
REGIO a pornit cu dreptul, 
să o ţinem tot aşa!  

În luna iulie, Programul Operaţional Regional (REGIO) a împlinit 
2 ani de la lansare. Acesta a fost un bun prilej pentru Autoritatea 
de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
să facă o analiză a situaţiei implementării acestui program, atât 
în comparaţie cu stadiul implementării celorlalte 6 programe 
operaţionale ale României, cât şi în interiorul ţării, raportat la 
progresul înregistrat la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.
Concluzia generală este că deşi are un buget alocat la nivel naţional 
de 19% din totalul fondurilor structurale şi guvernamentale alocate 
României pentru perioada 2007-2013,  REGIO este în cel mai 
avansat stadiu în ceea ce priveşte etapele de lansare a licitaţiilor 
pentru depunerea de proiecte, evaluarea aplicaţiilor şi semnarea 
contractelor de finanţare. 
Concret, REGIO are în prezent 446 contracte semnate la nivel 
naţional în valoare de 1 miliard Euro, din care 148,21 milioane 
Euro (14.82%) revin celor 87 contracte de finanţare din Regiunea 
Nord-Est (19,51%).
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cu privire la stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional în Regiunea Nord-Est şi cu privire la situaţia CRESC 
Nord-Est urmare a modificării H.G. nr. 764 / 2007, privind 
aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare 
strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare 
şi funţionare a acestora.

Trimestrul II
În data de 03 iulie 2009, începând cu orele 11:00, s-a 
desfăşurat la Şcheia, judeţul Suceava, şedinţa Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 
La şedinţă, prezidată de către domnul Gheorghe Flutur, 
preşedintele în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, au fost prezenţi 20 din cei 24 de membri 
ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, personal 
sau prin împuterniciţi, împreună cu prefecţi din judeţele regiunii 
şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est.
Reprezentanţii ADR Nord-Est au prezentat conţinutul punctelor 
de pe ordinea de zi, referitoare la:

Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, începând cu data de 01 
iulie 2009;

Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Evaluare Strategică 
şi Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est);

Hotărâre privind aprobarea modificărilor în structura 
nominală a Comitetului de Evaluare Strategică şi Corelare 
Nord-Est (CRESC Nord-Est);

Informare privind evoluţia implementării Programului 
Operaţional Regional în Regiunea Nord-Est ;

Informare privind implementarea Programelor Phare în 
Regiunea Nord–Est.
Cele trei proiecte de hotărâre au fost supu se la vot şi au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi.
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2.

3.

4.
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Trimestrul I
În data de 09 aprilie 2009, începând cu orele 15:00, s-a desfă-
şurat la Piatra Neamţ, şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est. 
La şedinţă au fost prezenţi 18 din cei 24 de membri ai 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, personal sau 
prin împuterniciţi. Au fost, de asemenea, prezenţi prefecţi din 
judeţele regiunii şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est.
Şedinţa a fost prezidată de către domnul Gheorghe Flutur, 
preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi preşedinte în 
exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 
Reprezentanţii ADR Nord-Est au prezentat conţinutul punctelor 
de pe ordinea de zi, referitoare la:

aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2008;

aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2008;

aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
începând cu data de 15 aprilie 2009;

alegerea Comisiei de cenzori;
informare privind evoluţia implementării Programului 

Operaţional Regional în Regiunea Nord-Est.
Conform ordinii de zi, mai întâi a fost prezentat raportul de 
activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
pentru anul 2008, cu principalele activităţi pe direcţii. 
În continuare, au fost aprobate execuţia bugetului de venituri 
şi cheltuieli, bilanţului contabil şi raportului Comisiei de Cenzori 
ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 
2008, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ADR 
Nord-Est şi a fost stabilită noua componenţă a Comisie de 
cenzori a CDR Nord-Est.
Membrii CDR Nord-Est au fost, de asemenea, informaţi 










În contextul modificării rolului şi atribuţiilor CRESC Nord-Est, 
prin HG nr. 1383 / 2008 şi ca urmare a recomandării Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei de a emite un aviz consultativ 
referitor la prioritizarea proiectelor incluse în lista de rezerva 
pentru Axa Prioritara 2, în data de 30.04.2009, a fost organizată 
la Piatra-Neamţ, în sala „Ion Creangă” din cadrul Consiliului 
Judeţean Neamţ, şedinţa Comitetului Regional de Evaluare 
Strategică şi Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est).  
La această şedinţă au fost invitaţi să participe membrii şi 
observatorii desemnaţi ai CRESC Nord-Est. În cadrul şedinţei 
au fost discutate următoarele aspecte:

modificările rolului şi atribuţiilor CRESC Nord-Est, ca urmare 1.

a HG nr. 1383 / 2008 - privind modificarea HG nr. 764 / 2007 
pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare 
strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a acestora; 

stadiul de implementare a Programului Operaţional Regional 
la nivelul Regiunii Nord-Est;

prioritizarea celor 33 de cereri de finanţare din lista de rezerva 
pentru Axa Prioritara 2 şi emiterea unui aviz consultativ.

Procesul Verbal al şedinţei CRESC Nord-Est din data de 
30.04.2009 se găseşte pe website-ul www.inforegionordest.ro, 
secţiunea Documente Utile, Hotărâri CRESC Nord-Est.

2.

3.

CRESC Nord-Est a decis asupra listei de rezervă pentru proiectele din Axa 2

Activitatea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
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Având în vedere depăşirea cu 50% a alocării financiare a 
acestei regiuni pentru domeniul educaţiei, a fost suspendată 
depunerea de cereri de finanţare pe acest domeniu, proiectele 
deja depuse fiind în proces de evaluare; cele a căror valoare 
depăşeşte alocarea financiară regională vor fi incluse într-o 
listă de rezervă. 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Vasile 
Blaga, ca de altfel şi reprezentantul Comisiei Europene, 
domnul Anastasios Bougas, au atras atenţia asupra faptului 
că există dezechilibre evidente în ceea ce priveşte activitatea 
regiunilor şi interesul arătat pentru domeniile de intervenţie 
ale programului. “La Comitetul de Monitorizare din toamna, 
în funcţie de gradul de utilizare pe domenii de intervenţie şi 
regiuni, vom propune, dacă va fi cazul, realocări ale fondurilor, 
în interiorul domeniilor de intervenţie, şi de la regiunile 
neinteresate către cele mai active. Aceste hotărâri vor fi luate 
pe baza recomandărilor Raportului de Evaluare Intermediară a 
Programului”, a subliniat ministrul.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a participat la 
acesta şedinţă în calitate de instituţie cu statut de observator 
în Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional 
Regional.

