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EDUCAȚIE-drept și obligație

A fost o vreme când comunicarea era invocată în multe discuții, fie ca panaceu universal, fie ca sursă a tuturor eșecurilor. “O 

problemă de comunicare”, “lipsa de comunicare”, “o mai bună comunicare” erau automatisme verbale ce depășeau cu mult 

frecvența spălatului pe dinți. Deși aceste sintagme sunt încă folosite la scară largă, postulând verdicte seci, în speranța 

evitării unor analize mai profunde, tema prinde nuanțe de desuet. 

(continuare în pagina 2)
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Ce grozav ar fi să practicăm continuu autoeducația, cea 
mai pură dintre formele de învățare!

Acum “educația” este pe buzele tuturor. Și asta e un lucru 
grozav! În România, însă, referirile la educație nu sunt 
întotdeauna cele mai elogioase: fisurile din “sistem”, 
programele școlare, lipsa infrastructurii, pe de o parte, 
elitismul universitar, lipsa transferului spre zona practică, 
pe de altă parte, sunt des invocate ca sursă a multora din 
încetinirile și împotmolirile societății de azi. Pot fi și 
adevăruri în toate astea, dar realitatea nu le susține 
întotdeauna. Avem dascăli dedicați, dispuși să-și pună nu 
doar toată priceperea și competențele pedagogice, ci și 
sufletul pe catedră. Avem olimpici, pe care-i amintim prea 
rar, prea în fugă, prea preocupați de altele, în detrimentul 
eforturilor lor uriașe. Avem cercetători cu rezultate 
fabuloase la nivel european, născute din sprijin puțin, dar 
ambiție multă.

Ce grozav ar fi să integrăm în educație, nu doar 
recunoștința pentru trecut, ci și șansa la viitor! La viitorul 
copiilor noștri. Preocupările noastre pentru dezvoltare 
durabilă vă sunt cunoscute și transpar des în paginile 
acestui buletin. Ce trebuie să conștientizăm, însă, e că 
dezvoltarea durabilă nu e doar o găselniță a organismelor 
suprastatale sau o temă de succes pentru proiecte 
europene, ci o OBLIGAȚIE: În toate țările, efectivul de 
clădiri crește mai repede decât crește populația. Avem tot 
mai multe clădiri, însă 50% din orașele existente în 2050, 
încă nu au apărut. Se cumpără 1 milion de sticle de 
plastic/minut. Consumăm resursele a 1,7 planete și nu 
avem decât una la dispoziție. Sunt doar câteva din 
realitățile anului 2019. Orice măsuri am lua de acum încolo 
sunt departe de a schimba aceste evoluții, fără educație 
profundă, de la cele mai fragede vârste și, mai ales, la 
comportamentul nostru de zi cu zi. 

În perioada în care ne aflăm, mulți tineri bat la porțile 
universităților în speranța statutului de student și încă se 
mai fac auzite ecourile rezultatelor Evaluării naționale și 
ale Bacalaureatului, care au ținut primele pagini ale 
ziarelor, dar și inimile în gât miilor de elevi și părinți. Și 
aici... se naște întrebarea: oare doar asta trebuie să avem 
în vedere când vorbim de educație? Doar statistici, doar 
evaluări (de multe ori, de conformitate și nu de fond), doar 
“perle”? 

De altfel, dacă o să parcurgeți paginile acestui buletin, o să 
identificați în fiecare dintre articole, o componentă de 
învățare: de la sprijinul REGIO-Programul Operațional 
Regional pentru educație, transpus în Regiunea Nord-Est 
în semnarea a 41 de contracte de finanțare în valoare de 
peste 90 de milioane euro, la Startup Activator, programul 
prin care 75 de antreprenori au învățat cum să-și 
definească ideea de business și s-o transforme într-un 
plan de afaceri coerent, la  Rubik Garage - un program de 
accelerare a creșterii startup-urilor, cu ajutorul 
profesioniștilor din comunitatea Rubik Hub, la ROOTS - 
proiectul care vizează instruirea IMM-urilor privind 
turismul cultural și de patrimoniu, culminând cu 
“Săptămîna Regiunilor Inovatoare din Europa”, în care 
inovarea, creativitatea și educația au stârnit vii dezbateri în 
rândul celor peste 200 de participanți. 

Cele mai multe din concluziile conferinței WIRE X, care a 
avut loc la Iași, la finalul lunii iunie 2019, au în vedere tot 
acest subiect: Educația nu trebuie acuzată pentru 
eșecurile economice; acestea trec dincolo de educație; 
dacă vrem să fim pregătiți pentru viitor,  trebuie preluate 
instrumentele de învățare propuse de societatea civilă 
(stimularea angajării societății civile este un subiect 
important pe agenda Comisiei Europene). Învățarea 
experimentală este foarte importantă; Trebuie să trecem 
de la dobândirea de cunoștințe la crearea de cunoștințe!

Ce grozav ar fi să nu mai privim eșecul ca pe o rușine și ca 
pe o sursă de oprobiu, ci ca pe cea mai pură formă de 
învățare! Ce grozav ar fi să înlocuim eșecul cu “lecție 
învățată”!

