
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, alături de Asociația pentru Economia Cunoașterii (APEC Iași) și Arhipelago Interactive Iași, 
va coordona participarea delegației Regiunii Nord-Est la EXPO MILANO 2015. 

Astfel, sub egida “Invest in North-East Romania”, Regiunea Nord-Est vă invită s-o descoperiți în pavilionul României, în perioada 10-12 
iunie, din cele mai atractive și surprinzătoare unghiuri.

Programul include: 

  o conferință de prezentare a potențialului investițional și a poveștilor de succes din Regiunea Nord-Est, organizată în data de 
11.06.2015

  sesiuni de business to business, unde cei mai de succes reprezentanți ai mediului de afaceri vor avea oportunitatea de a-și prezenta 
oferta de servicii, produse și propunerile de colaborare internațională

   expunerea de materiale video care se vor încadra în conceptul unitar al participării României “În armonie cu natura”.

Vizitatorii expoziției vor avea ocazia să întâlnească personalități ale mediului politic, academic, oameni de afaceri de succes, potențiali 
parteneri în inițiativele viitoare, să împărtășească idei, probleme comune și soluții cu noile contacte create. 

Regiunea Nord-Est participă în premieră la o expoziție mondială, fructificând Expo Milano 2015 ca pe o oportunitate deosebită 
de promovare a potențialului investițional și turistic al Regiunii.

continuare >
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NE ÎNTÂLNIM LA MILANORD-EST!



2 EDITORIAL>

Consiliul pentru Dezvoltare Regională s-a 
întrunit la Piatra Neamţ miercuri, 22 aprilie, 
începând cu ora 11.00. La întâlnire au parti- 
cipat 21 din cei 24 de membri CDR, precum şi 
conducerea  Agenţiei pentru Dezvoltare Re-
gională Nord-Est. Şedinţa a fost prezidată de 
Dl Cristian Adomniței – preşedinte al Consili-
ului Judeţean Iași şi preşedintele în exerciţiu 
al Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

Luând act de rezultatul concursului de an-
gajare pentru ocuparea postului vacant de 
director general al Agenției pentru Dezvol-
tare Regională Nord-Est, desfășurat în data 
de 25.03.2015, membrii CDR Nord-Est au 
aprobat numirea domnului Vasile Asandei în 
funcția de director general, începând cu data 
de 22 aprilie 2015.

Conform ordinii de zi, şedinţa a continuat cu 
aprobarea execuției bugetului de venituri și 
cheltuieli, a bilanțului contabil și raportului 
Comisiei de Cenzori ale ADR Nord-Est pentru 
anul 2014, dar și cu alegerea noii Comisii de 
Cenzori.

Din informarea privind evoluția implementă-
rii POR 2007-2013, susținută de Dl Nicolaie 
Burghelea, Director al Organismului Interme-
diar Nord-Est, rezultă că programul a atins 
până în acest moment un grad de absorbție 
de 70% din fondurile alocate.

Urmare a propunerii Președinților de Consilii 
Județene privind dezvoltarea unei structuri 
dedicate pentru atragerea investițiilor, Dna 
Gabriela Macoveiu, Director Comunicare, Co-
operare și Dezvoltarea Afacerilor a susținut 
o prezentare privind activitățile de atrage-
re a investițiilor și de promovare a Regiunii 
Nord-Est, derulate până în prezent de ADR 
Nord-Est, dar și o propunere pentru etapele 

următoare ale acestui demers, respectiv: 
modificarea organigramei, recrutare de per-
sonal, bugetarea compartimentului nou creat, 
dezvoltarea strategiei și semnarea acordurilor 
de colaborare cu consiliile județene pentru 
funcţionarea acestei structuri. 

„Implicarea activă a consiliilor judeţene, prin 
propuneri, sugestii, dar şi prin desemnarea 
unor responsabili potriviţi pentru colabo- 
rarea cu ADR Nord-Est pe teme punctuale, 
este definitorie pentru succesul acestui de-
mers. Nu putem asigura reprezentativitatea 
dorită, decât dacă avem parte de această 
consultare permanentă şi de o colaborare efi-
cientă. Nu în ultimul rând, aş vrea să mulţu-
mesc membrilor Consiliului pentru încrederea 
acordată, să-i asigur de toată disponibilitatea 
mea în colaborarea viitoare, dar şi să sper 
într-o îmbunătăţire continuă a activităţii no-
astre comune, în folosul acestei Regiuni” a 
declarat Vasile Asandei, Director General 
ADR Nord-Est. 

„După desfiinţarea Agenţiei Române pentru 
Investiţii Străine, nu există astăzi o struc-
tură care să atragă, îndrume, coordoneze 
şi să monitorizeze într-un mod integrat 
investiţiile în România. Am propus, aşa-
dar, ca la nivelul Regiunii Nord-Est să 
încercăm să ne asumăm acest rol, 
punând în slujba acestui dezide-
rat  resursele necesare. Apreciez 
că mandatul primit de ADR 
Nord-Est de la preşedinţii 
Consiliilor Judeţene a fost 
corect început astăzi, iar 
Agenţia va beneficia de  
sprijinul nostru pen-
tru a fructifica şi 
completa expertiza 

în acest domeniu, iar în final rezultatele livrate 
să aducă plusvaloare întregii Regiuni, nu doar 
unui judeţ sau altuia.” a declarat Dl Cristian 
Adomniţei, Preşedintele CDR Nord-Est. 

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

Expozițiile universale sunt evenimente de amploare, organizate o dată la 5 ani, pentru educarea și informarea 
publicului, promovarea colaborării între țările, organizațiile internaționale, ceilalți actori participanți, precum 
și împărtășirea celor mai inovative elemente pe o anumită tematică, inclusiv în scopul dezvoltării de soluții 
în domeniu.

