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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului lansează în noiembrie 2012 prima cerere deschisă, cu depunere 

continuă, de proiecte lansată în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în 

eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Alocarea financiară nerambursabilă (FEDR şi buget de stat) disponibilă pentru acest domeniu major de intervenţie 

este de 182,40 milioane Euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod egal. Astfel, alocarea 

financiară ce revine fiecărei regiuni este de 22,80 milioane Euro.
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Editorial  

Editorial

reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi 
promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea 
îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020.

Clădirile rezidenţiale domină totalul clădirilor din 
România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul 
clădirilor și sunt, în general, vechi (peste jumătate din 
clădirile rezidenţiale au fost construite înainte de 1970). 
Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă 
caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din 
consumul de energie al clădirilor. În medie, potenţialul 
de economisire a energiei în clădirile rezidenţiale este 
estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus în 
economii semnificative de petrol. 

Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice 
în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea 
populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce 
va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a 
categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major 
de intervenţie va contribui la coeziunea socială, 
acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale 
populaţiei cu venituri mici. În acest sens, s-a stabilit un 
mecanism pentru ca această categorie de populaţie să 
beneficieze cu precădere de implementarea 
investiţiilor. În plus, ratele de co-finanţare sunt stabilite 
în conformitate cu capacitatea şi disponibilitatea 
populaţiei pentru a co-finanţa astfel de investiţii.

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în 
blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă ale populaţiei, prin:

Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic 
interior; 
Reducerea pierderilor de căldura şi a consumurilor 
energetice; 
Reducerea costurilor de intreţinere pentru încălzire şi 
apă caldă de consum; 
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, 

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl transportul şi consumul de energie conducând la 
utilizarea eficientă a resurselor de energie, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020.Investiţiile ţintă 
sunt blocurile de locuinţe construite între 1950 şi 1990 
în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu 
venituri reduse. Beneficiarii eligibili sunt unităţile 
administrativ teritoriale, municipii reşedinţă de judeţ, în 
calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari.

Ratele de co-finanţare aplicabile sunt:
60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;
40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Unitatea 
Administrativ Teritorială - municipiu reşedinţă de judeţ şi 
Asociaţia de proprietari.

Ratele de co-finanţare ale unităţilor administrativ 
teritoriale - municipii reşedinţă de judeţ şi asociaţiilor de 
proprietari vor fi modulate în funcţie de proporţia în 
clădire a familiilor cu venituri reduse:
30% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 10% 
contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care 
mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire 
au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 
150 Euro;
20% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 20% 
contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care 
mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire 
au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 
350 Euro;
10% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 30% 
contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care 
mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din clădire 
au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 
500 Euro.

Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de 
locuinţe” reprezintă o fază pilot în perioada de 
programare 2007 – 2013. Investiţiile în eficienţa 
energetică vor fi prevăzute ulterior în perioada de 
programare 2014 – 2020, urmând ca toate condiţiile de 
aplicare viitoare să fie elaborate pornind de la 
concluziile implementării acestei faze  pilot.
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Întâlnirea a fost foarte oportună şi pentru că a oferit 
participanţilor posibilitatea de a-şi împărtăşi reciproc 
experienţele privind implementarea contractelor de “Asistenţă 
tehnică”, dar şi modalitatea de abordare a contractelor pentru 
perioada 2013 - 2015.  

Întâlnirea a fost un bun prilej de evidenţiere a lecţiilor învăţate, 
ca urmare a implementării Planurilor de activităţi în comunicare 
pentru 2011 - 2012, dar şi o oportunitate de conturare a 
premiselor de promovare pentru perioada 2014 - 2020. 
Condiţiile care pot conferi statutul de “proiect de succes” ce 
merită a fi promovat, care au fost instrumentele de comunicare 
cu cel mai mare impact sau viitorul brandului REGIO în 
perioada 2014 - 2020 au fost câteva dintre temele care au 
suscitat cel mai mare interes în rândul participanţilor.

Evenimentul a fost moderat de doamna Gabriela Macoveiu, 
Director Comunicare şi Promovare Regională, care a sintetizat 
propunerile de corelare şi eficientizare a viitoarelor acţiuni de 
comunicare pentru perioada 2013 - 2015, bazate pe analiza 
activităţilor de informare şi promovare realizate până în 
prezent. De asemenea, s-a impus ca o necesitate evidentă 
constituirea unui grup de lucru care să contureze principalele 
capitole ale Planului de comunicare pentru perioada 2014 - 
2020, dar şi să discute despre o eventuală nouă identitate 
vizuală a REGIO sau despre potenţarea celei existente. 

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Comunicare regională

În perioada 29 - 31 august 2012 a avut loc la Gura Humorului 
întâlnirea anuală pe teme de comunicare şi asistenţă tehnică 
dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare 
pentru implementarea Programului Operaţional Regional, 
organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est.

