 8-lea proiect depus spre 
finanţare din POR.

Stadiul implementării PIDPC Iaşi, cu accent pe proiectele 
finanţate din REGIO, Axa 1

Polul de creştere Iaşi

Proiectul "Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iaşi"

Încă de la începutul istoriei sale moderne, principala poartă de 
intrare a oraşului Iaşi o reprezintă Şos. Păcurari. În decursul 
timpului, această rută, alături de prelungirea sa directă către zona 
centrală a oraşului - str. Păcurari, au suferit o serie de transformări 
prin lărgirea parţială a căii de rulare şi intervenţiile efectuate la 
reţelele de utilităţi sau remedieri periodice care au fost efectuate în 
condiţii de calitate diferite. Intersecţia din Piaţa Mihai Eminescu 
reprezintă una dintre cele mai aglomerate noduri de circulaţie ale 
oraşului, timpii de aşteptare în orele de vârf pe toate căile de acces 
în intersecţie fiind foarte mari. 
Totodată, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere accentuată a 
traficului în/din oraş pe această rută fapt ce a creat necesitatea 
unei intervenţii majore asupra acestui obiectiv.
Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat în data de 15 
septembrie 2010, la Iaşi, în prezenţa Primului Ministru, dl. Emil Boc 
şi al d-nei Elena Udrea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.

Proiectul îşi propune reabilitarea a 6330 m de străzi pe traseul şos. 
Păcurari – str. Păcurari - Piaţa Mihai Eminescu - Bd. Independenţei 
- str. Elena Doamna şi construirea unui pasaj subteran în zona 
Pieţei Mihai Eminescu cu o lungime de 283 m. Acest lucru va 
permite asigurarea conexiunii magistralei rutiere a Municipiului Iaşi 
cu drumurile naţionale DN 24 şi DN 28 (respectiv cu drumurile 
europene E 58 şi E 583). 

Prin construirea pasajului subteran se va creşte gradul de 
siguranţă în trafic ca urmare a diminuării efectelor congestionării 
circulaţiei într-un punct cheie al oraşului. Prin alegerea soluţiei 
subterane, se permite, în egală măsură, punerea în valoare a 
arhitecturii zonei, fiind protejată imaginea sediului Bibliotecii 
Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”, una din clădirile simbol 
ale oraşului. Prin asigurarea unui flux de circula?ie continuu pe 
relaţia str. Păcurari – Bd. Independenţei, în special la orele de vârf, 
se vor crea premisele scăderii gradului de poluare în zona 
menţionată. În egală măsură, timpii de călătorie pentru 
autoturismele care tranzitează oraşul şi, în special, al mijloacelor 
de transport în comun, se va reduce cu cca 40%.

Pe strada Elena Doamna va fi reabilitată inclusiv calea de rulare a 
tramvaielor, venind astfel în continuarea unor proiecte anterioare 
de reabilitare a liniilor de transport în comun din oraş. 

Pe întregul traseu al proiectului, lucrările vor cuprinde şi refacerea 
şi modernizarea trotuarelor, crearea de piste pentru biciclişti şi 
îmbunătăţirea sistemului de marcaj rutier.

Putem spune că, împreună cu celelalte două proiecte semnate în 
septembrie 2010, „Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav 
Băncilă” şi “Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi 
turistică a municipiului Iaşi”, alături de reabilitarea anterioară a şos. 
Moara de Foc, a Străpungerii Silvestru, a şos. Arcu, bd-ului 
Alexandru cel Bun şi a str. Gării, principalele artere de circulaţie din 
zona de vest şi de nord a oraşului vor fi astfel reabilitate în totalitate.

Perioada de implementare a proiectului este 16.09.2010 – 
16.08.2012, bugetul alocat fiind de 90.792.000 lei.

Programe de Fnanţare

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi



Beneficiarul proiectului: Comuna Gălăneşti

Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Obiectivul proiectului a vizat îmbunătăţirea 
accesului elevilor din Gălăneşti la un proces 
educaţional performant şi de calitate, apropierea 
condiţiilor de învăţământ oferite de şcolile din comuna 
Gălăneşti de condiţiile educaţionale oferite de şcolile 
din mediul urban şi, de ce nu, de condiţiile oferite de 
şcolile din Uniunea Europeana şi de a mări şansele 
elevilor din comună de a participa la procesul de 
învăţământ la toate nivelele (postuniversitar, 
universitar).