Prima reuniune din acest an a Comitetului de Monitorizare a 
Programului Operaţional Regional s-a desfăşurat la Poiana 
Braşov, în intervalul 14-15 mai. Lucrările au fost deschise de 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Vasile 
Blaga, fiind prezenţi, pe lângă membrii comitetului, reprezentanţi 
ai Comisiei Europene şi membrii echipei de evaluare strategică 
a POR. Pe parcursul reuniunii au fost discutate aspecte legate 
de stadiul implementării, măsurile întreprinse până în prezent 
şi perspectivele financiare ale programului.
Conform Raportului anual de implementare a POR, elaborat 
pe baza datelor existente la data de 31 martie a.c., Regiunea 
Nord-Est s-a remarcat prin cel mai mare număr de proiecte, 
atât la nivelul întregului program cât şi pe patru domenii majore 
de intervenţie şi anume: infrastructura rutieră, infrastructura 
serviciilor sociale, infrastructura educaţională şi infrastructura 
pentru sprijinirea afacerilor. Regiunea noastră ocupă, la aceeaşi 
dată, locul secund pe alte două domenii majore de intervenţie 
dedicate în principal mediului privat, respectiv infrastructura de 
agrement turistic şi sprijinirea microîntreprinderilor. 
Până la această dată fuseseră semnate 53 de contracte, 
cu o valoare cumulată de 521,2 mil. Euro, cele mai multe în 
Regiunea Nord-Est (16), unde, valoarea proiectelor depuse 
în perioada 31 decembrie 2008 - 31 martie 2009 s-a dublat. 

modernizarea campusului “TUDOR VLADIMIRESCU”, cel 
mai mare campus universitar din ţară. Proiectul este iniţiat de 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi şi are în vedere 
modernizarea campusului atât din punct de vedere energetic 
cât şi al serviciilor de cazare şi masă acordate studenţilor la 
standarde europene.
Tot în 16 aprilie s-a semnat primul contract în cadrul Domeniului 
Major de Intervenţie 3.3 Dotarea cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Acest 
domeniu este deschis proiectelor iniţiate de către  autorităţile 
publice locale în parteneriat. În Regiunea Nord-Est s-a constituit 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST care a 
elaborat cererea de finanţare şi va coordona implementarea 
acestui proiect, care vizează achiziţia de echipamente de 
specialitate pentru a reduce timpul de intervenţie necesar în 
acordarea primului ajutor calificat în situaţii de urgenta în toate 
judeţele regiunii.
Mai semnalăm încheierea contractării proiectelor aferente 
Axei 4.3 Dezvoltarea microîntreprinderilor. Acest domeniu a 
avut disponibilă o alocare financiară de 6,44 milioane Euro. 
Deşi cererea de finanţare a fost mare (142 aplicaţii depuse) 
şi selecţia proiectelor a condus la înjumătăţirea aplicaţiilor 
acceptate la finanţare, durata procesului de contractare 
(aproape 10 luni) suprapusă cu acutizarea crizei economice şi 
financiare în regiunea noastră au condus la contractarea unui 
număr de 60 proiecte. 
În acest moment, prioritară pentru Agenţie este menţinerea 
ritmului susţinut al contractării şi demararea efectivă a 
implementării proiectelor. Sunt monitorizate cu atenţie ritmul 
depunerii cererilor de pre-finanţare şi a celor de rambursare. 
Până în prezent au fost făcute plăţi în valoare de 15 milioane 
Euro.  Agenţia îşi va face şi pe viitor datoria de a asista şi pregăti 
echipele de lucru ale beneficiarilor astfel încât implementarea 
să nu fie un proces dificil şi birocratic.

Regiunea Nord-Est a înregistrat până în acest moment 453 
cereri de finanţare pe acest program. Numărul cel mai mare de 
solicitări s-a înregistrat pe Axa 1-Dezvoltarea polilor de creştere 
centre urbane, unde au fost înregistrate 16 Planuri Integrate de 
Dezvoltare Urbană (din 34 municipalităţi şi oraşe eligibile) şi 
Axa 2-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi a 
reţelelor de străzi urbane, unde au fost înregistrate 60 cereri 
de finanţare. Pe acest domeniu au fost contractate 18 proiecte 
care depăşesc suma disponibila pentru finanţare pe toata 
perioada de programare, respectiv 140,23 milioane Euro. 

Proiectele contractate pe acest domeniu vizează printre altele 
reabilitarea legăturilor dintre Judeţul Iaşi şi Judeţele Neamţ, 
Suceava şi Vaslui, crearea unui pasaj rutier subteran în 
Municipiul Bacău, reparaţii capitale la drumul judeţean Târgu 
Ocna - Oituz Bacău, modernizarea reţelei de străzi urbane din 
municipiile Botoşani, Piatra Neamţ şi Fălticeni, modernizarea a 
peste 80 km drumuri judeţene din judeţul Suceava. 
De altfel numărul mare de cereri pentru acest domeniu de 
intervenţie a fost atât de mare încât a apărut necesitatea 
întocmirii unei liste de rezervă. Recent ministrul  Vasile BLAGA 
a declarat că “Guvernul are în vedere iniţierea unui program 
„Modernizarea a 10.000 de km de drumuri judeţene” , prin care 
proiectele de reabilitare şi modernizarea drumurilor judeţene 
depuse pe Axa 2 a Programului Operaţional Regional, dar 
rămase nefinanţate să fie realizate fie prin fonduri de la bugetul 
de stat, fie prin contractarea unui credit furnizor”. 
Un alt domeniu de intervenţie suprasolicitat în regiunea 
noastră este Axa 3.4 Infrastructura de educaţie. Pentru 
reabilitarea modernizarea şi dotarea campusurilor pre-
universitare şi universitare au fost înregistrate 105 cereri de 
finanţare determinând suspendarea depunerii de aplicaţii 
în data de 29 februarie 2009. Pe 16 iulie 2009, la Iaşi a fost 
semnat contractul de finanţare care vizează reabilitarea şi 

Analiza Programului Operaţional Regional la şedinţa 
Comitetului de Monitorizare din 14-15 mai 2009
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Comunicare regională

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est continuă 
seria întâlnirilor de lucru cu  jurnalişti pe tema implementării 
Programului Operaţional Regional, iniţiativă care face parte 
din măsurile de informare şi publicitate cuprinse în Planul 
de Comunicare pentru promovarea Programului Operaţional 
Regional 2007-2013.

