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Gânduri de toamnă

Debutul acestei toamne a fost de departe marcat de discuții la diverse niveluri care au în vedere organizarea noului cadrul 

financiar 2021-2027.

Perioada aceasta a anului vine mereu cu un dinamism special, fiind prilej de bilanț pentru activitățile realizate în cursul anului 

ce se îndreaptă spre final, dar și de planificare a activităților pentru anul viitor.

(continuare în pagina 2)

Buletin informativ al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
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Plecând de la propunerea Comisiei Europene privind 
următorul cadru financiar multianual pentru perioada 
2021-2027, rolul acestor întâlniri consultative este acela 
de a identifica cele mai adecvate condiții-cadru, inclusiv de 
organizare/reorganizare, pentru aplicarea eficace a 
politicii de coeziune în perioada 2021-2027, urmărind cele 
5 obiective de politică deja stabilite: O Europă mai 
inteligentă, O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai 
ecologică, O Europă mai conectată, O Europă mai socială 
și O Europă mai aproape de cetățeni.  

ADR Nord-Est are nominalizați reprezentanți în grupurile 
tematice pentru toate aceste obiective și încercăm să 
transmitem cât mai fidel propunerile și nevoile 
dumneavoastră, în cadrul acestui proces coordonat de 
Ministerul Fondurilor Europene. Totuși, facem apel la 
bunăvoința dumneavoastră de a răspunde cu celeritate 
solicitărilor venite de la noi sau de la MFE în sprijinul 
acestui demers. 

Tot pregătirea următorului cadru financiar 2021-2027 va fi 
și laitmotivul ediției de anul acesta a Săptămânii Europene 
a Regiunilor și Orașelor, eveniment care se află de 7 ani pe 
agenda Regiunii Nord-Est. Fidelă misiunii sale, ADR Nord-
Est și-a făcut un scop din promovarea Regiunii la nivel 
European, fructificând la maximum toate oportunitățile în 
acest sens. 

Desfășurată în perioada 07-10 octombrie 2019, la 
Bruxelles, Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor 
constituie ocazia pentru orașele și regiunile europene să-
și prezinte capacitatea de a produce creștere economică 
și locuri de muncă, de a implementa Politica de Coeziune a 
Uniunii Europene și de a sublinia importanța nivelurilor 
locale și regionale în buna guvernanță a Uniunii Europene. 
Viitorul UE și rolurile regiunilor și orașelor sunt temele 
abordate în cadrul a peste 100 de workshopuri, dezbateri, 
expoziții și evenimente de networking la care se așteaptă 
că vor participa peste 6.000 de factori interesați.

Colegii de la Rubik Hub sunt în febra pregătirilor pentru 
cea de-a doua ediție a Startup Spinner Makeathon, un 
eveniment dedicat startup-urilor mature care sunt 
pregătite să-și demonstreze potențialul în fața 
investitorilor sau reprezentanților unor acceleratoare și 
care va avea loc în perioada 18-20 octombrie 2019, la 
Rubik Hub, Piatra Neamț. În plus, se pregătesc să fie 
părinți: proiectul Rubik miniHub, ca parte integrantă a 
programului de educație antreprenorială RubikEDU, a luat 
naștere din dorința de a oferi studenților resursele 
necesare pentru a fi încurajați să pornească și să lucreze 
activ la ideile de start-up, precum și pentru a-i inspira, 
motiva și ajuta să își dezvolte abilitățile antreprenoriale. 
Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași.Și dacă tot vorbim de inovare, reiterăm faptul că RIS3 

Nord-Est este un instrument necesar pentru realizarea 
unor investiţii eficiente şi eficace, în  materie de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, un document strategic ce poate fi 
asimilat unui organism viu, care suferă transformări în 
funcție de evoluţia regiunii, de nevoia de reconfirmare a 
sectoarelor de specializare inteligentă sau de actualizarea 
informațiilor privind cererea și oferta de servicii de inovare 
și transfer tehnologic.

Știm că în continuare toți ochii dumneavostră se îndreaptă 
către Organismul Intermediar Nord-Est, „centrul de 
greutate” al implementării POR 2014-2020 în regiunea 
noastră, de la care așteptați sprijin în implementarea 
proiectelor, dar și vești bune despre evaluarea cererilor de 
finanțare. Ritmul de lucru al colegilor noștri în această 
perioadă nu poate fi redat în cuvinte, iar cifrele următoare 
pot cu greu să fie acoperitoare sau relevante pentru 
complexitatea efortului lor: 1216 cereri de finanțare 
evaluate, 570 de contracte semnate, în valoare de 962 
milioane euro, 2300 de cereri de rambursare și plată 
analizate și 187 milioane euro avizate pentru plată. 

În cadrul ediției din acest an, ADR Nord-Est va organiza un 
eveniment intitulat „Misiune Europa – Rolul regiunilor în 
viitoarele instrumente dedicate cercetării și inovării”.