Obiectivul specific a fost modernizarea si dotarea cu 
materiale didactice şi echipamente IT performante şi 
extinderea şcolii cu clasele I-IV din satul Gălăneşti, 
comuna Gălăneşti, judeţul Suceava şi asigurarea unui 
proces educaţional la standarde europene si a 
creşterii participării populaţiei şcolare la un proces 
educaţional performant.
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Reabilitarea şi extinderea şcolii cu clasele I-IV din satul Gălăneşti, 
Comuna Gălăneşti, Judeţul Suceava

Investiţie în educaţie 

Sursele de finanţare ale proiectului: 

Contributia solicitantului

Valoare totala proiect 

Valoare costuri eligibile 

Asistenta financiara nerambursabila 
- FEDR + buget national

616.765,52 RON

2.230.086,11 RON

1.646.245,50 RON

1.613.320,59 RON

Rezultatele propuse au fost:

-Consolidare clădire şcoala (total - 909 mp);
-Crearea unui nou loc de muncă;
-Reabilitarea şi amenajarea mansardei în bibliotecă şi 
sală de lectură (125 mp);
-Construirea a două noi săli de clasă;
-Amplasarea de grupuri sanitare noi în interiorul şcolii;
-Realizarea unui sistem de încălzire modern, ecologic 
şi sănătos pentru elevi şi cadre didactice - construcţie 
centrală termică de 36 mp;
-Racorduri la sistemul comunal centralizat de 
alimentare cu apă şi canalizare;
-Reabilitarea termică a clădirii şcolii;
-Achiziţionarea de materiale didactice, echipamente IT.

Implementarea proiectului, care s-a realizat in 
perioada iulie 2009 – aprilie 2011, a condus la 
realizarea acestor obiective şi astfel 92 de elevi din 
ciclul primar beneficiază de o şcoală dotată cu 
mobilier modern, materiale didactice diverse, 
echipamente IT, cărţi pentru biblioteca şi softuri 
educaţionale, conectată la reţeaua de internet de 
mare viteză şi care respectă cele mai noi standarde 
tehnice în domeniul eficienţei energetice, izolării 
acustice, mediului înconjurător şi dezvoltării durabile, 
egalităţii de şanse şi nondiscriminării, precum şi 
standardele de calitate specifice şcolilor.

„Reabilitarea  scolii face parte din strategia de dezvoltare a 
comunei Galanesti. Sunt fericit ca am reusit sa finalizam cu 
succes acest proiect important pentru comuna noastra . 
Succesul proiectului nu consta neaparat în faptul ca am 
reusit sa reabilitam, sa extindem si sa dotam la standardele 
cele mai înalte o scoala veche de peste 100 de ani, ci faptul 
ca simt , fara sa exagerez, ca atât elevii cât si cadrele 
didactice vin la scoala cu o placere si o dorinta  de a învata 
atât de mare încât pe lânga sentimentul datoriei bine facute  
îmi da si puterea de a continua în demersul meu de a 
moderniza comuna Galanesti.” 

Manager de proiect, 
Primar –Mironescu Liviu

„Elevii ciclului primar au avut întotdeauna solide priceperi si 
deprinderi de învatare cu care au obtinut performante 
scolare ulterioare. La acestea se adauga si o buna 
educatie. Acesti copii au participat la numeroase proiecte si 
parteneriate judetene, nationale si internationale de 
ocrotire a mediului înconjurator, de promovare a valorilor 
locale, actiuni de la care nu au lipsit programele artistice 
temeinic pregatite. Consideram ca odata cu finalizarea 
acestui proiect , calauziti de deviza scolii noastre ,,SCOALA 
FACE PE OM, OM !” , performantele elevilor vor creste , 
fiindca acum au sanse egale cu toti elevii  europeni. „  

