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Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CM POR) s-a întrunit, în perioada 19 - 20 mai 2010, la Piatra Neamţ, 
pentru a dezbate implementarea Programului Operaţional Regional 2007 -  2013. 
La reuniunea prezidată de vicepreşedintele Comitetului de Monitorizare al POR, dl. Răzvan Murgeanu, Secretar de stat în Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, au participat membrii CM POR: reprezentanţi ai Guvernului, la nivel de secretar de stat şi ai 
regiunilor de dezvoltare, la nivel de preşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
reprezentanţi din mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor opt Agenţii pentru 
Dezvoltare Regională, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene în calitate de observatori. Cu această ocazie, s-a evaluat stadiul 
programului şi s-au stabilit măsurile pentru accelerarea implementării proiectelor şi a implementării financiare a fondurilor REGIO şi s-
au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului.
 
Pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, CM POR a decis să faciliteze accesul la acestă 
finanţare prin eliminarea contribuţiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile eligibile aferente cererilor de finanţare. 
În acest sens, în data de 15 iunie 2010, Ministerul Dezvoltări Regionale şi Turismului a emis Ordinul nr. 1.726, care prevede ca pentru 
toate contractele de finanţare încheiate de microîntreprinderi după intrarea în vigoare a acestui ordin, cheltuielile eligibile aferente 
proiectelor de investiţie vor fi rambursate în proporţie de 100% din fonduri publice. 

Începând cu 12 iulie 2010, data la care intră în vigoare acest ordin, microîntreprinderile interesate să investească în domeniile 
producţiei, serviciilor sau construcţiilor vor putea beneficia de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, fără să mai fie obligaţi să 
aibă o contribuţie proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului. Valoarea totală a investiţiei propusă prin proiect trebuie să fie cuprinsă 
între 100.000 lei şi 3.000.000 lei, însă finanţarea maximă nerambursabilă nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 
100.000 euro în cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier. 
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În data de 22 aprilie 2010, începând cu orele 11.00, s-a 
desfăşurat în Sala de Consiliu a Primăriei Vaslui, şedinţa 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
La şedinţă au fost prezenţi 19 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. 
Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost : 
-aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est pentru anul 2009;
-aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului 
contabil şi a raportului Comisiei de Cenzori ale Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2009;
-informare privind evoluţia implementării Programului 
Operaţional Regional în Regiunea Nord-Est;
-alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est.

Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
din data de 22 aprilie 2010

Editorial / REGIO la jumătatea perioadei de implementare

De asemenea, pentru a încuraja iniţiativele de investiţie, dificil 
de realizat în această perioadă de criză economică, a fost 
modificată schema de ajutor de minimis şi în sensul flexibilizării 
criteriului de eligibilitate cu privire la profitul înregistrat, astfel: 
„Solicitantul trebuie să desfăşoare activitate economică pe o 
perioadă de cel puţin un an fiscal şi a obţinut profit sau profit din 
exploatare din activitatea desfăşurată în ultimul an fiscal înainte 
de data depunerii cererii de finanţare”.

Având în vedere interesul scăzut pentru investiţii în cadrul DMI 
4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităţi”, până acum fiind depuse doar 
trei proiecte (în regiunea Vest şi în regiunea Centru), o altă 
hotărâre a CM POR a fost aprobarea realocării fondurilor 
rămase disponibile către:
-DMI 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate” 
-DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală”
-DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
-DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe”
-DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice”.

Sumele realocate pentru DMI 3.1 „Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate vor fi utilizate 
pentru reabilitarea/modernizarea şi echiparea celor 5 spitale 
judeţene aflate în lista de rezervã. 

În cadrul Axei 5, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turisticã”, al cărui Organism Intermediar 
este Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
operaţiunea de finanţare a Centrelor de Informare şi Promovare 
Turisticã va fi extinsã şi către unităţile administrativ teritoriale 
localizate în zonele cu o concentrare mare şi foarte mare de 
resurse turistice naturale şi antropice şi a staţunilor turistice, cu 
excepţia unităţilor administrativ teritoriale din mediul rural. 

De asemenea, în cadrul acestui domeniu, pentru operaţiunea 
privind promovarea produselor turistice, vor fi incluse în 
categoria beneficiarilor eligibili, asociaţiile profesionale din 
turism, înfiinţate în baza Legii 356/2001. 
Ultima decizie din acestă reuniune a CM POR prevede 
acceptarea unităţilor de cult ca solicitanţi eligibili în parteneriat 
cu unităţile administrativ teritoriale pentru DMI 4.1 „Dezvoltarea 
durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă 
regională şi locală” şi DMI 5.2 “Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”.

Pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, proiectele pot fi 
depuse în mod continuu la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est din Piatra Neamţ, până la epuizarea 
alocărilor financiare regionale disponibile la nivelul fiecarui 
domeniu major de intervenţie din POR. În prezent, pentru 
regiunea noastră, a fost suspendată primirea de proiecte pentru  
domeniile:
1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbană - Centre urbane
2.1-Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane, inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 
centură
3.4-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă
5.1-Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural şi crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe
5.2-Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial de 
creştere a calităţii serviciilor turistice.
Pentru domeniile majore de intervenţie 3.1, 3.2 şi 3.3 alocarea 
financiară regională este depăşită de valoarea proiectelor 
depuse. La începutul lunii iulie, în cadrul domeniului 4.3, 
destinat sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor au fost 
înregistrate 166 proiecte depuse în valoare de 21,2 milioane 
Euro, care reprezintă aproximativ 77% din alocarea financiară 
orientativă pentru Regiunea Nord-Est în valoare de 27,64 
milioane Euro. Alocarea financiară orientativă pentru Domeniul 
4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 
de importanţă regională şi locală” este acoperitã în procent de 
aprox. 130% de cele 15 proiecte depuse.
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Conform ordinii de zi, mai întâi a fost prezentat raportul de 
activitate a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
pentru anul 2009. 
În continuare s-a prezentat o informare cu privire la execuţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi la rezultatele raportului 
Comisiei de Cenzori ale ADR Nord-Est, pentru anul 2009.
Atât raportul de activitate, cât şi execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi bilanţul contabil au fost aprobate în unanimitate de 
membrii Consiliului Regional.
Membrii CDR Nord-Est au fost, de asemenea, informaţi cu 
privire la stadiul implementării Programului Operaţional 
Regional în Regiunea Nord-Est, evidenţiindu-se rezultatele 
bune obţinute până în prezent de regiunea noastră în ceea ce 
priveşte contractarea proiectelor finanţate din POR.

Consiliul Regional şi-a reconfirmat conducerea pentru un nou 
mandat, respectiv domnul Gheorghe Flutur, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Suceava - preşedinte şi domnul Vasile 
Mihalachi, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui - 
vicepreşedinte.

