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ANALIZA SWOT
În Profilul Regional s-a prezentat o descriere a situaţiei existente în regiune sub
aspect geografic general, populaţie şi rata de activitate, structură economică, forţă de
muncă, infrastructură, dezvoltare rurală şi mediul înconjurător.
Analiza SWOT îşi propune ca, evidenţiind punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi riscurile care decurg din această prezentare, să stabilească Strategia
pentru Dezvoltare a Regiunii Nord-Est.
Pentru identificarea obiectivelor strategice şi a direcţiilor prioritare ale strategiei,
analiza se va desfăşura pe următoarele capitole:
1. Puncte tari, puncte slabe, faţă de următoarele subiecte:
- Resurse umane.
- Structura economică, cu referire la industrie, agricultură şi turismul;
- Infrastructura;
- Mediul înconjurător.
2. Oportunităţi şi riscuri.

PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
0
1
1.Resurse umane
• Spor natural ridicat (singura regiune cu
• Gradul ridicat de sărăcie;
spor natural pozitiv din ţară);
• Rata mortalităţii infantile crescută;
• Ponderea ridicată a populaţiei tinere;
• Rata crescută a migraţiei spre
• Gradul ridicat de concentrare a
exteriorul regiunii;
populaţiei în marile oraşe;
• Conservatorismul populaţiei (lipsa de
• Omogenitatea etnică a populaţiei;
deschidere spre schimbare şi
modernizare);
• Repartizarea echilibrată a populaţiei
după sex;
• Rata criminalităţii superioară mediei pe
ţară;
• Sistem de învăţământ performant în
mediul urban;
• Îmbătrânirea populaţiei din mediul rural;
• Existenţa instituţiilor publice şi private de • Spirit antreprenorial redus;
învăţământ superior;
• Număr redus de salariaţi din domeniul
• Forţa de muncă tânără;
cercetării-dezvoltării (cu excepţia
judeţului Iaşi);
• Infrastructura de formare profesională
dezvoltată;
• Lipsa cunoştinţelor specifice dezvoltării
unei afaceri şi creerii de noi locuri de
• Forţa de muncă calificată;
muncă;
• Existenţa unui capital instituţional care
• Lipsa unui sistem de dezvoltare a
cuprinde instituţiile de coordonare şi
cunoştinţelor şi aptitudinilor
monitorizare a proiectelor, şcoli de
corespunzătoare pentru protejarea şi
administraţie publică, organizaţii
conservarea mediului;
neguvernamentale, etc;
• Lipsa unui sistem de formare a
• Existenţa unui nucleu de cercetaredeprinderilor practice ale elevilor;
dezvoltare în municipiul Iaşi.
• Lipsa unui sistem de instruire specifică
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a comunităţilor rurale;
2.Structura economică
2.1 Industrie
• Dezvoltarea activităţilor legate de
exploatarea şi prelucrarea lemnului;
• Existenţa unui excedent de capacităţi de
prelucrare a masei lemnoase;
• Existenţa unor centre de excelenţă
reprezentate de firmele cu capital mixt
sau integral străin ;
• Existenţa în industrie a unei
infrastructuri fizice disponibile, cu utilităţile
aferente;
• Dezvoltarea bună a infrastructurii în
sistemul bancar şi de asigurări;
• Infrastructură dezvoltată în domeniul
comerţului şi alimentaţiei publice;
• Existenţa unui mare număr de specialişti
în domeniul: industria medicamentelor,
aeronautică, chimie şi petrochimie,
construcţii de maşini, medicină;

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
2.2 Agricultura
• Ponderea ridicată a proprietăţii private
asupra terenului arabil şi efectivului de
animale;
• Suprafaţa mare de teren arabil (care se
pretează unei game largi de culturi
agricole);
• Numărul ridicat al specialiştilor cu
pregătire superioară în domeniul agricol;
• Dezvoltarea activităţii zootehnice la
proprietarii particulari;
• Existenţa unor grupări de ferme în
domeniul agroturismului;
• Ponderea mare a populaţiei ocupate în
agricultură;
• Existenţa unei infrastructuri pentru
irigaţii şi desecări;