Inovarea, cuvânt cheie pentru transformarea economiilor 
regionale europene, va trebui asumată şi implementată de 
toţi actorii regionali implicaţi în procesul de transformare 
economică bazat pe specializare inteligentă. Regiunea 
Nord-Est are sectoare economice competitive, sprijinite 

de o resursă umană profesionistă şi creativă, capabilă să 
proiecteze regiunea spre dezvoltare inteligentă şi 
sustenabilă. Echipa ADR Nord-Est responsabilă de 
gestionarea RIS3 îşi asumă rolul de catalizator pentru 
operaționalizarea strategiei prin implementarea de 
proiecte, facilitarea cunoaşterii şi propunerea modelelor 
inovative de dezvoltare.

O nouă provocare li se arată la orizont (sau mai bine spus 
la Moș Crăciun), întrucât din 24 decembrie 2019, IMM-
urile dornice de extindere/diversificare a produselor și 
serviciilor pot depune proiecte în cadrul apelului 2.2 IMM, 
care a fost relansat. Informații găsiți în următoarele pagini, 
iar ghidul solicitantului poate fi consultat pe pagina noastră 
web, www.inforegionordest.ro.  

Tot din zona de educație, vă semnalăm că Centrul 
Regional de Studii Nord-Est are un calendar de toamnă 
extrem de tentant pentru sesiunile de formare profesională 
în specializarea Manager Proiect, Expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune europene, Manager resurse 
umane, Expert achiziții publice și Evaluator proiecte. 
Pentru detalii și înscrieri, utilizați www.crsnordest.ro. 

Rodul muncii noastre se vede și ne bucură, ne dă putere și 
energie pentru și mai multe inițiative de acum încolo. Vă 
mulțumim pentru susținere, încredere și parteneriat, fără 
de care nu am fi putut vorbi despre cele de mai sus și vă 
dorim o toamnă rodnică și curajoasă!

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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REGIO oferă IMM-urilor din Nord-Est șansa 
de a deveni mai competitive
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În vederea menţinerii şi dezvoltări i avantajelor 
competitive, principalele provocări la care IMM-urile 
trebuie să răspundă, se referă la: adaptare rapidă la 
semnalele pieței, îmbunătățire continuă a produselor și 
serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic și 
inovării, servicii incorporate în produse, diferențiere prin: 
competențe specifice, marketing de nișă, costuri reduse, 
personal instruit pe termen lung.

Programul Operațional Regional 2014-2020 vine în 
întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor, 
relansând apelul de proiecte pentru PI 2.2 Sprijinirea 
creării și extinderea capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor, la nivelul Regiunii Nord-Est. 

Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă 
un cumul de factori care condiționează competitivitatea și 
performanța unei companii în afaceri, POR 2014-2020 își 
propune să sprijine companiile care au potențial să-și 
dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor 
competențe superioare concurenței. În acest sens, se vor 
sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în 
domeniile competitive, identificate conform Strategiei 
Naționale de Competitivitate, precum și a celor care 
intenționează să își adapteze activitatea la aceste 
domenii.

>lucrări de construire/modernizare si extindere a spațiilor 
de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților 
generale aferente;

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-
urilor cu o vechime mai mare de 1 an, interesate de găsirea 
unui model optim de creștere, atât în sensul dezvoltării 
activității desfășurate, cât și în scopul creșterii dimensiunii 
pieței adresate (piața locală să devină regională, națională 
sau internațională).  

Această prioritate se adresează IMM-urilor non-agricole 
din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-
agricole din mediul rural, care au înregistrat profit din 
exploatare (>0 lei) și un număr mediu de salariați de cel 
puțin 3 în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 

Depunerea cererilor de finanțare se va face prin 
intermediul aplicației electronice MySMIS, în perioada 
24.12.2019 ora 12:00- 23.03.2020 ora 12:00.

Sprijinul oferit prin POR are în vedere încurajarea IMM-
urilor inovative, care își propun să exploateze potențialul 
inovativ propriu sau al pieței, în promovarea operațiunilor 
de afaceri, prin următoarele tipuri de activități: 

>achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, 
instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, 
birotica, de natura mijloacelor fixe; achiziționarea de 
instalații/ echipamente specifice in scopul obținerii unei 
economii de energie; 

>activităţi specifice procesului de internaţionalizare 
(participarea, la nivel internațional, în afara României, la 
târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de 
expozant).

Fructificarea acestei oportunități de finanțare va facilita 
IMM-urilor angajarea în procesele de creștere pe piețele 
regionale, naționale și internaționale, precum și în 
procesele de inovare, în vederea stimulării competitivității 
economiilor regionale. 