Profesor , Cârstean Gheorghe 
Directorul Scolii Generale „Samson Bodnarescu” 
din comuna Galanesti

Date de contact:
Primăria Comunei Gălăneşti
Dl Liviu Mironescu, Primar
Telefon: 0230 412320, e-mail: galanesti1@yahoo.com 

Gheorghe Harja
Director, Directia Organism Intermediar POR
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Începând cu data de 1 aprilie 2011 a intrat în vigoare Anexa II revizuită 
(conform Instrucţiunii nr. 67 AM POR emisă în data de 28 martie 2011) 
aplicabilă proiectelor aferente domeniilor:
-1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
-2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură“ şi
-5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea 
calităţii serviciilor turistice”.
Anexa II revizuită se aplică, prin întocmire de act adiţional cu 
reducerea corespunzătoare a bugetului aferent informării şi publicităţii 
şi la contractele de finanţare încheiate anterior datei de 1 aprilie 2011, 
dacă nu au fost lansate procedurile de achiziţii publice.

Conform anexei II revizuite amplasarea de panouri temporare/plăci 
permanente se realizează la fiecare 5 km de stradă reabilitaţi, ceea 
presupune reducerea numărului de panouri temporare şi a plăcilor 
permanente, conducând astfel la reducerea bugetelor aferente 
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Anexa II la contractele de finanţare care presupun reabilitarea 
de străzi urbane se modifică !

Instrucţiuni Regio 

măsurilor de informare şi publicitate ale proiectelor de infrastructură 
de transport din mediul urban.
Spre exemplu, dacă se reabilitează 20 km de străzi într-un oraş, în 
localitatea respectivă se vor amplasa 4 panouri temporare (plăci 
permanente) pe străzile şi/sau aleile reabilitate, în locurile cele mai 
vizibile. În cazul în care un panou ar trebui instalat la intersecţia a două 
sau mai multe străzi, acesta se va plasa cu cel puţin 50 m înaintea 
intersecţiei. În situaţia în care o stradă urbană/alee/intrare se întinde 
pe o distanţă mai mică de 5 km, la unul dintre capetele acesteia se va 
instala un singur panou temporar, decorat faţă/verso.
Dimensiunile recomandate prin Manualul de Identitate Vizuală 
REGIO, ediţia a III-a se menţin aceleaşi pentru panourile temporare şi 
pentru plăcile permanente (3 m x 2 m). De asemenea, beneficiarii 
trebuie să înlocuiască, în termen de maxim 6 luni de la finalizarea 
proiectului, panourile temporare cu plăci permanente, iar acestea vor 
rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 
ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 
2007-2013.

1

Efectuarea vizitelor la faţa locului aferente cererilor de rambursare pentru REGIO2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, a transmis în data de 14 martie 2011 o instruc?iune privind 
efectuarea vizitelor la faţa locului aferente cererilor de rambursare 
care prevede:
1. Pentru domeniile majore de intervenţie:
-4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
-3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
-5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
-în perioada de implementare a proiectului Organismul Intermediar va 
efectua o vizită la faţa locului aferentă cererilor de rambursare finale;
2. Pentru restul domeniilor majore de intervenţie, cu excepţia 

domeniului major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic 
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică – crearea unei imagini pozitive a 
României ca destinaţie turistică  prin definirea şi promovarea 
brandului turistic naţional” şi a axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică” în 
perioada de implementare a proiectului Organismul Intermediar va 
efectua o vizită la faţa locului la prima cerere de rambursare, o vizită la 
momentul rambursării a 40% din valoarea contractului de finanţare şi o 
vizită la cererea finală de rambursare.
3. Vizitele la faţa locului vor fi însoţite de un raport de vizită.
Aceste prevederi nu exclud posibilitatea ca Organismul  
Intermediar/Autoritatea de Management să efectueze şi alte vizite la 
fa?a locului aferente cererilor de rambursare în perioada de 
implementare a proiectului.
Această instrucţiune se aplică pentru cererile de rambursare depuse 
la Organismul  Intermediar începând cu data de 21 martie 2011.