Ministerul Afacerilor Externe coordonează procesul de pregătire şi participare a României la expoziţia 
universală EXPO Milano 2015 din Italia.

Cu tema ,,Hrănirea planetei, Energie pentru viaţă”, manifestarea expoziţională va fi un eveniment 
universal ce se va desfăşura pe o durată de 6 luni în perioada 1 mai - 31 octombrie 2015 şi va 
oferi vizibilitate României prin evidenţierea tradiţiilor, creativităţii, inovaţiei şi autenticităţii 
sale.

România a participat, după 1989, la toate expoziţiile universale organizate sub egida 
Biroului Internaţional pentru Expoziţii: Sevilla (Spania) 1992, Hanovra (Germania) 
2000, Aichi (Japonia) 2005 şi Shanghai (China) 2010.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

VASILE ASANDEI ESTE NOUL DIRECTOR GENERAL AL ADR NORD-EST
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NOUA DELEGAŢIE A ROMÂNIEI LA 
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

ŞI-A ÎNCEPUT MANDATUL

Delegaţia română la Comitetul European al Regiunilor s-a reunit în data de 11 februarie 2015 
la Bruxelles, în cadrul primei sesiuni plenare din noul mandat al CoR. Cu acest prilej,  

domnul Alin-Adrian NICA, primarul comunei Dudeştii Noi, Judeţul Timiş, a fost numit 
preşedinte al delegaţiei şi membru al Biroului CoR. Domnul Ion PRIOTEASA, preşedintele 

Consiliul Judeţean Dolj, a fost desemnat vicepreşedinte în cadrul Biroului CoR.

Delegația română este formată din 15 membri titulari și 15 membri supleanți, propuşi de către structurile 
asociative şi numiți de către guvern. Regiunea Nord-Est este reprezentată în acest for de Dl Cristian 

Adomniței, Președintele Consiliului Județean Iași, ca membru titular și de  
Dl Alexandru Drăgan, Primarul Comunei Tașca, ca membru supleant.

>

 

Consiliul Județean Iași, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regio- 
nală Nord - Est și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice din România, a depus o aplicație de participare la competiția RE-
GIOSTARS 2015, pentru proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA 
ȘI DOTAREA ȘCOLILOR SPECIALE DIN JUDEȚUL IAȘI.

Proiectul s-a implementat în perioada martie 2010 - iulie 2013, a fost 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 și a avut o 
valoare totală de aproximativ 32,2 milioane lei, beneficiind de o asis-
tență financiară nerambursabilă din FEDR în valoare de peste 24,4  
milioane lei. 

Obiectivul specific al proiectului a vizat modernizarea, reabilitarea și dot-
area a 4 unități școlare din învățământul obligatoriu special din județul 
Iași, două unități din orașul Iași (Școala Gimnazială Specială „Constan-
tin Păunescu”; Colegiul Tehnic „Ion Holban”), respectiv două unități din 
orașul Târgu Frumos (Liceul tehnologic special „Trinitas”; Liceul special 
„Moldova”).

Prin activităţile proiectului, de îmbunătățire a infrastructurii de educaţie 
şi a dotărilor existente în cadrul şcolilor speciale din Judeţul Iaşi, s-a 
corectat o situaţie inechitabilă pentru persoanele cu deficiențe mintale 
ușoare, moderate și severe, persoane cu deficiențe motorii sau cu defi-
ciențe de vedere și asociate din Judeţul Iaşi.

Clădirile școlilor au fost reabilitate ținând cont de standardele de efi-
ciență energetică, fiind printre primele inițiative de acest gen pentru 
clădirile de utilitate publică din Nord-Est-ul României. 

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități este asigurată atât prin facili-
tățile fizice (lift special, rampe de acces, mobilier personalizat în sălile de 
curs și ateliere de lucru) dar și prin sistemele de comunicație (elevii par-
ticipă la activități didactice practice lucrând pe calculator și au acces la 
internet, atât în sălile de curs, cât și în laboratoare). Grație acestui proiect, 
Colegiul Tehnic ”Ion Holban” din Iași a devenit singura unitate școlară din 
România care are în dotare un lift pentru asigurarea accesului elevilor 
cu deficiențe locomotorii către sălile de curs și, de asemenea, singura 
unitate care are în dotare o piscină încălzită unde personalul specializat 
asigură recuperarea locomotorie a elevilor. 

De rezultatele acestui proiect, beneficiază peste 1560 de elevi cu nevoi 
speciale, care iau parte la procesul instructiv - educativ și de recuperare 
în cadrul celor 4 unități școlare.

Categoriile premiate în 2015 la Concursul anual al Comisiei Europene 
Regiostars Awards 2015, sunt:

  SMART GROWTH: Unleashing SME growth potential for a digital 
economy

  SUSTAINABLE GROWTH: Mobilizing investments in energy efficien-
cy for the benefit of citizens and society

  INCLUSIVE GROWTH: Integrating in society those at risk of social 
exclusion

  CITYSTAR: Transforming cities for future challenges

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Bruxelles, în timpul 
OPEN DAYS, în data de 13 ocombrie 2015.

Proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLILOR 
SPECIALE DIN JUDEȚUL IAȘI s-a înscris în competiție la secțiunea IN-
CLUSIVE GROWTH. 

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

PROIECTUL DE REABILITARE A 
ȘCOLILOR SPECIALE DIN IAȘI - 

ÎN CURSA PENTRU  
REGIOSTARS 2015
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După 54 de luni de implementare, în luna martie 2015, s-a încheiat al 
patrulea proiect din cadrul Planului Integrat al Polului de Creștere 

Iași finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2014. 