Informații suplimentare: http://inforegionordest.ro/por-
2014-2020

La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiară 
disponibilă acestei priorități este de 31,4 milioane euro, iar 
valoarea grantului este cuprinsă între minim 200.000 euro 
și maxim 1.000.000 euro, cu o contribuție a beneficiarului 
de minimum 30% pentru activitățile de tip ajutor de stat 
(construcții și dotare) și 10% pentru activitățile în regim de 
minimis (certificare și internaționalizare).

>activități necesare pentru parcurgerea și implementarea 
procesului de certificare a produselor, serviciilor sau 
diferitelor procese specifice.

Sprijinirea dezvoltării sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este o 

prioritate, atât la nivelul Uniunii Europene, 

cât şi la nivel naţional, deoarece această 

numeroasă categorie de agenţi  

economici, mai dinamici şi mai flexibili   

decât societăţile mari, constituie coloana   

vertebrală a oricărei economii moderne.
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15 milioane de euro - finanțare asigurată 
prin REGIO pentru Perla Moldovei

      Implementarea unui sistem bike-sharing, cu o valoare 
nerambursabilă de 2,6 milioane euro. Proiectul vizează 
realizarea a 22 de stații pentru închirierea de biciclete în 
toate cartierele orașului, în zonele cele mai tranzitate de 
locuitori dar și de turiști. Majoritatea stațiilor pentru 
închirierea bicicletelor sunt amplasate pe străzile pe care 
sunt pregătite proiecte europene cu rețele de piste pentru 
biciclete și care urmează să fie aprobate în perioada 
următoare. Cele 220 de biciclete (160 clasice și 60 
electrice) amplasate în cele 22 de stații vor putea fi 
închiriate prin achiziționarea de tichete de la automate 
pentru eliberarea cardurilor, care vor fi amplasate în 10 din 
cele 22 de stații.

   Regenerarea urbană a coridorului secundar de 
mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - 
Strada Dimitrie Leonida din Piatra-Neamț), cu o valoare 
nerambursabilă de 3,5 milioane euro. Proiectul constă în 
realizarea modernizării complete a străzilor Dimitrie 
Leonida și Bulevardul 9 Mai, incluzând amenajarea de 
trotuare, spații verzi, reorganizarea parcărilor, realizarea 
unui canal tehnic pentru îngroparea cablurilor, precum și 
reabilitarea și extinderea podului peste râul Cuejdi. 

      Creșa din Mărăței va deveni o căsuță primitoare, un 
spațiu educațional modern și un loc de joacă plăcut pentru 
93 de preșcolari, cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani, dar și 
un spațiu de lucru adecvat pentru personalul didactic și 
nedidactic care îi are în ocrotire. Valoarea finanțării 
nerambursabile pentru acest obiectiv este de 680.969 
euro, iar durata de implementare a proiectului este 21 de 
luni.  

Acestea sunt doar o parte din investițiile în Dezvoltare 
urbană inițiate de Municipiul Piatra Neamț în cadrul 
Axei 4 din POR 2014-2020. Gândurile nostre și tot 
sprijinul merg către toate municipiile reședință de 
județ care au sau urmează să semneze contracte 
similare în viitorul apropiat. 

      „Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport 
public”, un proiect în valoare de 4.808.000 euro presupune 
modernizarea a 80 de stații de așteptare pentru transportul 
public din Municipiul Piatra-Neamț, dotarea lor cu panouri 
LED/LCD, cu panouri de afișaj informativ conectat la 
dispozitive montate pe mijloacele de transport în comun ce 
pot prezenta timpul de sosire al mijlocului de transport, 
distanțe sau alte informații utile, echiparea cu panouri  
fotovoltaice astfel încât să poată fi independente 
energetic, cu dispozitive de conectare wireless, camere de 
supraveghere fotovoltaice etc.

     Trei grădini publice urbane vor fi realizate în cartierul 
Speranța, Văleni și Cartierul Pietricica, cu o finanțare de 1, 
64 milioane euro. Acestea vizează amenajarea de 
scuaruri, plantarea de vegetație specifică, realizarea de 
alei pietonale și dotarea cu mobilier urban, pentru a 
transforma terenurile degradate din oraș în spații verzi 
care să satisfacă nevoia de agrement și recreere a 
populației. 

     Sistemul public de iluminat va fi modernizat și extins 
prin două proiecte complementare: primul tronson vizează 
B-dul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, B-dul Traian, 
strada Fermelor și cartierul Pietricica, iar cel de-al doilea, 
Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, 
Strada Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul 
Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei și zona 
Văleni. Valoarea celor două proiecte este de 1 milion de 
euro, iar rezultatul va fi un iluminat modern, cu tehnologie 
LED, interconentat cu un sistem de telegestiune. 

9 proiecte finanțate din POR, în valoare totală de 15,3 milioane euro, din care 14,91 
milioane euro asistență financiară nerambursabilă vor fi implementate până în 2023 
și vor schimba fața orașului de la poalele Pietricicăi și vor contribui la creșterea 
calității vieții în Municipiul Piatra-Neamț.