În data de 29 aprilie 2009, a avut loc la Roman  un atelier de 
lucru cu mass media locală din judeţele Regiunii Nord-Est, 
intitulat “Oportunitatea fondurilor europene în contextul 
crizei economice”. 

14 jurnalişti au stat faţă în faţă cu Dl. Constantin Apostol 
- Director General ADR Nord-Est, Dna. Gabriela Macoveiu - 
Director Comunicare şi Promovare Regională şi Dl. Gheorghe 
Harja - Director Direcţia Organism Intermediar POR. Având 
în vedere contextul economico-financiar actual, alocuţiunile 
vorbitorilor au subliniat importanţa utilizării fondurilor 

europene în această perioadă pentru dezvoltarea regiunii, 
dar şi oportunitatea reală pe care acestea o reprezintă în 
condiţiile unor resurse de investiţii limitate din alte surse. 
Totodată, având în vedere că faţă de întâlnirile precedente, 
numărul de contracte semnate în regiunea noastră a crescut 
semnificativ, stadiul implementării REGIO în Nord-Est, a 
constituit un subiect de dezbatere provocator.

Interesul jurnaliştilor a fost îndreptat către situaţia depunerilor 
de proiecte din comunităţile pe care le reprezintă, în special 
de către administraţia publică locală, dar şi spre eventualele 
probleme care pot interveni în implementarea proiectelor.
Considerând că informarea corectă a potenţialilor aplicanţi 
este un prim pas către un proiect de succes, ADR Nord-Est 
a intuit în mass media un partener de încredere în acest 
demers. Discuţiile din cadrul întâlnirilor au avut un pronunţat 
caracter aplicat şi au condus la beneficii pentru ambele părţi. 
Astfel de evenimente vor continua…

4

Programul Operaţional Regional pe înţelesul jurnaliştilor

Urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea 
beneficiarilor de finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Autoritatea de Management a emis următoarele  
clarificări:

numărul plăcilor permanente va fi acelaşi cu numărul 
panourilor temporare amplasate pe durata implementării 
proiectului.

în ceea ce priveşte amplasarea panourilor temporare 
şi a plăcilor permanente în cazul proiectelor ce vizează 
reablitarea şi modernizarea străzilor urbane, acestea vor fi 
instalate la locaţia proiectului, în locurile cu cea mai mare 
vizibilitate şi într-un număr suficient de mare, proporţional cu 
anvergura proiectului.

referitor la atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare 
şi de servicii pentru domeniile majore 3.2, 4.1, 4.3, 5.1 şi 5.3 







ale POR, beneficiarul va transmite spre publicare anunţul de 
participare într-un cotidian local / regional / naţional în limba 
romană.

în ceea ce priveşte numărul plăcilor temporare/ 
permanente care trebuie afişate la locul de implementare a 
proiectelor care vizează lucrări de infrastructură, Autoritatea 
de Management face următoarele precizări:

- în conformitate cu cerinţele Autorităţii pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, în cazul în care, pe traseul 
drumului la care se referă proiectul sunt mai mult de trei 
poduri, se vor instala aceste panouri la cel puţin trei poduri.
- panourile vor fi instalate câte unul la fiecare capăt de pod.
- beneficiarul are obligaţia de a instala, de asemenea, cele 
patru panouri la capetele drumului reabilitat, câte un panou 
pe fiecare sens de mers.



Clarificări privind regulile de identitate vizuală:



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, a organizat, în perioada 8-10 iulie 2009, 
la Gura Humorului o sesiune interactivă dedicată activităţii 
Organismelor Intermediare desemnate în cadrul POR. 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui număr de 20 
participanţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, Agenţiei pentru Dezvoltare Regio-
nală Nord-Est, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucu-
reşti Ilfov şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia.
Pe parcursul celor două zile de discuţii, agenda întâlnirii 
a inclus subiecte legate de activităţile de informare şi 
promovare derulate până în momentul de faţă, conform 
Planurilor de Comunicare POR 2007-2013, precum şi 
propuneri de activităţi pentru a fi incluse în Strategia de 
Comunicare REGIO pentru anul 2010.

Comunicare regională 5

Monitorizarea modului de îndeplinire a prevederilor Manualului 
de Identitate Vizuală Regio de către ADR Nord-Est în calitate 
de parte contractantă în Contractul de Management şi de către 
beneficiarii de finanţare din POR din Regiunea Nord-Est este 
realizată de către experţii Biroului Comunicare Regională, care 
au următoarele obligaţii:

să asigure accesul beneficiarilor la Manualul de Identitate 
Vizuală al POR în scopul obţinerii de informaţii tehnice asupra 
modului în care trebuie să îndeplinească 

obligaţiile de publicitate; 
să se asigure că cerinţele de informare şi publicitate sunt 

clar formulate în contractele cu beneficiarii;
sa verifice dacă beneficiarii implementează măsurile de 

informare şi publicitate asumate prin contractul de finanţare.

Avizarea materialelor de informare şi publicitate editate de 
către beneficiarii de finanţare din POR se realizează de către 
un expert desemnat din cadrul Biroului Comunicare Regională 
respectând următoarea metodologie:

cererile de avizare se primesc cu cel puţin 15 zile lucratoare 
înainte de lansarea şi utilizarea materialelor, pe e-mail la Biroul 
de Comunicare Regionala adresa publicitate@adrnordest.ro, 
având la subiect: ‘Ref. Cerere de avizare  materiale informare 
şi publicitate - Proiect cod SMIS nr. ‚

avizul pentru materialele de informare şi publicitate editate 
de către beneficiar  sau solicitarea de clarificări, după caz, 
sunt transmise prin e-mail, de pe aceeaşi adresa publicitate@
adrnordest.ro, având anexat în carbon copy (cc)  adresa Şefului 
Biroului de Verificare Tehnică şi Financiară. 

răspunsul privind avizarea sau respingerea materialelor de 
informare şi publicitate este dat beneficiarului în termen de 5 
zile lucratoare de la primirea solicitării. 














