
- între dezbatere şi certitudine...

 Proiectele REGIO din Iaşi – 
fără secrete pentru jurnalişti

Comunicare regională

În cadrul campaniei de promovare a rezultatelor implementării 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, a organizat în data de 18 iunie 2013 o vizită cu jurnaliştii 
din Regiunea Nord - Est la investiţiile finanţate prin REGIO.  

Trei proiecte din Iaşi, finanţate prin Programul Operaţional Regional, au 
fost vizitate de Directorul Autorităţii de Management, Dl. Cătălin 
Surdeanu, Directorul Organismului Intermediar Nord-Est, Dl. Gheorghe 
Harja şi reprezentanţi mass-media, sub îndrumarea gazdelor: Dl. 
Cristian Adomniţie, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi Dl. Mihai 
Chirica, Viceprimarul Municipiului Iaşi. Proiectele vizează modernizarea 
infrastructurii rutiere, optimizarea sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă şi dezvoltarea turismului cultural-religios local.

Primul obiectiv Regio vizitat a fost „Dezvoltarea axei de transport Est - 
Vest a municipiului Iaşi”, care include pasajul Mihai Eminescu, Şoseaua 
Păcurari, Strada Păcurari, Bulevardul Independenţei şi Strada Elena 
Doamna, proiect cu o valoare totală de 90.766.562,64 de lei. 
Modernizarea axei de transport Est - Vest urmăreşte îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane, prin construirea unui pasaj subteran şi reabilitarea 
a 6.330 m de artere urbane importante. Pasajul Mihai Eminescu va avea 
o lungime de 286,4 metri, o lăţime de 10 metri şi o înălţime de 5 metri şi 
va avea două benzi, cu o lăţime de 3,5 metri fiecare, două trotuare, cu o 
lăţime de 1,5 metri, destinate intervenţiilor, dar şi rampe de acces 
dinspre strada Păcurari şi bulevardul Independenţei.

Cel de-al doilea proiect Regio prezentat jurnaliştilor vizează 
„Reabilitarea ansamblului monument istoric "Sfântul Sava", în vederea 
introducerii acestuia în circuitul turistic cultural - religios local şi regional. 
Prin proiect a fost restaurată o suprafaţă de 3.471 metri pătraţi, au fost 
amenajaţi 2.000 metri pătraţi de spaţiu peisagistic şi au fost achiziţionate 
6 echipamente pentru restaurarea obiectivului de patrimoniu. Valoarea 
totală a proiectului este de aproximativ 19.486.041 lei.

Rezultatele celui de-al treilea proiect cu amprenta REGIO au fost 
prezentate jurnaliştilor la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Iaşi, care, găzduieşte şi gestionează o parte din  
echipamentele specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
achizţionate de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST. Prin proiect au fost echipate 48 de unităţi mobile pentru 
intervenţii de urgenţă ce deservesc toate judeţele Moldovei şi a fost 
creat un centru mobil de comandă şi control, pentru atingerea unui  timp 
mediu de răspuns al unităţilor mobile pentru situaţii de urgenţă de 4,52 
minute în mediul urban şi de 18,35 minute în mediul rural.

Circuitul s-a finalizat în mod firesc cu o conferinţă de presă, în cadrul 
căreia jurnaliştii au avut ocazia de a afla informaţii actuale şi relevante 
despre stadiul implementării REGIO la nivel naţional şi regional, dar şi 
de a adresa întrebări vizând proiectele locale ce beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă. Mulţumim pe această cale 
colaboratorilor noştri din mass-media pentru reflectarea activităţii 
noastre într-un mod profesionist şi pragmatic, în scopul unei corecte 
informări a publicului larg. 

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare
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Omniprezentă pe agenda publică a ultimelor luni, regionalizarea este o temă, pe cât de discutată, pe atât de delicată.  

Şi pentru că spaţiul public este o gazdă generoasă pentru toţi cei care vor să-şi susţină punctul de vedere, noi, ca 

profesionişti, ca tehnicieni în dezvoltare regională nu ne vom pronunţa asupra meritului unuia sau altuia dintre municipii 

de a deveni capitală regională, nu vom vorbi despre guvernatori sau structuri de conducere, pentru că nu acestea sunt 

mizele reale ale acestui proces. Noi considerăm firesc să vorbim despre principii, despre calendarul necesar acestui 

proces, despre obiectivele pe care şi le propune, în ultimă instanţă.
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Editorial  

Editorial Comunicare regională

Conferinţa regională “Regiunea Nord-Est se dezvoltă cu 
REGIO” organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord - Est în data de 6 iunie 2013 la Iaşi, a constituit pentru cei 
100 de participanţi prilejul de a afla ultimele noutăţi despre 
evoluţia Programului Operaţional Regional la nivelul Regiunii 
Nord – Est în perioada 2007-2013, dar şi perspectivele 
regionale pentru perioada 2014 - 2020.

Domnul Constantin Apostol, Director General ADR Nord - Est 
a precizat că “au fost depuse in Regiunea Nord-Est pentru 
acest program peste 1.200 de proiecte şi au fost semnate 
contracte de finanţare pentru 444 de proiecte. 248 de 
investiţii vizând modernizarea infrastructurii rutiere, 
modernizarea şi dotarea ambulatoriilor din cadrul spitalelor, a 
şcolilor sau a centrelor sociale, reabilitarea şi dezvoltarea 
structurilor turistice (cazare şi agrement), dar şi dezvoltarea 
activităţii microîntreprinderilor din regiune, au fost finalizate, 
iar plăţile către beneficiari reprezintă 49% din valoarea 
alocării financiare“. 