Pentru aceste contracte de finanțare, semnate între Vasile Asandei, Director General 
ADR Nord-Est și primarul municipiului Piatra Neamț, dl Dragoș Chitic, asistența 
financiară nerambursabilă oferită prin POR 2014-2020 este în proporție de 98%, doar 
2% revenind municipalității pietrene drept contribuție proprie.

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare



Se spune că toamna este timpul recoltei, al adunării 
roadelor. Câtă bogăție spirituală a adunat Mănăstirea 
Dragomirna și care le sunt roadele trudei ultimilor ani, 
putem, vedea acum, la finalizarea proiectelor Regio de 
care acest lăcaș de cult a beneficiat.

Prin două proiecte care au beneficiat de finanțare 
nerambursabilă de 3,8 milioane euro, au fost realizate 
investiții de natură să redea stralucirea de altădată a 
acestui monument istoric și să redea circuitului turistic un 
monument demn, strălucitor, în acord cu semnificația lui 
istorică și culturală:

Un alt proiect a vizat restaurarea și consolidarea Bisericii 
„Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul – Dragomirna Mică”, 
(prima ctitorie a Mitropolitului Anastasie Crimca) și a 
presupus consolidarea structuri i  de rezistență, 
restaurarea-conservarea fațadei, picturii și tencuielei 
interioare, dar și resturarea iconostasului din lemn pictat, 
iar rezultatul este unul de excepție. 

Prin primul proiect, fațadele Bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, 
ce datează de la începutul secolului al XVII-lea, au fost 
consolidate și restaurate, iar elmentele din lemn au fost 
restaurate. 

Speranţa beneficiarilor lucrărilor este că odată cu 
restaurarea şi promovarea monumentului, Mănăstirea 
Dragomirna să fie inclusă în circuitul turistic mai mult decât 
până acum şi numărul turiştilor să crească.

Dincolo de încântarea celor peste 20.000 de turiști, care se 
estimeză că vor vizita anual Mănăstirea Dragomirna și de 
finalizarea proiectelor cu puțin înainte de termenul estimat, 
rămâne convingerea că, în pofida nevoilor pe care le are 
Regiunea, nicicând aceste fonduri nu au fost mai atent, 
mai curat, mai cu folos și bună-credință utilizate. Sincere 
felicitări Maicii Starețe, întregii echipe a Mănăstirii, dar și 
consultanț i lor,  proiectanț i lor,  constructor i lor și 
restauratorilor care au lucrat cu multă însuflețire, la gândul 
că acest loc va fi leagăn de rugăciune pentru clerici și 
credincioși, oază de liniște, și pansament pentru sufletul 
turiștilor și monument semeț de istorie și cultură în 
Regiunea Nord-Est.

Noutăţile le reprezintă realizarea barierei de fum şi 
montarea instalaţia paratrăsnet, precum şi a celei de 
semnalizare a bisericii, urmând a fi făcută digitizarea 
monumentului, un element de actualitate în cadrul 
proiectelor europene. 

Mănăstirea Dragomirna a fost ctitorită prin ingeniozitatea 
şi sârguinţa mitropolitului Anastasie Crimca şi ridicată de 
meşteri moldoveni, în linii şi proporţii artistice de o mare 
somptuozitate. Locaşul păstrează în incinta sa o parte din 
zestrea artistică a neamului, un loc de cinste având 
manuscrisele realizate în cadrul sfintei mănăstiri şi 
cunoscute iubitorilor de artă ca Miniaturile lui Anastasie 
Crimca, adevărate opere de artă care pun în evidenţă 
talentul artistic al mitropolitului şi al ucenicilor acestuia.
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Mănăstirea Dragomirna renaște 
cu fonduri REGIO

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare
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Noutăți privind achizițiile publice 
și achizițiile publice verzi

Președintele Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate 
a afirmat că până în prezent s-a inițiat procedura de 
achiziții publice pentru hârtie (A3 și A4) iar aceasta se află 
în fază de finalizare, acordul urmând a fi semnat la sfârșitul 

lunii septembrie 2019. Datorită faptului că ONAC a 
colaborat foarte bine cu operatorii economici în grupurile 
de lucru, pentru procedura de achiziții pentru hârtie au 
existat doar 2 clarificări.

Principalele discuții au fost legate de modificările cadrului 
legislativ pentru achiziții publice verzi, ce urmează să 
survină datorită reviziurii legii Nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. Astfel, se dorește revizuirea următoarelor: Legea 
Nr. 69/2016, Ordinul Nr. 1068/1652/2018, precum și a 
Planului Național de Achiziții Publice Verzi. 

Datorită cererii din piață a acestui tip de achiziții, 
principalul obiectiv stabilit de Ministerul Mediului îl 
reprezintă consumul și producția durabilă.  