Prin acceptarea unei finanţări din fonduri europene, 
beneficiarii trebuie să fie conştienţi şi de responsabilităţile şi 
obligaţiile ce le revin, inclusiv în ceea ce priveşte publicitatea 
şi informarea proiectelor dezvoltate. Astfel, ei vor trebui 
să accepte includerea pe lista beneficiarilor, care va fi 
publicată electronic sau în orice alt mod şi care va conţine 
cel puţin: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, 
valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de 
finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia. 

În conformitate cu Procedura de Informare şi Publicitate, 
beneficiarii sunt responsabili de măsurile de informare şi 
publicitate asumate prin Contractul de finanţare, respectiv 
Anexa II, (care sunt în corelare cu Regulamentul CE Nr. 
1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor 
Structurale şi Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile 
de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a 
Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională).

Pentru îndeplinirea obligaţiilor privind informarea şi publicitatea, 
beneficiarilor le este pus la dispoziţie în format electronic 
Manualul de Identitate Vizuală al Programului Operaţional 
Regional (www.inforegionordest.ro). Beneficiarii pot solicita 
sprijinul responsabililor de informare şi publicitate desemnaţi de 
către Organismul Intermediar (OI) Nord-Est în implementarea 
măsurilor de informare şi publicitate.

Pentru toate acţiunile de informare şi publicitate desfăşurate, 
fiecare Beneficiar va deţine un dosar (în format tipărit şi/sau 
electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele aferente 
acestor activităţi (de ex: materiale de informare şi publicitate 
produse: tipărite, audio-video).

Măsuri de informare şi publicitate în cadrul proiectelor finanţate 
prin Programul Operaţional Regional

Sesiune interactivă destinată Organismelor Intermediare 
POR 2007-2013, 8-10 iulie 2009



Surse de finanţare

Caravana REGIO continuă...

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 
de Organism Intermediar pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, a continuat seria întâlnirilor 
cu potenţialii aplicanţi din Regiunea Nord-Est, prin organizarea 
unei caravane de informare care s-a desfăşurat în perioada 
1-7 aprilie 2009.

Cele 6 întâlniri s-au desfăşurat în municipiile reşedinţă de judeţ 
din cadrul celor şase judeţe componente ale Regiunii Nord-
Est, după următorul calendar:
- 1 aprilie 2009, Piatra Neamţ
- 2 aprilie 2009, Vaslui; 
- 3 aprilie 2009, Iaşi; 
- 6 aprilie 2009, Botoşani; 
- 6 aprilie 2009, Suceava;
- 7 aprilie 2009, Bacău.

Prin intermediul acestor evenimente, Organismul Intermediar 
din cadrul ADR Nord-Est a venit în sprijinul potenţialilor 

beneficiari, prin prezentarea unor aspecte care vizează 
completarea cererii de finanţare în cadrul domeniilor de 
intervenţie rămase disponibile spre finanţare (DMI 3.1, 3.2, 3.4, 
4.1 şi 5.1), prezentarea stadiului depunerii cererilor de finanţare 
şi a clarificărilor primite de la Autoritatea de Management din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru 
domeniile de intervenţie amintite. 
Într-un cadru interactiv, cei 113 participanţi au avut ocazia să 
clarifice aspecte punctuale legate de criteriile de eligibilitate 
şi activităţile eligibile, precum şi completarea cererilor de 
finanţare. Seria evenimentelor de informare organizate de ADR 
Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, va continua şi 
cu alte subiecte de interes.
OI Nord-Est a elaborat “Manualul Beneficiarului de 
finanţare POR”. Acesta conţine informaţii detaliate privind 
procedurile de lucru şi formatele standard ce trebuie utilizate de 
beneficiari în timpul procesului de implementare. Puteţi solicita 
acest manual de la sediul ADR Nord-Est – Biroul Regional de 
Informare.
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Eliminarea rezumatului proiectului dintre documentele aferente dosarului cererii de 
finanţare

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013,  a emis o Instrucţiune către solicitanţii de finanţare cu privire la eliminarea rezumatului proiectului dintre 
documentele aferente dosarului cererii de finanţare
Astfel, începând cu data de 7 aprilie 2009, la dosarul cererilor de finanţare întocmit pentru a solicita finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional nu se mai depune rezumatul proiectului. Această prevedere se aplică pentru TOATE 
domeniile majore de intervenţie.

Necesitatea respectării legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, în baza scrisorii CE nr. 4599/ 
04.06.2009 şi a adresei ACIS nr. 457582/ 16.06.2009, informează că, în cazul proiectelor care sunt finanţate din 
instrumente structurale şi beneficiază şi de împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale, se aplică 
doar legislaţia naţională privind achiziţiile publice, care transpune directivele comunitare în acest domeniu. 
Având în vedere aceasta decizie, vă recomandăm să respectaţi legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice în cazul 
în care beneficiaţi si de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi de împrumuturi din partea instituţiilor 
financiare internaţionale.

Ştiri
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durabile. Pe lângă aceasta, veţi avea prilejul să aflaţi ce este 
“Tema de casa 21”, trucurile succesului în procesul implemen-
tării şi motivele pentru care nu veţi regreta dacă începeţi pro-
cesul implementării LA21.
Al doilea capitol prezintă de ce dezvoltarea rurală inspirată 
de LA21 este o mai bună alegere decât tipul de dezvoltare 
al sistemului vechi. Puteţi citi de exemplu, de ce reparaţiile 
de drumuri nu sunt considerate bune indicatoare pentru dez-
voltarea locală şi cum putem să ne convingem despre faptul că 
planurile noastre nu vor aduce opoziţie din partea localnicilor. 
În capitolul trei veţi putea citi despre cei 12 paşi ai procesului 
LA21. Este un capitol practic, ce include o serie de recomandări 
pentru efectuarea acestor paşi. Desigur, obstacole există peste 
tot, pentru a vă uşura drumul de-a lungul implementării, s-a 
adăugat o listă cu posibilele obstacole pe care probabil le veţi 
întâlni. Capitolul patru conţine două exemple de implementare 
a LA21 în două aşezări din Carpaţi. Acestea vă vor ajuta să 
aveţi o imagine despre cum arată un proces LA21 în realitate.  