Întocmirea documentaţiei de contractare pentru proiectele aferente 4.1 „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă locală şi regională”

3

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, a transmis în data de 11 martie 2011 o instrucţiune privind 
întocmirea documentaţiei de contractare pentru proiectele depuse în 
cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă locală şi regională” 
care prevede ca la vizita la faţa locului din etapa precontractuală se 
vor verifica şi prelua următoarele documente:
-Declaraţia actualizată privind încadrarea întreprinderii în categoria 
IMM – 3 exemplare originale

-Ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară şi 
respectiv situaţia financiară la 31 decembrie 2010 - 3 exemplare 
conform cu originalul şi se va verifica corespondenţa acestora cu 
documentele originale
 De asemenea, la dosarul de contractare se va anexa:
-la anexa 5 la contractul de finanţare – Bugetul proiectului, a devizului 
aferent etapei de verificare a proiectului tehnic
-listei cu dotări achiziţionate în cadrul proiectului cu menţiunea 
includerii acestora în cadrul secţiunii de cheltuieli eligibile/neeligibile.

4

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, a transmis în data de 18 ianuarie 2011 un nou model 
pentru declaraţia de eligibilitate aplicabil în etapa precontractuală 
pentru cererile de finanţare depuse în cadrul domeniului major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor” şi 
pentru care vizita la faţa locului are loc începând cu 18 ianuarie 
2011.
Modelul de declaraţie cuprinde un nou punct, prin care solicitantul 
confirmă dacă desfăşoară sau nu activitate în sectorul transportului 
rutier, în scopul determinării corecte a plafonului de minimis 
aplicabil. 

În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis pentru 
sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor” în 
cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 
– 2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării , lucrărilor 
publice şi locuinţelor nr. 155/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei 
microîntreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
transportului rutier nu va depăşi 100.000 Euro pe o perioadă de 3 
ani fiscali consecutivi. Plafonul se aplică indiferent de obiectivul 
urmărit în cadrul proiectului propus spre finanţare.

Model nou pentru declaraţia de eligibilitate aplicabil în etapa precontractuală 
pentru DMI 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor”
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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a emis, în 
data de 24 ianuarie 2011, Instrucţiunea nr. 62 privind aspecte ale Manualului 
de proceduri, evaluare, selecţie şi contractare, ediţia II, care prevede: 

“Semnarea şi datarea contractului de finanţare de către OI şi beneficiar are loc 
după verificarea, în SEAP, de către OI, a existentei anunţului privind lansarea 
procedurii de achiziţie lucrări (doar pentru acei solicitanţi de finanţare care 
trebuie să aplice regulile din OUG 34/2006, cu completările ulterioare)."

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru a 
evita întârzierile în procesul de avizare a contractelor de finanţare, cauzate de 
necesitatea revizuirii bugetelor ca urmare a variaţiei cursului Inforeuro, a 
decis utilizarea unei rate de schimb fixa de 4,29 RON/EUR în procesul de 

verificare şi avizare a contractelor de finanţare, respectiv de verificare a 
încadrării cuantumului finanţării nerambursabile solicitate în limita de 
minimis. Rata de schimb menţionată mai sus va fi utilizată la verificarea 
contractelor de finanţare ce vor fi transmise AM POR spre avizare începând 
cu data de 1 ianuarie 2011 pană la 30 iunie 2011.
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Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. proiecte 
depuse

Valoarea finanţării 
nerambursabile 
solicitate (mil.EURO)

Alocarea financiară 
indicativă regională
(mil.EURO)

Procent din 
Alocarea financiară 
indicativă regională  %

Stadiul lansării

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

6 proiecte 69 111,25 62% Cerere deschisă 
cu depunere continuă

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

9 proiecte 39 44,50 89% Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 116 66,75 174% 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 383 140,23 273% Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 45 27,76 161%

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

69 proiecte 34 15,92 215% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

3 proiecte 20 15,92 128% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

142105 proiecte 45,57 312% Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

26 proiecte 90 43,88 206% Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

37,65
_ _

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

589 proiecte 84 27,64 302%

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

142 proiecte 13 5,02 258% Cerere deschisă lansată 
pe data de 13.03.2008 

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

8227 proiecte 37,65 218% 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 

8239 proiecte 37,70 216% Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.145 proiecte 1.200 mil. Euro 657,44 mil. Euro 183%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2008