Simona Niţă, Expert, Biroul Achiziţii, Riscuri şi Nereguli



semnalate fiind: dificultăţi în întocmirea documentaţiilor de 
atribuire, întocmirea greşită a dosarelor cererilor de prefinanţare 
/rambursare, insuficienta capacitate a constructorilor şi  diriginţilor 
de şantier de a răspunde cerinţelor cu privire la modalitatea de 
evidenţiere a stadiului lucrărilor şi, nu în ultimul rând resursele 
financiare insuficiente care au condus deja la rezilierea unor 
contracte de finanţare încheiate cu beneficiari din mediul privat. 

Pentru a aduce mai aproape de publicul larg informaţii despre 
proiecte din portofoliul Regio aflate în stadiul de implementare în 
Regiunea Nord-Est, şi nu neapărat din punct de vedere tehnic, ci şi 
al poveştii din spatele proiectului, 3 reprezentanţi ai beneficiarilor şi-
au prezentat proictele: Primăriei Municipiului Botoşani (reabilitare şi 
modernizare străzi urbane), SC Nemase Prodcom Srl Roman 
(extindere complex hotelier Mariko Inn) şi SC Ideal Proiect Srl 
Suceava (achizitiie echipamente IT si software pentru proiectare). 

Mesajul acestora a fost în principal legat de modul în care nevoia 
locală de dezvoltare a corespuns domeniului de intervenţie al 
programului, seriozitatea cu care a fost abordată elaborarea cererii 
de finanţare, sprijinul primit din partea experţilor OI Nord-Est. De 
asemenea, rolul firmelor de consultanţă în procesul de elaborare şi 
implementare a unei cereri de finanţare a fost expus, prin 
prezentarea susţinută de reprezentanţii Avensa Consulting Srl Iaşi.

Cristina Ferman,
 Expert, Biroul Regional de Informare
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Despre REGIO 
cu mass-media regională

În data de 22 aprilie 2010 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional (AM POR), a organizat la Piatra 
Neamţ o sesiune de informare cu reprezentanţii mass-media din 
Regiunea Nord-Est. Evenimentul a avut ca scop informarea mass-
media asupra stadiului implementării Regio şi prezentarea câtorva 
proiecte finanţate prin Regio, chiar de către beneficiari.
Din datele statistice prezentate de AM POR a reieşit că acest 
program operaţional înregistrează în 2010, la miijlocul perioadei de 
programare, un ritm corespunzător al implementării, fapt 
demonstrat prin cele 3975 proiecte depuse (în valoare totală de 
8.568 miloane Euro), din care 617 proiecte contractate în valoare 
totală de 1.741 milioane Euro.

Prezentarea AM POR a fost susţinută de Directorul General al 
Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, 
Dl. Gabriel Friptu, care a declarat: ”Modul în care se realizează 
implementarea acestui program ne indică faptul că mecanismul 
proiectat în etapa de programare funcţionează, ţinta noastră pentru 
sfârşitul anului 2010 este de a atinge suma de 3 miliarde Euro 
pentru valoarea totală a proiectelor contractate, în condiţiile în care 
nivelul de cheltuire al banilor este mai rapid decât cel programat, 
pentru a răspunde nevoii acute de investiţii. O altă ţintă este cea a 
nivelului de absorbţie prognozat să atingă la sfârşitul anului 2010 
valoarea de 650 milioane Euro”.

La eveniment a participat şi Dl. Constantin Apostol, Director 
General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
Organism Intermediar pentru implementarea Regio în Regiunea 
Nord-Est, care a dat detalii cu privire la situaţia proiectelor depuse şi 
aprobate în Regiunea Nord-Est. Dl. Constantin Apostol a declarat 
“Atât autorităţile publice locale cât şi reprezentanţii mediului de 
afaceri au înţeles importanţa acestui program operaţional, care are 
o alocare financiară ce reprezintă 16% din valoarea totală a 
instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007 - 
2013, demonstrând prin numărul mare de proiecte depuse că se pot 
atinge obiectivele propuse, de reducere a dezechilibrelor de 
dezvoltare economică şi socială manifestate la nivel regional. ADR 
Nord-Est a primit până în prezent 623 proiecte, în valoare totală de 
1.019 milioane Euro (155% faţă de 657,4 milioane Euro alocate 
regiunii), din care 132 de proiecte sunt deja contractate pentru o 
valoare totală de 269,8 milioane Euro. Ţinta noastră pentru anul 
2010 este de a atinge nivelul de 500 milioane Euro proiecte 
contractate şi 200 milioane Euro plăţi efectuate.”
În cadrul sesiunii au mai fost analizate problemele cu care se con-
fruntă beneficiarii în implementarea proiectelor, cele mai importante

Forumul comunicatorilor RREGIO

În perioada 24-26 iunie 2010, AM POR a organizat la Târgu Mureş 
Forumul Comunicatorilor REGIO, eveniment ce a avut ca scop 
schimbul de experienţă între membrii reţelei, identificarea unor 
metode de dezvoltare a acesteia, atât ca activitate cât şi ca număr 
de membri, precum şi informarea participanţilor cu privire la stadiul 
de implementare al programului.

De-a lungul celor 2 zile şi jumătate ale întâlnirii participanţii la forum 
au avut posibilitatea de a asista la diverse prezentări interesante 
privind stadiul implementării programului şi activităţile de informare 
şi publicitate desfăşurate de AM şi OI-uri şi de a participa activ la 
discuţiile privind viitoarele activităţi ale reţelei. 

Un moment important in desfăşurarea lucrărilor la avut ceremonia 
de decernare a premiilor pentru primele proiecte REGIO finalizate, 
din fiecare regiune de dezvoltare. 

O altă parte apreciată a Forumului au fost cele trei ateliere de lucru 
privind Organizare de evenimente şi realizare de materiale 
informative, Abilităţi de comunicare şi realizarea unei prezentări 
.ppt şi Comunicare cu mass media şi comunicarea online. 

Ca o concluzie a acestei manifestări - dezvoltarea acestei reţele de 
comunicatori este foarte importantă şi utilă pentru diseminarea 
informaţiilor referitoare la stadiul de implementare al REGIO, 
precum şi a celor referitoare la activităţile de informare şi publicitate. 



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitatea 
sa de Organism Intermediar pentru implementarea Regio la 
nivelul Regiunii Nord-Est a organizat în perioada 21 aprilie - 
14 mai 2010 o serie de 6 seminarii de informare dedicate

Potenţialilor beneficiari de finanţare din REGIO - Domeniul 
major de intervenţie 4.3  Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor, care au avut loc conform următorului 
calendar:
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Informare pentru microîntreprinderi 
potenţiale beneficiare Regio

21 aprilie 2010

10 mai 2010

11 mai 2010

12 mai 2010

13 mai 2010

14 mai 2010 

Vaslui

Suceava

Botoşani

Iaşi

Bacău

Piatra Neamţ

Camera de Comerţ, Industrie şi Agriculturã Vaslui, 
Sala de Conferinţe
Strada N. Iorga, nr. 82 bis

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, 
Sala de Conferinţe 
Str. Universitãţii nr. 15 - 17

Hotel Best Western Rapsodia, 
Sala de Conferinţe Enescu
Str. Cuza Vodã nr. 4

Hotel Traian, Sala Eminescu 
Piaţa Unirii nr. 1

Hotel Dumbrava, Sala de conferinţe 
Str. Dumbrava Roşie nr. 2

Hotel Central, Sala Burebista 
Pţa. Petrodava nr. 1-3

Prin intermediul acestor sesiuni de informare, Organismul 
Intermediar din cadrul ADR Nord-Est a venit în sprijinul 
potenţialilor beneficiari, prin prezentarea unor aspecte care 
vizează criteriile de eligibilitate, completarea cererii de 
finanţare în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.3 - 
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, prezentarea 
stadiului depunerii cererilor de finanţare şi a clarificărilor 
primite de la Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

Într-un cadru interactiv, cei aprox 200 de participanţi 
(microintreprînderi, organizaţii de sprijin IMM, firme de 
consultanţă) 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 va 
continua şi cu alte subiecte de interes.