Unde puteţi găsi manualul?
Cartea este disponibilă doar în limba engleză. Versiunea 
electronică a manualului se poate descărca accesând link-ul: 
www.ceeweb.org/publications/english/booklets.htm.Ce este de fapt LA21?

Agenda locala 21 (LA21) este un proces care facilitează 
dezvoltarea durabilă la nivelul comunităţii. Este un program 
care ajută la implementarea Agendei 21, document adoptat 
de către guvernele din toata lumea la Summit-ul Pământului 
(Earth Summit) al Organizaţiei Naţiunilor Unite de la Rio de 
Janeiro din 1992.

De ce ar fi interesant să citiţi acest manual?
Manualul se adresează acelor oameni din aşezările carpatice, 
care simt ca pot iniţia schimbări pozitive în localitatea lor, 
dar încă mai au nevoie de sfaturi şi inspiraţie. LA21 poate 
contribui la crearea de noi locuri de muncă în comunitate, la 
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi poate genera 
creşterea mulţumirii locuitorilor. Manualul nu numai ne explică 
şi ne îndrumă în implementarea procesuluiL A21, dar totodată 
ne şi arată modalitatea de a proceda.
 
Conţinutul manualului
Primul capitol începe cu o introducere a principiilor dezvoltării 

Cum ne poate schimba comunitatea Agenda Locala 21: manual pentru 
aşezăminte carpatice

Joi, 9 aprilie, începând cu orele 16:00, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est şi-a serbat la Piatra-Neamţ 
alături de colaboratori, beneficiari şi partenerii de tradiţie, 
zece ani de activitate.

„Mulţumesc tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea 
instituţională a ADR Nord-Est, tuturor beneficiarilor care 
ne-au impulsionat să fim mereu mai buni, mai profesionişti, 
mai atenţi la nevoile lor şi celor care ne-au fost alături de-a 
lungul acestor 10 ani.  Am reuşit împreună lucruri de care 
suntem mândri:  cifrele au prins viaţă, Regiunea Nord-
Est a sfidat statisticile şi a devenit cunoscută nu doar prin 
indicatori, ci prin potenţialul ei, prin calitatea oamenilor, am 
devenit model de bună practică în cele mai diverse medii.  
Perioada următoare va fi un test pentru noi toţi. Suntem 
încrezători că rezultatele bune vor continua, iar în 2013 
Regiunea Nord-Est va deveni un loc mai atractiv pentru a 
trăi, a munci, a investi, dar şi a petrece timpul liber” a declarat 
Dl. Constantin Apostol, Director General al ADR Nord-Est 
şi gazda evenimentului.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est la ceas de bilanţ
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În perioada 6-10 mai 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a participat la evenimentul intitulat “Târgul IMM-urilor” 
– TIMM 2009, găzduit de Romexpo Bucureşti şi organizat de 
către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, Consiliul Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor 
şi Programelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii din România 
şi Fundaţia Amfiteatru, în contextul iniţiativei Comisiei Europene 
privind desfăşurarea primei ediţii a Săptămânii Europene a 
IMM-urilor.

TIMM 2009 este un eveniment desfăşurat  în cadrul “Săptămânii 
Europene a IMM-urilor 2009” - o campanie de promovare a 
antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor 
despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional 
şi local. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este coordonată 
de Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei 
Europene.

Programul a urmărit dezvoltarea contactelor de afaceri si 
stabilirea unor legături parteneriale între IMM-uri, bănci, fonduri 
de garantare şi firme de consultanţă, dezvoltarea capacităţii şi 
a spiritului antreprenorial prin organizarea de ateliere de lucru 
în cadrul evenimentului cu experţi de la Comisia Europeană, 
dezvoltarea abilităţilor inovatoare şi consolidarea unui mediu 
economic competitiv. 

La standul propriu de prezentare, în suprafaţa de 18 mp, ADR 
Nord-Est a oferit informaţii detaliate privind oportunităţile de 
finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013 dedicate mediului de afaceri si serviciile de sprijin puse 
la dispoziţie pentru promovarea potenţialului investiţional al 
Regiunii Nord-Est.

ADR Nord-Est la Târgul IMM-urilor, 6-10 mai 2009, Bucureşti

Job Shadow Day este un proiect gestionat la nivel naţional 
de organizaţia Junior Achievement România (http://www.
jaromania.org/). La solicitarea Colegiului Naţional Calistrat 
Hogaş din Piatra-Neamţ care, prin intermediul profesorilor de 
ştiinţe socio-umane implementează de câţiva ani programe 
de educaţie economică şi antreprenorială, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est a fost contactată pentru 
realizarea unui parteneriat local pentru educaţie.
Colaborarea s-a concretizat pe data de 28 aprilie 2009 prin 
găzduirea a patru elevi din clasele a XI-a şi a XII-a într-un 
stagiu de o zi în cadrul ADR Nord-Est, pentru a asigura 
consilierea pentru o potenţială viitoare carieră în domenii 
diferite de activitate vizate de către elevi.
În cadrul celor 8 ore petrecute de elevi în instituţia noastră 
au fost prezentate obiectivele organizaţiei, domeniul de 

activitate, profesia, res-
ponsabilităţile specifice, 
strategiile de acţiune, 
astfel încât elevii bene-
ficiari să obţină o pers-
pectivă corectă asupra 
oportunităţilor oferite de 
profesiile respective, ofe-
rindu-se informaţii deta-
liate specific, în ceea ce 
priveşte:

Instruirea şi dezvoltarea resurselor umane (recrutare 
personal, instruire permanentă, promovare);

Dezvoltarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile 
şi activităţi de informare pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013);

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, reţele de calculatoare, 
construire şi întreţinere baze de date şi website-uri (www.
adrnordest.ro şi www.inforegionordest.ro);

Informare şi promovare a informaţiei europene prin 
intermediul Centrului Europe Direct Nord-Est.

Pe lângă Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, au 
mai fost implicate în acest proiect alte 21 de instituţii, firme şi 
organizaţii care au oferit această consiliere de tip „shadowing” 
pentru un număr total de 99 de elevi.