_

Depunere suspendată 
începand cu 
09.12.2010

Proiecte REGIO în Nord–Est

Aspecte cu privire la Manualul de proceduri, evaluare, selecţie şi contractare, ediţia II

Noutăţi - Informare privind rata de schimb RON/EUR utilizată începând cu 1 ianuarie 2011 
în procesul de contractare pentru DMI 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor”
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În cadrul proiectului ASVILOC PLUS  “Agenţii ce sprijină 
valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi 
regionale”, finanţat de Programul de Cooperare 
Transnaţională Sud - Est Europa, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a organizat acţiuni diverse în vederea 
identificării nevoilor locale de inovare şi colectării de 
propuneri concrete de instrumente de lucru pentru 
încurajarea inovării în rândul IMM-urilor.
Ca urmare, a fost elaborat un Plan Regional de Acţiune care 
cuprinde 6 acţiuni pilot, după cum urmează: 

Ap1. Diseminarea de informaţii prin intermediul paginii web 
a agenţiei (www.adrnordest.ro), pentru promovarea  
rezultatelor din domeniul CDI la nivelul Regiunii Nord-Est, 
precum şi prin intermediul paginii web dedicate a proiectului 
(www.asvilocplus.eu). Secţiunea dedicată inovării a 
agenţiei va cuprinde oferta serviciilor suport pentru inovare 
în regiune (centre de informare tehnologică existente, 
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi industriale, 
organizaţii suport), precum şi oferta rezultatelor cercetării 
aplicate în Regiunea Nord-Est. 

AP2. Editarea unei publicaţii regionale semestriale (format 
ziar) dedicată promovării rezultatelor CDI, care să includă 
exemple de bună practică, oportunităţi de finanţare, ştiri şi 
calendar evenimente inovare. Această publicaţie va fi 
editată în 6 numere a câte 2000 exemplare / ediţie, iar 
fiecare membru al Laboratorului Regional de Inovare va 
contribui cu articole şi ştiri. ADR Nord-Est asigură pregătirea 
pentru tipar, editarea şi distribuţia materialului către 
grupurile ţintă reprezentate de universităţi, centre de 
cercetare, IMM-uri cu activitate de cercetare, administraţii 
publice locale / centrale. 

Ap3. Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă 
a managementului performant în Centrele de Informare 
Tehnologică, parcuri industriale şi incubatoare de afaceri. 
Astfel, ADR Nord-Est va iniţia, facilita şi coordona schimbul 
de experienţă între Centrele de Informare Tehnologică din 
regiune.

AP4. Dezvoltarea capacităţii de management strategic la 
nivelul întreprinderilor din regiune, prin identificarea / 
organizarea de programe de formare profesională pentru 
personalul executiv (module de instruire referitoare la 
managementul ciclului de proiect, managementul 
resurselor umane, achiziţii publice, etc.),  prin intermediul 
Centrului Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu 
Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi (Centrul de Studii Europene).

acţiuni pilot în cadrul proiectului AsviLOC Plus

Inovarea

Ap5. Încurajarea de noi structuri asociative, respectiv 
înfiinţarea primului cluster textil din regiune (agreare 
agenda de lucru şi plan anual de acţiuni dedicate, semnare 
acord colaborare, participare instruire clustere, iniţiere 
schimb de experienţă cu structuri similare Franţa, Marea 
Britanie, etc.). 
Prima activitate a reprezentat-o seminarul organizat în data 
de 2 martie 2011, la Săvineşti, judeţul Neamţ (sediul Rifil 
SA), în cadrul căruia membrii asociaţiei ASTRICO Nord-Est 
au primit informaţii privind Reţeaua „Cradle to Cradle” – 
concept european care promovează  reducerea utilizării de 
materii prime care generează deşeuri şi poluare, şi au fost 
prezentate, de asemenea, câteva exemple de bună practică 
implementate de alte state europene industrializate 
(Olanda, Germania, Italia, Franţa).
În data de 21 martie 2011, ADR Nord-Est a găzduit întâlnirea 
de lucru a membrilor clusterului textil înfiinţat in regiune şi a 
fost definit un plan de acţiuni viitoare. 