Cristina Ferman, Expert, Biroul Regional de Informare

Pentru semestrul al doilea al anului 2010, OI Nord-Est va organiza acţiuni de informare şi publicitate care se vor axa atât pe promovarea oportunităţilor de 
finanţare disponibile prin Programul Operaţional Regional, modalitatea de accesare a acestora, cât şi pe evidenţierea rezultatelor obţinute şi progresul în 
implementarea REGIO în Regiunea Nord-Est. Scopul acestor activităţi constă în creşterea nivelului de informare, conştientizare şi transparenţă în ceea ce 
priveşte implementarea Regio la nivelul Regiunii Nord-Est. Astfel, vor fi organizate următoarele evenimente:
- 6 seminarii destinate potenţialilor beneficiari de finanţare din POR, pe parcursul cărora vor fi transmise informaţii specifice cu privire la regulile referitoare 
la pregătirea cererilor de finanţare, procesul de evaluare şi selecţie, precum şi etapa de implementare a proiectelor. Aceste sesiuni de informare vor fi 
organizate în sistem caravană cu localizare în fiecare judeţ.
- 2 seminarii de informare pentru mass media regională în scopul familiarizării reprezentanţilor media cu vocabularul şi procedurile de lucru pe Fonduri 
Structurale, furnizării de informaţii cu privire la stadiul implementării programului, precum şi prezentării unor exemple de succes.
-o conferinţă regională de informare Regio - estimată a se desfăşura în trimestrul IV al anului 2010 şi care va prezenta rezultatele implementării programului 
după 3 ani de la lansare.

Calendarul evenimentelor Regio



Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional realizează pe parcursul acestui an „Studiul privind 
implementarea Programului Operaţional Regional la nivelul 
Regiunii Nord-Est - aspecte cantitative şi calitative rezultate 
ca urmare a crizei economice şi financiare”.
Acest document al cărui termen de finalizare este luna 
decembrie 2010, are ca scop evidenţierea, la nivel regional, 
a efectelor crizei economice şi financiare globale, în 
următoarele domenii: economic, social şi demografic.
Studiul va constitui un instrument de informare şi orientare 
pentru administraţia publică locală, mediul privat, mediul 
academic, parteneri sociali şi economici.
Astfel, pe baza acestui studiu, actorii cheie la nivel regional 
şi local vor avea posibilitatea:
-să cunoască situaţia la nivel regional a sectoarelor 
economice afectate de criza economicăşi financiară; 
-să cunoască la nivel local şi judeţean care sunt arealele cu 
cele mai ridicate probleme de tip demografic, economic 
(ramuri /domenii strategice sau tradiţionale intrate în 
recesiune sau pentru care există acest risc, zone 
monoindustriale afectate), social (şomaj ridicat, creşterea 
numărului categoriilor asistate social); 
-să cunoască elemente utile pentru derularea în bune 
condiţii a proiectelor finanţate  prin POR 2007-2013; 
-să formuleze linii de acţiune concrete în domeniile de 
competenţă, la nivel local şi judeţean, pentru a diminua 
efectele crizei economice şi financiare şi a crea premizele 
pentru relansarea economică;
-Să formuleze şi să dezvolte idei viitoare de proiecte care să 
fie orientate în special spre diminuare efectelor crizei şi 
realizarea relansării economice. 
Una din activităţile acestui studiu constă în culegerea, 
centralizarea şi analiza la nivel regional şi local, de informaţii 
statistice, care să reflecte problemele întâmpinate în 
depunerea, respectiv implementarea proiectelor finanţate 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, ca urmare 
a efectelor crizei economice şi financiare.

Programe de finanţare 5

În acest sens, în perioada martie-aprilie 2010, Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a transmis în 
vederea completării, un chestionar către instituţiile şi 
organismele ce au depus proiecte pe POR 2007-2013 în 
Regiunea Nord-Est, reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale, universităţilor, mediului privat şi organismelor 
neguvernamentale. Întrebările chestionarului au urmărit pe 
de o parte identificarea efectelor actualei crize economice şi 
financiare asupra activităţii curente, a activităţilor de 
implementare a proiectelor, cât şi a rezultatelor preconizate 
în acestea, iar pe de altă parte identificarea arealelor 
geografice şi ramurilor/domeniilor economice  aflate în 
dificultate. 
Totodată, instituţiile şi firmele chestionate au fost invitate să 
selecteze:
- măsurile economice formulate de către agenţie, pe care le 
consideră relevante în vederea diminuării efectelor crizei 
economice şi financiare şi reluării procesul de creştere 
economică;
-axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie aferente 
POR 2007-2013 pe care, în raport cu nevoile existente ar 
dori să mai depună proiecte, în condiţiile în care s-ar realiza 
economii la nivel de program.

Urmare a răspunsurilor primite, în raport cu rata totală de 
răspuns de 67%, putem aprecia că, chestionarul transmis 
de către agenţie a fost bine primit în rândul participanţilor şi a 
trezit interesul acestora de a contribui la realizarea acestui 
studiu.  

În această perioadă, în paralel cu alte activităţi aferente 
realizării studiului, se derulează şi procesul de centralizare 
şi analiză a informaţiilor primite, urmând ca rezultatele şi 
concluziile  să fie puse la dispoziţia factorilor interesaţi la 
sfârşitul anului curent.

Sorin Grigorescu, Şef Birou, Biroul Planificare, Programare 
şi Monitorizare       

Studiu privind implementarea Programului Operaţional Regional 
la nivelul Regiunii Nord-Est
Aspecte cantitative şi calitative rezultate ca urmare a crizei economice şi financiare

Noutăţi despre Polul de creştere Iaşi

Odată cu desemnarea Municipiului Iaşi ca pol de creştere 
pentru Regiunea Nord-Est, s-a creat oportunitatea atragerii 
unor resurse importante pentru dezvoltarea infrastructurii 
oraşului şi a Zonei Metropolitane, prin aprobarea cu 
prioritate a proiectelor în cadrul programelor operaţionale 
finanţate din fonduri structurale de la Uniunea Europeană.