În cadrul întâlnirii, domnul Gheorghe Harja, Director Direcția 
Organism Intermediar POR Nord - Est a menţionat că în cadrul 
şedinţei Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operaţional Regional ce a avut loc la Bucureşti în perioada 28 - 
29 mai 2013 au fost aprobate alocări suplimentare în 

Europene, Municipiul Iaşi), 

Regiunea Nord – Est pentru echipamentele pentru situaţii de 
urgenţă, pentru turismul de patrimoniu, dar şi pentru turismul 
de agrement, astfel s-a relansat domeniul major de intervenţie 
5.2 din cadrul programului. 

Sub cupola secţiunii “Regio – o soluţie pentru investiţii”, 
participanţii la conferinţă  au avut ocazia să asiste la 
exemplificarea unor investiţii finanţate prin REGIO, care au 
contribuit la dezvoltarea comunităţilor în care au fost 
implementate: Modernizarea infrastructurii din Municipiul Iaşi 
prin Regio (domnul. Cosmin Coman, Director Proiecte 

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din 
judeţul Iaşi (doamna Laura Păstrăvanu, Director Executiv 
Adjunct, Consiliul Judeţean Iaşi), Dezvoltarea Centrului IDEO 
(domnul Bogdan Piţigoi, Manager, TESTER GRUP SRL Iaşi), 
Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de 
Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani (doamna Adriana 
Zăiceanu, Administrator Public, Municipiul Botoşani) şi 
Reabilitarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu” (domnul 
Alexandru Săvescu, Compartiment Informare Publică, 
Municipiul Fălticeni).

În ceea ce priveşte următoarea perioadă de programare, 
doamna Georgeta Smădu, Director Planificare, Programare în 
cadrul ADR Nord – Est a punctat priorităţile tematice care se 
conturează pentru perioada 2014-2020 în carul Planului 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, stadiul curent al 
activităţilor de programare 2014-2020 şi calendarul estimat 
stabilit cu Comisia Europeană pentru următoarea perioadă. 
Pentru a obţine o imagine cât mai completă asupra finanţărilor 
europene atrase în Regiunea Nord – Est, dar mai ales a 
impactului şi rezultatelor obţinute, Doamna  Gabriela 
Macoveiu, Director Comunicare, Cooperare şi Dezvoltarea 
Afacerilor în cadrul ADR Nord – Est a evidenţiat stadiul actual 
al Platformei informaţiilor pentru finanţare, instrument prin 
intermediul căruia sunt prezentate într-un mod eficient 
publicului larg informaţii despre 9.300 proiecte contractate de 
beneficiari din Regiunea Nord – Est din 14 programe de 
finantare.

Cristina Ferman
Şef Birou, Biroul Regional de Informare

Biroul de Reprezentare Bruxelles al ADR Nord-Est a promovat 
regiunea în cadrul evenimentului Ziua porţilor deschise în 
instituţiile europene, care a avut loc sâmbătă, 4 mai 2013 în 
Bruxelles. 
Aflat la cea de-a 3 participare în cadrul acestui eveniment 
anual, biroul de reprezentare a pregătit un stand de promovare 
în cadrul căruia au fost distribuite materiale de promovare a 
regiunii (pliante, broşuri, materiale media, hărţi),  au fost 
expuse afişe, roll-up de prezentare al agenţiei şi drapelul 
naţional.
Pentru a incinta privirile celor peste 2000 de vizitatori care au 
trecut pragul Comitetului Regiunilor, aceştia au fost 
întâmpinaţi în costum popular românesc şi au fost serviţi cu 
produse tradiţionale româneşti.

 
Guvernul a adoptat în februarie 2013 un Memorandum privind 
măsurile necesare pentru demararea procesului de 
regionalizare-descentralizare în România, conform căruia, 
statul trebuie să rezolve un important decalaj pe care îl are faţă 
de Europa, pentru a aduce serviciile publice şi deciziile mai 
aproape de cetăţeni şi pentru a-şi folosi mai judicios resursele. 
Acest document statuează principiile şi obiectivele procesului, 
precum şi calendarul etapelor necesare.

Principiile procesului de regionalizare-descentralizare
1.Principiul subsidiarităţii 
2.Principiul asigurării resurselor integrale exercitării 
competenţelor transferate
3.Principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice 
locale şi regionale
4.Principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, 
gradual, predictibil, transparent, bazat pe criterii şi reguli 
obiective
5.Principiul echităţii
6.Principiul democraţiei participative
7.Principiul cheltuirii eficiente a resurselor financiare publice.

Obiective:
dezvoltarea economică a regiunii;
gestionarea fondurilor europene la nivel regional; 
gestionarea şi modernizarea infrastructurii de interes regional 
de transport, de sănătate şi asistenţă medicală;
promovarea obiectivelor de turism de interes regional; 
amenajarea teritoriului la nivel de regiune; 
dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic şi profesional 
la nivel regional, precum şi a învăţământului superior; 
dezvoltarea agriculturii în vederea accesului produselor 
româneşti pe pieţele interne şi externe, inclusiv prin crearea de 
branduri regionale; 
gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional; 
protecţia mediului la nivel regional; 
gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional; 
promovarea sportului de performanţă; 
dezvoltarea culturală la nivel regional.