•

•

•
•

•
•
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Concentrarea investiţiilor principale,
mai ales în capitalele de judeţ şi în
câteva oraşe (Oneşti, Roman, Bârlad,
Dorohoi, Paşcani, Vatra Dornei);
Fragilitatea structurii industriale pentru
economia de piaţă, datorită folosirii unor
tehnologii invechite, productivităţii şi
eficienţei economice scăzute;
Slaba infrastructura de sprijin a
afacerilor;
Slaba implementare a sistemului de
asigurare a calităţii producţiei şi
produselor;
Ponderea redusă a IMM-urilor în
sectorul productiv şi de servicii (cu
excepţia comerţului şi alimentaţiei
publice);
Lipsa unui sistem de implementare a
cunoştinţelor de marketing,
management, asigurare a calităţii către
întreprinzătorii şi managerii din regiune;
Gradul redus de industrializare a masei
lemnoase;
Insuficienta promovare a potenţialului
investiţional al regiunii;
Inexistenţa cooperării între institutele
de învăţământ superior şi potenţialii
investitori;
Calitatea slabă a serviciilor către
populaţie;
Caracterul preponderent agricol al
regiunii cu câteva zone de concentrare
industrială;
Existenţa proceselor de despădurire
(pe văile Trotuş, Tazlău, Bistriţa, Prut) şi
a proceselor de eroziune şi a
alunecărilor de teren în zona estică a
regiunii;
Dimensiunile reduse ale exploataţiilor
agricole;
Lipsa unor sisteme de colectare,
prelucrare şi valorificare superioară a
produselor specifice;
Slaba dotare tehnică a tuturor
sectoarelor din agricultură;
Insuficienta valorificare a potenţialului

Existenţa unor întreprinderi de renume
pentru valorificarea produselor agricole
(Pambac, Agribac, Agricola Internaţional
Bacău, Montana Piatra Neamţ, Dorna
Vatra Dornei);
• Existenţa unor centre de excelenţă în
regiune în domeniul pomicol (judeţele Iaşi
şi Suceava) şi viticol (judeţele Iaşi, Vaslui
şi Bacău).
•

•

•
•
•

2.3 Turismul
• Ponderea ridicată a proprietăţii private în
domeniul turismului;
• Existenţa unor centre de cură şi
tratament balnear;
• Existenţa unor centre culturale de
importanţă naţională;
• Existenţa condiţiilor dezvoltării turismului
religios, cultural-istoric, de agrement,
pescuit şi vânătoare, sporturi de
munte(drumeţii, alpinism, zborul cu
parapanta, ski, patinaj, săniuş, etc);
• Existenţa unor manifestări de tradiţie
pentru folclorul regiunii.
3. Infrastructura
• Existenţa unor drumuri europene care
străbat regiunea pe direcţia Sud-Nord;
• Existenţa în regiune a trei aeroporturi;
• Procentul ridicat al căilor ferate
electrificate;
• Infrastructura dezvoltată în domeniul
telecomunicaţiilor;
• Ritmul crescut de construcţie a
locuinţelor în mediul rural;
• Existenţa unor unităţi de asistenţă
medicală de renume la Iaşi şi Bacău;
• Existenţa unui sistem de transport urban
a călătorilor.

hidrologic al regiunii;
Inexistenţa unui sprijin acordat IMMurilor pentru dezvoltarea serviciilor în
zona rurală;
Insuficienta dezvoltare a
agroturismului;
Insuficienta promovare a zonei rurale şi
a produselor specifice.
Insuficienta folosire a instalaţiilor de
irigaţii;

• Indicele redus de ocupare a
capacităţilor turistice;
• Calitatea slabă a serviciilor specifice
turismului oferite în regiune;
• Insuficienta dezvoltare a potenţialului
turistic existent;
• Insuficienta promovare a potenţialului
turistic al regiunii ;
• Inexistenţa unor manifestări care să
pună în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile
specifice regiunii;

•

•
•
•
•

•
•
•
•

4. Mediul înconjurător
• Cadrul natural curat în zona montană a

•
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Slaba dezvoltare a infrastructurii rutiere
de legătură între zonele Est-Vest ale
regiunii;
Procentul scăzut de drumuri
modernizate;
Densitatea scăzută a liniilor de cale
ferată pe 1000 kmp;
Distribuţia inegală a căilor ferate
electrificate;
Numărul redus al localităţilor în care
există sisteme de distribuţie a gazelor
naturale şi a energiei termice;
Reţeaua telefonică slab dezvoltată în
mediu rural
Suprafaţa locuibilă redusă pe locuitor;
Slaba dezvoltare a infrastructurii
destinate activităţilor recreative;
Infrastructura insuficienta si
depasita(moral si fizic) in domeniul
alimentarilor, sistemelor de distributie,
canalizare si epurare a apelor si al
gestionarii deseurilor.
Insuficienta informare şi educare a

•
•
•

•

regiunii (cu excepţia Munţilor Călimani);
Existenţa resurselor de apă potabilă;
Utilizarea la scară redusă a pesticidelor
şi îngrăşămintelor agricole;
Existenţa unor programe internaţionale
în curs de derulare în domeniul protecţiei
mediului înconjurător;
Interesul manifestat de managerii
societăţilor comerciale pentru protecţia
mediului înconjurător.