Ce grozav ar fi să învățăm mereu, mereu, mereu, nu doar 
în programe, în perioade sau în domenii prestabilite! Noi, 

în Agenție, învățăm mereu și încercăm să insuflăm 
această dorință tuturor colaboratorilor noștri. Fie că vorbim 
de Centrul de Studii Nord-Est, care oferă un portofoliu de 
cursuri ce include Manager proiect, Manager resurse 
umane, Expert achiziții publice, Expert accesare fonduri 
structurale, Evaluator de proiecte, de care au beneficiat 
peste 620 de cursanți entuziaști, alături de 18 formatori, fie 
că vorbim de Rubik Edu, o inițiativă complexă de educație 
antreprenorială și mentorat pentru studenți, realizată în 
parteneriat cu 4 instituții de învățământ superior din 
Regiunea Nord-Est, prin care au beneficiat peste 500 de 
studenți de servicii de instruire și mentorat sau de sprijinul 
permanent pe care îl oferim solicitanților și beneficiarilor 
REGIO.

Educația nu e doar educație formală! Dincolo de cei 7 ani 
de acasă, de bune maniere, de succesul de a-ți vedea 
numele deasupra liniei, educația este cea care ne 
definește ca oameni, ca societate. Este cea pe care o 
purtăm mereu, fără putința de a-i ascunde efectele asupra 
noastră, așa cum ascundem ridurile, este singura care 
suportă creșterea nelimitată, nețărmurită de condiție 
socială materială sau geografică, este veșnic insuficientă, 
fără ca asta să provoace nemulțumire, ci o perpetuă 
curiozitate și bucurie de a descoperi. Este echivalentul 
cuvântului “speranță”, deși n-o să găsim asta în niciun 
dicționar. 

"Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea 
unui vas" – Socrate

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Primul proiect de mobilitate urbană finanțat 
prin REGIO a fost semnat la Iași
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
reabilitarea infrastructurii și suprastructurii căii de rulare 
tramvai pe traseul cuprins între intersecția Bucșinescu – 
Bulevardul Tudor Vladimirescu – intersecția Calea 
Chișinăului, inclusiv a podului Tudor Vladimirescu  și 
achiziționarea de material rulant, contribuind astfel la 
reducerea emisiilor de carbon în municipiul Iași.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritare 4 - Sprijinirea 
dezvoltării urbane și vizează crearea unui sistem de 
transport public eficient și atractiv care să deservească 
într-un mod echilibrat locuitorii municipiului Iași, prin:

Ÿ achiziționarea a 7 tramvaie electrice

Ÿ modernizarea a 2.410,00 ml linie de tramvai (cale 
simplă de rulare) 

Ÿ scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră 
(tone echivalent CO2/an) pe traseul analizat cu 2.159 
Tone echivalent CO2/an

Ÿ creșterea estimată a numărului de pasageri până la 
992.800 cu vehicule electrice care 

Ÿ tranzitează tronsonul analizat

La nivelul Regiunii Nord-Est, cele șase municipii reședință 
de județ (Bacău, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Suceava și 
Vaslui) au  depus 69 de proiecte aferente Axei 4 POR 
2014-2020, în valoare de 313,5 mil. EURO, reprezentând 
140% din alocarea financiară.

În România, conceptul de dezvoltare urbană durabilă este 
pus în practică în cel mai pragmatic mod prin Axa Prioritară 
4 din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
Această axă prioritară combină priorități de investiții 
subscrise următoarelor obiective tematice: economii cu 
emisii reduse de CO2; protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor; promovarea incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei; investiții în educație și 
competențe.  

“Contractul semnat cu Municipiul Iași reprezintă primul 
proiect de mobilitate urbană care primește finanțare 
REGIO. Faptul că Municipiul Iași este cel care semnează 
primul este un lucru firesc, întrucât este cel mai mare 
municipiu din Regiune, are cea mai mare alocare 
financiară pe această axă, dar și cele mai mari provocări 
de trafic. Dar nu de asta sunt ei primii, ci datorită muncii 
imense a echipei din spatele acestor proiecte, coordonată 
de Dl Primar Mihai Chirica,  iar noi suntem datori să 
recunoaștem și să le apreciem eforturile. Gândurile 
noastre și tot sprijinul merg însă către toate municipiile 
reședință de județ, care urmează să semneze contracte 
similare în viitorul apropiat. Doar împreună putem aspira la 
o dezvoltare urbană coerentă în Regiunea noastră” a 
declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-
Est la semnarea contractului de finanțare. 

Aceasta este finanțarea nerambursabilă primită de 
Municipiul Iași pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii 
de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe 
Bulevardul Tudor Vladimirescu”. 

21.8 
milioane euro! 
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15 grădinițe
11 milioane euro finanțare nerambursabilă
1400 de zâmbete

Pentru a se putea acoperi necesarul de spații educaționale 
pentru copiii de vârstă preșcolară, Comuna Stănișești a 
inițiat proiecte ce prevăd construirea a două gradinițe, una 
în localitatea Slobozia și una în Slobozia Nouă, fiecare 
având o capacitate de 52 de locuri. 

Proiectul propune construirea unei grădinițe cu program 
prelungit, care să asigure spațiul educațional necesar 
pentru 60 de copii, dar și asigurarea unei baze logistice de 
resurse materiale și didactice, adecvate practicării unui 
proces instructiv-educativ de calitate. 

Valoarea finanțării nerambursabile este de 452.110 Euro.

Orașul Târgu Frumos, prin Dl Primar Ionel Vatamanu, 
pentru proiectele REABILITARE, MODERNIZARE ȘI 
EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 1 și REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE 
GRĂDINIȚĂ  CU PROGRAM NORMAL, TÂRGU 
FRUMOS.