În ultimii 75 de ani, poate cea mai importantă poartă de intrare în 
Municipiul Iași a reprezentat-o Șoseaua Păcurari. În încercarea de a 
răspunde cerințelor de modernizare,  de-a lungul anilor, această arteră 
și prelungirea sa directă către zona centrală a orașului - str. Păcurari, 
au suferit o serie de transformări succesive până la aspectul lor ac-
tual. În tot acest timp, calitatea intervențiilor efectuate la rețelele de 
utilități sau remedieri periodice sau accidentale ale acestora au făcut 
ca ambele străzi și trotuarele aferente să ajungă într-un stadiu pre-
car. În continuarea lor, intersecția din Piața Mihai Eminescu a repre- 
zentat mereu unul dintre cele mai aglomerate noduri de circulație ale 

orașului, timpii de așteptare în orele de vârf pe toate căile de acces în 
intersecție fiind foarte mari. Nu în ultimul rând, bulevardul Indepen-
denței și strada Elena Doamna, de la momentul lărgirii lor la actualele 
dimensiuni, nu au beneficiat niciodată de o reparație capitală, calea 
de rulare a tramvaielor fiind neuniformă, iar carosabilul cu denivelări. 
Dacă peste această situație suprapunem și un trafic care, în ultimii 20 
de ani a cunoscut o creștere covârșitoare a indicatorilor, devine foarte 
clar de ce o intervenție care să remedieze aceste probleme devenise o 
prioritate pentru administrația Municipiului. 

Plecând de la o idee care datează încă din anii ’80, în data de 15 sep-
tembrie 2010, în prezența autorităților centrale de la acea vreme, a 
fost semnat contractul de finanțare a proiectului “Dezvoltarea axei de 
transport Est-Vest în Municipiul Iași”. 

POLUL DE CREȘTERE IAȘI
ÎNCHIDEREA PROIECTULUI “DEZVOLTAREA AXEI DE 
TRANSPORT EST-VEST ÎN MUNICIPIUL IAȘI”
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Proiectul și-a propus reabilitarea a 6330 
m de străzi pe traseul șos. Păcurari – str. 
Păcurari - Piața Mihai Eminescu - Bd. In-

dependenței - str. Elena Doamna și constru-
irea unui pasaj subteran în zona Pieței Mihai 
Eminescu cu o lungime de 283 m. Prin realiza-
rea acestor obiective se dorea asigurarea con-
exiunii magistralei rutiere a Municipiului Iași 
cu drumurile naționale DN 24 și DN 28 (re-
spectiv cu drumurile europene E 58 și E 583). 

Implementarea proiectului nu a fost lipsită 
de griji. Au fost mai întâi suprapunerile cu 
proiectul de reabilitare a rețelei de apă și a 
celei de canalizare, implementat de ApaVital 
Iași cu finanțare prin POS MEDIU, care a dus 
la o serie de decalaje a termenelor proiectu- 
lui. Apoi, în timpul lucrărilor de realizare a pas-
ajului au fost descoperite vestigii istorice care 
au întârziat și ele finalizarea proiectului. Nu în 
ultimul rând, schimbările succesive apărute 
în cadrul asocierii câștigătoare a lucrărilor 
de construcții și lucrările suplimentare, a 
căror necesitate a apărut în timpul realizării 
proiectului, au făcut ca termenul de finalizare 
a acestuia să fie amânat de mai multe ori.

După eforturi susținute din partea echipei de  
management a proiectului, lucrările au fost 
finalizate spre sfârșitul anului 2014, fiind în-

cununate de deschiderea oficială a Pasajului 
Mihai Eminescu. Studiile efectuate anteri-
or implementării proiectului îi determină pe 
reprezentanții Municipiului Iași să fie con-
vinși că prin construirea pasajului subteran 
se va crește gradul de siguranță în trafic ca 
urmare a diminuării efectelor congestionării 
circulației într-un punct cheie al orașului. Prin 
alegerea soluției subterane, se permite, în 
egală măsură, punerea în valoare a arhitectu-
rii zonei, fiind protejată imaginea sediului Bib-
liotecii Centrale Universitare ”Mihai Emines-
cu”, una din clădirile simbol ale orașului. Prin 
asigurarea unui flux de circulație continuu pe 
relația str. Păcurari – Bd. Independenței, în 
special la orele de vârf, se vor crea premisele 
scăderii gradului de poluare în zona mențio- 
nată. În egală măsură, timpii de călătorie pen-
tru autoturismele care tranzitează orașul și, în 
special, al mijloacelor de transport în comun, 
se va reduce cu cca. 40%.

Pe strada Elena Doamna a fost reabilitată 
inclusiv calea de rulare a tramvaielor, venind 
astfel în continuarea unor proiecte anterioare 
de reabilitare a liniilor de transport în comun 
din oraș. Pe întregul traseu al proiectului, lu-
crările au cuprins și refacerea și modernizarea 
trotuarelor, crearea de piste pentru bicicliști 
și îmbunătățirea sistemului de marcaj rutier.

Alături de alte două proiecte importante din 
portofoliul Planului Integrat al Polului de 
Creștere Iași, demarate și ele în septembrie 
2010, „Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj 
Octav Băncilă” și “Dezvoltare rețea rutieră 
în zona culturală, istorică și turistică a muni-
cipiului Iași” – proiect finalizat în 16.11.2013, 
alături de reabilitarea efectuată anterior a șos. 
Moara de Foc, a Străpungerii Silvestru, a șos. 
Arcu, b-dului Alexandru cel Bun și a str. Gării, 
principalele artere de circulație din zona de 
vest și de nord a orașului primesc o înfățișare 
nouă, crescând totodată gradul de siguranță 
în traficul urban.