Participarea ADR Nord-Est în proiectul Job Shadow Day 
- proiect de parteneriat local pentru educaţie, implementat de Colegiul Naţional 
“Calistrat Hogas” Piatra-Neamţ
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Innov@
Un nou proiect dedicat creşterii capacităţii inovative a firmelor din 
Regiunea Nord-Est prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de consultanţă 
şi managementul inovaţiei

În luna iulie 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est a primit aprobarea pentru a derula un nou proiect Leonardo 
Da Vinci Mobilitaţi finanţat în cadrul Programului Lifelong 
Learning şi gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în 
România.

Obiectivul general al proiectului vizează stimularea compe-
titivităţii regionale, prin dezvoltarea sistemului de sprijin şi a 
culturii antreprenoriale, conştientizarea rolului inovării regionale 
şi prin creşterea capacităţii inovative a beneficiarilor de Fonduri 
Structurale.

Proiectul va avea o durată de 4 luni şi se va desfăşura în 
România, Spania şi Italia, urmând ca un grup de 20 de tineri 
experţi în managementul proiectelor să participe la un stagiu 
transnaţional de instruire pentru a se perfecţiona profesional 
în următoarele sub-domenii de specializare în inovare: Strategii 
Inovative, Programe de Finanţare a Inovării ; Transferul de 
tehnologie universitate-întreprindere; Proiecte Inovative şi 
Analiza capacităţii inovative a firmelor.

Proiectul este necesar având în vedere lipsa acută în 
Regiunea Nord-Est de experţi calificaţi în promovarea culturii 
antreprenoriale inovative, managementul inovaţiei, în relaţia 
universitate – mediul de afaceri şi în diagnosticarea capacităţii 
inovative a întreprinderilor. În viaţa profesională, beneficiarii 

proiectului sunt implicaţi în furnizarea de consultanţa privind 
elaborarea şi managementul proiectelor către beneficiarii de 
finanţări nerambursabile din Programul Operaţional Regional 
2007-2013. 

Conform Strategiei Revizuite de la Lisabona, care defineşte 
inovarea ca ”motorul dezvoltării unei economii europene 
competitive la nivel global”, şi Strategiei Naţionale în Domeniul 
Cercetării-Dezvoltării, toate proiectele din Fonduri Structurale 
şi naţionale trebuie să înglobeze o componentă inovativă.

De aceea, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în 
calitate de Organism Intermediar al Programului Operaţional în 
această regiune trebuie să asigure prin experţii săi servicii de 
consultanţă de calitate care să ofere informaţii consistente şi de 
ultimă oră privind: elaborarea de strategii, programe şi proiecte 
inovative atât pentru mediul de afaceri, societatea civilă, mediul 
academic, cât şi pentru administraţia publică locală. 

Dezvoltarea continuă a resurselor umane în managementul 
inovaţiei, obiectiv principal al acestui proiect se va concretiza 
atât în pregătirea unor specialişti în acest domeniu cât şi 
în diseminarea rezultatelor la nivel regional, naţional şi 
transnaţional printr-un ghid de bune practici şi o pagină special 
dedicată exemplelor de succes în utilizarea aplicativă a 
inovării, programelor de finanţare şi a strategiilor la nivel macro 
şi microeconomic care susţin acest sector.

ADR Nord-Est la Forumul dedicat Fondurilor Structurale, Ediţia a 2-a, 7-8 
mai 2009, Varşovia

În perioada 7-8 Mai 2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est a participat în calitate de reprezentant al Asociaţiei 
Naţionale a ADR-urilor din România la Forumul dedicat 
Fondurilor Structurale, Ediţia a 2-a, organizat la Varşovia de 
Ministerul Dezvoltării Regionale din Polonia.

Manifestarea a inclus conferinţe, seminarii, activităţi cultu-
rale, dar si o expoziţie a tuturor autorităţilor de management 
aferente programelor operaţionale, care au reflectat prin 
materialele prezentate experienţa de cinci ani a Poloniei 
în calitate de Stat Membru al UE. În calitate de expozant 

internaţional au mai fost invitate ţările din Grupul Visegrad 
(Republica Cehă, Slovacia, Ungaria) şi Bulgaria. Standul 
românesc a prezentat pe lângă Regiunea Nord-Est şi Regiunile 
de dezvoltare Sud-Est, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest subliniind 
potenţialul investiţional şi turistic al acestora.
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Joi, 2 iulie 2009, a avut loc la Ljubljana (Slovenia) conferinţa 
internaţională „Cum să oferi sprijin pentru start-up-urile 
inovatoare şi creative în timpuri nesigure”, organizată la 
încheierea activităţilor proiectului INNO-DEAL. Conferinţa a 
demonstrat că INOVAREA – în întreprinderi, servicii publice 
şi comunităţi – este principala armă în lupta împotriva 
recesiunii economice şi pentru a garanta supravieţuirea 
IMM-urilor care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea 
pe o piaţă internaţională. La sfârşitul acestei „confruntări”, 
Uniunea Europeana va avea o economie mai inovatoare, 
ecologică şi diversificată.

În prima parte a conferinţei, după discursurile de bun venit ale 
dnei. Jadranka Dakić, viceprimar al oraşului Ljubljana şi dnei. 
Lilijana Madjar, director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Ljubljana, dna. Michela Michilli, director de proiect pentru INNO-
DEAL, a atras atenţia asupra faptului că pieţele tinere de capital 
de risc experimentează în condiţiile actuale schimbări majore 
“Cu fondurile private – odată baza investiţiilor start-up-urilor 
– retrăgându-se din faza de început, nu doar întreprinzătorii, 
ci întreaga economie va fi afectată.  Schimbarea vine într-o 
perioadă când există o mare presiune pe Europa de a construi 
mari companii globale pentru a echivala pe cele ale SUA, India şi 
China, precum şi un mediu mai dur pentru a dezvolta o afacere. 
Sectorul public a devenit mult mai important ca investitor, iar 
Business Angels mai semnificativi pentru sprijinul financiar 
oferit.” În continuare, Michela Michilli a subliniat importanta de a 
avea parteneriate public-privat pentru a mări sprijinul oferit şi a 
mobiliza cât mai multe resurse pentru companiile inovatoare.