Cele două proiecte prevăd îmbunătățirea stării 
infrastructurii aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 1 
și Grădiniței cu program normal, prin lucrări de reabilitare 

și modernizare,  creșterea nivelului de dotare a unității de 
învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne,  
dar și extinderea clădirii cu noi spații, astfel încât să poată 
găzdui împreună 250 de copii.  

Comuna Stănișești, prin Dl Primar Teodor-Bogdan Popa, 
pentru 2 proiecte de CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ. 

Valoarea finanțării nerambursabile pentru ambele 
proiecte este de 1.920.193 Euro.    

Orașul Vicovu de Sus, prin Dl Primar Gheorghe Schipor, 
pentru proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA BIVOLĂRIA. 

Valoarea finanțării nerambursabile pentru ambele 
proiecte este de 726.757 Euro.  

15 proiecte în valoare de 11 milioane euro, care vizează construcția sau extinderea unor 
grădinițe în care vor învăța 1400 de copii, vor beneficia de finanțare prin Regio-Programul 
Operațional Regional 2014-2020. Contractele de finanțare au fost semnate în lunile iunie 
și iulie între Dl Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și primarii unităților 
administrativ-teritoriale care au inițiat proiectele, după cum urmează:

În spiritul înțelegerii acestui fenomen, investițiile prevăzute în cadrul Programului 
Operațional Regional (Regio) 2014-2020, au permis autorităților locale din România să 
depună proiecte pentru construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea 
infrastructurii pentru educația timpurie - infrastructără educaţională antepreșcolare și 
preșcolară (creșe și grădinițe). 

Infrastructura educațională este esențială pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru 
educația acestora, în vederea construirii și dezvoltării de abilități sociale și a capacității de 
integrare socială, dar insuficiența spațiilor de desfășurare a activităților de învățământ 
preșcolar nu mai e o noutate.
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Proiectele presupun extinderea și refuncționalizarea 
spațiilor existente și construirea de spații noi,  în vederea 
adecvării dimensiunii sălilor la cerințele minime de cubaj 
de aer, dezvoltarea și actualizarea bazei logistice 
educaționale, ca suport pentru desfășurarea unui proces 
educativ atractiv, asigurarea unei performanțe energetice 
superioare prin izolarea termică a clădirii, instalarea unui 
sistem de panouri solare, reabilitarea instalațiilor electrice, 
de încălzire și sanitare, dar și amenajarea exterioară a 
perimetrului grădiniței: loc de joacă și alei pietonale. 

Municipiul Onești, prin Dl Primar Nicolae Gnatiuc, pentru 
p ro iec tu l  REABIL ITAREA,  MODERNIZAREA, 
EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI "MAGNOLIA"

Comuna Ciurea, prin Dl Primar Cătălin Lupu, pentru 
proiectele CONSTRUIRE ȘI DOTARE CREȘĂ ȘI 
GRĂDINIȚĂ ÎN SATUL DUMBRAVA, COM. CIUREA, 
JUDEȚUL IAȘI și CONSTRUIRE ȘI DOTARE CREȘĂ ȘI 
GRĂDINIȚĂ ÎN SATUL LUNCA CETĂȚUII, COM. 
CIUREA, JUDEȚUL IAȘI.

Municipiul Dorohoi, prin Dl Primar Dorin Alexandrescu 
pentru proiectele EXTINDERE ȘI MODERNIZARE 
GRĂDINIȚA NR. 10 și MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 
8.190 de preșcolari din Dorohoi vor beneficia de 
rezultatele acestor proiecte, în urma lucrărilor de 
modernizare, dotare și creare de facilități pentru copii și 
cadre didactice în cele două grădinițe din oraș vizate. 

Prin intermediul acestui proiect, se dorește ca, atât 
grădinița, cât și creșa, să devină un mediu atractiv pentru 
toți copiii, care să încurajeze dorința de participare la 
procesul de învățare, consolidând, astfel, rolul grădiniței și 
creșei în parcursul educațional al fiecărui copil. 

Valoarea finanțării nerambursabile este de 603.678 Euro.  

Municipiul Bârlad, prin Dl Primar Dumitru Boroș, pentru 
proiectele MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI 
DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR 
8 și CONSTRUIRE ȘI DOTARE CORP NOU PENTRU 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, 
CLOPOȚEL.

Valoarea finanțării nerambursabile pentru ambele 
proiecte este de 1.444.778 Euro.  

Valoarea finanțării nerambursabile pentru ambele 
proiecte este de 1.051.340 Euro.  

Valoarea finanțării nerambursabile este de 1.200.459 
Euro.  

Valoarea finanțării nerambursabile este de 402.194 Euro.  

Municipiul Suceava, prin Dl Primar Ion Lungu, pentru 
proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN CARTIERUL 
BURDUJENI SAT DIN MUNICIPIUL SUCEAVA.

În cartierul Burdujeni Sat din Suceava există, în acest 
moment, o singură unitate de învățământ preșcolar ce 
funcționează într-o clădire veche din 1911, care nu 
corespunde normelor și normativelor tehnice, sanitare și 
educaționale referitoare la activitatea didactică și nu are 
capacitatea să acopere cererea din această arie 
administrativă. În plus, numărul familiilor tinere stabilite în 
zonă este în continuă creștere și nu de puține ori se 
înregistrează cazuri în care părinții sunt nevoiți să își 
înscrie copiii la grădinițe în alte cartiere ale municipiului, la 
distanțe mari. Prin urmare, proiectul propus va asigura 
accesul sporit la educație timpurie, prevenind totodată 
fenomenul abandonului școlar. 