În loc de concluzii...
Efortul regionalizării va trebui să fie unul susţinut, asumat de 
toţi factorii de decizie, şi nu formal, ci constructiv. Avem nevoie 
de un model, iar modelele francez sau polonez pot fi o bună 
sursă de inspiraţie pentru noi. 
Experienţa acestui prim exerciţiu de implementare a 
Instrumentelor Structurale ne-a dat măsura dificultăţilor de 
accesare pe care le presupune actuala organizare 
administrativ-teritorială. Iar dacă Programul Operaţional 
Regional are cele mai bune rezultate la nivel naţional, asta se 
datorează şi faptului că a fost singurul implementat la nivel 
regional. Poate asta ar trebui să spună ceva. Nu va fi uşor, dar 
având în vedere că regionalizarea este declarată ca prioritate a 
guvernului, având în vedere disponibilitatea noastră şi a 
colegilor din domeniul dezvoltării regionale, de a colabora în 
mod constructiv pentru succesul acestui proces, acest efort 
trebuie asumat şi dus cu responsabilitate până la capăt.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Regiunea Nord-Est se dezvoltă prin REGIO

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat un nou apel 
de proiecte pentru domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor 
turistice din cadrul Axei 5 a Programului Operaţional Regional: 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.
Obiectivele acestui domeniu de intervenţie constau în valorificarea 
resurselor naturale în scop turistic, diversificarea serviciilor 
turistice, crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, în 
scopul creşterii numărului  turiştilor şi a duratei sejurului.
În cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt eligibile proiectele 
care vizează atât infrastructura de turism de utilitate publică, cât şi 
cea privată, mai puţin structurile de cazare, care nu sunt eligibile în 
cadrul acestei cereri de proiecte.
Pentru infrastructura de turism de utilitate publică pot solicita 
finanţare nerambursabilă: unităţi administrativ-teritoriale, 
parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale, 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, pentru proiecte care 
vizează:
-  amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic
-  valorificarea potenţialului turistic montan
-  dezvoltarea turismului balnear.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publică – privată pot 
solicita finanţare nerambursabilă: unităţi administrativ-teritoriale, 
parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale, 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, întreprinderi mici şi mijlocii 
din domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, parteneriate 
constituite între unităţi administrativ–teritoriale şi ONG-uri din 
domeniul turismului şi/sau activităţi conexe, pentru proiecte care 
vizează:
-  dezvoltarea turismului balnear 
- crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, 
inclusiv a utilităţilor  aferente.
Valoarea totală a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 700.000 şi 
89.000.000 RON pentru proiectele din mediul urban şi între 
6.400.000 şi 89.000.000 RON pentru proiectele din mediul rural. 
Alocarea financiară disponibilă pentru această cerere de proiecte 
este de 4.882.922,25 euro. Ghidul solicitantului este disponibil 
începând din data de 5 iunie 2013 iar cererile de finanţare pot fi 
depuse la ADR Nord-Est din data de 5 iulie 2013. Detalii 
www.inforegionordest.ro 

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

 Conferinţa Regională - 6 iunie 2013, Iaşi

Noi posibilităţi de finanţare pentru turismul de agrement 

Regiunea Nord-Est la Zilei porţilor deschise 
de la Bruxelles

Principalele curiozităţi şi întrebări ale vizitatorilor au fost 
legate de accesul în regiune, formele de turism 
practicabile, fiind atraşi în primul rând de natură, staţiunile 
montane, mănăstirile din Neamţ şi Suceava. Scopul 
participării la acest eveniment a fost promovarea valorilor 
culturale, destinaţiilor turistice şi produselor tradiţionale 
specifice regiunii. 
Anual, în preajma zilei de 9 mai – aniversarea Zilei Europei, 
instituţiile europene îşi deschid porţile publicului. Comitetul 
Regiunilor a folosit această ocazie pentru a sărbătorii 
diversitatea care poate fi descoperită în regiunile şi oraşele 
Europei. Standurile româneşti au făcut parte dintr-o 
expoziţie interactivă organizată de peste 40 de regiuni şi 
oraşe. 

Roxana Mocanu
Expert, Biroul ADR Nord-Est Bruxelles



În perioada martie – iunie 2013 au continuat activităţile de 

realizare a secţiunilor Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 

Nord-Est 2014-2020, respectiv a versiunilor de lucru pentru 

analiza economico-socială, analizele SWOT şi strategia de 

dezvoltare regională. 

În cadrul procesului de elaborare au fost integrate în 

documentul de planificare noi elemente, după cum urmează:

Rezultatele procesului de analiză a ultimelor date şi informaţii 

statistice publicate de către Institutul Naţional de Statistică şi 

serviciul Eurostat al Comisiei Europene;

Rezultatele celor două consultări scrise derulate de către 

agenţie în cadrul Parteneriatului Regional Nord-Est asupra 

proiectului PDR Nord-Est 2014-2020.

Totodată, în perioada mai – iunie au fost organizate şi derulate 

şase întâlniri de lucru cu membrii Grupurilor de Lucru 

Subregionale, dedicate analizării proiectului Planului de 

Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020.