Ar mai trebui menționat faptul că, la final-
ul perioadei de implementare a proiectului 
- 16.09.2010 – 16.03.2015, bugetul total al 
proiectului a fost de 75.214.928,00 lei din 
care 60.376.560,18 lei reprezintă valoarea 
eligibilă, 435.948.32 lei valoarea neeligibilă 
şi 14.297.791,90 lei valoarea TVA aferentă 
cheltuielilor eligibile.

Adrian Medeleanu
Consilier Compartiment Coordonator  

Pol de Creștere Iași
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Insuficienţa spaţiilor, condiţiile improprii 
pentru desfăşurarea actului medical şi, în 
general, lipsa acută de finanţare au fost cel 

mai adesea invocate. În plus, Regiunea Nord-
Est se situează pe al doilea loc (după Bucu- 
reşti-Ilfov) în privința numărului de unități 
sanitare (spitale, policlinici, dispensare medi 
-cale, sanatorii TBC), deținând 15,18% din 
totalul unităților sanitare la nivel național. 
Sub aspectul distribuţiei spaţiale, cele mai im-
portante unităţi spitaliceşti sunt amplasate în 
municipiile reşedinţă de judeţ și în alte oraşe 
mai mari. Municipiul Iaşi este cel mai impor- 
tant centru medical din regiune (peste 30% 
din numărul total de unități sanitare existente 
la nivel regional), datorită capacităţii unităţilor 
medico-sanitare, a specializărilor medicale 
disponibile și existenţei învăţământului su-
perior medical cu facilităţi de cercetare. Era 
de așteptat, așadar, ca sănătatea să rămână o 
prioritate în strategia de dezvoltare regională 
și în programele operaționale. 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii ser-
viciilor de asistenţă medicală și repartizarea 
teritorial - regională echilibrată a acestora pe 
teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces 

egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate a 
fost obiectivul Programului Operaţional Re-
gional 2007-2013 în domeniul sănătăţii.

Spitalele județene din Botoșani și Vaslui, obiec- 
tive de investiție prioritare în Regiunea Nord-
Est, au făcut obiectul unui amplu proces de 
reabilitare, modernizare și dotare. Saloane 
moderne, cu băi proprii, lifturi și paturi noi, 
aparatură medicală performantă și o fațadă 
prietenoasă sunt doar câteva dintre aspectele 
pe care pacientul sau vizitatorul le sesizează 
la o primă vedere. Investițiile, însă, au vizat și 
creșterea eficienței energetice a clădirilor și îm- 
bunătățirea facilităților pentru persoane cu 
dizabilități locomotorii.

În mod complementar, modernizarea ambu-
latoriilor integrate de spital localizate în Iași, 
Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Moinești, 
Siret, Rădăuți, Comănești, a celor de special-
itate precum neurologie, pneumoftiziologie 
sau a celei mai vechi maternități din România 
- “Cuza – Vodă” din Iași, are impact asupra 
aproximativ 1 milion de persoane care bene-
ficiază de servicii de asistență medicală. 

 

  30,92 milioane Euro au fost puşi la dis-
poziţie de Comisia Europeană pentru în-
deplinirea acestui obiectiv la nivelul Regi-
unii Nord-Est.

  14 cereri de finanţare au fost iniţiate de 
autorităţile publice din regiune care au în 
administrare unităţi medicale și toate au 
devenit proiecte în implementare. 

  2 spitale judeţene au fost reabilitate 
(Spitalul Judeţean de Urgenţă „Ma- 
vromati” Botoşani-22 specializări/1538 
paturi și Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui -16 specializări/892 paturi) şi 12 
ambulatorii integrate de specialitate din 
regiune au fost modernizate.

REGIO a avut în vedere, pe lângă sistemul 
de asistență medicală instituționalizat și 
sistemul pentru intervenție în situaţii de ur-
genţă. 

În cazuri ca accidentele rutiere, calamităţi sau 
contaminări industriale, timpul necesar inter-
venţiei poate face diferenţa în numărul de 
vieţi salvate. Descarcerarea, decontaminarea 
şi evacuarea rapidă sunt esenţiale în astfel de 
situaţii. 

CÂTE VIEȚI POT SALVA FONDURILE EUROPENE...  
ÎN ROMÂNIA?

Sănătatea în România ultimilor ani, 
permanent subiect pe agenda publică a dezbaterilor. 

PROGRAME DE FINANȚARE
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Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă din 
România (SMURD) funcționează după două principii esențiale, 
care au fundamentat și necesitatea implementării acestor 

proiecte la nivelul Regiunii Nord-Est: Cooperarea la nivel regional și 
Operativitatea, conlucrarea activă. 

Pentru a sprijini sistemul național SMURD 112 și a respecta aces-
te principii, REGIO a finanțat investiţii în achiziţionarea de echipa-
mente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale 
regionale, care înlesnesc intervențiile integrate în caz de dezastre sau 
accidente, cât și pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene exis-
tente, în funcţie de specificul diferitelor zone  (expuse cutremurelor, 
inundaţiilor, eroziunii) prin Domeniul Major de Intervenţie 3.3: „Îm-
bunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”, cu o alocare financiară de 20,7 mi- 
lioane Euro.  

Din nevoia unui impact cu adevărat regional al unui proiect care 
vizează bazele operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă,  
a fost înființată, la începutul anului 2008, Asociaţia de Dezvoltare In-
tercomunitară (ADI EURONEST) ca aplicant unic pentru acest tip de 
proiecte. Asociația este formată din toate judeţele regiunii, respectiv 
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava și Vaslui. 

ADI EURONEST a finalizat 4 proiecte ce au vizat achiziţionarea de 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea sistemului de intervenţie 
în situaţii de urgenţă, reuşind să utilizeze toată alocarea financiară re-
gională. 