Participanţii la întâlnirea de la Gura Humorului, reprezentanţi ai 
AM POR, ADR Sud - Est, ADR Sud - Muntenia, ADR Bucureşti-
Ilfov şi ADR Nord-Est, au avut ocazia să-şi prezinte măsurile de 
informare şi publicitate pentru promovarea Regio întreprinse în 
prima jumătate a anului 2012, precum şi propunerile de 
activităţi pentru finalul anului în curs şi pentru anul 2013.

În perioada 26 – 28 septembrie 2012 s-a desfăşurat la Bran, 
judeţul Braşov cea de-a treia ediţie a Forumului 
Comunicatorilor Regio. Evenimentul organizat de către 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai 
AM POR şi Organismelor Intermediare pentru POR, membrii ai 
reţelelor regionale de comunicatori Regio care aparţin de alte 
instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi promovare POR şi 
reprezentanţi mass–media.

Întâlnirile anuale în cadrul Forumului Comunicatorilor Regio au 
ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea 
schimbului de experienţă între membrii reţelei, identificarea 
unor metode de dezvoltare, precum şi informarea cu privire la 
stadiul de implementare a programului. 

Evenimentul a debutat cu prezentarea doamnei Adina 
Ştefănescu, Director al Direcţiei Management Program din 
cadrul MDRT privind stadiul de implementare a Programului 
Regio la nivel naţional, urmată de prezentarea procesului de 
monitorizare de către doamna Gina Calotiţă, Şef Serviciu, 
Direcţia Monitorizare Proiecte, MDRT. 

Un alt punct de interes din agenda evenimentului a fost 
reprezentat de concluziile Sondajului de opinie în vederea 
măsurării gradului de informare a publicului general privind 
Regio - Programul Operaţional Regional, prezentate de 
doamna Ionela Caprian, Coordonator Comunicare, Direcţia 
Management Program din cadrul MDRT, care au evidenţiat 
faptul că  activităţile de comunicare pentru Regio dau rezultate.
În continuare, fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională a 
prezentat activitatea Reţelei regionale şi activităţile de

informare / promovare aferente şi de asemenea, câte un 
membru al fiecărei reţele regionale a susţinut o prezentare 
despre activităţile desfăşurate pentru diseminarea informaţiilor 
Regio. Pe lângă partea de informare, Forumul Comunicatorilor 
Regio a oferit membrilor reţelei şi posibilitatea de formare, 
aceştia participând la ateliere de lucru organizate în scopul 
perfecţionării în domeniul fotografiei, branding-ului şi audio – 
video.
De asemenea, participanţii la întâlnirea din acest an s-au 
bucurat şi de o frumoasă expoziţie de fotografii de la proiecte 
Regio, din toate cele 8 regiuni şi de vizita la un proiect Regio din 
judeţul Braşov.

Sursa foto: AM POR

Viitorul brandului REGIO

Comunicatorii Regio din nou împreună

Laura Livezeanu
Expert, Biroul Regional de Informare 



În cursul trimestrului III al anului 2012, au continuat lucrările 
în cadrul proiectelor cuprinse în Planul Integrat de 
Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi. Beneficiind, în 
această perioadă, de un nivel de trafic mai redus pe toate 
arterele oraşului, Primăria a deschis noi fronturi de lucru în 
cadrul şantierelor aflate în derulare, toate proiectele aflate în 
implementare înregistrând progrese însemnate. 

Lucrările cuprinse în proiectul “Dezvoltare reţea rutieră în 
zona culturală, istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” 
sunt executate într-un procent de cca 60%. Reabilitarea 
Bulevardului Carol I, străzii Palat şi Aleii Sadoveanu este 
aproape de finalizare, avansate fiind şi lucrările pe strada 
Sărărie şi Gavril Muzicescu. Totodată, au fost demarate şi 
lucrările pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
În cadrul proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj 
Octav Băncilă" lucrările la pasajul suprateran Octav 
Băncilă au înaintat în mod semnificativ. În paralel cu 
finalizarea lucrărilor de deviere a reţelelor de utilităţi 
necesare realizării obiectivului, s-a trecut la turnarea 
primilor stâlpi de susţinere ai viitorului pasaj, în timp ce 
lucrările pe celelalte artere cuprinse în proiect se apropie de 
finalizare. 
Pentru “Dezvoltarea Axei de transport Est - Vest în 
Municipiul Iaşi”, în special pentru pasajul subteran 

Programe de finaţare4

Mihai Eminescu, obiectivul central al proiectului, s-a trecut la 
turnarea pereţilor mulaţi şi se lucrează la terminarea devierii 
reţelelor de utilităţi din Piaţa Mihai Eminescu.

Lucrările în cadrul acestui obiectiv prezintă un grad mare de 
complexitate având în vedere că, după începerea anului 
şcolar, s-a impus redeschiderea liniei de tramvai care 
traversează amplasamentul pasajului. 
În acelaşi timp, sunt demarate lucrări pe toate arterele din 
proiect (şoseaua şi strada Păcurari, bulevardul 
Independenţei şi strada Elena Doamna), stadiul cel mai 
avansat al reabilitării fiind înregistrat pe şoseaua Păcurari şi, 
parţial, pe strada Păcurari.
În cadrul celorlalte proiecte aflate în implementare şi care 
beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional 
Regional, Axa 1, s-au înregistrat progrese în cadrul 
procedurilor de achiziţie, existând premisele demarării 
lucrărilor în ultima parte a anului sau la începutul anului 
2013, imediat ce condiţiile meteo o vor permite.