5Planificare regională4 Programe de finanţare

Stadiu procesului de planificare 2014- 2020 
în Regiunea Nord-Est 

Cu această ocazie, partenerii regionali au formulat propuneri, 

observaţii şi comentarii pe marginea documentului, elemente 

care se vor regăsi în versiunea consolidată, care va fi postată 

pe pagina web a agenţiei şi transmisă spre consultare în luna 

iulie a.c.

Menţionăm că toate documentele realizate până în prezent 

sunt postate pe pagina de internet a agenţiei  

www.adrnordest.ro, secţiunea Planul de Dezvoltare Regională 

Nord-Est 2014–2020.

Vă adresăm invitaţia de a ne transmite în continuare 

propunerile, comentariile şi observaţiile dumneavoastră pe 

marginea acestor documente pe adresele de e-mail 

adrnordest@adrnordest.ro, 

respectiv sgrigorescu@adrnordest.ro.          

Sorin Grigorescu

Şef Birou, Biroul Planificare, Programare şi Monitorizare

Ultimul proiect din lista principală a Planului Integrat de 
Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi (PIDPC Iaşi) aflat în 
etapa de evaluare tehnico-economică a intrat în faza 
precontractuală. Astfel, pentru proiectul “Reabilitare 
Mănăstirea Golia - etapa II”, în data de 20 mai 2013, a 
avut loc vizita în teren a comisiei de evaluare, ocazie cu 
care au fost primite ultimile clarificări aferente evaluării 
tehnico-economice, urmând ca în prima decadă a lunii 
iunie să aibă loc vizita de precontractare.

Datorită economiilor înregistrate în cadrul proiectelor 
aflate în implementare, alte două proiecte care 
beneficiază de finanţare POR prin Axa 1 au fost 
promovate în lista principală. Astfel, proiectele 
„Regenerare urbană zona Lăpuşneanu - Piaţa Unirii” 
(buget total 13.588.350,4 lei) şi „Amenajarea Plajei din 
zona Nicolina” (buget total 20.599.244,68 lei) au intrat în 
etapa de evaluare tehnico-economică, pentru ambele 
proiecte fiind organizate vizitele în teren aferente acestei 
etape de evaluare.
Pe de altă parte, în data de 16 mai 2013, a fost semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în Judeţul Iaşi”, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. 
Proiectul are o valoare totală de 289.883.865,26 lei din 
care finanţarea nerabursabilă reprezintă suma de 
209.299.722,72 lei, iar cofinanţarea proiectului de 
61.699.680,02 lei urmând a fi asigurată de Consiliul 
Judeţean Iaşi.

Proiectul a preluat şi obiectivele proiectului 
“Managementul integrat al deşeurilor solide în Iaşi” care 
a fost demarat de Municipiul Iaşi şi include toate 
elementele necesare privind colectarea selectivă, 
transportul, transferul şi tratarea, reciclarea, tratarea 
mecanico-biologică şi compostarea, precum şi 
depozitarea deşeurilor, fiind cel mai important proiect 
implementat de Consiliul Judeteţean Iaşi.

În acelaşi timp, în cadrul altui proiect important din 
PIDPC Iaşi s-a semnat un contract de execuţie lucrări. În 
data de 4 iunie 2013, s-a făcut primul pas în 
implementarea efectivă a proiectului “Modernizarea şi 
dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi”, fiind semnat 
contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor de 
dezvoltare şi de modernizare a Aeroportului Internaţional 
Iaşi în vederea realizării noii piste care va avea o lungime 
de 2400 m. Documentul include serviciile de proiectare şi 
execuţia lucrărilor de realizare a pistei de decolare / 
aterizare, căile de rulare, extindere a platformei şi a 
drumului perimetral, instalaţiei de balizaj şi a canalizării 
pentru ape pluviale. Valoarea contractului este de 
139.128.551,47 lei (fără TVA), termenul de finalizare a 
proiectarii şi executiei fiind de 25 de luni de la data 
semnării contractului. 

Conform estimărilor, pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
aeroportul va fi inchis doar 6 zile, activitatea acestuia 
nefiind perturbată. Totodată, este asteptat rezultatul 
evaluării din cadrul Autorităţii de Management a 
Programului Operaţional Sectorial Transport a cererii de 
finanţare pentru Modulul II al proiectului (în vederea 
construirii/dezvoltării a două căi de degajare rapidă - 
Bravo şi Charlie, a unei platforme de îmbarcare / 
debarcare, precum şi instalaţiile aferente acestora - 
balizaj, sisteme de iluminare etc), finanţarea solicitată 
fiind de cca 40 milioane de euro.

Adrian Medeleanu
Consilier, Compartimentul Coordonator Pol de Creştere Iaşi

Polul de Creştere Iaşi – Stadiul implementării 
proiectelor din cadrul PIDPC Iaşi

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est
Instrument de orientare şi coordonare a programelor de finanţare dedicate 
dezvoltării economice regionale

Competitivitatea regională a devenit în ultimele 2-3 decenii 
unul din conceptele-cheie utilizate în planificarea economică 
regională, fiind un fenomen complex care se referă la 
capacitatea unei regiuni, prin comparaţie cu altele, de a forma 
şi a asigura un mediu economic şi social care să susţină 
crearea accelerată de valoare adăugată.