Pentru viitor se dorește o creștere treptată a țintelor, 
introducerea criteriilor sociale, dar și fuziunea între legea 
achizițiilor publice și cea a achizițiilor publice verzi, astfel 
încât să existe o singură lege care să conțină criterii 
durabile și în conformitate cu economia circulară.

Tot în cadrul discuțiilor, reprezentantul Ministerului 
Mediului a specificat faptul că Ghidul Achizițiilor Publice 
Verzi va deveni obligatoriu până în anul 2020, 
administrațiile centrale având ca țintă 10% din achiziții să 
fie verzi, iar administrațiile locale vor fi responsabile de 
atingerea unui procent de 5%. Este de menționat faptul că 
aceste ținte sunt valabile doar pentru cele 6 grupe și 
categorii de produse și servicii specificate în Ghid.

Măsurile care sunt luate în prezent sunt legate în special 
de combaterea schimbărilor climatice și diminuarea 
poluării. Astfel, Ministerul Mediului a implementat 
„Strategia Națională a României privind schimbările 
climatice” și suplimentarea programului Rabla”, inclusiv 
instalarea de sisteme fotovoltaice la gospodăriile 
individuale pentru producția de energie electrică și 
termică. 

Este de menționat faptul că pentru orice procedură ce 
urmează a fi inițiată de către ONAC se vor alcătui grupuri 
de lucru (reprezentanți ai Ministerelor, în funcție de 
obiectul procedurii) în care se stabilesc criteriile de 
atribuire. Achizițiile centralizate vor cuprinde consensul și 
concluziile la care s-a ajuns în urma acestor grupuri de 
lucru, pentru buna organizare și implementare a 
procedurilor de atribuire centralizate. 

Dorința de standardizare a specificațiilor tehnice are ca 
scop răspunderea la cerințele pieței dar, în același timp, 
trebuie să corespundă și criteriului de atribuire ales în 
România, acela fiind oferta cea mai avantajoasă.  

În prezent este în pregătire derularea achizițiilor de 
combustibil și produse IT. În cadrul discuțiilor pentru 
produsele IT, în special pentru telefoane și tablete, s-a 
constatat că procesul este unul greoi din cauza faptului că 
există o multitudine de pachete de telefonie pe piață 
(minimum 50 identificate), cu opțiuni variate. În schimb, 
pentru produsele PC, criteriile au fost împărțite pe 
componente (memorie, mărime, etc), dar și în funcție de 
necesitate (basic, graphics sau apps).

Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, alături de doi reprezentanți ai 
Primăriilor Municipiilor Botoșani și Roman au promovat bunele practici din Regiunea Nord-
Est la cea de-a treia întâlnire transnațională de învățare din cadrul proiectului GPP-STREAM 
– Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming. 



Pe lângă proiectele în curs de desfășurare, dl Paul Vieru a prezentat și proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbană la nivelul Municipiului Botoșani” ce constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea 
efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Așadar, s-au refăcut și 
reabilitat sistemele de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Botoșani, pentru a se asigura un sistem 
urban de încălzire durabil, iar costurile pe care aceștia le suportă să fie reduse.

De asemenea, s-a prezentat și Planul de Acțiune pentru adaptarea la schimbările climatice al municipiului Botoșani, aprobat 
fiind în contextul aderării sale la Convenția Primarilor.

Reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a prezentat partenerilor și stakeholderilor prezenți Ghidul 
Achizițiilor Publice Eficiente Energetic, pentru care ADR Nord-Est a fost responsabilă de elaborarea metodologiei privind 
analiza gradului de transpunere a directivelor UE legate de eficiența energetică, în legislația națională. 

       Cum se pot elimina barierele achizițiilor publice eficiente energetic cu ajutorul îndrumărilor și informațiilor relevante, dar 
în special, prin legislație;

Iată câteva subiecte discutate:  

      S-a concluzionat faptul că Achizițiile Publice Verzi, precum și Achizițiile Publice Eficiente Energetic reprezintă procese 
prin care autoritățile publice își propun să achiziționeze bunuri, servicii sau lucrări cu un impact redus asupra mediului prin 
ciclul costurilor de viață, în comparație cu alte bunuri care au aceeași funcție primară. Cumpărarea unor produse mai 
eficiente poate aduce beneficii directe cumpărătorilor și poate reduce semnificativ costurile pentru utilizatori, chiar și atunci 
când costurile inițiale sunt mari. Astfel, Achizițiile Publice Verzi și Achizițiile Publice Eficiente Energetic ajută la conservarea 
resurselor naturale.  

        Cine beneficiază de introducerea criteriilor de eficiență energetică în achizițiile publice și care sunt acelea;

Regiunea Nord-Est: pași către achizițiile verzi
Bunele practici din Regiunea Nord-Est a României au fost prezentate în randul partenerilor consorțiului de proiect și 
stakeholderilor prezenți la evenimentul transnațional. 