Pe lângă proiectele aflate deja în implementare, se aşteaptă 
în perioada următoare încheierea contractului de finanţare 
pentru proiectul “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în 
polul de creştere” (89.430.416,47 lei), pentru care s-a 
efectuat vizita precontractuală. 

Polul de creştere Iaşi
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“Reabilitarea căminului de pensionari 
“Sf. Cuvioasa Parascheva” din Iaşi”

Programe de finanţare

performante la parametrii recomandaţi de legislaţia în 

vigoare şi de standardele europene. 

În acest scop, se va realiza consolidarea celor patru 

corpuri ale clădirii ce asigură cazarea pensionarilor (123 

camere), precum şi extinderea acesteia, prin crearea unui 

corp nou cu 19 camere de cazare şi 41 de locuri. 

Modernizarea presupune totodată înlocuirea parţială a 

tâmplăriei, modernizarea instalaţiei de încălzire, 

reabilitarea casei liftului, blocului alimentar, spălătoriei, a 

blocului sanitar, dotarea cu echipamente şi cazarmament 

nou a întregului complex precum şi crearea unei rampe de 

acces pentru persoanele cu dizabilităţi. .

Investiţia în valoarea totală de 10.997.640,00 lei (din care 

8.704.634,40 lei asistentă financiară nerambursabilă) va 

fi derulată pe parcursul a 31 de luni în perioada iulie 2012 

– februarie 2015.

Adrian Medeleanu,

Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Crestere Iaşi

este acreditat conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 68/2003 pentru asistenţă şi suport în cadru 

instituţionalizat, în cămine de persoane vârstnice, cu 

oferirea de servicii socio-medicale şi de ingrijire şi cu 

servicii sociale. 

Beneficiarii serviciilor acordate în cămin sunt persoanele 

vârstnice cu domiciliul stabil în municipiul Iaşi care din 

cauza unor motive de natură economică, fizică sau 

socială se află în imposibilitatea de  a se întreţine singure. 

Din această perspectivă, proiectul “Reabilitarea, 

modernizarea şi extinderea căminului de pensionari 

“Sf. Cuvioasă Parascheva” Iaşi” vizează îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale şi promovarea incluziunii sociale a 

persoanelor vârstnice din Municipiul Iaşi.

Proiectul constă în îmbunătăţirea accesului pensionarilor 

din “Centrul Sf. Cuvioasă Parascheva” la servicii 

sociale 

Căminul de Pensionari 
“Sf. Cuvioasă Parascheva” 



Printre valoroasele monumente bisericeşti şi de artă 
religioasă, care atrag admiraţia şi preţuirea vizitatorilor 
din ţară şi de peste hotare, un loc de frunte îl ocupă 
Mănăstirea Dragomirna situată în nordul Moldovei, 
comuna Mitocu Dragomirnei din judeţul Suceava. De-a 
lungul timpului, monumentul a suferit o serie de 
încercări care au necesitat lucrări ample de refacere şi 
restaurare. Patrimoniul cultural naţional al Mănăstirii 
Dragomirna şi serviciile turistice ale judeţului Suceava, 
insuficient valorificate, au generat necesitatea 
identificării unor surse de finanţare externe prin care să 
se realizeze restaurarea, conservarea şi modernizarea 
infrastructurii acestui ansamblu mănăstiresc.

Mănăstirea Dragomirna, vestită ctitorie a marelui 
Mitropolit şi cărturar Anastasie Crimca, a beneficiat în 
perioada 2010-2012 de investiţii de peste 26,7 
milioane lei prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 Domeniul major de intervenţie 5.1 - 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor 
conexe“. 

Prin proiect au fost realizate ample lucrări de construcţii 
şi modernizare ce au constat în: 
construirea unei clădiri dedicate şi achiziţionarea 
centralei termice pe biomasă, dotarea cu panouri 
solare; 
refacerea instalaţiei electrice şi de iluminare 
arhitecturală a întregului ansamblu; 
refacerea împrejmuirii principale şi secundare;
realizarea unei reţele de alimentare cu apă;
revizuirea şi înlocuirea învelitorii clădirilor din 
ansamblul incintei mănăstirii; 
reparaţii la  tâmplărie, uşi si ferestre;
refacerea pavimentului de acces principal spre 
mănăstire;

Programe de finanţare6

Restaurarea i conservarea patrimoniului 
cultural la Mănăstirea Dragomirna

ş

Biserica "Pogorârea Sf. Duh" ce datează de la 
începutul secolului al XVII-lea a beneficiat de 
restaurarea şi conservarea componentelor artistice, a 
frescelor picturii interioare (ce decorează turla, altarul 
şi naosul bisericii) şi a iconostasului. Prin realizarea 
paginii web www.manastireadragomirna.ro 
disponibilă în limbile română, engleză, franceză şi  
germană, complexul de artă medievală de la 
Dragomirna este promovat la nivel internaţional. 