În acest sens, specializarea inteligentă abordează problema 
dificilă a prioritizării şi luării deciziilor de alocare a resurselor, 
oferind posibilitatea de a demonstra care sunt cele mai 
promiţătoare domenii pentru dezvoltare regională viitoare, 
deoarece acest proces poate reflecta ceea ce are mai bun o 
regiune în ceea ce priveşte cercetarea-dezvoltarea şi 
inovarea.

Având în vedere preocuparea permanentă pentru 
implementarea măsurilor, acţiunilor şi proiectelor ce vizează 
stimularea dezvoltării socio-economice durabile a regiunii, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat un 
proiect pentru pregătirea Strategiei de Specializare 
Inteligentă (S3) a Regiunii Nord-Est şi a semnat contractul de 
finanţare pentru implementarea acestuia cu Ministerul 
Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Strategia regională de cercetare şi inovare pentru 
specializarea inteligentă reprezintă o agendă integrată şi 

concentrată pe transformarea reală economică a regiunii cu 
rolul de a:
concentra sprijinul politicilor şi investiţiile asupra principalelor 
priorităţi, provocări şi necesităţi de la nivel regional în scopul 
unei dezvoltări bazate pe cunoaştere;
fructifica la maxim atuurile, avantajele competitive şi 
potenţialul regiunii;
sprijini inovarea tehnologică, inovarea pe baze practice şi 
stimularea investiţiilor din sectorul privat;
antrena implicarea deplină a părţilor interesate şi de a încuraja 
inovarea şi experimentarea.

În conformitate cu obiectivele sale specifice, proiectul îşi 
propune să elaboreze o Strategie de Specializare Inteligentă 
pentru Regiunea Nord-Est, instrument necesar pentru 
realizarea unor investiţii eficiente (raport rezultate/cost) şi 
eficace (raport impact/obiectiv) în materie de cercetare şi 
inovare. S3 înseamnă valorificarea prin măsuri de sprijin 
concrete a acelor domenii de activitate economică şi de 
cercetare-inovare care se manifestă pregnant într-o regiune 
constituindu-se în avantaje competitive, de piaţă, de 
produse/servicii sau de capital. 

Perioada de implementare a acţiunilor finanţate prin acest 
proiect este de 6 luni (mai - octombrie 2013).

Ovidiu Savu
Expert, Biroul Cooperare Externă



Muzeul de Artă "Ion Irimescu", inaugurat în ianuarie 

1974, reprezintă un obiectiv de patrimoniu cultural 

deosebit de important pentru municipiul Fălticeni, fapt 

susţinut şi de numărul şi amploarea evenimentelor în 

care acesta a fost implicat în ultimii ani. 

Patrimoniul Muzeului de Artă "Ion Irimescu" se află 

amplasat în două corpuri principale de clădire: Corpul 

A (cu principalele spaţii de expunere şi opere de artă) 

şi Corpul B - unde funcţionează Galeriile de Artă şi 

apartamentul maestrului. 

Istoria clădirii principale (corpul A) începe în perioada 

de maximă înflorire a Fălticeniului, respectiv în anul 

1846, an în care vornicul Alecu Forăscu Botez îşi 

construieşte reşedinţa din Fălticeni. Acestă clădire 

este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2004, sub 

denumirea Casa Forăscu Botez şi face parte din 

grupa B - cea a obiectivelor reprezentative pentru 

patrimoniul cultural local.

În cei peste 30 de ani de existenţă, starea de 

conservare a Muzeului de Artă "Ion Irimescu" a fost 

serios afectată, fapt ce a condus la excluderea din 

circuitul public a clădirii principale a muzeului 

începând cu anul 2003. Având în vedere gradul ridicat 

de degradare a caracteristicilor fizico-mecanice se 

impunea de urgenţă realizarea unor intervenţii ample 

în regim de şantier pentru conservarea şi restaurarea 

obiectivului. 

Astfel, în anul 2010 Primăria Municipiului Fălticeni a 

demarat un proiect pentru reabilitarea şi dotarea 

Muzeului de Artă "Ion Irimescu" prin intermediul Regio 

- Domeniul de interventie 5.1. - "Restaurarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum 

şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe". 

Proiectul in valoare de peste 5 milioane lei a constat în 

lucrări de restaurare a clădirii pe o suprafaţă de 1379 

mp, alei carosabile 668 mp, alei pietonale 474 mp 

precum şi achiziţionarea de dotări pentru expunerea 

şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil. 
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redat circuitului public prin Regio

Lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare 

realizate oferă instituţiei muzeale o infrastructură 

durabilă care să permită valorificarea patrimoniului 

cultural existent prin reintroducerea muzeului în 

circuitul turistic.

Muzeul adăposteşte cea mai mare colecţie de autor 

din ţară, de altfel fiind unicul de această factură în 

România şi al doilea din lume, după Colecţia Rodin de 

la Paris. 

Cele peste 300 de sculpturi, 1.000 de lucrări de grafică 

şi pictură şi 5500 volume de artă prezintă universul 

operei marelui artist fălticinean, abordând teme 

precum mitologia, maternitatea, muzica, omul ca 

model în Univers.

Operele de artă existente în muzeu se bucură de 

recunoaştere internaţională, premiile primite de artist 

de-a lungul carierei sale impresionează atât prin 

număr cât şi prestigiu: Marele Premiu "Hamangiu" al 

Academiei Române (1942), Marele Premiu al Uniunii 

Artiştilor Plastici (1974), titlul de doctor Honoris Causa 

al Academiei de Arte "G. Enescu" (1994), Ordinul 

Steaua României în Grad de Mare Comandor. 