Valoarea finanțării nerambursabile este de 1.475.253 
Euro.  

Valoarea finanțării nerambursabile pentru ambele 
proiecte este de 1.807.534 Euro.  

Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului de învățământ este obiectivul acestui 
proiect. Acest lucru se va realiza prin lucrări de reabilitare, 
modernizare, extindere și dotare, cu scopul desfășurării în 
condiții mai bune a actului educațional.

Proiectele vizează construirea și dotarea a două creșe și 
două grădinițe, ceea ce va conduce la creșterea 
accesibilității copiilor din satul Dumbrava, respectiv Lunca 
Cetățuii la servicii de educație. 

Comuna Scorțeni, prin Dl Primar GHEORGHIȚĂ 
CĂTĂLIN ANTON, pentru proiectul CONSTRUIRE 
GRĂDINIȚĂ ÎN SAT SCORȚENI, COMUNA SCORȚENI, 
JUDEȚUL BACĂU.

Municipiul Pașcani, prin Dl Primar Dumitru Pantazi 
p e n t r u  p r o i e c t u l  C R E Ș T E R E A E F I C I E N Ț E I 
ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CREȘA NR.1 
MUNICIPIUL PAȘCANI

Proiectul propune crearea unei capacități de școlarizare 
de 56 de locuri, pentru accesul la serviciile de educație 

preșcolară, în zonele insuficient deservite din comună 
(satele Florești și Scorțeni). 

“Mă bucur mult când văd panourile REGIO, acolo unde 
este cea mai mare nevoie de investiții. Iar în educație, fără 
dubiu, trebuie să invest im, atât în asigurarea 
infrastructurii, cât și în schimbarea paradigmei și 
stimularea creativității. Proiectele pentru care am semnat 
contracte de finanțare REGIO vor avea un impact 
semnifica t iv  asupra  comuni tă ț i lo r  în  care  se 
implementează. Avem obligația să oferim copiilor dreptul 
la viitor, iar aceste investiții sunt doar câțiva pași timizi, dar 
necesari pentru asta. Munca noastră, a ADR Nord-Est, va 
trece dincolo de asta, spre încurajarea proceselor 
educaționale moderne” declară Vasile Asandei, Director 
General ADR Nord-Est.  

Detalii despre stadiul semnării contractelor de finanțare 
găsiți pe  www.inforegionordest.ro

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Inovarea și creativitatea și-au dat mâna la Iași 
în cadrul Săptămânii Regiunilor Inovatoare 
din Europa

"Toată lumea vorbeşte în ultima vreme despre creativitate 
şi despre faptul că procesul de inovare necesită un aport 
suplimentar din partea viitorilor specialişti în domeniu. 
Puţină lume ne spune cum putem deveni mai creativi. La 
Universitatea Tehnică din Iaşi este un curs de creativitate, 
unde studenţilor li se predau ore de pictură, teatru şi 
muzică, astfel încât viitorii ingineri să îşi folosească 
creierul la întreaga lor capacitate. (...) Ca atare, un viitor 
inginer, un viitor cercetător nu trebuie să înveţe numai 
cursuri de specialitate, ci trebuie să îşi dedice o cantitate 
importantă de timp şi zonei artistice. (...) Recomand 
viitorilor specialişti care vor să lucreze în domeniul 
ingineriei să fie activi în zona frumosului", a spus Nicolae 
Hurduc, subliniind faptul că mulţi dintre laureaţii premiului 
Nobel aveau preocupări artistice.

Invitatul special al acestui eveniment, reprezentând 
Comisia Europeană, doamna Signe Ratso, Director 
General adjunct al Direcției Generale pentru Cercetare și 

Inovare, a declarat: “Reuniunea informală a șefilor de state 
de la Sibiu a subliniat că cercetarea și inovarea vor avea o 
importanță vitală în conturarea unei Europe durabile în 
viitor. Vom avea nevoie de toți actorii, la nivel european, 
național și regional, să ne implicăm în acest proces, 
fructificând întregul potențial de cercetare și inovare, în 
special potențialul care este în prezent insuficient utilizat. 
Comisia Europeană a depus mult efort pentru a se asigura 
că instrumentele sale de finanțare lucrează împreună 
pentru a sprijini acest demers. Viitorul program Horizon 
Europe va oferi noi oportunități de sinergie cu Politica de 
Coeziune, permițând combinarea diferitelor surse de 
finanțare UE pentru a maximiza impactul. WIRE X 2019 
facilitează o mai bună poziționare a actorilor regionali în 
vederea consolidării și extinderii capacității de cercetare și 
inovare în Europa.” 

La deschiderea oficială, care a avut loc în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare, participanții au fost întâmpinați cu 
mesaje de Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetării și Inovării, 
Maricel Popa, Președintele Consiliului Județean Iași, 
Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est și Vasile Asandei, Director 
General ADR Nord-Est, dar și cu câteva momente artistice 
de excepție oferite de studenții Universității de Arte 
George Enescu din Iași. 