Cei peste 14.000 de turişti ce vizitează anual 
Mănăstirea Dragomirna vor putea beneficia de 
vizionarea într-un nou concept a expoziţiei de icoane 
şi a colecţiei muzeale, inclusiv de:
-serviciul informare turistică infochioşc ;
-serviciul comercializare obiecte de cult şi artizanale;
-serviciul de informare turistică infoghid ;

Mânăstirea Dragomirna, alături de celelalte 
monumente ecumenice din Moldova prezintă, pe 
lângă o deosebită valoare spirituală, şi un însemnat 
potenţial economic ce poate fi valorificat prin 
dezvoltarea turismului cultural.

Date de contact:

Maica Stareţă Silvia Sauciniţanu 
Mănăstirea Dragomirna
Comuna Mitocul Dragomirnei, judeţul Suceava
Tel/Fax 0230 533839 
  
manastirea@dragomirna.ro
www.manastireadragomirna.ro 
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Cel mai lung drum reabilitat în Moldova a fost finanţat prin REGIO

La iniţiativa Consiliului Judeţean Bacău, drumul judeţean 252 Huruieşti – Buhoci a fost reabilitat şi modernizat printr-un proiect în valoare 
totală de 78.731.356 lei, finanţat prin Programul Operaţional Regional. Pe o suprafaţă de 55 de Km s-au efectuat lucrări complexe de 
refacere integrală a covorului asfaltic, construcţia de poduri şi podeţe, şanţuri şi rigole de scurgere.

Drumul se afla la momentul solicitării finanţării într-o severă stare de degradare, iar prin viabilizarea acestuia, proiectul contribuie la 
creşterea siguranţei rutiere, la reducerea poluării şi costurilor de transport de mărfuri şi călători, iar bunurile şi serviciile din zonă vor ajunge 
mai uşor pe pieţele locale sau regionale.

Beneficiarii direcţi ai investiţiei sunt locuitorii comunelor Huruieşti, Găiceana, Parîncea, Ungureni ţi Buhoci, cei aproximativ 107 agenţi 
economici din comunele specificate, instituţiile administraţiilor publice locale, instituţiile de cult şi organizaţiile neguvernamentale din zonă.

În total se estimează că peste 10.000 de persoane din întreaga zonă vor avea acces mai uşor la serviciile medicale, la educaţie, la asistenţă 
socială şi asigurări de sănătate, peste 5.000 de potenţiali turişti vor accesa unităţile de turism existente şi viitoare, cel puţin 25 de noi agenţi 
economici şi un număr semnificativ de producători agricoli individuali vor demara şi derula activităţi pe teritoriul comunelor deservite.

Mănăstirea Moldoviţa şi-a recăpătat strălucirea prin REGIO

Parte a patrimoniului UNESCO şi una dintre cele mai vechi aşezări monahale din ţară, Mănăstirea Moldoviţa a finalizat, după 30 de luni de 
implementare, un amplu proiect de restaurare finanţat prin Programul Operaţional Regional.
Cu o valoare totală de 7.091.889,03 lei, din care 5.520.127,7 lei finanţare nerambursabilă, proiectul a permis lucrări de restaurare a picturii 
interioare şi exterioare în biserica „Buna Vestire”, montarea de instalaţii electrice la muzeul din complex şi la chilii, instalaţii de iluminat 
architectural, instalaţii de pază contra efracţiei şi pentru semnalizarea incendiilor, construirea unei centrale termice, dar şi crearea unui 
sistem de informare turistică.

Tot în scop turistic au fost restaurate fragmente de mobilier sculptat sau piese intregi, ca Jilţul Domnesc din vremea domnitorului Petru 
Rareş, au fost achiziţionate vitrine de expunere şi aparate de măsură şi control al microclimatului în cadrul muzeului din complexul monahal.
De rezultatul acestor lucrări vor beneficia atât cei 43 de clerici din lăcaşul de cult, dar, mai ales, cei 14.000 de pelerini şi turişti din ţară şi 
străinătate care vizitează anual Bucovina în căutarea unei oaze de linişte şi spiritualitate.
Alături de restaurarea Mănăstirilor Dragomirna şi Suceviţa, finanţate tot prin REGIO, punerea în valoare a acestui lăcaş de cult contribuie la 
creşterea atractivităţii turistice a Regiunii Nord - Est în ansamblu.

Constituirea unităţii de verificare a achiziţiilor publice în cadrul OI Nord – Est

În vederea consolidării sistemului de management şi control al achiziţiilor publice, AM POR a emis o instrucţiune privind constituirea unităţii 
de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese la nivelul Organismelor Intermediare, începând cu data 01 August 2012.
Atribuţiile acestei unităţi de verificare a achiziţiilor constau în verificarea achiziţiilor publice independent de procesarea cererilor de 
rambursare, precum şi reverificarea achiziţiilor publice dispusă de Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Auditul Comisiei 
Europene, Autoritatea de Management.