De altfel, anul 2003 a fost declarat de UNESCO "Anul 

Ion Irimescu", în semn de recunoaştere adusă valorii 

marelui sculptor.

Proiectul finalizat în anul 2012 contribuie la 

valorificarea turismul cultural ca sursă de dezvoltare 

economică a municipiului Fălticeni. Cu peste 100 de 

case memoriale, Fălticeni este un oraş care şi-a 

păstrat destul de bine patrimoniul arhitectural şi 

rămâne o destinaţie obligatorie pentru împătimiţii 

turismului cultural din întreaga zonă a Moldovei, fiind 

privilegiat de amplasarea geografică favorabilă în 

calea turiştilor aflaţi în pelerinaj la mănăstirile din 

Bucovina sau care vizitează obiectivele istorice din 

nordul ţării. 

Cristina Ferman 

Şef Birou, Biroul Regional de Informare

Muzeul de Arta "ION IRIMESCU" 
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Mecanismul decontării cererilor de plată 

Surse de finanţare 9

Domeniul Major 
de Intervenţie

Nr. proiecte 
depuse 

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)

18 proiecte 111,36111,25 167%Depunere suspendată 
începand cu 
15.02.2012

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

21 proiecte 35,2944,50 158%Cerere deschisă 
cu depunere continuă

1.1 - Planuri 
integrate de dezvoltare urbană - 
Centre urbane                                                                       
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                              

55 proiecte 113,8366,75 172%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 162,12140,23 254%Depunere suspendată 
începand cu 
16.10.2008

3.1 - Reabilitarea, modernizarea 
şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 

15 proiecte 32,2627,76 155%

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

76 proiecte 16,1815,92 227%Cerere suspendată
începând cu
12.09.2011

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

4 proiecte 18,1915,92 150%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

44,51105 proiecte45,57 304%Depunere suspendată 
începand cu 
24.04.2009

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

52 proiecte 19,3842,56 425%Cerere deschisă cu 
depunere continuă

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

0
__

Depunere suspendată 
începand cu 
25.08.2011

4.3 - Sprijinirea dezvoltarii 
microîntreprinderilor 

732 proiecte 34,2936,52 253%

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

45,3127 proiecte48,15 164%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 

41,5839 proiecte63,57 126%Depunere suspendată 
începând cu 29.12.2009

Licitaţia 2: 5 iulie 2013 -
20 august 2013

1.204 proiecte 675,3213%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

10 proiecte

11 proiecte

50 proiecte

28 proiecte

10 proiecte

34 proiecte

3 proiecte

16 proiecte

9 proiecte

238 proiecte

12 proiecte

20 proiecte

441 proiecte

__

658,7

Situaţia depunerii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
ADR Nord–Est, 1 iulie 2013 

Licitaţia 2 cu depunere
continuă: 23 noiembrie
2009 - 9 decembrie 
2010

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis în data de 
19.04.2013 Instrucţiunea nr. 105 privind implementarea 
mecanismului decontării cererilor de plată  în conformitate cu 
OUG nr.27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de 
absorbţie a fondurilor europene. 

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor 
instituţii publice locale, astfel cum sunt definite la art.2, pct 39 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară. 

Pentru buna înţelegere a prevederilor acestei Instrucţiuni, OI 
Nord-Est a organizat în perioada 13 - 15 mai 2013 o serie de 
sesiuni de informare în Piatra Neamţ, Iaşi şi Suceava dedicate 
beneficiarilor Regio de tip instiuţii publice locale din toate 
judeţele regiunii.

Prezenţa consistentă la aceste sesiuni de informare 
(aproximativ 60 de participanţi la fiecare eveniment) a dat 
măsura interesului pentru acest nou instrument, dezvoltat 
tocmai pentru a sprijini instituţiile publice să implementeze 
proiectele în condiţii de securitate financiară.

Pe lângă aspectele de ordin tehnic detaliate participanţilor, 
experţii OI Nord-Est au subliniat faptul că mecanismul clasic al 
cererilor de rambursare funcţionează în continuare în condiţiile 
cunoscute, iar adoptarea noului instrument al cererilor de plată 
este o decizie de management financiar care trebuie să ţină 
cont de cash-flow-ul proiectului, de cuantumul sumei solicitate 
prin cererea de plată, de oportunitatea adoptării acestui 
instrument, dar şi de eventualele dezavantaje asupra instituţiei.

Recomandăm beneficiarilor de finanţare cărora li se adresează 
acest instrument să ţină legătura cu ofiţerii de contract pentru 
punerea în practică a prevederilor acestei instrucţiuni.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

– introdus prin Instrucţiunea AM POR nr. 105

Măsuri de urgentare a procesului de evaluare, selecţie şi contractare Regio

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013 a emis în luna iunie 2013 Instrucţiunea nr. 
108 care prevede măsuri de urgentare a procesului de evaluare, 
selecţie şi contractare pentru toate proiectele care cad sub 
incidenţa ajutorului de stat regional, inclusiv de minimis, 
depuse în cadrul Regio (domeniile majore de intervenţie 4.1, 4.3, 
5.2), în vederea finalizării etapei de contractare a acestora până 
la data de 31 decembrie 2013.