Printr-o documentație de atribuire riguroasă, ADI EURONEST a re-
ușit să achiziționeze ambulanțe și autospeciale performante, în topul 
echipamentelor de gen la nivel național, care asigură securitatea per-
sonalului medical și a pacienților, rapiditate în intervenție și dotarea cu 
dispozitive medicale de ultimă generație. 

Urmare a acestor proiecte, au fost achiziționate 128 de unităţi mo-
bile echipate pentru intervenţii de urgență în incendii, descarcerări, 

intervenții în condiții de iarnă sau acordare de prim-ajutor. A fost 
achiziționat, de asemenea, și primul centru de comandă şi control din 
țară, care a permis înființarea bazei regionale cu sediul la laşi, dar și 
alinierea sistemului de intervenţii la standardele NATO şi UE. 

Deși resuscitat prin fonduri europene, sistemul sanitar românesc 
rămâne o prioritate și pentru viitor. 

La nivel regional, îmbunătățirea acestuia a fost statuată ca prioritate 
1 prin Strategia de dezvoltare regională 2014-2020, iar Programul 
Operațional Regional  2014-2020 își propune să sprijine în conti- 
nuare modernizarea și dotarea spitalelor județene, a ambulatoriilor și 
unităților de primiri urgențe, precum și construcția de spitale regio-
nale. În plus, preocuparea de a răspunde orientării politicii de coe-
ziune pentru următorul cadru financiar, de îmbunătățire a accesului 
la TIC, a fost însușită la nivel național prin dezvoltarea sistemului de 
e-sănătate, ceea ce va completa în mod eficient investițiile în infra-
structura sanitară, în beneficiul întregii populații. 

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare

  această investiţie a contribuit la reducerea  
timpului mediu de răspuns cu aproximativ  
5 minute în mediul urban și cu peste 15 minute  
în rural. 

  timpul mediu de intervenţie s-a redus cu 
aproximativ 13 minute. 

  diminuarea semnificativă a pagubelor materiale și 
salvarea de vieţi omeneşti.

PROGRAME DE FINANȚARE
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Etapa I - apelul pentru elaborarea strategiei DLRC și a constitu-
irii Grupului de Acțiune Locală
• se vor selecta zonele urbane marginalizate;
•  este necesară demonstrarea existenţei unui acord partenerial 

DLRC între autorităţile publice locale, un operator economic 
şi un ONG/ grup de ONG-uri, cu activitate specifică măsu-
rilor ce vizează comunităţile defavorizate;

Etapa II - selectarea strategiilor DLRC
• se va constitui un comitet de selecţie comun;
•  în selecţia strategiilor se va avea în vedere asigurarea co-

erenței dintre obiectivele strategiei, măsurile și planul de 
acțiune, a relevanței actorilor parteneriatului local (sectorul 
public, privat, societate civilă, comunitate) pentru implemen-
tarea strategiei;

•   unul dintre principiile de selecţie va fi cel al “pachetului de 
proiecte” – nu vor fi eligibile la finanţare strategii având pro-
iecte monofuncţionale (ex. housing - locuire) sau cele adre-
sate doar unei singure categorii sociale.

Etapa III - selectarea pachetului de operațiuni integrate aferent 
strategiilor DLRC aprobate
•  în cadrul acestei etape, GAL va trebui să aprobe în termen de 

6 luni de la adoptarea strategiei DLRC, pachetul de operaţi-
uni integrate subsecvente acesteia;

•  pachetul de operaţiuni va fi înaintat de către GAL comitetului 
comun de selecţie format din reprezentanţii autorităţilor de 
management ai POCU şi POR.

DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Fondurilor Europene și Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord-Est au organizat în data de 10 februarie 2015, la Iași, o reuniune privind instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Re-
sponsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Evenimentul a stârnit interesul a peste 70 de participanți, care au avut ocazia de a se familiariza cu acest nou Instrument, care va 
promova incluziunea socială şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate, prin strategii de dezvoltare locală, cu sprijinul 
alocărilor financiare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 (Axa Prioritară 9) şi Programul Operaţional Capital 
Uman 2014-2020 (Axa Prioritară 5).

Instrumentul DLRC utilizează o abordare de jos în sus, care presupune formarea unor Grupuri de Acţiune Locală (GAL), iar pune-
rea lui în practică se realizează prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală pe zone integrate și multisectoriale, elaborate de 
GAL-uri, având la bază nevoile și potențialul local. Numărul de locuitori  avut în vedere este între 20.000 şi 150.000.

Fiecărei strategii de dezvoltare locală îi va corespunde un “pachet de proiecte”, prin implementarea căruia strategia își va atinge 
obiectivele. 

Practic, mecanismul DLRC va presupune parcurgerea următoarelor 3 etape:
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DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII
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CAUȚI SURSE DE FINANȚARE? RĂSFOIEȘTE 
NOUL CATALOG AL SURSELOR DE 
FINANȚARE  EDITAT DE ADR NORD-EST

Începând cu luna aprilie 2015, ADR Nord-Est editează și transmite trimestrial tuturor colaboratorilor  
interesați un Catalog complex al surselor de finanțare din fonduri europene, naționale sau internaționale.
Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care  
doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari, astfel: 
 Administrații publice locale 
 Organizații neguvernamentale 
 Societăți comerciale
 Clustere
Principalele repere care vin în sprijinul cititorilor interesați sunt: descrierea programului, categoriile de solicitanți eligibili, criterii 
de eligibilitate, valoarea grantului, finanțatorul, bugetul alocat respectivei linii de finanțare și date de contact pentru informații 
suplimentare.
În speranța că acest instrument vine în întâmpinarea nevoii dumneavoastră de informații actualizate, dar și integrate într-un material 
atractiv și accesibil, vă invităm să consultați periodic acest Catalog, care este disponibil și pe pagina web a Agenției: www.adrnordest.ro. 