Reprezentanţii Compartimentului Pol de Creştere Iaşi, 
alături de cei ai Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi, au 
desfăşurat în perioada februarie - aprilie 2010 o analiză a 
stadiului proiectelor cuprinse în Planul Integrat de 
Dezvoltare (PID) al Polului de Creştere Iaşi. Au fost derulate 
vizite de monitorizare atât în comunele din cadrul ZMI, cât şi 
la instituţiile publice din Iaşi beneficiare ale proiectelor 
incluse în PID.
Cu acest prilej, au fost culese şi centralizate informaţii de 
actualitate referitoare la proiectele aflate în pregătire şi 
implementare, au fost identificate riscurile cu care se 
confruntă proiectele şi au fost formulate sugestii şi propuneri 
în vederea actualizării listei de proiecte incluse PIDPC Iaşi. 
În urma analizei efectuate în cadrul reuniunii din 7 mai 2010, 
Comitetul de Management pentru Coordonarea 

Instrumentelor Structurale (CMC) a reavizat lista de 
proiecte aferentă PID pentru polul de creştere Iaşi, din care 
a fost eliminat proiectul „Regenerare urbană zona Cuza 
Vodă, Tg. Cucu, Baş Ceauş”, ca urmare a riscurilor 
identificate şi adaugate alte 3 noi proiecte, după cum 
urmeaza: ”Creşterea accesibilităţii spre zona centrală 
economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi”, 
„Înfiinţare Muzeul Municipal Iaşi” şi „Reabilitare mănăstirea 
Golia etapa II”. În urma modificărilor operate, lista de 
proiecte reavizată cuprinde 11 proiecte finanţabile din 
Programul Operaţional Regional, Axa 1.

De menţionat este faptul că, în luna aprilie 2010, la sediul 
Organismului Intermediar POR din cadrul ADR Nord-Est a 
fost depus primul proiect ,„Axa de dezvoltare Nord-Sud 
Pasaj Octav Băncilă”, la nivel naţional pe Regio, Axa 1, Poli 
de Creştere, iar în luna mai 2010 încă 2 proiecte, respectiv 
„Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în  Municipiul Iaşi” 
şi „Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală, istorică şi 
turistică a Municipiului Iaşi”.

Adrian Medeleanu, 
Consilier, Compartiment Coordonator Pol de Creştere Iaşi



Titlul proiectului: 
Extinderea Activităţii la SC Axa Optic SRL Bârlad, Centrul 
Medical PRO LIFE
Beneficiar: SC Axa Optic SRL Bârlad

Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Context
În ultimii ani, tot mai mulţi români apelează la serviciile 
medicale din sistemul privat. Principalul motiv îl reprezintă 
siguranţa pe care o are pacientul că va fi tratat cu 
profesionalism, de unii dintre cei mai buni specialişti din 
domeniu. De asemenea, datorită concurenţei existente în 
sistemul medical privat, pacientul poate fi sigur că 
beneficiază de o aparatură modernă.
Apetenţa, într-o măsură tot mai mare spre serviciile de 
medicină private, percepute de o calitate superioară, a 
încurajat investiţiile private, în acest context luând naştere 
proiectul „Extinderea Activităţii la SC Axa Optic SRL Bârlad”.

Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea acti-vităţii 
prestări de servicii medicale oftalmologice, prin 
achiziţionare de aparatură suplimentară de investigaţie şi 
tratament. Obiectivul specific constă în extinderea activităţii 
prin înfiinţarea unei policlinici medicale, pentru care este 
necesarã achiziţionarea de aparatură de specialitate, care 
să cuprindă următoarele servicii: consultaţii oftalmologice, 
investigaţii paraclinice complexe: recoltarea şi efectuarea 
de analize medicale, imagisticã medicală utilizând ecograf 
de tip 4D.

Programe de finanţare6

Sursele de finanţare ale proiectului

Contribuţia solicitantului 

Valoare totală 

Valoare costuri eligibile 

Asistenţă financiară 
nerambursabilă FEDR + 
buget naţional

379.211,73 RON

887.994,00 RON

748.209,22 RON

508.782,27 RON

Durata de implementare 4 luni (09.04 - 09.08.2009)

Axa Optic - servicii medicale în sistem privat

Rezultate obţinute:
1. aparatura medicală achiziţionatã:
-sistem Phoropter digital;
-scaunul oftalmologic;
-sistemul computerizat pentru prelucrare pe contur lentile 
ochelari;
-sinoptoforul;
-analizator automat hematologie;
-sistemul de imunologie;
-ecograf 4D Live - Doppler color real time;
-mobilier specific pentru activitatea medicală;
-echipamente informatice;
2. şase persoane angajate şi instruite (3 femei şi 3 
bărbaţi);
3. potenţialii pacienţi informaţi.

Laboratorul centrului medical Pro Life este acum dotat 
astfel încât să respecte exigenţele impuse de stardelele 
europene, oferind multiple avantaje pentru pacienţi:
-rezultatele analizelor sunt disponibile în 24 de ore
-atestare „SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de Management 
al calităţii” şi „SR EN ISO 15189:2007 - Laboratoare 
medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă”.
-capacitate ridicată de prelucrarea probelor
-rezultate cu un grad ridicat de acurateţe
-activitatea laboratorului este în permanenţă monitorizată 
prin controale interne şi controale inter-laboratoare
-efectuarea de biologie moleculară

Tipuri de analize: 
-markeri tumorali, 
-imunologie, 
-analize complete de sânge, incluzând reticulocite, 
-dozari hormonale.

Specialităţi medicale: 
-neurologie, 
-cardiologie, 
-medicină internă şi gastroenterologie, 
-endocrinologie, 
-ORL, 
-recuperare medicală, 
-hematologie, 
-oncologie.
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Medicii specialişti din centre universitare efectuează:
-investigaţii cardiologice, medicină internă, obstetrică-
ginecologie, endocrinologie
-investigaţii utilizând ecograf tip Doppler 4D

Oftalmologia este un alt serviciu oferit aici, printre 
investigaţiile care se pot realiza la cabinetul Pro Life 
enumerăm:
-stabilirea dioptriei cu echipamente de ultimã generaţie, 
autoKerato refractometru şi phoropter digital
-examen complet
-fund de ochi
-presiune oculară
-biomicroscopie
-Servicii dedicate pentru pacienţii de peste 40 de ani

Gheorghe Harja, 
Director, Direcţia Organism Intemediar POR

Programe de finanţare

„Am inaugurat pentru pacienţi şi pentru medici, un centru 
modern şi complet de investigaţii medicale, echipat cu 
tehnologie de ultimã generaţie. 
Existenţa în centrul nostru a multiplelor specialităţi 
medicale şi a investigaţiilor clinice şi paraclinice ne dau 
posibilitatea formulării unui diagnostic rapid şi de calitate, 
fără a apela la alte entităţi medicale. 

Este un centru medical polivalent, într-un ambient 
modern, deosebit, beneficiind de aportul unui personal 
medical experimentat” 

A declarat dna Mihaela Bocan, administrator Axa Optic, 
la finalul implementării proiectului.