AP6. Facilitarea de întâlniri între mediul academic şi 
sectorul IMM, pe domenii de activitate, inclusiv identificarea 
surselor de finanţare care sprijină inovarea. 

În data de 2 martie 2011, ADR Nord-Est, în parteneriat cu 
Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis” Iaşi şi OTIMMC 
Iaşi, a organizat, la sediul Tehnopolis, seminarul intitulat 
„Inovarea la puterea exemplului”. Agenda evenimentului a 
inclus următoarele teme:
-Prezentarea proiectului Cradle to Cradle (C2C), concept, 
iniţiative, rezultate – ADR Nord-Est
-Servicii oferite de Tehnopolis pentru încurajarea 
transferului tehnologic şi a inovării in domeniul produselor 
«curate» - SC Tehnopolis SRL Iaşi
-Oportunităţi de finanţare pentru mediul de afaceri 
disponibile în anul 2011 – OTIMMC Iaşi
-Oportunităţi de finanţare pentru inovare şi cercetare 
disponibile din PNCDI şi POS CCE – ANCS Birou Teritorial 
IaşiPartea a 2-a a acestei întâlniri a fost dedicată 
desfăşurării a două ateliere de lucru simultane, având ca 
obiectiv prezentarea de propuneri de bune practici C2C în 
domeniile industrie (mobilier, produse tipografice, 
papetărie, fire sintetice, reciclare deşeuri) / construcţii şi 
buna guvernanţă, în vederea colectării de propuneri  şi 
iniţiative pentru încurajarea protecţiei mediului,  multiplicării 
exemplelor de bune practici C2C la nivel regional şi 
inventarierii propunerilor de transfer de bune practici

Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare



Sloganul „Cradle to cradle” sau „din leagăn în leagăn este 
cunoscut ca şi sloganul „mai puţin rău, înseamnă mai bun” 
care apelează la stilul nostru modern de viaţa şi la atitudinea 
unei decizii absolut libere faţă de împlinirea nevoilor 
personale şi vine în completarea atmosferei pozitive ce se 
doreşte a fi create pentru a stimula creativitatea umană şi 
inovarea mai mult decât o poate face sentimentul de 
vinovăţie. 

Reţeaua Cradle to Cradle (C2CN) este un proiect de 
capitalizare INTERREG IVC, al cărui scop este reducerea 
utilizării materiilor prime pentru a genera mai puţine deşeuri 
şi mai puţină poluare, dar şi pentru a îmbunătăţi dezvoltarea 
economică şi inovaţia pentru bunăstarea fiinţei umane. 
Reţeaua este formată din 10 parteneri, care reunesc 10 
regiuni UE, în scopul diseminării şi capitalizării bunelor 
practici C2C, implementate pentru prevenirea generării 
deşeurilor şi managementul materialelor ecologice.

În perioada 20-21 ianuarie 2011 a avut loc la Graz o 
conferinţă internaţională dedicată acestui concept, Cradle 
to Cradle, care a atras un număr spectaculos de participanţi, 
peste 600. Acest eveniment a avut drept obiectiv să 
popularizeze informaţii privind modul de implementare în 
practică a acestui principiu, argumentele fiind oferite de 
reprezentanţi de la Agenţia Europeană de Protecţie a 
Mediului din Germania, Elveţia şi Austria, Comisia 
Europeana DG pentru Întreprinderi, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri cu proiecte C2C implementate cum ar fi 
PHILLIPS Olanda şi nu în ultimul rând de către unul din 
fondatorii acestui concept Prof. Dr. Michael Braungart. 