Primăria Municipiului Roman, reprezentată de dl Vasile Negrescu, a prezentat proiectele deja implementate, care au țintit 
standardele achizițiilor publice verzi pentru următoarele sectoare:

Electricitate: noi capacități de producție de căldură prin resurse de energie regenerabilă pentru 
spitalul municipal și sălile de sport, panouri fotovoltaice pentru complexul sportiv “Moldova”;

Proiectarea, construcția și managementul clădirilor: reabilitarea și modernizarea corpului A și B ale 
Colegiului Național Roman Vodă, restaurarea, consolidarea și valorizarea durabilă a partimoniului 
cultural pentru Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, reabilitarea și modernizarea școlii 
elementare Nr. 5 din municipiul Roman.  

De asemenea, s-au prezentat și proiectele depuse pentru finanțare care vizează:

       Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice din municipiul Roman;

       Modernizarea și dezvoltarea sistemului public de iluminare din oraș;

Reprezentantul Municipiului Botoșani, dl Paul Vieru, a prezentat achizițiile în curs de implementare și viitoare pe care orașul 
le are pe ordinea de zi, astfel încât acesta să devină unul verde. 

Un alt proiect prezentat de dl Vasile Negrescu a fost: micro-hidrocentrala de pe râul Moldova. S-au prezentat pașii urmați în 
construirea acesteia, specificația tehnică dar și efectele benefice pe care le produce. Așadar, energia produsă de micro-
hidrocentrală nu este comercializată, ci este utilizată numai pentru consumul propriu, instituțional.  

       Îmbunătățirea iluminatului public;

       Dezvoltarea integrată și inovatoare a sistemului IT;

       Achiziționarea unor bănci inteligente prevăzute cu celule fotovoltaice și cu iluminare inteligentă;

De asemenea, s-au prezentat și proiectele depuse pentru finanțare care vizează:

       Reabilitarea sistemului de încălzire urbană;

       Smart tourism: hărți digitale ale orașului Botoșani.

GEORGIANA NEDELEA
Expert Birou Cooperare Externă
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Lansarea proiectului Restart+ prin formarea 
Alianței Comunitare în Dolhești, județul Suceava

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, a 
organizat în luna iunie, în comuna Dolhești, județul Suceava, prima întâlnire în cadrul 
proiectului Restart+ Communities – Dezvoltarea Comunităților prin Formarea Alianțelor 
Regionale, finanțat prin Programul ERASMUS+.

Alianța este formată din membri implicați activ în 
dezvoltarea comunității dolheștene, precum: lideri de 
promovare locali, specialiști în turism, meșteșugari și 
antreprenori. Liderul Asociației de Promovare a Văii 
Șomuzului, doamna Mirela Nechita, a demarat acțiuni de 
colaborare cu autoritatea publică locală și cu primăria, 
pentru a încuraja dezvoltarea comunității. În Dolhești s-au 
făcut deja pași importanți în dezvoltarea locală, prin unirea 
forțelor membrilor cu putere decizională, motiv pentru care 
acest proiect va aduce beneficii reale comunității, fiind 
locul potrivit pentru înființarea unei alianțe comunitare.

„Pentru noi, Asociația de Promovare a Văii Șomuzului este 
un proiect foarte iubit și simbolic, pentru că a arătat că o 
comunitate solidă, cu valori culturale, naturale și istorice 
poate deveni un model în dezvoltarea rurală. Vom 

continua acest proiect minunat al cărui succes are la bază 
comunitatea. Vă mărturisesc că de doi ani, de când am 
demarat această inițiativă, s-a creat o emulație 
extraordinară în sat. Pentru mine și echipa mea, faptul că 
am reușit să punem Valea Șomuzului - o regiune mai puțin 
cunoscută a Moldovei - pe harta regională a României 
înseamnă o confirmare extraordinară. Succesul acestui 
proiect a fost posibil datorită următoarelor lucruri: spiritul 
de comunitate și valorificarea patrimoniului nostru cultural 
și istoric, a Văii Șomuzului. Invităm toți românii și străinii să 
descopere sau să redescopere mediul rural și să îl 
aprecieze așa cum merită.”, doamna Mirela Nechita, 
liderul Asociației pentru Promovarea Văii Șomuzului.Această întâlnire cu membrii Alianței ne-a ajutat să 

identificăm nevoile majore ale comunității: necesitatea 
resurselor umane instruite, accesul la informații - în ceea 
ce privește dezvoltarea comunității, know-how pentru 
implementarea proiectelor, crearea unui brand/ logo/ 
simbol al comunității, promovarea regiunii în social media 
și diverse platforme on-line. De asemenea, am identificat 
soluțiile pentru aceste nevoi: învățarea din exemple de 
bune practici, participarea la cursuri dedicate dezvoltării 
comunitare și la diverse ateliere între membrii comunității, 
încurajarea ideii „Think outside the box” și implicarea în 
proiecte europene pentru a atrage resurse financiare.