Date de contact beneficiar:
SC Axa Optic SRL Bârlad; Str. Republicii185, Bl. G1-2 parter
Tel./fax 0235.435.674, axaoptic@gmail.com
Persoană de contact: Mihaela Bocan, Administrator

Microîntreprinderile pot obţine finanţare 100% prin Regio

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a emis Ordinul nr. 
1.726 din 15 iunie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 
155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis 
pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major 
de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în 
cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local" din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 
iunie 2010, care prevede: 
ART. I  - Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei 
de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor 
pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării 
microîntre-prinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul  

Programului Operaţional Regional 2007-2013, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 6 martie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:
 1. La articolul 7 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 
"c) să fi desfăşurat activitate economică pe o perioadă de cel 
puţin un an fiscal şi să fi obţinut profit sau profit din exploatare 
din activitatea desfăşurată în ultimul an înainte de data 
depunerii cererii de finanţare;".
2. Articolul 17 va avea următorul cuprins: “Art. 17. - Cheltuielile 
eligibile aferente proiectelor de investiţie sunt rambursate în 
proporţie de 100% din fonduri publice, numai pentru contractele 
de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a ordinului.”
ART. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării.



c)în cazul închirierii noului spaţiu, contractul de închiriere acoperă 
perioada de minim 3 ani de la data finalizării implementării 
proiectului sau fracţiunea rămasă din această perioadă, în funcţie 
de momentul la care intervine schimbarea spaţiului.

6. Activităţile propuse prin proiect pot viza mai multe domenii 
de activitate eligibile?
Rãspuns:
Investiţia propusă prin proiect poate viza doar un singur domeniu 
de activitate(clasa CAEN) eligibil. Totuşi, în situaţia în care 
rezultatul investiţiei/proiectului (e.g. echipamentele achiziţionate, 
spaţiul de producţie/prestare servicii construit) va fi 
utilizat/exploatat în desfăşurarea mai multor activităţi economice 
ale microîntreprinderii solicitante (identificate la nivel de clasa 
CAEN), atunci domeniul de activitate în care se realizează 
investiţia va fi considerat acela în care rezultatul investiţiei este 
utilizat într-o proporţie mai mare.

7. în cadrul DMI 4.3 o microîntreprindere poate primi un avans 
din finanţarea nerambursabilă?
Raspuns:
O microîntreprindere poate beneficia de prefinanţare în procent 
de maximum 35% din valoarea totală eligibilă a finanţării 
nerambursabile în baza prezentãrii următoarelor documente: 
a)solicitare scrisă privind acordarea prefinanţării;
b)un contract de furnizare de bunuri/ prestare de servicii/ execuţie 
de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic;
c)scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă 
prefinanţării solicitate;
d)identificare financiară privind deschiderea unui cont dedicat 
exclusiv pentru utilizarea prefinanţării.

8. Dacă în 2009 o societate a avut 8 angajaţi, în 2008 a avut 10 
angajaţi, atunci pentru a se face încadrarea în categoria 
microîntreprinderi, trebuie să se analizeze şi anul 2007? 
Rãspuns:
Încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderi se 
realizează conform legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevede:
 Art. 4, alin. 1:  „Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie 
de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală 
netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele 
categorii:
a)microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane 
euro, echivalent în lei;”
Art. 6, alin 2: „Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale 
întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 
şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, 
mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor 
plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.”

În analiza încadrării întreprinderii solicitante în categoria 
microîntreprindere, veţi analiza şi datele din situaţiile financiare 
aferente anului 2007. 
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Întrebări frecvente în cadrul DMI 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

1. În cadrul DMI 4.3 este eligibil un proiect care vizează o 
investiţie localizată pe un teren aflat în proprietatea privată a 
unui asociat din cadrul firmei care solicită finanţare?
Rãspuns:
Pentru proiectele care implică execuţia de lucrări, solicitantul 
(societatea comercială) trebuie să aibă dreptul de execuţie a 
lucrărilor de construcţii (conform Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii) asupra imobilului care face 
obiectul proiectului. În acest sens, în etapa precontractuală, 
solicitantul trebuie să prezinte autorizaţia de construire, emisă 
pentru realizarea proiectului, precum şi documentul care 
dovedeşte dreptul real sau, după caz, dreptul de creanţă privind 
imobilul, ce îi conferă solicitantului dreptul de a obţine autorizaţia 
de construire. Microîntreprinderea solicitantă trebuie să fie titulara 
autorizaţiei.

2. Dacã pe parcursul implementarii proiectului o 
microîntreprindere crează noi locuri de muncă, depăşind 
limita de 9 angajaţi, devine neeligibilă?
Rãspuns:
Depăşirea numărului de 9 angajaţi prin crearea unor noi locuri de 
muncă pe parcursul implementării proiectului, nu constituie motiv 
de neeligibilitate.

3. Dupa încheierea implementării proiectului beneficiarul 
poate vinde spaţiul de producţie creat?
Raspuns:
Conform contractului de finanţare beneficiarul se obligă să nu 
înstrăineze, să nu constituie gaj sau o altă garanţie bancară sub 
nicio formă, asupra obiectelor/bunurilor, fie ele mobile sau 
imobile, finanţate în cadrul proiectului, pe perioada de valabilitate 
a Contractului (3 ani după expirarea perioadei de implementare a 
proiectului).

4. Dacã în urma implementării proiectului valoarea totală a 
investiţiei depãşeşte 3.000.000 lei, diferenţa este suportată 
de către beneficiar?
Rãspuns:
În cazul în care valoarea totală a proiectului este mai mare de 
3.000.000 lei, proiectul devine neeligibil, iar beneficiarul este 
obligat să returneze în integralitate sumele primite de la AM POR.

5. Pe parcursul implementãrii proiectului, beneficiarul poate 
modifica locul de implementare?
Rãspuns:
Dacă proiectul prevede numai achiziţionarea de bunuri, 
schimbarea spaţiului în care beneficiarul desfăşoară activitatea 
pentru care au fost achiziţionate este permisă doar cu notificarea 
prealabilă, în scris, a OI şi AM POR şi cu respectarea următoarelor 
condiţii: 
a)schimbarea spaţiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea 
indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea 
atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului
b)noul spaţiu se află în mediul urban (într-o localitate urbană), în 
România

Un nou ghid pentru Axa prioritară 1  
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a aprobat Ghidul 
Solicitantului consolidat pentru Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere”, Sub-
Domeniul Poli de creştere, aplicabil începând cu 23 iunie 2010. 
De asemenea, menţionăm că Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a emis Instrucţiunea nr. 49 cu privire la actualizarea 

Procedurii de verificare a admisibilităţii planurilor integrate de 
dezvoltare aplicabilă în cazul polilor de creştere.
Ghidul solicitantului precum şi procedura de verificare a 
admisibilităţii planurilor integrate de dezvoltare pentru poli de 
creştere sunt publicate pe pagina web a ADR Nord-Est dedicată 
POR 2007 -  2013,  www.inforegionordest.ro.  



Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de 
Autoritate de Management pentru implementarea Programului 
Operaţional Regional a emis în 12 mai 2010 o notă de clarificare 
cu privire la domeniile de activitate în care se realizează 
investiţiile propuse spre finanţare prin Regio, domeniul de 
intervenţie destinat sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor.
Prin intermediul domeniului de intervenţie 4.3. „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, Regio finanţează investiţii în 
anumite domenii de activitate economică. Aceste domenii sunt 
identificate şi enumerate în ghidul solicitantului aplicabil, la nivel 
de clase CAEN (coduri de 4 cifre din Clasificarea activităţilor din 
economia naţională).

La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie 
să aibă deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate 
eligibil în care doreşte să realizeze investiţia pentru care solicită 
finanţare, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea 
principală sau secundară a întreprinderii.
Acest domeniu va fi clar identificat în formularul cererii de 
finanţare, la punctul 2.2 „Locul de implementare a proiectului şi 
domeniul de activitate în care se realizează investiţia”.
Conform criteriilor de eligibilitate a cererilor de finanţare, 
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Clarificări privind Domeniul major de intervenţie 4.3 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze  
exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului (aşa cum 
este identificat la punctul 2.2 „Locul de implementare a 
proiectului şi domeniul de activitate în care se realizează 
investiţia” din formularul cererii de finanţare).
În acest sens, subliniem faptul că o cerere de finanţare poate 
conţine un singur proiect de investiţii, respectiv activităţi (e.g. 
achiziţii echipamente, creare spaţii de producţie/ prestare 
servicii) ce vizează un singur domeniu de activitate al 
solicitantului (identificat, la nivel de clasa CAEN, la punctul 2.2. 
din formularul cererii de finanţare, conform instrucţiunilor din 
ghidul solicitantului).
Totuşi, în situaţia în care rezultatul investiţiei/ proiectului (e.g. 
echipamentele achiziţionate, spaţiul de producţie/ prestare 
servicii construit) va fi utilizat/exploatat în desfăşurarea mai 
multor activităţi economice ale microîntreprinderii solicitante 
(identificate la nivel de clasa CAEN), atunci domeniul de 
activitate în care se realizează investiţia va fi considerat acela în 
care rezultatul investiţiei este utilizat într-o proporţie mai mare. 
Acest domeniu de activitate va fi menţionat la pct. 2.2 „Locul de 
implementare a proiectului şi domeniul de activitate în care se 
realizează investiţia” din Formularul cererii de finanţare.

Instrucţiune privind decontarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 
din devizul general al contractelor de lucrări şi a actelor adiţionale 
pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2007  2013,  a emis Instrucţiunea nr. 50 cu privire la 
decontarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul 
general al contractelor de lucrări şi a actelor adiţionale pentru 
contractele de lucrari/servicii/furnizare finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007  2013, astfel:

1.Se va realiza o analiză a nevoilor reale de execuţie lucrări 
suplimentare, cauzele care au generat acest enevoi, o 
temeinică fundamentare a necesităţii şi oportunităţii încheierii 
de acte adiţionale, iar în cazul aplicării art. 122, lit. I din OUG 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în 
vedere fundamentarea circumstanţelor neprevăzute ce au 
generat apariţia lucrărilor suplimentare/adiţionale.
2.Cheltuielile diverse şi/sau neprevăzute achiziţionate conform 
prevederilor legale, sunt eligibile spre decontare în limita a 
maxim 10% din valoarea contractelor de lucrări, conform 
prevederilor Ordinelor de cheltuieli eligibile, indiferent de faptul 
că acestea au fost incluse în devizul general al contractului de 
lucrări sau sunt cuprinse în acte adiţionale la contractele de 
lucrări sau contracte suplimentare de lucrări.
3.Documentele justificative necesare a fi prezentate de 
beneficiari la solicitarea contravalorii cheltuielilor diverse şi 
neprevăzute se consideră a fi dispoziţia de şantier privind 
modificarea listelor de cantităţi, aprobarea proiectantului şi a 
beneficiarului, respectiv documentaţia şi aprobările/avizele 
necesare în vederea realizării acestora, listele de cantităţi 
aferente, actul adiţional la contractul de lucrări însoţit de dosarul 
achiziţiei.
4.Beneficiarul va tine şi va depune împreună cu cererile de 
rambursare o evidenţă a notelor de comandă suplimentară şi a 
notelor de renunţări conform modelului ataşat la prezenta 
înstrucţiune (Anexa 1)

5.Pentru decontarea contravalorii taxelor ISC beneficiarii vor 
completa şi depune la cererile de rambursare anexa conform 
modelului ataşat la prezenta instrucţiune (Anexa 2)
6.La calculul procentului de majorare a valorii contractului de 
lucrări conform art. 122 lit. I) din OUG 34/2006, valoarea 
lucrărilor suplimentare se va raporta la valoarea contractului 
iniţial, fără a fi luată în calcul valoarea notelor de renunţare 
conform precizării scrisorii ANRMAP nr. 6673/31.05.2010 pe 
care o ataşăm la prezenta instrucţiune (Anexa 3) 
7.Raportarea şi decontarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 
achiziţionate conform legii se vor deconta numai pe linia 5.3 din 
bugetul contractului de finanţare denumită „Diverse şi 
neprevăzute”
8.În condiţiile în care bugetul contractului de finanţare nu au fost 
prevăzute sume sau sunt sume mai mici decât 10% din 
valoarea contractului de lucrări, beneficiarul poate solicita prin 
acest act adiţional la contractul de finanţare transferarea de pe 
alte linii bugetare inclusiv de pe linia 4.1/3.1 „Construcţii şi 
instalaţii”.
9.Reducerea valorii contractelor de finanţare după 
rambursarea de către AM POR a minim 40 % din valoarea 
contractului de lucrări, AM POR va considera disponibile 
sumele rezultate ca diferenţa între valoarea estimată a 
contractelor de lucrări din bugetul contractului de finanţare şi 
valoarea totală a contractului de lucrări adjudecat plus 10 % din 
valoarea acestuia. Organismele Intermediare după primirea 
comunicării de la AM POR vor solicita beneficiarilor încheierea 
ce acte adiţionale de diminuare a valorii contractelor de 
finanţare.
10.Prezenta instrucţiune se va aplica începând cu 15 iulie 2010.