Şi Regiunea Nord-Est a participat cu o delegaţie regională la 
acest eveniment. Din delegaţie au făcut parte Dl. Cătălin 
Mugurel Flutur, Primarul Municipiului Botoşani, membru al 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi al Comitetului 
Internaţional Consultativ al Proiectului, Dl. Emil Popa, 
Directorul Oficiului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iaşi, 
Dl. prof. Dr. Traian Stănciulescu, membru al Institutului 
Naţional de Inventică, Dna prep. univ. Şoltuz Elena, de la 
Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi, Dna. 
Mihaela-Dorinela Ambarus de la Agenţia Regională de 
Protecţia Mediului Bacău şi Dl. Marius - Cătălin Tudor din 
partea  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Din 
partea ADR Nord-Est au participat Dl Constantin Apostol, 
Director General, Dna Georgeta Smădu, Director Direcţia 
Plan Programe şi Dna Gabriela Macoveiu, Director 
Comunicare şi Promovare Regională, membru în echipa de 
proiect.

Pe lângă discuţiile privind modul în care proiectul 
INTERREG IVC, Cradle to Cradle Network îşi va desfăşura 
activităţile în cel de al doilea an şi ultimul de implementare, 
cele 4 ateliere de lucru organizate au prilejuit concluzii 
privind modul de implementare a acestui concept în 
domeniul construcţiilor, al industriei, al bunei guvernanţe şi 
al dezvoltării spaţiale.

Iată câteva concluzii ale participanţilor români: 

-În acest, moment nu există nişte reguli stricte care, urmate 
pas cu pas, să facă ca o clădire nou construită să fie 
conformă cu principiile C2C. Practic nici nu pot fi stabilite 
astfel de reguli; se pot doar indica linii directoare pentru faza 
de proiectare. Nu se poate spune cum anume să se facă un 
lucru care să corespundă C2C, ci doar dacă un lucru cât şi 
procesul de realizare al lui, este sau nu conform C2C;
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de la teorie la practică Reţeaua Cradle to Cradle – 

-Provocarea este de a construi conform principiilor C2C 
într-un oraş, concentrat în spaţii limitate, încât să fie 
satisfăcute nevoile de locuire şi viaţă ale cât mai multor 
locuitori, mai ales că în oraşe nu se mai poate vorbi despre 
o alegere adecvată a locului de construcţie. Practic, un 
oraş nu mai poate fi reconstruit, dar procesele şi 
interacţiunile ce au loc în interiorul lui, da;

-OTIMMC Iaşi este ordonator de credite terţiar regional 
pentru Regiunea Nord-Est pentru programe finanţate de 
la bugetul de stat pentru IMMC şi de asemenea, 
realizează campanii de informare şi conştientizare pentru 
IMMC. Având în vedere aceste responsabilităţi ne 
propunem să multiplicăm informaţiile primite la nivel 
regional incluzând pe agendele de informare un punct 
special care să prezinte bunele practici ce promovează 
principiul Cradle To Cradle;

-În vederea colaborării dintre Asociaţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est şi Facultatea de Arte Plastice, 
Decorative şi Design, în cadrul Proiectului Reţeaua C2C 
se propune promovarea şi execuţia unor concepte de 
produse ecologice sau realizarea workshopurilor, 
conferinţelor, prezentărilor cu ajutorul specialiştilor din 
domeniul Eco-design-ului din diferite ţări participante;

-Având în vedere realităţile din România, consider că 
implementare unor sisteme, fie ele şi de mediu ar trebui să 
se realizeze/implementeze prin adecvarea la realităţile 
din teritoriu, chiar dacă în acest sens înseamnă o realizare 
a unui model propriu de gestionare a problemelor în 
domeniul resurselor. 

Exemplele de bune practici care au fost prezentate la 
conferinţa din Graz pot constitui un început de pod în 
acest sens. Culegerea unor exemple de succes în diferite 
ţări şi ramuri industriale precum şi realizarea unei strategii 
unitare autohtone pot constitui premisele unor abordări de 
succes.

În această perioadă ADR Nord-Est a demarat activitatea 
de identificare ţi pre-selecţie a instituţiilor care pot şi vor  
prelua şi implementa exemple de bună practică Cradle to 
Cradle. Activitatea se va desfăşura pe tot parcursul anului 
2011. Detalii privind această activitate veţi găsi pe 
www.adrnordest.ro.      

C2C

Gabriela Macoveiu  
Director, Direcţia Comunicare şi Promovare Regională