Doamna Darja Radić, secretar de stat în Ministerul de Economie 
sloven, a subliniat că „sarcina celor care realizează politicile 
este de a construi un mediu atrăgător pentru întreprinzători”. 
Statul trebuie să faciliteze accesul la resurse financiare, mai 
ales în ceea ce priveşte fondurile de capital de risc. Darja Radić 
a menţionat că statul sloven a investit deja peste 200 mil. de 
euro pentru implementarea de masuri care să contribuie la 
dezvoltarea unui climat economic favorabil întreprinzătorilor 
(garanţii pentru împrumuturi bancare, finanţarea start-up-rilor, 
finanţarea investiţiilor în echipamente şi tehnologii noi).

După cum a spus Dl. Reinhard Buescher, Şeful Unităţii pentru 
dezvoltarea politicilor inovatoare din cadrul Comisiei Europene, 
„nu toate statele europene pot introduce atâtea miliarde ca 
Germania pentru a stabiliza economia şi a-şi reveni de pe 

urma crizei economice” şi nu foarte multe state vor folosi criza 
ca pe o oportunitate de a-şi întări economia. „Una dintre cele 
mai mari provocări pe care le avem astăzi este cum să facem 
motorul să meargă din nou şi nu că economia este blocată şi 
nu există creştere”. Cu o nouă abordare a politicilor inovatoare, 
proiectul INNO-DEAL a demonstrat ca fixându-ti obiective clare, 
rezultate foarte bune pot fi obţinute. Conform celor menţionate 
de Dl. Buescher, INNO-DEAL a ajutat la creşterea nivelului 
de conştientizare privind importanţa finanţării inovării, a ajutat 
regiunile să acorde mai multă importanţă construirii unor 
sisteme inovatoare puternice, incluzând acces la finanţare, care 
reprezintă un aspect fundamental pentru un start-up în ceea ce 
priveşte creşterea şi inovarea. Toate acordurile de cooperare 
semnate „ne arată cum să procedăm, de la cine să învăţăm, dar 
aceste iniţiative trebuie să fie integrate, trebuie să devină parte a 
pilarilor economici ai strategiei de la Lisabona”. 

Dr. Tea Petrin, profesor la Facultatea de Economie din cadrul 
Universităţii Ljubljana a atras atenţia asupra importanţei 
clusterelor – de ce şi cum pot acestea facilita ieşirea din actuala 
criză economică. Prin intensificarea cooperării internaţionale a 
clusterelor – în cadrul şi în afara UE – IMM-urile, organizaţiile şi 
regiunile vor avea acces la cea mai avansată tehnologie, cel mai 
bun know-how şi resurse umane din toate părţile lumii.

Înainte de finalul conferinţei, 29 de manageri de scheme de 
finanţare, au semnate cinci acorduri de cooperare. Prin 
semnarea acestora, ei şi-au manifestat dorinţa de a colabora şi 
după încheierea proiectului INNO-DEAL.

ADR Nord-Est s-a implicat în elaborarea şi semnarea acordului 
de cooperarea „ Înlesnirea contactelor între IMM-urile din Europa, 
“Business Angels ” şi/ sau fonduri de capital de risc (Venture 
Capital) şi internaţionalizarea IMM-urilor din Europa”, împreuna 
cu alte 11 organizaţii. Domeniile de interes ale acestui acord 
cuprind relaţiile dintre Reţelele Europene de “Business Angels” 
(Business Angels Networks - BAN) cu scopul de a împărtăşi 
bune practici, a colabora în afaceri şi a dezvolta un cadru comun 
destinat creşterii şi diversificării mediului de afaceri. 

Pentru mai multe informaţii despre conferinţa finală şi proiect vă 
rugăm sa accesaţi: http://www.proinno-europe.eu/INNO-nets/
INNO-DEAL sau www.adrnordest.ro, secţiunea Parteneriate - 
Programe / Proiecte - INNO-DEAL.

Conferinţa finală a proiectului INNO-DEAL

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME



Cooperare Transfrontalieră 11

către Secretariatul Tehnic Comun al programului şi anume 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava. 

Potenţialii beneficiari ai acestui apel de propuneri de proiecte 
al Programului RO-UA-MD sunt persoane juridice non-profit de 
tipul: 

autorităţi publice regionale şi locale, 
organizaţii non-guvernamentale, 
asociaţii,  
universităţi, 
institutele de cercetare, 
organizaţiile educaţionale / de instruire 
având sediul în aria programului. 

Aria de cooperare a programului:
în România: judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi 

şi Tulcea; 
în Ucraina: oblasturile (regiunile) Odessa şi Chernivetska; 
în Republica Moldova: întreg teritoriul. 

Regiuni adiacente
în România: judeţul Brăila; 
în Ucraina, oblasturile Ivano-Frankivska şi Vinniytska, 10 

raioane ale oblastului Khmelnyitska şi 12 raioane ale oblastului 
Ternopilska. 

Proiectele aprobate în urma acestui apel de propuneri de 
proiecte vor avea drept rezultate crearea de parteneriate 
între comunităţile de pe o parte şi cealaltă a graniţei prin 
implementarea unor proiecte care să aducă beneficii locuitorilor 
din zona de frontieră.    

Pachetul  informativ poate fi accesat la:
http://www.mdrl.ro/_documente/coop_teritoriala/pachet_
informativ_cte/7-RO-UA-MD.pdf.  

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Suceava
Calea Humorului, 961 C, etaj 2, 727525, România
E-mail: office@brctsuceava.ro
Telefon: +40 230 530 049

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 
Str. Sararie nr. 171 A, 700451, România
E-mail: office@brctiasi.ro 
Tel: +40 232 270 646        

















Prin Decizia Comisiei Europene nr. 3806 din 29/07/08 a fost 
adoptat Programul Operaţional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova  ENPI CBC2007-2013. Acesta este primul 
program de cooperare transfrontalieră la graniţele externe 
ale Uniunii Europene finanţat şi implementat în conformitate 
cu Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 
(ENPI) 2007-2013, adoptat până la această dată de Comisia 
Europeană.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007-2013 are un buget total de 138,1 mil. Euro 
pentru cei şapte ani de programare. Programul stabileşte o 
alocare a fondurilor pe priorităţi şi masuri, iar contractele de 
finanţare vor fi atribuite în urma unui proces de selecţie a 
celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru 
propuneri de proiecte. 