Rata de schimb RON/EUR utilizată începând cu 1 iulie 2012 în procesul de 
contractare pentru DMI 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprinderilor”

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 fixe de 4,45 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 transmise AM POR spre avizare începând cu data 
de 1 iulie 2012 până la 31 decembrie 2012.

Eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor finanţate din instrumente structurale

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis două note cu valoare de instrucţiune pentru aplicarea Hotărârii 
de Guvern nr.1135 pentru modificarea şi completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Axa prioritară 1 şi Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanţă regională şi locală.

Notele vizează modalitatea de actualizare a cererilor de finanţare şi anexelor aferente pentru proiectele depuse de la 1 ianuarie 2012 şi 
aflate în faza de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, de evaluare tehnică şi financiară, verificarea conformităţii Proiectului 
Tehnic sau vizita la faţa locului.
Pentru proiectele depuse după intrarea în vigoare a acestor instrucţiuni, notele furnizează formatele actualizate de prezentare a 
documentelor solicitate (Bugetul proiectului, Graficul de depunere a cererilor de rambursare, Hotărârea de aprobare a bugetului, Declaraţia 
privind eligibilitatea TVA, Declaraţia de angajament).
 
ATENŢIE! Nerespectarea acestor note prin nedepunerea odată cu cererea de finanţare a Declaraţiei privind eligibilitatea TVA aferente 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare, pentru proiectele ce vor fi depuse ulterior acestor note, constituie 
subiect de neconformitate administrativă.

Surse de finanţare8
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Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. proiecte 
depuse şi 
evaluate

Valoarea finanţării 
nerambursabile 
contractate 
(mil.EURO)

Alocarea 
financiară 
indicativă 
regională
(mil.EURO)

Procent solicitat 
din alocarea 
financiară prin
proiectele
depuse

Stadiul lansării

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

16 proiecte 84,61111,25 149%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

15 proiecte 26,3744,50 116%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 100,466,75 168%Depunere suspendată 
începand cu 
31.03.2009

2.1 - Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură

60 proiecte 158,89140,23 248%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 2827,76 152%

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

76 proiecte 14,8515,92 221%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 13,8515,92 142%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

45,4105 proiecte45,57 297%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

50 proiecte 18,5542,56 418%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

0
__

Depunere suspendată 
începand cu 
25.08.2011

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor 

732 proiecte 32,8836,52 253%

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

44,1927 proiecte48,15 160%Depunere suspendată 
începând cu 28.09.2009

5.2 - Crearea/ dezvoltarea/ 
modernizarea infrastructurilor 
pentru valorificarea durabilă a 
resurselor naturale cu potenţial 
de creştere a calităţii serviciilor 
turistice 

59,9439 proiecte63,57 123%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

1.194 proiecte 626,94200%Total:

Depunere suspendată 
începand cu 
05.11.2011

_

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

Proiecte REGIO Nord–Est

Nr. proiecte 
contractate

8 proiecte

9 proiecte

46 proiecte

28 proiecte

8 proiecte

32 proiecte

2 proiecte

16 proiecte

9 proiecte

234 proiecte

12 proiecte

25 proiecte

429 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 31 octombrie 2012 

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010
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Proiectul LEADER la final – 
Managerii de resurse umane în dezvoltare regională în prim-plan

Astfel, conform planului de activităţi, în decursul anului 2012  
s-au organizat în Italia şi Spania 4 fluxuri de mobilităţi de 
câte 6 persoane selectate din rândul angajaţilor cu funcţii de 
management în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est. 
Fluxurile de mobilităţi au fost organizate la Svilluppumbria 
SpA Perugia şi Consorzio Punto Europeo Teramo din Italia 
precum şi la Asociaţia Valenciană a Energiilor Regenerabile 
din Valencia Spania. Programul de formare a fost structurat 
sub formă de prezentări, dezbateri, mese rotunde şi 
asistenţă şi a fost organizat în fluxuri de mobilităţi de câte 2 
saptămâni prin pregătire profesională, lingvistică, culturală 
şi pedagogică.

Proiectul reprezintă o continuare a activităţii de formare de 
formatori a Centrului Regional de Studii Nord-Est, înfiinţat în 
cadrul ADR Nord-Est în anul 2010. Grupul ţintă a fost ales 
astfel încât să furnizeze o bază de potenţiali lectori ai acestui 
centru în domeniul managementului resurselor umane, dar 
şi în alte specialităţi profesionale ale participanţilor. 
Participanţii au exprimat aprecieri pozitive privind proiectul 
prin prisma oportunităţilor multiple de dezvoltare a carierei 
pe care le-a oferit: dobândirea de abilităţi şi competenţe în 
managementul resurselor umane pe care le vor aplica în 
departamentele şi echipele pe care le conduc şi mai ales 
deprinderea unor noi tehnici de formare pe care le vor putea 
folosi la cursurile pe care le vor preda  în cadrul Centrului 
Regional de Studii.
În plus, prin proiect s-au obţinut şi alte rezultate importante 
pentru domeniul managementului resurselor umane: un 
manual intitulat ”Leadership în dezvoltare regională” 
care conţine bune practici observate în cadrul stagiilor din 
cele două ţări europene şi un seminar de diseminare în care 
a avut loc transferul de cunoştinţe şi informaţii actualizate 
către un public specializat.