Obiectivul principal al proiectului Restart+ constă în 
elaborarea unei platforme educaționale, care are ca scop 
instruirea liderilor și a membrilor comunităților în vederea 
valorificării oportunităților de regenerare a comunităților 
locale și conștientizarea importanței formării unor alianțe 
durabile între liderii acestora.

Consorțiul de proiect este format din 7 organizații din 6 țări 
europene, astfel: Letterkenny Institute of Technology 
(Irlanda), această instituție fiind și liderul de proiect, 
Momentum (Irlanda), Banbridge District Enterprises 
Limited (Irlanda de Nord-UK), Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est (România), Municipio de Lousada 
(Portugalia), European E-learning Institute (Danemarca) 
și University Industry Innovation Network's (Olanda).

Proiectul Restart+ se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, 
termenul de finalizare fiind Decembrie 2020. Dacă doriți să  
aflați mai multe informații despre acest proiect sau despre 
stadiul de evoluție a rezultatelor intelectuale, vă invităm să 
accesați site-ul proiectului: http://www.restart.how sau 
pagina oficială de Facebook: Restart+ Communities.

ALEXANDRA ALBU
Șef Birou Proiecte și Parteneriate

Centrul Regional de Studii Nord-Est
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        sortarea, calibrarea și ambalarea fructelor recoltate;

Ca în fiecare an, județul Iași a devenit polul agriculturii din 
Regiunea de Nord – Est, prin organizarea celui mai mare 
eveniment agrar - Târgul pentru Fermieri AGRALIM 2019 
de la Lețcani (Parcul Agroindustrial TransAgropolis). 

Ediția din acest an a reunit peste 150 de companii și 
branduri din sectorul agricol, care au adus în atenția 
publicului vizitator o ofertă complexă de tractoare, utilaje și 
tehnică agrară, uscătoare, silozuri, mașini de transport 
cereale, tehnologii și echipamente pentru irigații, sere și 
solarii, material săditor, semințe, pesticide și îngrășăminte 
chimice, echipamente și tehnologii pentru creșterea 
animalelor, nutrețuri combinate și hrană pentru animale, 
produse de uz veterinar, servicii de certificare agricultură 
ecologică, biocombustibili, servicii financiare și leasing, 
soluții informatice pentru agricultură.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 
de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe 
Network, a organizat, în data de 20 septembrie 2019, 
evenimentul de brokeraj intitulat „Întâlnire Transnațională 
Ucraina-România”, care a inclus întâlniri bilaterale între 
firme din Regiunea Nord-Est și reprezentanți ai 
Agroclusterului Dniester din Ucraina. Au participat 
întreprinderi mici și mijlocii specializate în cultivarea de 
cereale, legumicultură, creșterea animalelor, producția de 
lactate etc. 

       noi soluții pentru o agricultură ecologică;

     metode moderne de conducere a afacerilor agricole, 
cultivarea solului cu tehnologii moderne;

Domeniile de interes avute în vedere de către 
participanți au vizat:

    tehnologii moderne de reciclare folosite în sectorul 
agricol; 

    utilaje agricole pentru cultivarea solului, recoltoare 
pentru culesul fructelor și legumelor etc.

Barierele de limbă nu au ridicat nicio problemă în 
comunicarea dintre reprezentanții delegației ucrainiene și 
companiile românești prezente la eveniment, astfel încât, 
la mesele de discuții, au fost abordate subiecte concrete 
despre posibilitățile de colaborare în perioada următoare. 

Ambele părți și-au exprimat interesul pentru noi schimburi 
comerciale, parteneriate transfrontaliere pentru 
accesarea de fonduri dedicate, schimb de experiență și 
proiecte de cercetare și dezvoltare comune.

Evenimentul a deschis o cale de comunicare între țări 
învecinate, care poate fi valorificată cât mai mult și prin 
pr isma avantajelor unei poziț ionări  geografice 
avantajoase.

Misiune economică a companiilor din Ucraina 
la cel mai mare Târg Agricol 
din Regiunea Moldovei - AGRALIM 2019

LILIANA BAICU
Expert Birou One Stop Shop
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7 motive pentru a 
participa la 
Startup Spinner 
Makeathon

Fie că faci parte dintr-un startup, ești investitor, reprezinți un accelerator, o companie privată, 
un ONG sau o instituție de stat, putem numi măcar un motiv pentru care ar trebui să te alături 
evenimentului!

În perioada 18-20 octombrie 2019 va avea loc cea de-a doua ediție a Startup Spinner 
Makeathon, la Rubik Hub, Piatra Neamț, un eveniment dedicat startup-urilor mature care sunt 
pregătite să-și demonstreze potențialul în fața investitorilor sau reprezentanților unor 
acceleratoare.