“Transformare economică, digitalizare, excelență, piețe 
globale, ecosisteme regionale de inovare și, bineînțeles, 
educația sunt doar câteva dintre temele pe care le 
abordăm anul acesta la conferința WIRE. Dar, așa cum 
poate observați, nu prea avem noi oportunitatea de alege 
subiectele, ci ele ne aleg pe noi, pentru că rezultă din 
realitatea globală și din nevoia noastră de a ne adapta 
permanent, într-o manieră inteligentă. Recunoștința 
noastră se îndreaptă către Comisia Europeană, în special 
Directoratul pentru Cercetare și Inovare și Ministerului 
Cercetării, care ne-au sprijinit în acest efort, partenerilor 
noștri locali și regionali și lectorilor care au ales să 
împărtășească cu noi din expertiza lor, din provocări, dar și 
din lecțiile-învățate. Sper și cred cu tărie că aceasta nu va 
reprezenta pentru dumneavostră doar “încă o altă 
conferință”, ci lucrurile pe care le discutăm aici vor avea un 
impact real în viitorul nostru comun. Mulțumesc că sunteți 
parte din WIRE 2019!” a declarat Vasile Asandei, 
Director General ADR Nord-Est. 

Fiind ultimul eveniment dedicat cercetării și inovării din 
calendarul Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene, conferința a stârnit interesul a peste 200 de 
participanți din 33 de țări, reprezentând universități, centre 
de cercetare și inovare, clustere, ministere și agenții 
guvernamentale, organizații de dezvoltare regională, 
antreprenori și asociații profesionale.

Cea de-a X-a ediție a Conferinței “Săptămâna Regiunilor Inovatoare din Europa” s-a 
desfășurat, în perioada 26-28 iunie la Iași, sub deviza: Explorează! Creează! Inovează în 
regiunea ta! 
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Principalele teme abordate au fost legate de startup-uri, competențe, reforma universităților, 
implicarea cetățenilor, ecosistemul regional, iar din concluziile desprinse, enumerăm:

În viitoarea politică de coeziune, strategiile de specializare inteligentă trebuie să se focuseze mai 
mult către necesitatea preluării/absorbției noilor descoperiri tehnologice. O atenție mai mare trebuie 
acordată acțiunilor pilot (în derulare deja) destinate regiunilor în tranziție;

Pentru a sprijini integrarea în lanțurile valorice, administrația guvernamentală ar trebui să se 
focuseze pe măsuri de creștere a capacității și eficienței administrației publice locale, dezvoltarea de 
competențe tehnologice, identificarea de noi soluții de finanțare pentru proiectele inovative; 

Educația nu trebuie acuzată pentru eșecurile economice; acestea trec dincolo de educație; dacă 
vrem să fim pregătiti pentru viitor, instrumentele de învățare propuse de societatea civilă trebuie 
preluate (poate stimula angajarea societății civile – subiect important pe agenda Comisiei 
Europene);

Trebuie să dezvoltăm ecosistemele regionale (universitățile trebuie să lucreze cu alte categorii de 
entități pentru că nu dețin toate competențele antreprenoriale) - să punem toți participanții la aceeași 
masă și să începem dialogul pentru a construi încrederea și anagajamentul față de o viziune 
comună; 

Toți trebuie să sprijinim schimbarea! Fără angajamentul nostru comun, aceasta nu se poate obține.  

Evenimentul a fost organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu 
sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării din România și al Directoratului General pentru 
Cercetare și Inovare al Comisiei Europene, prin Programul Orizont 2020: Răspândirea 
excelenței și lărgirea participării. Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, 
precum și toate universitățile din Iași, au acordat, de asemenea, un sprijin semnificativ.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Eveniment de multiplicare a rezultatelor 
proiectului ROOTS

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, a 
organizat în perioada 21-22 iunie 2019 în comuna Dolhești, Județul Suceava, evenimentul de 
multiplicare și testare pilot a rezultatelor proiectului pe care îl coordonează: ROOTS – 
Instruirea IMM-urilor din turism privind turismul cultural și turismul de promovare a 
patrimoniului, finanțat prin Programul ERASMUS+.

Evenimentul de multiplicare s-a desfășurat pe parcursul a 
două zile și a constat în activități complexe, atât teoretice, 
cât și practice, centrate pe nevoile comunității dolheștene, 
în materie de cunoștințe de marketing al destinației. 
Evenimentul a reunit specialiști în turism din cadrul 
asociațiilor de promovare, facultăților de profil, firmelor de 
training, agențiilor de turism și ghizi de turism din regiune.

Obiectivul proiectului ROOTS este acela de a elabora și 
furniza un curs de calitate, actualizat cu cele mai recente 
informații de specialitate, care să ofere managerilor 
companiilor active în domeniul turismului cultural un set de 
competențe profesionale necesare fructificării într-un mod 
eficient a oportunităților patrimoniului cultural din 
destinația turistică, pentru dezvoltarea propriei afaceri.

Cursul pilot de instruire ROOTS, coordonat de Roxana 
Pintilescu, Director Centru Regional de Studii Nord-Est al 
ADR Nord-Est, a constat în prezentarea modulelor 
educaționale și a platformei e-learning, precum și a unui 

set de bune practici din domeniul turismului cultural în 
zona rurală. La aceasta sesiune de instruire au participat 
IMM-uri care își desfășoară activitatea în turism, precum și 
angajați sau viitori antreprenori implicați în activitățile de 
turism din Dolhești.