Roxana Pintilescu
Şef Biroul Centrul Regional de Studii Nord-Est

În cursul anului 2012 Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
No rd -Es t  a  imp lemen ta t  p ro iec tu l  n r.  LLP-
LdV/VETPRO/2011/RO/163, finanţat prin Programul de 
Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii - Leonardo Da Vinci 
(Mobilităţi VETPRO). 

Scopul proiectului a fost stabilit în funcţie de nevoia de 
formatori calificaţi în leadership şi managementul resurselor 
umane cu specializare în dezvoltarea regională care vor 
instrui la rândul lor prin Centrul Regional de Studii, experţii 
din agenţiile de dezvoltare regională şi personalul de 
conducere al unor autorităţi publice relevante de la nivelul 
tuturor regiunilor de dezvoltare din România.  

Conferinţa regională de informare 
a proiectului RECULTIVATUR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est  a organizat 
în data de 19 Septembrie 2012, la Piatra Neamţ, Conferinţa 
regională de informare asupra implementării proiectului 
RECULTIVATUR intitulată “Elaborarea unui instrument 
pentru includerea valorilor cultural-religioase în procesul 
de dezvoltare şi planificare al centrelor urbane şi 
comunităţilor rurale învecinate”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele 
previzionate ale proiectului şi rolul acestora în îndeplinirea 
scopului final al proiectului, ce constă în furnizarea de 
consultanţă persoanelor şi instituţiilor ce doresc să dezvolte 
produse de turism cultural religios.

De asemenea, evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor 
autorităţi relevante în domeniul turismului care şi-au 
manifestat interesul de a prezenta informaţii utile atât 
operatorilor cât şi utilizatorilor de servicii turistice din 
Regiunea Nord - Est. Printre acestea s-au remarcat 
prezentările susţinute de : D-na Mihaela Chircu - Director 
Direcţia de Integrare Europeană, Consiliul Judeţean Vaslui ce 
a prezentat proiectul 

“Itinerarii cultural religioase: Vaslui – Hânceşti - Leova” - 
proiect ales ca exemplu de bună practică în domeniul 
turismului cultural-religios. Acest proiect a constituit subiectul 
unui studiu de caz ce a fost analizat şi evaluat împreună cu 
alte 35 de proiecte din Europa de Sud - Est.
D-na Lăcrămioara Beilic - Director Asociaţia pentru Turism 
Bucovina, asociaţie a operatorilor din turism din regiunea 
Bucovinei. Doamna Beilic a prezentat importanţa dezvoltării 
turismului cultural religios în România, beneficiile ce pot fi 
aduse comunităţilor ce au obiective cultural religioase şi 
efectele negative ale practicării turismului fără un cadru de 
dezvoltare şi mentenanţă organizată.

Audienţa a fost compusă dintr-un număr de 60 de persoane, 
între care reprezentanţi ai operatorilor în turism, companiilor 
ce furnizează servicii on-line sectorului turistic, bloggeri în 
domeniul turismului şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.
Informaţii suplimentare despre proiect puteţi găsi pe pagina 
web a ADR Nord - Est www.adrnordest.ro secţiunea 
cooperare.

Dan Andone
Expert, Biroul Centrul Regional de Studii Nord-Est



Iniţiativa Politici Inteligente pentru Clustere în Sud Est-ul 
Europei (ClusterPoliSEE) a primit aprobarea pentru finanţare 
din Programul de Cooperare pentru Sud-Est Europa cu statutul 
de iniţiativă strategică.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est este partener în 
cadrul acestui consorţiu condus de Regiunea Marche Italia 
împreună cu alte 21 de organizaţii din 11 ţări aparţinând spaţiului 
Sud-Est Europa. România este reprezentată în acest proiect, pe 
lângă ADR Nord-Est de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri–Direcţia de Politici Industriale şi Institutul de 
Prognoză Economică Bucureşti. 
Propunerea vizează creşterea capacităţii autorităţilor de 
reglementare şi de implementare a politicii de clustere de a 
preveni şi anticipa schimbarea, prin însuşirea experienţei proprii 
şi a altor autorităţi similare, a lecţiilor învăţate, modelând 
totodată viziunea viitorului (policy learning). Proiectul se va 
concentra pe întregul ciclu al politicilor, ce implică stabilirea 
priorităţilor şi a obiectivelor instrumentelor regionale, 
dimensionarea şi operaţionalizarea mecanismelor de finanţare, 
monitorizare şi evaluare, incluzând aici şi evaluarea impactului 
şi a sustenabilităţii. 