DLRC va fi finanțat în cadrul POR 2014-2020 prin Axa prio- 
ritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comu-
nităţilor defavorizate din mediul urban.

Principalele acţiuni avute în vedere pentru finanţare în cadrul 
POR - AP 9 vizează:
   investiţii în infrastructura de locuire – construirea/reabili-

tarea/modernizarea locuinţelor sociale;
  investiţii în infrastructura de sănătate și servicii sociale – 

reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate 
medico-sociale;

  investiţii în infrastructura de educaţie – construire/reabi- 
litare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar 
(creşe, grădiniţe, școli primare și gimnaziale);

  crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane, 
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice (apă, 
canal), a zonelor verzi neamenajate, a terenurilor abando-
nate, etc;

  investiţii în amenajări ale spaţiului urban degradat al comu-
nităţii defavorizate, respectiv construcţia/reabilitarea/mo- 
dernizarea clădirilor pentru găzduirea activităţilor sociale, 
comunitare, culturale, de agrement și sport;

  construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

Posibilii beneficiari ai investițiilor pentru zona urbană (oraşe cu peste 20.000 locuitori), sunt: 

   GAL-urile constituite din reprezentanţi ai APL, ai instituţiilor publice locale (direcții de asistență socială, inspectorate școlare 
etc.), ai mediului de afaceri local, ai societății civile (ONG-uri), reprezentanți ai zonei urbane marginalizate etc..

  persoanele aparținând minorității rrome, din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială;
  persoanele non–rrome din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (comunități);
  persoane marginalizate de la nivelul comunității.

Gabriela Bobeanu
Expert Birou Regional de Informare
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Este instrumentul pentru IMM-uri într-adevăr pentru dumneavoas-
tră?

Înainte de a lua decizia de a aplica, este necesară analizarea cu atenție 
a obiectivelor programului și a se vedea în ce măsura obiectivele pro-
punerii sunt în conformitate cu acestea. Într-un cuvânt, este nevoie 
de inovație, ambiție de extindere și dezvoltare la nivelul Uniunii Eu-
ropene, o bună cunoaștere a pieței țintă și un plan de comercializare 
convingător. Este crucial să fiți gata să convingeți pe toată lumea de 
aceste aspecte.

Se poate solicita, de asemenea, sprijinul  Punctului național de contact 
al programului Orizont 2020, filialei locale a Enterprise Europe Net-
work sau a altor structuri, cum ar fi incubatoarele de afaceri. Înainte de 
o eventuală întâlnire cu aceștia, este necesară pregătirea unui rezumat 
al ideii dumneavoastră de proiect pentru a vă asigura că ideile sunt 
prezentate în mod clar. În cazul în care instrumentul pentru IMM-uri 
nu este pentru dumneavoastră, aceste organizații vă vor îndruma spre 
alte surse de finanțare disponibile la nivel european, național sau re-
gional.

Scrieți aplicația pentru a convinge evaluatorii să investească în afa-
cerea dumneavoastră

4 evaluatori vor analiza diferite aspecte ale propunerii dumneavoastră: 
tehnologie, cunoașterea pieței, planul de comercializare și abordarea 
financiară. Fiecare dintre evaluatori va face evaluarea după 3 criterii: 
impact, excelență și implementare (punerea în aplicare). Asigurați-vă 
că propunerea este bine echilibrată și acoperă toate aspectele pent-
ru fiecare dintre criteriile de evaluare:

•  Impact: trebuie să demonstrați că proiectul va genera venituri și 
va crea locuri de muncă. Explicați condițiile de piață și evoluția 
competiției. Furnizați cifre concrete și realiste privind dimensiunea 
pieței, cota de piață și prețul de vânzare. Arătați pe durata a cel puțin 
3 ani proiecțiile  volumului de vânzări, cifrei de afaceri și numărul de 
locuri de muncă create. Nu uitați să descrieți planul de comercia- 
lizare. Un aspect cheie de reținut este că trebuie să demonstrați că 
proiectul are o dimensiune europeană sau internațională. Dacă este 
vizată doar piața națională, acesta nu va fi sprijinit de Instrumentul 
pentru IMM-uri. Protecția proprietății intelectuale este de aseme-
nea foarte importantă și trebuie să fie explicată.

•  Excelență: trebuie să convingeți evaluatorii că partea inovativă a 
propunerii dumneavoastră este excelentă, că produsul, procesul 
sau serviciul dvs. este revoluționar, că acesta are potențialul de a 
schimba dinamica pieței și se adresează, eventual, unor provocări 
societale. Arătați valoarea adăugată a ideii dumneavoastră și expli-
cați de ce este viabilă și mai bună decât soluțiile existente. Deși 
este important să descrieți oportunitățile, trebuie de asemenea să 
demonstrați că ați înțeles riscurile.

•  Implementare: este nevoie să convingeți evaluatorii că puteți pune 
în aplicare proiectul. Nu uitați că, la fel de bine ca și descrierea com-

petențelor tehnice, va trebui, de asemenea, să furnizați informații cu 
privire la competențele comerciale. Evaluatorii vor evalua credibili-
tatea echipei dumneavoastră și a planului de lucru. Asigurați-vă că 
descrieți în mod clar modul în care va fi organizată echipa și, dacă in-
tenționați să utilizați parteneri externi pentru a dobândi competențe 
pe care nu le are compania dumneavoastră, explicați ceea ce vor 
face și ce vor aduce. Planificarea este importantă, dar, de asemenea, 
proiectul dumneavoastră trebuie să se încadreze într-un interval de 
timp realist.