Textul integral al acestei instrucţiuni şi anexele aferente sunt 
publicate pe pagina web a ADR Nord-Est dedicată POR 2007  
2013,  www.inforegionordest.ro.  
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Situaţia depunerii de proiecte în cadrul POR 2007-2013 
ADR Nord-Est, 28 iunie 2010

Domeniul Major 
de Intervenţie

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană - Poli de creştere

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană - Poli de dezvoltare urbană

1.1 - Planuri integrate de dezvoltare 
urbană - Centre urbane

2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane  
inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor 
de centură

3.1 - Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate

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

3.3 - Îmbunătăţirea dotarii cu 
echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

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

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

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

4.3 - Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor 
(licitatia 2 cu depunere continuă)

4.3 - Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor
(licitaţia 1 cu termen limită)

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

5.2 - Crearea/dezvoltarea/modernizarea 
infrastructurilor pentru valorificarea 
durabilă a resurselor naturale cu potenţial 
de creştere a calităţii serviciilor turistice

 TOTAL

Număr 
proiecte 
depuse

3

7

55

60

14

64 

2

105 

15 

-

149 

142 

27

39

682 

Valoarea finanţării 
nerambursabile 
solicitate
(mil.EURO)

51,67

23,87

120,56

400,89

42,51

33,06

15,50

148,04

57,44

-

19,82

13,48

84,74

84,35

1.095,93

Alocarea 
financiară 
indicativă 
(mil.EURO)

111,25

44,50

66,75

140,23

27,76

15,92

15,92

45,57

43,88

37,65

27,64

5,02

37,65

37,70

657,44

Procent 
din alocarea 
financiară 
indicativă  %

46,44%

53,64%

180,61%

285,88%

153,13%

207,66%

97,36%

324,86%

130,90%

-

71,71%

268,53%

225,07%

223,74%

166,70%

Stadiul lansării

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cerere deschisã cu 
depunere continuã

Depunere suspendată 
începând cu 31 martie 
2009

Depunere suspendată 
începând cu 16 
octombrie 2008

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Depunere suspendată 
începând cu 24 aprilie 
2009

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cerere deschisă cu 
depunere continuă

Cererea deschisă de 
proiecte a fost lansată 
pe data de 13 martie 
2008 iar termenul 
limită până la care au 
putut fi depuse cererile 
de finanţare a fost 
16 iunie 2008.

Depunere suspendată 
începând cu 28 
septembrie 2009

Depunere suspendată 
începând cu 29 
decembrie 2009



În perioada 20-28 aprilie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a organizat patru întâlniri de lucru (Focus 
Grupuri) dedicate identificării nevoilor locale de inovare şi colectării 
de propuneri concrete de instrumente de lucru pentru încurajarea 
inovării în rândul IMM-urilor. Aceste întâlniri au fost organizate în 
cadrul proiectului ASVILOC PLUS  “Agenţii ce sprijină valoarea 
sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”, finanţat de 
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa şi în 
cadrul căruia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
participă, în calitate de partener. 

Calendarul acestor întâlniri a fost următorul:
-20 aprilie 2010  Iaşi
-21 aprilie 2010  Vaslui
-23 aprilie 2010  Suceava
-28 aprilie 2010  Piatra Neamţ
Agenda a cuprins următoarele subiecte:

Cooperare şi parteneriat 11

Inovarea - subiect dezbătut în cadrul a 4 focus grupuri 
organizate la nivel regional  

-Prezentarea structurii şi rolului fiecărui Focus Group Judeţean 
-Scurtă recapitulare a activităţilor derulate până în prezent 
(rezultatele primei întâlniri a Laboratorului Regional Nord-Est, 
stadiul semnării Acordului de parteneriat, stadiul completării 
chestionarelor)
-Discuţie moderată pentru finalizarea Analizei SWOT privind 
situaţia regională a inovării şi colectarea de propuneri concrete 
pentru instrumente de lucru în Laboratorul Regional Nord-Est 
destinate încurajării inovării în sectorul IMM 

Participanţii la întâlnire au emis observaţii / comentarii în legatură 
cu materialele prezentate şi au propus includerea Institutului 
Naţional de Inventică din Iaşi printre membrii Laboratorului 
Regional Nord-Est, prin reprezentant D-l Prof. univ. dr. ing. Boris 
Plăhteanu ca şi Coordonator Ştiinţific. 
Ca urmare a acestor întâlniri de lucru, au fost propuse 6 acţiuni pilot 
care sunt sintetizate în următorul tabel:

Soluţie 

Semnarea de acorduri individuale cu fiecare din 
membrii grupului de lucru

Colectarea de propuneri de instrumente de lucru

Promovarea următoarelor categorii de informaţii:
-date de contact ale membrilor laboratorului 
- oferta serviciilor suport pentru inovare în regiune 
(Centre de informare tehnologică existente, 
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi 
industriale, organizaţii suport)
-oferta rezultatelor cercetării aplicate (brevete şi 
licenţe emise de OSIM pentru colective CD din 
regiune, grupate pe domeniile de cercetare 
conform clasificării CE)     

Crearea unui forum pentru formularea nevoii de 
inovare în IMM

Editare publicaţie regională  (format ziar) dedicată 
promovării rezultatelor CDI  cu informaţii ca: soluţii 
tehnologice, patente existente şi exemple de bună 
practică privind inovarea tehnologică sau spin-off, 
mediatizare servicii support, evenimente, surse de 
finanţare pentru inovare

Facilitare schimb de experienţă între Centrele de 
Informare Tehnologică 

Identificare / organizare oferte programe de 
formare profesională pentru executivi, disponibile la 
nivel regional  
buletin informativ electronic

Crearea clusterului textil regional:
-agreare agenda de lucru
-semnare acord colaborare
-participare instruire clustere
-iniţiere schimb de experienţă cu structuri similare 
Franta, Marea Britanie, etc. 

Promovarea modelelor de bună practică pentru 
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri)

Organizarea unui eveniment dedicat unui domeniu 
de activitate iniţiat de o universitate

Organizarea unui eveniment regional dedicat 
inovării (întâlnire între Organismele Intermediare 
pentru corelarea surselor de finanţare şi exemple 
de proiecte specifice implementate)

 Responsabilităţi

ADR Nord-Est (colectarea şi 
transmiterea acordurilor)

ADR Nord-Est organizează focus 
grup-uri judeţene
Toţi membrii formulează propuneri şi 
agrează acţiunile pilot  AP1-AP6

Toti membrii transmit informaţiile către 
ADR   Nord-Est pentru postare pe  
www.adrnordest.ro,  sectiunea 
„Inovare” şi ulterior, instrumentul IT 
dedicat proiectului ASVILOC PLUS

ADR Nord-Est elaborează chestionar  
simplificat împreună cu Institutul 
Naţional de Inventică Iaşi 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Suceava aplică 
chestionare către IMM după 
programele de formare susţinute.