Un prim rezultat vizat este înfiinţarea unei platforme colaborative 
comune, la iniţiativa ADR Nord-Est, care să genereze 
mecanisme de învăţare disponibile partenerilor şi 
colaboratorilor acestora implicaţi în politica de cluster. Proiectul, 
lansat oficial pe data de 17 septembrie 2012 în Ancona, Italia se 
va implementa pe durata a 30 luni şi are un buget de 5,18 
milioane Euro, din care 3,81 milioane Euro reprezintă contribuţia 
din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 0,59 mil. Euro 
din Instrumentul de Pre-Aderare. 
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Politica de clustere în România - revitalizată 
prin proiectul Cluster PoliSEE

Conceptul de clustere se adresează grupărilor de companii 
(start-up, IMM, companii mari) care acţionează împreună cu 
organizaţii de cercetare într-un anumit sector de activitate şi 
regiune, în scopul stimulării capacităţii inovative, schimbului de 
cunoştinţe şi expertiză şi al utilizării în comun a facilităţilor, 
contribuind efectiv la transferul de tehnologie şi diseminarea de 
informaţii între membri.

Politica de clustere este un angajament politic care are drept 
scop sprijinirea unor astfel de grupări atât cele existente cât şi 
cele emergente. În România, ca şi în majoritatea ţărilor din 
Europa, politica de clustere se află într-un stadiu incipient, 
clusterele deja formate fiind expresia unor iniţiative locale. 

În Regiunea Nord - Est au fost identificate clustere emergente în 
domeniile: confecţii şi tricotaje, agro-food, industrii creative, 
biotehnologie şi turism (Cluster Maping Report România 2010). 
În conformitate cu documentele strategice emise de Comisia 
Europeană în perioada de programare 2014-2020 politica de 
dezvoltare şi sprijinire a clusterelor va căpăta o amploare şi mai 
semnificativă ţinând cont de beneficiile economice tangibile pe 
care astfel de grupări le pot aduce regiunilor în contextul nevoii 
de specializare a regiunilor pentru eficientizarea utilizării 
resurselor şi valorificarea avantajelor competitive proprii. 

Ovidiu Savu
Expert, Biroul Cooperare Externă   

Achizi iile publice eficiente energetic 
din zona SEE, la momentul bilanţului

ţ

În cadrul parteneriatului de implementare a proiectului EFFECT, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est a finalizat 
activitatea de investigare a cadrului de reglementare şi 
implementare cu privire la achiziţiile publice eficiente energetic 
din spaţiul Sud-Est European (SEE).  

Rezultatele acestei cercetări sunt prezentate în cadrul 
Catalogului transnaţional privind procedurile de achiziţii publice 
eficiente energetic (disponibil pe site-ul ADR Nord-Est). Acest 
material intenţionează să ofere o imagine clară şi completă cu 
privire la adoptarea directivelor UE de eficienţă energetică şi 
investigarea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic 
aplicate în prezent în zona Europei de Sud-Est.

Pentru elaborarea acestui material au fost analizate informaţii din 
11 ţări din zona SEE: Italia, Grecia, Austria, Slovenia, Serbia, 
Ungaria, Slovacia, Ucraina, România, Bulgaria şi Republica 
Moldova. Informaţiile au vizat în principal evidenţierea aspectelor 
legate de cadrul legislativ, strategic şi de implementare în 
domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic/ecologice, fiind 
generate următoarele constatări specifice:
1.În ceea ce priveşte cadrul legislativ, în ciuda eforturilor depuse 
şi a rezultatelor vizibile din unele ţări, mecanismele rămân 
perfectibile în sensul asigurării coerenţei măsurilor care să 
stimuleze integrarea eficienţei energetice în cadrul procedurilor 
de achiziţii.
2.Politica generală este de asemenea un aspect de optimizat, în 
special prin creşterea capacităţii celor ce elaborează politici 
pentru a defini prevederi obligatorii care să elimine incertitudinile 
legislative şi conservatorismul. Din recomandările Comisiei 
Europene, criteriile implementate cu succes nu sunt complexe, 
sunt uşor de utilizat şi rentabile.

3.Informaţiile furnizate de partenerii din proiect conturează un 
cadru de implementare extrem de eterogen, iar acest lucru indică 
un potenţial important precum şi necesitatea realizării de 
schimburi de experienţă între ţări privind aspecte ca: abordări, 
modele, contracte standard, instrumente, scheme, etc.

La nivel general, informaţiile ce stau la baza elaborării 
documentului evidenţiază performanţele statelor care şi-au 
concentrat eforturile în zona ce ţine de practica concretă în 
procedurile de achiziţii publice eficiente energetic. În aceeaşi 
manieră se observă inerţia în obţinerea rezultatelor în cazul 
ţărilor care s-au concentrat fie pe suprareglementarea 
domeniului, fie chiar pe omiterea acestuia în cadrul 
reglementărilor existente. 
Toate ţările din spaţiul SEE au făcut paşi importanţi şi sunt 
dedicate eforturilor cu privire la implementarea conceptului de 
eficienţă energetică, inclusiv în cadrul procedurilor de achiziţii 
publice. Valoarea adăugată a acestei analize constă în 
evidenţierea instrumentelor, metodologiilor şi iniţiativelor 
europene şi naţionale care trebuie împărtăşite pe scară mare. 
Exemplele pot fi popularizate în spaţiul SEE pentru a facilita 
obţinerea unui nivel înalt de performanţă exploatând, mai ales, 
caracterul transnaţional al achiziţiilor publice.
Implementarea ulterioară a proiectului presupune elaborarea 
recomandărilor şi iniţierea pachetului de lucru ce vizează 
instruirea reprezentanţilor mediului public (cererea din cadrul 
procedurilor de achiziţii publice) în vederea derulării procedurilor 
de achiziţii publice ce includ cerinţe şi criterii privind eficienţa 
energetică, precum şi elaborarea, în colaborare cu stakeholderii 
locali, a unui Ghid privind Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 
ce va fi promovat către autorităţile responsabile la nivel naţional.