Forma contează 

Alegeți un titlu ușor de reținut și prezentați un rezumat atractiv. Aces-
te două elemente sunt foarte importante, deoarece reprezintă prima 
impresie pe care evaluatorii o vor primi de la proiectul dumneavoastră. 
Aveți 10 pagini pentru a prezenta planul dumneavoastră, folosiți-le 
pe toate. Țineți cont de faptul că forma contează, alocați timp pen-
tru a revizui și rafina limbajul utilizat. Nu ezitați să cereți colegilor și 
cunoștințelor să citească și să comenteze propunerea dumneavoastră.

Sursa
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

Lucian Sandu
Expert Birou Dezvoltarea Afacerilor

INSTRUMENTUL PENTRU IMM:  
sfaturi esențiale pentru aplicația dumneavoastră
Instrumentul pentru IMM-uri a fost lansat în cadrul programului de finanțare a cercetării „Orizont 2020”, care beneficiază de un buget de 80 de mi- 
liarde de euro, pentru a ajuta întreprinderile mici să transforme proiecte inovatoare în produse și servicii comercializabile. Prin intermediul acestei linii 
de finanțare, Uniunea Europeană dorește să finanțeze cele mai inovatoare întreprinderi mici care au un potențial mare de creștere. Instrumentul, care 
dispune de un buget de aproximativ 3 miliarde de euro pentru o perioadă de șapte ani, oferă granturi simple și rapide pentru studii de fezabilitate în 
materie de inovare antreprenorială (faza 1) și pentru proiecte demonstrative (faza 2). În plus, conceptele suficient de mature pentru a atrage investiții 
pot să beneficieze și de consiliere în dezvoltarea afacerilor și de alte servicii de sprijin (faza 3). Procesul de depunere a cererilor este simplu, însă fi-
nanțarea va fi acordată doar celor mai bune proiecte. Temele eligibile sunt prezentate în programul de lucru privind „Inovarea în IMM-uri”, aferent 
programului Orizont 2020. La selecție pot participa IMM-uri din statele membre ale UE sau din țările asociate la programul Orizont 2020. 

După evaluarea primelor propuneri primite în 2014, Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) a publicat o listă de sfaturi pentru potențialii so-
licitanți la Instrumentul pentru IMM-uri. Întrucât aceste recomandări s-au dovedit utile, s-a decis publicarea unei noi versiuni bazată pe experiența 
dobândită în timpul evaluării de aproximativ 2.500 de noi propuneri. Unele dintre sfaturile de mai jos pot părea evidente, dar pot face o diferență 
uriașă pentru succesul proiectului dumneavoastră!
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COOPERARE ȘI PARTENERIAT

În perioada noiembrie 2014 - octombrie 
2015, Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Nord-Est implementează un nou 

proiect, intitulat “Teach for Future - Europe-
an Regional Development School”. Proiectul 
este finanţat de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
și Formării Profesionale, prin Programul Eras-
mus Plus, conform contract 2014-1-RO01-
KA104-001580, în cadrul acţiunii K1- Mobi- 
litatea personalului din organizaţiile pentru 
educaţia adulţilor. 

Conştientizând responsabilitatea pe care o 
are faţă de viitorul colectivităţii din regiunea 
noastră, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est îşi doreşte ca, pe lângă programele 
cu finanţare europeană pe care le gestionează 
la nivel regional, să contribuie, alături de cei-
lalţi actori relevanţi în sectorul educaţional, la 
dezvoltarea resursei umane,  atât de necesară 
în contextul competitivităţii cu celelalte state 
și regiuni membre ale Uniunii Europene. 

Astfel, încă din anul 2010 s-a înfiinţat Cen-
trul Regional de Studii Nord-Est care, prin 
formatorii selectaţi din cadrul ADR Nord-Est, 
specialişti cu o experienţă profesională de 
aproape 16 ani, şi-a stabilit ca obiectiv fur-
nizarea de noi cunoştinţe în domeniul ma- 
nagerial și financiar, dar mai ales  în domeniul 
proiectelor cu finanţare europeană. 

În ultimii 4 ani, sfera activităţilor CRS a vizat 
în mod direct sectorul administraţiei publice 
și mediul privat prin programe educaţionale 
specifice atragerii fondurilor europene, ma- 
nagementului proiectelor cu finanţare euro- 
peană, achiziţiilor publice, evaluării pro-
iectelor, managementului financiar și strate-
gic.  

Viziunea pe termen lung a Centrului Regional 
de Studii este ca această structură să devină 
una dintre cele mai recunoscute Şcoli de Dez-
voltare Regională din România, prin:

-  abordarea unui domeniu educaţional nou 
în dezvoltare regională (cursuri perso- 
nalizate pentru impulsionarea investiţiilor 
prin inovare și cercetare, dezvoltarea legă-
turilor şi a sinergiilor între întreprinderi, 
centre de cercetare-dezvoltare și de edu-
caţie, dezvoltarea produselor și serviciilor 
bazate pe transfer tehnologic, inovare so-
cială, networking, clustere).

-  crearea unei componente în cadrul CRS de 
cercetare şi inovare în domeniul dezvoltă-
rii regionale, care să identifice și să breve-
teze noi modele economice și sociale prin 
care să se poată reduce decalajele faţă de 
regiunile dezvoltate din Europa.

Pentru realizarea acestei viziuni, pe termen 
scurt, până la sfârşitul anului 2015, CRS și-a 
propus ca prin ansamblul acţiunilor sale, în 
care proiectul de faţă joacă un rol important, 
să îmbunătăţească competenţele personalu-
lui de management în internaţionalizarea şi 
modernizarea serviciilor educaţionale, pre-
cum şi ale formatorilor actuali sau în curs 
de pregătire, în utilizarea unor metode sau 
instrumente noi de predare aliniate la stan-
darde de calitate europene.