Lectorii evenimentului, specialiști în domeniul turismului, 
au elaborat analiza diagnostic pentru destinația turistică 
Dolhești și au prezentat bune practici din domeniul 
turismului cultural în zona rurală. În acest context, îi 
amintim pe: dna Lector univ. dr. Otilia Bordeianu – 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; dna 
Lăcrămioara Beilic – Manager al Asociației pentru 
Promovare Turistică Bucovina; dl Nicu Apostol – Manager 
al Agenției de Turism Rolandia și Vicepreședinte Asociația 
Națională a Agențiilor de Incoming din România; dl 
profesor Lucian Roșu – Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; dl 
Cosmin Ceucă și dra Andreea Fedor, membri ai echipei 
Iași.Travel, dra Viorela Chiper – Manager al Asociației 
Ținutul Zimbrului Târgu Neamț, precum și gazdele 
evenimentului, Mirela Nechita, Manager Asociația de 
Promovare a Văii Șomuzului și inițiator al proiectului 
„Turist în Dolhești” și Ana Maria Sandu, membru al 
asociației menționate. Evenimentul s-a bucurat de 
prezenta jurnaliștilor: dl Iulian Cazacu, reporter 
corespondent TVR, dna Monica Prisăcaru, director Radio 
Viva FM si a d-lui  Rudy Hodl, redactor-șef al ziarului 
Cronica de Fălticeni.

Prima zi a evenimentului a ocazionat organizarea unui 
atelier de testare pilot a rezultatelor de învățare ale 
proiectului și un exercițiu aplicat pentru realizarea 
“Strategiei de dezvoltare și promovare a destinației 
turistice Valea Șomuzului”, iar în cea de-a doua zi a 
evenimentului a avut loc cursul pilot de instruire, bazat pe 
modulele educaționale realizate în cadrul proiectului 
amintit, disponibile pe website-ul www.rootsproject.eu și 
pe platforma e-learning www.culturalheritagetourism. 
training, instrumente create de consorțiul ROOTS.
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Coordonatorul European al proiectului ROOTS, Roxana 
Pintilescu, a definit acest eveniment ca “o testare pilot a 
rezultatelor educaționale, obținute prin proiect de către 
consorțiul european format din parteneri din Irlanda 
(Momentum), Marea Britanie (Universitatea Greenwich și 
Exponential Training&Asessment), Olanda (Business 
Development Friesland), Danemarca (European E-
learning Institute), Spania (REDEX) și România (Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est). Comunitatea 
dolheșteană a fost selectată ca zonă rurală pilot, fiind în 
etapa preliminară de lansare pe piață ca destinație 
turistică. Antreprenorii și viitorii antreprenori din 
comunitate, dornici să se lanseze în sectorul turistic au 
beneficiat de o instruire pe baza modulelor de training ale 
proiectului ROOTS și de o analiză diagnostic aplicată 
pentru identificarea elementelor de patrimoniu, cu 
potențial pentru implementarea, dezvoltarea și 
promovarea turismului, pentru fundamentarea unei 
strategii și crearea parteneriatelor și rețelelor în turismul 
cultural rural”.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea de a explora 
noi oportunități ale conceptului de “promovare a 
patrimoniului cultural prin turism” și de a afla care sunt 
tendințele în turismul secolului XXI. Atelierele de lucru au 
ocazionat perfecționarea și îmbogățirea ofertei de 
produse și servicii de turism cultural, create prin proiectul 

„Turist în Dolhești”, prin încorporarea noilor cunoștințe 
dobândite prin proiectul ROOTS. Nu în ultimul rând, 
evenimentul a însemnat și construirea unei rețele de 
turism cultural și a unei comunități de dezvoltare a 
turismului și s-a finalizat cu pregătirea unui plan pentru a 
maximiza valoarea programului de învățare mixtă, ca 
urmare a proiectului ROOTS.

„Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est consideră 
că domeniul turismului este unul din principalele 
acceleratoare ale dezvoltării regionale și intenționăm să 
sprijinim turismul prin toate mijloacele pe care le avem la 
dispoziție, inclusiv prin implementarea proiectelor 
transnaționale pe această temă, care antrenează actori 
cheie din întreaga regiune, atât din mediul public, cât și din 
mediul privat. Consolidarea unei comunități regionale 
puternice și conștiente de valoarea resurselor sale este 
scopul nostru și ne dorim ca destinația „România de Nord-
Est” să devină din ce în ce mai cunoscută și căutată de 
turiști din întreaga lume.”, a menționat domnul Vasile 
Asandei, Director General al ADR Nord-Est.

ALEXANDRA ALBU
Șef Birou Proiecte și Parteneriate, CRS Nord-Est
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Tranziția energetică în 
regiunea Nord-Est 
Impactul proiectului 
EMPOWERING

Autoritățile locale și regionale au puterea de a influența 
problemele climatice, însă deseori nu dispun de 
capacitatea de a recunoaște provocările, oportunitățile și 
de a oferi soluții. Acest lucru este valabil în special pentru 
autoritățile locale mici și mijlocii care se confruntă cu mai 
multe provocări în ceea ce privește planificarea și punerea 
în aplicare în domeniul energiei, astfel încât autoritățile 
locale ar trebui să fie cu siguranță sprijinite pentru a 
asigura punerea în aplicare efectivă a politicilor energetice 
și climatice.