Ramona Tanasă
Expert, Biroul Cooperare Externă



Turismul rural – noi perspective 
de dezvoltare la nivel european

Cooperare si parteneriat

Ce-a de-a patra edi ie a Congresului European de Turism Rural 
(ECRT) a avut loc, pentru prima dată în România, la Piatra-Neamţ, în 
perioada 7-10 ocombrie 2012, având ca tematică "Turismul inovativ, 
o nouă viaţă pentru zonele rurale". 

Lucrările Congresului au fost deschise de Comisarul European pentru 
agricultură, Dl. Dacian Cioloş, care, din Piaţa Curţii Domneşti din 
Piatra Neamţ, a declarat: “Pentru agricultura europeană, turismul rural 
este un element cheie, pentru că producem hrană, dar trebuie să 
păstrăm şi tradiţiile din mediul rural. România are un cuvânt important 
de spus şi cred că şi acest congres va contribui la o legătură mai 
practică între turismul rural, agricultură şi alimentaţie. Alimentaţia nu 
este doar o marfă. Oamenii au o legătură emoţională cu alimentaţia şi 
nu trebuie pierdut contactul cu rădăcinile agriculturii. Din acest punct 
de vedere, şi pe viitor avem intenţia de a finanţa dezvoltarea turismului 
rural. Şi în România trebuie să vedem dacă în pensiuni se poate sută 
la sută oferi alimentaţie locală şi sănătoasă".

În prima parte a Congresului, reprezentanţi ai diverselor asociaţii de 
profil din Europa au prezentat situaţia turismului rural din propria ţară. 
Printre aceştia, Marilena Stoian, preşedinte onorific al Asociaţiei 
Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), a vorbit 
despre evoluţia din ultimii 20 de ani a turismului rural şi ecologic din 
România, de la câteva pensiuni care funcţionau disparat la începutul 
anilor '90 la cele peste 5.000 de pensiuni înregistrate oficial în prezent. 
Majoritatea lor au ales să se asocieze, începând din anul 1994, odată 
cu înfiinţarea ANTREC România, iar în anul imediat următor s-au 
afiliat Federaţiei Europene de Turism Rural (EuroGites). 

Prezentările din cea de-a doua parte a Congresului s-au axat pe tema 
"conceptelor inovative", fiind aduse în discuţie subiecte precum: 
dezvoltarea lanţurilor locale în beneficiul turismului rural (o abordare 
este aceea că un număr cât mai mare de producători locali să fie, 
practic, furnizori de produse/servicii pentru turişti sau pentru cei care 
cazează turişti); valoarea experienţei şi exploatarea ei (de exemplu, 
prin solicitarea de la clienţi a unei minime evaluări a perioadei de 
şedere a acestora în unităţi de primire agroturistice, în ideea că, numai 
cunoscând aşteptările vizitatorilor, poate fi îmbunătăţită oferta 
turistică); unelte specifice tehnologiei informatice (IT), care pot fi 
utilizate în acest sector, precum aplicaţiile sau site-urile care să 
coaguleze oferta de turism rural dintr-o anumită regiune sau ţară; rolul 
marketingului şi promovării, conceptul de brand-umbrelă (cum este şi 
brandul naţional de turism al României) şi de sub-branduri.

Următoarele sesiuni ale congresului s-au referit la păstrarea 
comunităţilor rurale şi a tradiţiilor prin intermediul turismului, dar şi la 
turismul rural în lumea internetului şi a noilor medii de comunicare. 
Pentru a asigura caracterul practic şi interactiv al evenimentului, au 
fost organizate simultan seminarii pe teme specifice turismului rural, 
referitoare la moştenire culturală, natură, gastronomie.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 200 de invitaţi din peste 
26 de ţări, specialişti din domeniul turismului, reprezentanţi ai 
asociaţiilor de profil şi ai autorităţilor publice centrale şi locale. Pe 
durata manifestării, a fost organizat şi un târg internaţional de turism 
rural, unde au fost prezentate oferte ale agenţilor economici din 
domeniu şi produse tradiţionale.

ţ La succesul evenimentului au contribuit: EuroGites (Federaţia 
Europeană de Turism Rural şi Agroturism), Asociaţia Naţională de 
Turism Rural, Ecologic şi Cultural România (ANTREC România şi 
filiala Piatra Neamţ), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Piatra-Neamţ, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est, Camera de Comerţ şi Industrie 
Piatra-Neamţ.

Gabriela Bobeanu,
Expert, Biroul Regional de Informare
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