•

•

•

•

populaţiei în domeniul protejării şi
conservării mediului;
Prezervarea necorespunzătoare a
cadrului natural în zonele de deal şi de
câmpie;
Slaba reprezentare a infrastructurii
fizice specifice din domeniul protecţiei
mediului;
Activitate slabă la nivelul industriei de
reciclare şi valorificare a materialelor
refolosibile;
Existenţa unor servicii urbane
neecologice.

OPORTUNITĂŢI, RISCURI
OPORTUNITĂŢI
0
●Interesul manifestat si sprijinul acordat
de tarile Uniunii Europene pentru
Romania
●Aparitia cadrului legislativ in domeniul
dezvoltarii regionale
●Existenta legislatiei referitoare la zonele
defavorizate
●Existenta
legislatiei
referitoare
la
cooperarea transfrontaliera
● Implicarea administratiilor locale in
dezvoltarea regionala
●Existenta legislatiei si a strategiei
nationale
pentru privatizarea si
restructurarea firmelor cu capital de stat
●Existenta
centrelor
universitare
cu
potential ridicat cu experienta in cercetare
– dezvoltare
●Existenta cadrului legislativ favorabil
angajarii somerilor si absolventilor de
invatamant mediu si superior
●Existenta legislatiei privind amenajarea
teritoriului national
●Existenta punctelor de trecere frontiera
(cai rutiere si cai ferate) cu Republica
Moldova si Ucraina
●Existenta
numeroaselor
relatii
de
colaborare
si
derulari
de
programe/proiecte intre administratiile
locale din regiune si administratii locale
din strainatate
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RISCURI
1
●Existenta numai în stadiu de proiect a
strategiei nationale pentru dezvoltarea
economica si sociala privind stabilirea
prioritaţilor de dezvoltare durabila
●Concurenta importului de produse agroalimentare in lipsa unei legislatii vamale
care sa protejeze productia interna
●Legislatie specifica financiar-contabila
necorespunzatoare
●Recesiunea economica la nivel national
●Insuficienta fondurilor destinate protectiei
mediului
●Transparenta redusa a institutiilor publice
locale si a celor descentralizate in
teritoriu
●Nivelul ridicat al birocratiei
●Lipsa unui parteneriat real public- privat
●Insuficienta
comunicare
intre
administratia locala si administratia
centrala
●Neclarificarea regimului proprietatii
●Cadrul legislativ instabil
●Lipsa de functionalitate a legislatiei
privind investitiile straine
●Existenta blocajului financiar
●Ritmul necorespunzator al procesului de
privatizare si restructurare
●Lipsa de functionalitate a legislatiei
pentru incurajarea IMM-urilor
●Insuficienta capitalurilor

●Existenta unor programe si a unor
colaborari in domeniul protectiei mediului
cu ministerele de profil din Olanda si
Danemarca
●Existenta cadrului legislativ orientat spre
dezvoltarea
durabila,
protectia
si
conservarea mediului
●Existenta studiului de fezabilitate si a
vizelor
Ministerului
Apararii
si
Transportului
pentru
transformarea
aeroporturilor de la Bacau şi Iaşi in
aeroporturi internationale, capabile sa
satisfaca cerintele din intreaga zona
●Tendinta
si
interesul
crescut
al
investitorilor straini pentru investitii de
capital in regiune
●Încheierea conflictului din Balcani
●Semnarea acordului de imprumut cu
Banca Mondiala si perspectiva semnarii
acordului de imprumut cu Fondul Monetar
International
●Numărul
impresionant
de
relaţii
internaţionale stabilite între diverse
instituţii, unităţi administrativ-teritoriale,
persoane fizice, etc.
●Existenţa legislaţiei pentru înfiinţarea
zonelor libere;
●Existenţa Camerei de Comerţ şi Industrie
a Ucrainei la Suceava şi a Judeţului
Suceava la Cernăuţi.