Instrucţiunea stabileşte că în data de 20 august 2013, ora 16.00, va 
fi suspendată depunerea de proiecte care cad sub incidenţa 
ajutorului de stat regional pentru toate regiunile, indiferent de 
procentul existent al alocării regionale, de gradul de depăşire sau 
nedepăşire al acestuia. Astfel, în Regiunea Nord – Est, se va 
suspenda depunerea de proiecte în cadrul DMI 5.2 – “Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor 
turistice” şi DMI 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

De asemenea, vor fi selectate cererile de finanţare care pot 
prezenta documentaţia completă a proiectului tehnic, imediat 
după finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară, dar nu mai 
târziu de 16 septembrie 2013.  

Pentru DMI 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, în 
cazul în care proiectele din lista de rezervă se încadrează în limita a 
110% din alocarea regională, se va realiza inclusiv etapa de vizită la 
faţa locului, pe răspunderea solicitantului, pentru eventuale 
disponibilizări de fonduri.
  
Ultima documentaţie aferentă unui contract de finanţare căruia i se 
aplică prevederile instrucţiunii se va transmite AM POR până cel 
târziu la data de 31 octombrie 2013.

Cristina Ferman
Şef Birou, Biroul Regional de Informare



ADR Nord-Est a iniţiat la nivel regional activităţi pentru 
încurajarea adoptării de mecanisme eficiente energetic în 
Regiunea Nord-Est prin organizarea, în perioada 13-14 
iunie 2013, a 2 sesiuni informative în domeniul achizițiilor 
publice eficiente energetic.
Sesiunile au avut loc în Bacău şi Iaşi, au fost dedicate 
reprezentanţilor mediului privat şi au avut drept scop 
sprijinirea, instruirea şi conştientizarea acestora în vederea:
-dezvoltării competenţelor de a participa la licitaţii publice 
bazate pe proceduri de achiziţii publice eficiente energetic,
-înlăturării barierelor identificate în cadrul analizei sectoriale 
şi
-orientării produselor şi serviciilor oferite spre zona eficienţei 
energetice

Întâlnirile au urmărit preponderent stimularea participării 
companiilor, în viitor, la licitaţii publice eficiente energetic şi a 
reorientării ofertei lor către produse şi servicii de înaltă 
tehnologie şi cu utilizare mai puţin intensivă a energiei, în 
contextul intensificării eforturilor europene pentru atingerea 
obiectivului de eficienţă energetică al strategiei Europa 
2020. 
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Sesiunile – la care au participat peste 45 de persoane, 
reprezentanţi ai mediului privat care fie au participat deja la 
proceduri de achiziţii publice, dar s-au confruntat cu bariere 
semnificative în ofertarea unor produse/servicii eficiente 
energetic, fie au evitat să participe la proceduri de achiziţii 
publice din cauza unor bariere general cunoscute – au 
evidenţiat interesul crescut al companiilor privind oportunitatea 
oferită de implementarea unor proceduri de achiziţii publice 
eficiente energetic. Aceştia au beneficiat de un nivel ridicat de 
transfer al cunoştinţelor atât în domeniul achiziţiilor publice pe 
criterii de eficienţă energetică cât şi privind utilizarea unui 
instrument pentru calculul ciclului de viaţă (LCC).

În continuare, ADR Nord-Est va elabora şi publica un Ghid 
privind Achiziţiile Publice Eficiente Energetic precum şi un Plan 
Operativ în acelaşi domeniu.
Aceste iniţiative sunt circumscrise atingerii obiectivelor 
proiectului EFFECT, proiect care se desfăşoară în perioada 
2012-2014 şi este implementat de ADR Nord-Est în parteneriat 
cu agenţii de dezvoltare regională şi de inovare, agenţii de 
energie, institute de cercetare autorităţi locale şi camere de 
comerţ din 8 ţări din SE-ul Europei.
Motivate de impactul pe care achiziţiile publice îl au asupra 
PIB-ului Uniunii Europene, eforturile partenerilor urmăresc 
inovarea acestor proceduri în sensul integrării criteriilor de 
eficienţă energetică pentru a conduce la atingerea ţintelor 
strategice privind energia, definite la nivel european. 
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa: 
www.effectproject.eu şi www.adrnordest.ro.

Ramona Tanasă
Expert, Biroul Cooperare Externă

Instruire în domeniul elaborării 
Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă 
Începând cu luna mai 2012, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est derulează proiectul ClusterPoliSEE 
(Smarter Cluster Policies for South East Europe) finanţat în 
cadrul Programului pentru Cooperare Transnaţională SEE, 
care are scopul de a îmbunătăţi abilităţile şi potenţialul 
administraţiilor publice din zona SEE de a dezvolta şi 
implementa politici regionale privind crearea şi dezvoltarea 
clusterelor, prin elaborarea unor mecanisme transnaţionale de 
analiză comparativă a acestor politici.

Proiectul propune o abordare metodologică bazată pe 
experimente în realizarea unei politici reflective, care 
presupune crearea unor instrumente de învăţare comune, 
adaptate procesului de educare, dezvoltarea de mecanisme, 
potrivite consultărilor a numeroşi factori interesaţi. Planul de 
activităţi include o abordare matricială, bazată pe dezvoltarea a 
şase arii specifice: 

1. Inovare, Dezvoltare Cluster prin Cercetare&Dezvoltare, 
2. Sustenabilitate prin Dezvoltare Cluster, 
3. Cooperare Internaţională Cluster şi networking, 
4. Imbunătăţire Cadru Financiar (Finanţare Cluster), 
5. Cluster şi Specializare Regională, 
6. Noi aptitudini şi Creare locuri de Muncă. 