Prin implementarea celor 11 Planuri de Acțiune pentru 
Energie Durabilă și Climă se estimează că se vor reduce 
emisiile cu 0.46 milioane tone CO2 eq. în 2020 și cu 0.94 
milioane tone CO2 eq. la nivelul anului 2030 comparativ cu 
nivelul de bază stabilit în 2011. Pentru realizarea celor 
peste 700 de proiecte cuprinse în aceste strategii sunt 
necesare investiții în valoare de 2,2 miliarde Euro, iar 
aproximativ 500 milioane Euro au fost dedicate acestui 
obiectiv până în prezent.

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care 
nu are frontiere și care afectează deja viețile noastre 
cotidiene. UE a decis o reducere a gazelor cu efect de seră 
(GES) cu 40% până în 2030. Cadrul privind clima și 
energia 2030 include ținte largi și obiective de politică la 
nivelul UE pentru 2030, precum și pentru 2050. Pentru a 
combate schimbările climatice și a atinge obiectivele, sunt 
necesare abordări coordonate, politici eficiente în materie 
de energie și climă, precum și planuri și strategii în vigoare.

Pentru a evolua în acest domeniu Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est a implementat în ultimii 3 
an i  p ro iec tu l  Empower ing,  pr in  care  a  o fer i t 
municipalităților din regiune suport pentru consolidarea 
capacității administrative pentru tranziția energetică și 
adaptarea  la schimbările climatice. Dorim pe această cale 
să mulțumim pentru deschiderea și implicarea pro activă 
de a sprijini Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
în implementarea proiectului EMPOWERING și să 
felicităm pentru adeziunea la Convenția Primarilor privind 
Clima și Energia (Covenant of Mayors for Climate and 
Energy – CoM) cele 11 primării care au participat activ în 
acest proces: Bacău, Botoșani, Suceava, Iași, Piatra 
Neamț, Vaslui, Roman, Moinești, Bicaz, Siret și comunei 
Victoria, Iași.

Primăriile localităților Botoșani, Bacău, Piatra Neamț, Siret 
și comuna Victoria, Iași au finalizat elaborarea Planului de 
acțiune privind energia durabilă și clima și au fost aprobate 
prin hotărâri ale consiliilor locale, iar celelalte autorități 
locale au realizat aceste strategii și sunt în curs de 
aprobare.

Figura 2: Distribuția emisiilor de gaze cu efect de seră în regiunea Nord-Est 
(Realizat cu Philcarto 5 cu datele obținute din ce 11 PAEDC)

Toate autoritățile din Regiunea Nord-Est care doresc 
să adere la Convenția Primarilor și să-și realizeze 
Planul de acțiune pentru Energie Durabilă și Climă 
au acum oportunitatea de a beneficia de rezultatele 
proiectului, inclusiv prin intermediul platformei de 
învățare (în limba română), care include informații 
despre Pactul Primarilor și Planul de acțiune privind 
energia durabilă și clima, idei privind finanțarea 
acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor PAEDC, 
dar și inspirație și exemple de bune practici, 
transferabile și adaptabile la specificul regional.

Figura 1: Analiza schematică a PAEDC-urilor din 
Regiunea Nord-Est

ADRIAN ANDREI
Expert Birou Cooperare Externă

empowering2020.eu/ro
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22 de startup-uri intră în pre-acceleratorul 

Rubik Garage

SMARANDA BĂLUŢ 
Expert Rubik Hub

ChatOrder – este un robot care 
facilitează efectuare comenzilor de 
catering prin intermediul Facebook 
Messenger.

22 de startup-uri au fost 
selectate în primul batch 
al pre-acceleratorului 
Rubik Garage. Hai să le 
cunoaștem mai bine:

Auttie App – este un instrument 
online conceput pentru părinții 
copiilor diagnosticați cu autism sau 
dificultăți de învățare. Scopul 
acestuia este de a încuraja 
continuarea terapiei acasă, cu 
ajutorul tehnologiei.

Bookups – este o platformă globală 
ce încurajează socializarea între 
persoane care doresc să discute sau 
să dezbată un anumit subiect.

CityBpm – este o platformă online ce 
facilitează și eficientizează 
comunicarea și gestionarea 
rezervărilor sau programărilor la 

anumiți furnizori de servicii.

Date a Startup – este o platformă 
educațională ce are ca scop 
îmbunătățirea modului în care tinerii 
își încep cariera, dar și a modului în 
care companiile interacționează cu 
aceștia.

3PM – este o platformă online 
educațională și interactivă, dedicată 
atât lectorilor, cât și cursanților.

Avoteca – este o platformă online 
pentru servicii legale, ce are ca scop 
încurajarea tinerilor avocați să ia în 
considerare posibilitatea de a oferi 
servicii în piața europeană, nu doar 
cea locală.

DAWAL – este o platformă online 
care centralizează și structurează 
datele legale și financiare ale 
companiilor.

FlowDone – este o aplicație mobilă 
care provoacă utilizatorii la diverse 
activități, cu scopul de a ieși din zona 
de confort, de a se mobiliza sau de a 
ieși chiar dintr-o eventuală depresie.

IdCloud – Platforma online pentru 
managementul birourilor de acte 
auto.

Imvepe – este un soft ce permite 
utilizatorilor fără cunoștințe de 
programare construirea aplicațiilor 
Android sau iOS, într-un timp redus și 
la un cost considerabil mai mic.

Magistri – este o platformă online în 
care trainerii din diverse domenii își 
pot completa un profil profesional, cu 

scopul de a putea fi mai ușor găsiți și 
contactați de companiile care au 
nevoie de ajutorul lor.