Mentorat

La Startup Spinner Makeathon, vor fi prezenți peste 15 mentori, antreprenori experimentați sau profesioniști din diverse 
domenii. Ca membru al unei echipe de startup, vei avea ocazia să te conectezi și să lucrezi cot la cot cu aceștia, cu scopul de 
a-ți dezvolta startup-ul și de a depăși provocările specifice.



Un astfel de eveniment nu ar putea fi complet fără discursurile inspiratoare ale unor profesioniști cu experiență în domeniu, 
care pot împărtăși din greșelile sau învățăturile lor. Astfel, vom dezbate teme precum: 

          Roadmap 2 Success: The power of planning and setting up short term objectives - Radu Grigore, Businest  Analyst la 

ANAIS Digital

Ateliere de lucru

Discursuri

Mai multe detalii despre acest program puteți găsi pe www.startupspinner.com.

Inspirație

Acest eveniment creează contextul potrivit pentru ca startup-urile înscrise să demonstreze în fața investitorilor privați pe care 
echipa Rubik Hub i-a invitat că soluția pe care o dezvoltă poate aduce valoare întregii lumi, dar și că există potențial de 
scalare. Iar discuțiile directe cu potențiali investitori pot reprezenta șansa pe care orice startup o caută în etapa de creștere.

Pentru a oferi o experiență completă, am pus în agenda evenimentului și o serie de ateliere de lucru specifice, care vor fi 
susținute de mentori experimentați, astfel: 

 Premiul 2: 1500 euro + Startup Alley Exibitor Package pentru Disrupt Berlin 2019

          Growth Hacking 

Accelerare

Rubik Hub a încheiat parteneriate cu acceleratoare din întreaga lume, cu scopul de a oferi startup-urilor din comunitatea 
noastră un traseu bine structurat, cu instumente și oportunități specifice. Selecția în programele de accelerare ale 
partenerilor o vor face aceștia la fața locului, iar decizia nu este influențată de rezultatele finale ale competiției.

Considerăm că Startup Spinner Makeathon poate fi un pas important în dezvoltarea unui startup, dar poate aduce pentru unii 
și altfel de recompense. Cu ajutorul partenerilor noștri, vom oferi participanților premii cash sau in-kind, astfel:

Investiții

 Premii in-kind: bilete pentru evenimentele Startup Grind Iași, abonamente gratuite la Microsoft Azure de la 

Codecamp, Office Hours din partea Rubik Hub

3 zile vei petrece timp de calitate alături de o comunitate internațională, formată din profesioniști, fondatori, mentori, 
investitori. Vei lucra din Rubik Hub, un spațiu primitor și deschis, înconjurat de natură. Vom face tot ce este posibil pentru a 
crea atmosfera potrivită pentru invitați!

          Term-sheet Negociation: Legal Workshop - Tudor Bîrlea, co-fondator Digital2Law

          Product Development - Monica Obogeanu, Program Manager la Orange Romania

          Designing Futures  - susținut de Diana Stafie, Future Strategist la Future Station

Premii

 Premiul 1: 2000 euro + Startup Alley Exibitor Package pentru Disrupt Berlin 2019

 Premul 3: 1000 euro
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SMARANDA BĂLUȚ
Expert Rubik Hub
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În perioada 3 – 5 Septembrie 2019, a avut loc la Krynica (Polonia), cea de-a 29-a ediție a Forumului 
Economic, cea mai mare conferință din Europa Centrală și de Est, organizată de către Institutul pentru 
Studii Estice, având ca tematică „The Europe of Tomorrow. 'Strong' Meaning What?”.

La fel ca și în anii trecuți, Regiunea de Nord-Est a fost bine reprezentată la acest important eveniment. 
Delegația a fost compusă din reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, ai 
autorităților publice locale, universităților și birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră. O 
parte dintre membrii delegației regionale au avut ocazia să discute în cadrul panelurilor subiecte 
importante precum: proiecte creative – o cheie a competitivității companiilor și regiunilor sau ce pot 
face universitățile pentru regiunea Carpatică?

Scopul participării Regiunii Nord-Est la acest Forum este de a crea dialog și a dezvolta cooperarea, 
alături de cei aproximativ 4.500 de participanți din 60 de țări din Europa, Asia și America. Conferința a 
durat 3 zile, pe parcursul cărora au avut loc 6 sesiuni plenare și aproximativ 200 de paneluri de discuții, 
pe diferite teme, precum: macroeconomie, afaceri și management, investiții și dezvoltare, securitatea 
informației, forumul de energie, sănătate, inovație, forumul regiunilor, politici internaționale etc. După 
aderarea Poloniei la Uniunea Europeană, întâlnirile anuale de la Krynica au căpătat un nou impuls 
pentru dezvoltare, fiind singurul loc în care se întalnește „vechiuI” Est cu Vestul.

THE EUROPE OF TOMORROW

ROBERT COTUNĂ 
Expert Birou Investiții Private
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