Proiectul “Teach for Future - European Re-
gional Development School” este dedicat în 
exclusivitate formării profesionale a anga-
jaţilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, în arii de cunoştințe necesare acti- 
vităţilor educaţionale pe care le desfăşoară în 
cadrul Centrului Regional de Studii Nord-Est.

Programele de pregătire a formatorilor 
prevăzute în proiect vor fi furnizate de două 
organizaţii din Spania: Extremadura Business 
School şi Asociacion Valenciana de Empresas 
del Sector de la Energia şi vor include activi-
tăţi de pregătire profesională grupate în flux-
uri de mobilităţi care vor oferi participanţilor 
posibilitatea de a-și dezvolta  competenţele 
și abilităţile profesionale în patru domenii de 

specializare: Internaţionalizarea Educaţiei, 
Top Level Management, Internaţionalizarea 
Clusterelor şi Training Management.

De asemenea, personalul de conducere va 
deprinde abilităţi în internaţionalizarea şi 
stabilirea parteneriatelor externe în vederea 
cooperării, ceea ce va conduce la o mai bună 
gestionare a resurselor umane și operationale 
ale organizaţiei gazdă, prin înţelegerea me-
canismelor de eliminare a barierelor lingvis-
tice și culturale în organizarea unor cursuri 
predate de formatorii organizaţiei noastre în 
orice ţară din lume. Planul de internaţiona- 
lizare care va fi elaborat în cadrul proiectului 
va fi integrat în strategia de dezvoltare a ADR 
NE și va fi implementat.

Prin proiect se vor elabora noi curricule ino-
vative și suporturi de curs pentru 4 noi pro-
grame de instruire pe temele menţionate, 
care vor fi integrate în oferta de cursuri a 
Centrului Regional de Studii în primele 6 luni 
după finalizarea fluxurilor de mobilităţi .

Roxana Pintilescu
Director Centrul Regional de Studii Nord-Est

 

PROIECTUL “TEACH FOR FUTURE”,  
o oportunitate pentru internaţionalizarea serviciilor educaţionale 
furnizate prin Centrul Regional de Studii Nord-Est
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COMUNICARE REGIONALĂ

SOLUȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA MEDIULUI 
DE AFACERI
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în parteneriat cu 
Camera de Comerț și Industrie Neamț, a organizat în data de 29 
aprilie 2015, la Piatra Neamț (Hotel Central, Sala Milenium), conferința 
intitulată „Oportunități de finanțare dedicate mediului de afaceri în 
perioada 2014-2020”. Acest eveniment a reunit interesul a peste 70 
de participanți, reprezentanți ai întreprinderilor și organizațiilor de 
sprijin a mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est.

În deschiderea conferinței, atât Dl Vasile Asandei – Director General 
ADR Nord-Est, cât și Dl Mihai Apopii – Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Neamț, au subliniat importanța mediului de 
afaceri ca motor al dezvoltării economice regionale, dar și necesitatea 
de coroborare a eforturilor dintre instituțiile pe care le reprezintă 
și alți actori relevanți ai mediului de afaceri, în vederea promovării, 
într-o manieră integrată și profesionistă, a oportunităților de finanțare 
și altor soluții de dezvoltare, inclusiv dezvoltarea și susținerea unei 
baze de date comune cu societăți comerciale la nivel regional, utilă în 
gestionarea unei comunicări eficiente a informațiilor relevante.

Participanții au avut prilejul de a audia prezentări susținute de ADR 
Nord-Est și OI POS DRU Nord-Est privind  oportunitățile de finanțare 
disponibile în perioada 2014-2020, prin intermediul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Programului Operațional Compe-
titivitate 2014-2020, Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, dar și altor finanțări europene. Camera de Comerț și Industrie 
Neamț a prezentat 2 proiecte care sprijină mediul de afaceri: „O șansă 
de succes în afaceri – SUCCES” și „Parteneriat educație-business 
PEB” – proiecte multiregionale, implementate în Regiunile de 
Dezvoltare Nord-Est și Centru, finanțate prin POSDRU 2007-2014. 
Într-o complementaritate firească, și mediul bancar a fost reprezentat 
la conferință prin Dl Lucian Lazăr – Director Executiv Grup BRD 
GSG și Dl Leonard Cornoiu - Director Programe Europene, Banca 
Transilvania, care au accentuat importanța pregătirii pragmatice a 
proiectelor cu finanțare europeană, pornind de la nevoile identificate, 
resursele existente, sustenabilitatea proiectului, dar și posibilitatea 
de a implementa proiectul în condiții de securitate financiară pentru 
societate. Aceștia și-au reiterat disponibilitatea de a veni în sprijinul 
operatorilor economici cu produse și instrumente financiare dedicate. 

Ca element de noutate și premisă încurajatoare pentru întărirea 
colaborării dintre reprezentanții mediului de afaceri regional și 
omologii lor din Europa, ADR Nord-Est a prezentat serviciile oferite în 
calitate de Centru Enterprise Europe Network (membru în consorțiul 
ERBSN - Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din Estul României). 

Serviciile oferite au în vedere sprijinirea întreprinderilor inovative, 
organizațiilor de afaceri și profesionale, institutelor de cercetare 
pentru internaționalizare, prin consultarea unei baze de date care 
conține peste 23.000 mii de profiluri de oportunități de colaborare. 
Detalii suplimentare despre serviciile centrului EEN găzduit de ADR 
Nord-Est pot fi oferite la sediul agenției din Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, 
Piatra Neamț sau la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro.

Elena Baicu 
Expert Birou Dezvoltarea Afacerilor
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