Maponia – o aplicație mobilă al cărei 
conținut este generat de către 
utilizatori, dedicată șoferilor 
profesioniști care tranzitează Europa.

Ofriends – o platformă colaborativă 
care oferă utilizatorilor posibilitatea 
rezolvării unor probleme punctuale 
solicitate de alți utilizatori.

Point – o aplicație ce își propune 
automatizarea procesului de eliberare 
a autorizațiilor de construire prin 
digitalizare.

Proova – platforma dedicată 
coordonatorilor de comunități și  
crearea de conținut pentru 
comunitate pe baza profilului de 
personalitate și a nevoilor membrilor.

Demetra Plant – este un startup 
canalizat pe comercilizarea 
produselor de ceai și cafea organice.

Hire-up – este o platformă de 
recrutare ce se bazează pe 
recomandările profesioniștilor din 
anumite domenii.

PostMuse – Instagram Story maker 
with design templates.

Tatu – conceperea produselor de 
birotică premium, folosind materii 
prime de lux.

Tembo café – cafenea pentru părinți 
și copii, conectată la o platformă 
online pentru produse, evenimente și 
traininguri specifice.

Upstain.me – platformă CSR care 
conectează ONG-urile și corporațiile, 
cu scopul de a da posibilitatea 
angajaților să doneze.

Rubik Garage este un program de pre-accelerare de 6 luni dedicat startup-urilor early-stage. 
Este un program personalizat pentru fiecare startup în parte, care are ca scop principal 
accelerarea creșterii startup-urilor, cu ajutorul profesioniștilor din comunitatea Rubik Hub.

Înscrierile s-au finalizat în data de 17 Iunie și avem aici câteva numere: #36 de startup-uri din 
#14 orașe, din #5 țări care au în spate peste #65 de co-fondatori de #8 naționalități diferite!

40% din startup-uri au fondatori sau co-fondatori cel puțin o persoană de sex feminin.

Garajul este locul cu 3 pereți solizi și 1 ușă mare care vă 
conectează cu lumea și potențialii clienți. Ușa de garaj vă 
permite să vă deschideți publicului, să vă deschideți 
pentru feedback și să îl deschideți pentru validare.

De ce Garage?

Garajul este locul în care foarte mulți fondatori de startup-
uri au început să își construiască primele prototipuri sau 
MVP-uri. Ei au folosit resurse și spațiu minime. Acesta este 
locul unde echipa execută, lucrează, construiește, 
testează, repară și construiește din nou.

Rubik Garage face parte din programele create de Rubik 
Hub din cadrul ADR Nord-Est pentru dezvoltarea 
ecosistemului de startup din România.

Cei intrați în Rubik Garage vor beneficia, în primul rând, de 
ajutor din partea unui Board of Advisors dedicat, format din 
persoane cu experiență și/sau expertiză într-un anumit 
domeniu. Alături de acesta, fiecare startup își va trasa o 
strategie de creștere, divizată în etape specifice și cu 
obiective clar setate.
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Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Startup Activator, ce are ca scop încurajarea antreprenoriatului și a ocupării 
pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din regiunea Nord-Est. Proiectul este 
finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, fiind implementat de către 
CNIPMMR, în parteneriat cu ADR Nord-Est și CJ Neamț.

Analizând lista companiilor nou înființate, care în proporție de 99% sunt societăți cu răspunere limitată (SRL), județele Neamț 
și Iași s-au remarcat prin crearea celui mai ridicat număr de firme noi, 36 respectiv 21, urmate apoi de Bacău și Botoșani cu 6, 
respectiv 5.

În ceea ce privește noii antreprenori din regiune, vârsta medie a acestora este de 35 de ani, afacerile urmând a fi conduse în 
proporții aproximativ egale de bărbați și femei (39 bărbați și 35 femei).

Vineri, 12 iulie 2019, a avut loc la Piatra Neamț evenimentul de semnare a contractelor de finanțare cu 75 de viitori 
antreprenori din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est.

În cursa obținerii finanțării nerambursabile au intrat 219 antreprenori din regiunea Nord- Est, din care 75 sunt câștigătorii a 
160.000 lei nerambursabili, necesari pentru a-și putea pune în practică ideea de business.

Cele 75 de firme au activități diverse, printre cele mai importante remarcându-se IT-ul, producția, serviciile de publicitate și 
design, serviciile de arhitectură, creație produse vestimentare, comerț online, cabinete veterinare sau cabinete de terapie 
prin muzică.

Mai multe informații cu privire la proiect găsiți accesând https://startup-activator.ro/ . 

“Astăzi, odată cu semnarea celor 75 de contracte de subvenție, s-a marcat trecerea într-o nouă etapă din cadrul proiectului 
StartUp Activator, respectiv demararea implementării a 75 de planuri de afaceri care vor beneficia de o finanțare 
nerambursabilă de 160.000 de lei. Astfel, cei 75 de întreprinzători vor contribui prin afacerile lor la dezvoltarea ecosistemului 
antreprenorial al regiunii Nord-Est. Le urez mult succes tuturor și reiterez angajamentul ferm și constant al CNIPMMR de a 
sprijini demersurile antreprenoriale responsabile.”, a menționat Oana Bâra, managerul proiectului StartUp Activator.

STARTUP ACTIVATOR

Contracte de finanțare cu 75 de antreprenori 

din Nord-Est

ANA CIOBANU 
Expert Birou Proiecte, Direcția Dezvoltarea Afacerilor
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