Programul vizează sprijinirea de proiecte care favorizează 
dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului, pregătirea 
pentru situaţii de urgenţă, proiecte de investiţii în infrastructura 
de transport, energie, furnizarea de apă potabilă, precum şi 
acţiuni ale comunităţilor locale care promovează schimburile 
educaţionale, culturale şi sportive, dezvoltarea societăţii civile, 
etc. Proiectele trebuie să aibă un caracter transfrontalier şi să 
fie dezvoltate în parteneriat de organizaţii aflate de-o parte 
şi de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibile, în proiecte 
trebuie să participe cel puţin un partener român şi un partener 
din Ucraina / Republica Moldova. 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitate de 
Autoritate Comună de Management, a lansat pe 1 iulie 
2009 primul apel de propuneri în cadrul acestui program 
operaţional. 

Alocarea financiară pusă la dispoziţia potenţialilor beneficiari în 
cadrul acestui apel este de 30 milioane euro, pentru primele 
două priorităţi ale programului şi anume:

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de 
frontieră

Prioritatea 2: Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgentă 
şi de 5 milioane de euro pentru:

Prioritatea 3: Cooperare de tipul people-to-people
 
Prin urmare, potenţialii beneficiari interesaţi sunt invitaţi să 
transmită, până la data de 28 octombrie 2009, propuneri de 
proiecte pentru primele două priorităţi ale programului şi până 
la data de 28 septembrie 2009 pentru cea de a treia prioritate, 







Primul apel de propuneri de proiecte pentru Programul 
Operaţional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

Ştiri

Cum dezvoltăm economic zona de Nord-Est a României?

Joi, 16 iulie 2009, Ziarul Financiar şi Turism Moldova, în parteneriat cu grupul de firme Somaco au organizat la Botoşani, 
evenimentul “Cum dezvoltăm economic zona de Nord-Est a României?”.
În cadrul reuniunii s-au dezbătut modalităţi de creştere economică ale Regiunii Nord-Est, care sunt sursele de finanţare, 
ce trebuie să facă autorităţile şi antreprenorii locali, cum trebuie atraşi investitorii străini şi cum pot fi accesate fondurile 
europene.
Alături de Vasile Blaga, ministrul „Dezvoltării Regionale şi Locuinţei” au mai luat cuvântul la această conferinţă reprezentanţii 
principalelor bănci – BCR, BRD, CEC, EXIMBANK, oficiali ai Fondului Naţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
directori ai fondurilor de investiţii, consultanţi în fonduri europene şi autorităţile locale din Regiunea de Nord-Est.
“Timpul este mai important ca niciodată pentru atragerea fondurilor europene. Mai mult, implementarea proiectelor care au 
obţinut finanţare europeană trebuie să decurgă cât mai eficient”. a concluzionat la finalul discursului său, Constantin Apostol, 
Director General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.



Amplasată strategic, Cetatea Neamţului a reprezentat un 
important punct de apărare împotriva încercărilor armatei 
otomane de cotropire a Moldovei. Drumuri de acces secrete şi 
fortificaţii greu de depăşit au făcut din această cetate un punct 
de refugiu şi rezistenţă important de-a lungul anilor. 

Astfel, Cetatea Neamţului, simbol moldav al dârzeniei cu care 
străbunii şi-au apărat “sărăcia şi nevoile şi neamul” şi important 
monument istoric, cultural şi de interes turistic, se dezvăluie 
azi contemporanilor într-o formă apropiată de cea gândită şi 
realizată de arhitecţii “unor vremi demult apuse”. Cetatea a fost 
ctitorită de Petru I Muşat şi consolidată de-a lungul domniei lui 
Ştefan cel Mare, domnitor cu care este cel mai des asociată 
fortăreaţa.

Restaurarea acestui monument medieval, situat în Nord-Estul 
judeţului Neamţ, la 46 km de Piatra-Neamţ şi în imediata 
apropiere a oraşului Târgu Neamţ, începută la sfârşitul 
anului 2006 a fost posibilă atât datorită cofinanţării europene, 
naţionale şi locale cât şi intervenţiei profesioniste a actorilor 
implicaţi în implementarea tehnică a Proiectului. Cetatea a mai 
beneficiat de o reamenajare în anul 1974, când s-au refăcut 
meterezele şi podul suspendat, căile de acces au fost asfaltate 
şi iluminate. 

Noul proiect de refacere, cu o valoare totală de aproximativ 
2,865 milioane Euro, din care 1,619 mil. Euro din fonduri Phare, 
540 mii Euro Fondul Naţional şi 706 mii Euro Beneficiarul Local, 
este realizat de Consiliul Judeţean Neamţ în parteneriat cu 
Consiliul Local Târgu Neamţ prin Programul Phare CES 2004 
- Infrastructura Mare, derulat prin intermediul Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est.

Acest proiect a însemnat un amplu proces de reabilitare şi 
modernizare a cetăţii în sine, însemnând consolidarea pereţilor 
exteriori, a podului de acces şi refacerea şi amenajarea 
mai multor săli şi încăperi ale cetăţii (capela, sala armelor, 
închisoarea), sub îndrumarea experţilor din cadrul Complexului 
Muzeal Judeţean Neamţ şi lucrări de infrastructura adiacente: 
drum de acces (amenajare şi iluminat), parcare, toaletă, casă 
custode, utilităţi. Astfel, Cetatea se prezintă acum corespunză-
tor turiştilor şi aduce un plus de calitate zestrei turistice a jude-
ţului Neamţ, a Regiunii Nord-Est, cât şi a României.

Deschiderea oficială a Cetăţii, după finalizarea lucrărilor, a 
avut loc în data de 5 iulie 2009 şi a fost marcată de un amplu 
eveniment, la care au participat: Ministrul Culturii, Domnul 
Theodor Paleologu, Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, 
Domnul Vasile Pruteanu şi Primarul Oraşului Târgu Neamţ, 
Domnul Decebal Arnăutu.
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“Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel…”

Impresionat de modul în care arată cetatea, reabilitarea 
acesteia fiind una dintre cele mai ample lucrări de acest 
gen din ţară, Ministrul Culturii i-a felicitat pe toţi cei care s-
au implicat în derularea proiectului: “Cetatea Neamţului este 
prezentă în inimile românilor şi, prin ceea ce aţi făcut acum, 
este redată memoriei colective. Cetatea Neamţului este unul 
dintre simbolurile majore ale neamului”, a declarat Domnul 
Theodor Paleologu.
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