Proiectul a fost lansat oficial în data de 17 septembrie 2012 în 
Ancona (Italia), are durata de implementare de 30 luni şi un 
buget de 5,18 mil. Euro, din care 3,81 mil. Euro este contribuţie 
din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 0,59 mil. 
Euro din Instrumentul de Pre-Aderare (IPA).

Una dintre activităţile proiectului a fost organizarea de sesiunii 
de instruire în domeniul S3 (elaborarea Strategiilor de 
Specializare Inteligentă) la Ancona, în perioada 8-9 aprilie 
2013. Această activitate a fost realizată şi coordonată de ADR 
Nord-Est, în parteneriat cu liderul de proiect, Regiunea Marche. 
Au participat 18 organizaţii partenere din cadrul proiectului, 
totalizând un număr de 44 participanţi.

Pachetul de instruire a fost conceput pe durata a 2 zile şi a 
cuprins informaţii detaliate care au asigurat baza de cunostinţe 
comune pentru procesul de învăţare a politicilor de elaborare a 
unei strategii de specializare inteligentă. Întreg modulul de 
instruire a fost structurat pe baza experienţei Platformei S3 a 
Uniunii Europene, care oferă orientare metodologică factorilor 
politici decizionali asupra modului de concepere, elaborare şi 
implementare a unei strategii de specializare inteligentă 
regională, de evaluare a cerinţelor/nevoilor de inovare şi 
stabilire a unor mecanisme de revizuire sigure şi eficiente. 
Instruirea s-a finalizat cu evaluarea cunostinţelor participanţilor,  
pe baza unui chestionar care a vizat aspecte punctuale (ce au 
asimilat/învăţat participanţii; feedback-ul pentru planificarea 
instruirilor viitoare; evaluarea modului în care persoanele 
instruite pot să-şi continue instruirea, etc.).

Elena Baicu
Expert, Biroul Dezvoltarea Afacerilor

Achiziţiile publice eficiente energetic, 
o oportunitate de dezvoltare a afacerilor

Prin intermediul proiectului RECULTIVATUR –– Elaborarea 
unui instrument pentru includerea valorilor cultural-religioase în 
procesul de dezvoltare şi planificare a centrelor urbane şi 
comunităţilor rurale învecinate, finanţat prin Programul de 
Cooperare Teritorială Transfrontalieră Sud-Estul Europei 
(SEE), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va 
dezvolta două produse turistice cu caracter cultural-religios, ce 
vor fi furnizate operatorilor în turism pentru dezvoltarea durabilă 
a zonelor bogate în patrimoniu cultural-religios. 
În cadrul întâlnirii Comitetului de Coordonare a proiectului, ce a 
avut loc la Piatra Neamţ, în perioada 18-19 Aprilie 2013 şi a 
reunit reprezentanţi a 12 instituţii din 5 ţări, ADR Nord-Est a 
prezentat ideile de itinerarii cultural religioase ce acoperă zona 
de Nord-Est a României şi reunesc simbolurile creştin ortodoxe 
de pe acest areal.  
În cadrul aceleaşi întâlniri s-a aprobat prelungirea perioadei de 
implementare a proiectului cu 6 luni, până în Iunie 2014, 
permiţând astfel dezvoltarea produselor turistice cu caracter 
cultural-religios  şi promovarea acestora în cadrul celui mai 
mare targ de turism din Europa, ITB- International Tourism Fair 
Berlin, Germania în perioada 5-9 martie 2014, pentru a creşte 
gradul de conştientizare a tour-operatorilor europeni asupra

Noi produse turistice pentru Regiunea Nord-Est
valorilor cultural religioase prezente în România şi implicit 
lansarea pe piaţa europeană a produselor turistice dezvoltate 
prin proiect. ITB, Berlin – este cel mai mare targ de profil din 
Europa cu un numar de 170.000 de vizitatori şi mai mult de  
10.000 de  companii reprezentate, din 180 de ţări, 
reprezentând cea mai mare poartă de lansare a turismului pe 
piaţa mondială, o piaţă ce generează venituri mai mari de 
6.000.000.000 $ şi asigură aproximativ 258.000.000 locuri de 
muncă la nivel mondial, conform statisticilor Organizaţiei 
Mondiale a Turismului - UNTWO.
Pentru dezvoltarea itinerariilor cultural-religioase, se va 
organiza o reuniune a operatorilor în turism şi reprezentanţilor 
firmelor ce oferă servicii conexe în sectorul turistic, ce va 
cuprinde dezbateri şi instruiri pe linii de dezvoltare durabilă a 
turismului. Obiectivul întâlnirii va fi asigurarea unui pachet 
complet de servicii agreabil atât turistului român, cât şi 
turiştilor străini, punându-se accent pe accesibilitate, calitatea 
serviciilor hoteliere şi utilizarea organizată a obiectivelor 
cultural-religioase promovate, pentru a nu perturba viaţa 
monahală prezentă în cadrul obiectivelor ce se doresc a fi 
incluse în aceste itinerarii.

Dan Andone
Expert, Centrul Regional de Studii Nord-Est
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