Toţi membrii agrează format publicaţie 
şi furnizează articole şi ştiri;
ADR Nord-Est asigură pregătirea 
pentru tipar, editarea şi distribuţia 
materialului

ADR Nord-Est organizează schimb de 
experienţă cu exemple din Austria

Centrul Regional de Studii Nord-Est în 
parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza” 
Iaşi (Centrul de Studii Europene) 
formulează programe de formare 
profesionalã continuă  

-ADR Nord-Est
-ASTRICO Nord-Est
-Universitatea „Gh. Asachi”, 
Facultatea de Textile, Pielărie şi 
Management Industrial
INNOV CLUSTER                                                                                          

ADR Nord-Est organizează schimb de 
experienţă cu exemple din Italia

Termen 

1 Mai 2010 

15 Mai 2010

30 Iunie 2010

1 Sept. 2010

Semestrial

Semestrul 1 2010

Semnare acord 
colaborare Mai 
2010

Permanent

Semestrul 1 2010

1 eveniment anual

1 eveniment anual

Nevoie

Activarea Laboratorului 
Regional de Inovare Nord-Est

Ap1. Utilizarea unui site 
comun pentru 
promovarea rezultatelor 
CDI regionale 

Ap2. Mediatizarea în 
randul IMM a  rezultatelor 
CDI

Ap3. Stimularea, prin acţiuni 
suport şi schimb de experienţă 
a managementului performant 
în Centrele de Informare 
Tehnologică, parcuri industriale 
şi incubatoare de afaceri 

AP4. Dezvoltarea capacităţii de 
management strategic la nivelul 
întreprinderilor 

AP5. Încurajarea de noi 
structuri asociative

Ap6. Facilitarea de întâlniri între 
mediul academic şi sectorul 
IMM, pe domenii de activitate, 
inclusiv sursa de finanţare 

Liliana Baicu, Expert, Biroul Regional de Informare



Protecţie împotriva apelor

Titlul proiectului: Amenajarea râului Trotuş şi afluenţi (judeţul 
Harghita) şi a râului Tazlău şi afluenţi (judeţul Bacău)

Beneficiar: Administraţia Naţională “Apele Române” Direcţia 
Apelor Siret

În contextul în care, în ultimii ani în România, apele dezlănţuite, 
în urma precipitaţiilor abundente, au cauzat dezastre, 
amenajarea albiilor râurilor, care prin structură lor favorizează 
producerea de inundaţii, consolidarea amenajărilor şi îndiguirile 
sunt o necesitate imperioasă.
Într-un astfel de context se aflau şi râurile Trotuş şi Tazlău, cu 
afluenţi lor, în momentul în care în cadrul programului Phare, 
componenta Măsuri împotriva dezastrelor provocate de 
inundaţii, a fost posibilă finanţarea proiectului „Amenajarea 
râului Trotuş şi afluenţi (judeţul Harghita) şi a râului Tazlău şi 
afluenţi (judeţul Bacău)”. 

Proiectul, realizat de Direcţia Apelor Siret, în parteneriat cu 
Consiliul Local Lunca de Sus, Consiliul Local Lunca de Jos, 
judeţul Harghita şi Consiliul Local Balcani, judeţul Bacău a avut 
ca obiectiv general reducerea impactului negativ provocat de 
inundaţiile din anul 2005 şi luarea de măsuri de prevenire a unor 
posibile inundaţii viitoare, prin amenajarea râurilor Trotuş şi 
Tazlău şi a afluenţilor lor. Obiectivele specifice au fost: 
1. Crearea infrastructurii în domeniul gospodăririi apelor prin 
realizarea de lucrări hidrotehnice speciale pentru fiecare dintre 
cele 2 obiective ce urmează a fi amenajate, astfel:
- amenajarea râului Trotuş şi afluenţi: sector Pârâul Valea 
Gârbea, sector Pârâul Valea Rece şi
sector Pârâul Iavardi (judeţul Harghita)
- amenajarea râului Tazlău şi afluenţi  comuna Balcani (judeţul 
Bacău)
2. Protejarea comunităţilor locale din comunele Lunca de Sus şi 
Lunca de Jos - judeţul Harghita şi din comuna Balcani, sat 
Frumoasa - judeţul Bacău în eventualitatea unor posibile 
inundaţii viitoare, prin lucrările hidrotehnice specifice realizate.

Proiectul a beneficiat de un grant de 100%, finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul Phare CES 2005 (75%) şi co-
finanţat de Guvernul României (25%). Valoarea totală a 
costurilor eligibile pentru acest proiect a fost de 4.050.000 Euro, 
din care 2.050.000 Euro au fost alocate pentru râul Tazlău şi 
afluenţi (jud. Bacău) şi 2.000.000 Euro pentru râul Trotuş şi 
afluenţi (jud. Harghita). Însă, la sfârşitul perioadei de 
implementare de 29 luni (31.05.2007  30.11.2009) s-au 
înregistrat economii, valoarea plătită fiind de 3.138.438,60 
Euro.

Rezultatele concrete ale proiectului răspund obiectivelor 
specifice prin realizarea urmatoarelor capacităţi:
Obiectivul 1. Amenajarea râului Trotuş şi afluenţii - judeţul 
Harghita 
PARÂU VALEA GARBEA - Reprofilare albie - 1414,1 m, Ziduri  
2512 m, Defrişări - 2400 mp, Drum tehnologic - 400m, Praguri 
de fund  5 buc.
PARÂU IAVARDI - Recalibrare albie - 419 m, Ziduri de sprijin - 
365 m, Praguri de fund - 8 buc, Defrişări - 700 mp, Aparare de 
mal cu gabioane  70 m
PARÂU VALEA RECE - Praguri de fund - 6 buc, Defrişări -1000 
mp, Protecţie de mal (gabioane) - 923 m
Obiectivul 2. Amenajarea râului Tazlău şi afluenţi - judeţul 
Bacău 
ZONA I (LOCALITATE FRUMOASA) - Dig apărare mal drept - 
531 m, Apărare mal drept  531 m, Recalibrare albie  584 m
ZONA II (LOCALITATEA FRUMOASA)
AMONTE POD RUTIER - Recalibrare albie - 800m, Dig apărare 
mal drept  721 m, Dig apărare mal stâng  750 m, Apărare mal 
drept - 721 m, Apărare mal stâng - 750m, Subtraversări cu 
clapet  2 buc. 
AVAL POD RUTIER - Recalibrare albie  400 m, Apărare mal 
drept  550 m, Subtraversari cu clapet - 2 buc.
ZONA III (LOCALITATEA BALCANI) - Recalibrare albie  552 
m, Dig apărare mal stâng - 615 m, Subtraversări cu clapet 2 buc.

Iulie 2010

Beneficiarii pe termen lung ai acestui proiect sunt Administraţia 
Naţională „Apele Române” - Direcţia Apelor „Siret”, Consiliile 
locale şi comunităţile comunelor Lunca de Sus, Lunca de Jos, 
Balcani şi un număr de 188 gospodării din zonele afectate ale 
Obiectivului 1 şi 350 gospodării din zonele afectate ale 
Obiectivului 2.

Acest proiect şi-a dovedit utilitatea şi a trecut “proba de foc” 
anul acesta când, în urma ploilor abundente lucrările realizate 
au protejat comunităţile de din zonă de inundaţiile 
distrugătoare.

Date de contact:
Direcţia Apelor Siret, Str. Cuza Voda, nr.1, cod 600274, Bacau, 
jud. Bacau; Tel. 0234.541.646, Fax 0234.510.050, 

Laura Constantin, Expert, Biroul Regional de Informare

Titlul Proiectului: Sprijin acordat Organismului Intermediar din cadrul 
ADR Nord-Est în 2010 pentru implementarea cu succes a Planului de Comunicare aferent 

Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Cristian Zamă
Georgeta Smădu

Adrian Medeleanu
Cristina Ferman