●Rata ridicata a dobanzii la credite
●Existenta economiei subterane si lipsa
mijloacelor eficiente de eradicare
●Nivelul ridicat al fiscalitatii
●Circulatia redusa a informatiei economice
●Existenţa unor zone predispuse la
dezastre naturale(alunecări de teren,
inundaţii)
●Lipsa unui cadru legal pentru protejarea
producţiei agricole interne;
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE
REGIUNEA NORD-EST

Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei Regiunii este:
Creşterea standardului de viaţă al comunităţii şi dezvoltarea durabilă a
Regiunii Nord-Est.
Prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare , sub aspectul mărimii, Regiunea
Nord-Est se situează pe ultimul loc în România în raport cu indicele de dezvoltare umană
şi produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, datorită unei structuri neadaptate
economiei de piaţă, cu productivitate şi eficienţă economică scăzute.
Potenţialul regiunii în domeniul resurselor umane, al turismului, al unor
activitati specifice şi faptul că zona este încă o regiune curată, creează premisele pentru
un proces de dezvoltare durabilă şi, implicit, pentru creşterea standardului de viaţă al
comunităţii.
Pe baza Profilului Regional şi a Analizei SWOT au fost identificate
următoarele obiective strategice pentru atingerea obiectivului global:

A.
B.
C.

Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei de piata
Promovarea regiunii

Pentru realizarea acestor obiective strategice, se are in vedere abordarea urmatoarelor
directii strategice:
A.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
A.2. Dezvoltarea IMM-urilor
A.3. Sustinerea si modernizarea agriculturii
B.1. Reconversia resurselor umane
B.2. Imbunatatirea managementului local si regional
C.1. Promovarea oportunitatilor regiunii
C.2. Dezvoltarea infrastructurii fizice
C.3. Dezvoltarea turismului si agroturismului
C.4. Reabilitarea, protejarea si conservarea mediului

A.

Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor

Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă
obiectivul esenţial pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale a Regiunii Nord-Est.
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Acesta vizează crearea infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului
de afaceri, precum şi sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a spiritului
antreprenorial, dezvoltarea rurală şi a agriculturii.
De o importanţă strategică este prezervarea şi dezvoltarea selectivă a
potenţialului industrial existent pentru promovarea amplasării în regiune a ramurilor
industriale noi, inovative, precum şi a ramurilor cu productivitate ridicată.
Totodata, este necesara construirea unor infrastructuri de afaceri eficiente si
flexibile, capabile sa catalizeze si sa sustina dezvoltarea unor activitati profitabile atat
pentru antreprenori cat si pentru comunitate. Ele ar urma sa constituie adevarate
„pepiniere” de afaceri de succes, care sa beneficieze de diferite facilitati(financiare, juridice
etc.) precum si de un sprijin pentru accesul la tehnologii noi, performante, nepoluante.
Pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a regiunii se impune cooperarea
întreprinderilor în scopul integrării pe verticală şi pe orizontală, dezvoltarea activităţilor de
marketing şi consultanţă în vederea formării şi dezvoltării unor abilităţi manageriale,
antreprenoriale şi de piaţă, precum şi susţinerea sectorului de cercetare-dezvoltare şi
transfer tehnologic, promovarea tehnologiilor curate şi a celor bazate pe reciclarea
materialelor.
Este necesară dezvoltarea economiei alimentare într-o manieră integrată,
pentru fabricarea produselor specifice prin înfiinţarea unor întreprinderi regionale de
prelucrare a materiilor prime agricole şi extinderea celor existente.
Strategia vizează o valorificare a capitalului turistic al regiunii prin investiţii
productive în turism şi stimularea sectorului de prestări servicii în turism şi zona rurală.
Agricultura şi dezvoltarea rurală vor fi stimulate prin înfiinţarea de ferme
ecologice eficiente, crearea unor reţele de valorificare şi colectare a produselor specifice,
dezvoltarea serviciilor şi valorificarea luciului de apă.

B.

Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei de piata

Plecând de la realitatea că Regiunea Nord-Est este o zonă cu resurse
naturale diverse dar limitate, considerăm capitalul uman drept principala bogăţie a
regiunii.
Pentru a răspunde provocărilor sfârşitului de secol XX, investiţia în resursele
umane disponibile în zonă constituie unul din obiectivele prioritare ale strategiei de
dezvoltare.
Satisfacerea la cel mai ridicat standard a necesarului de forţă de muncă
pentru economie, promovarea investiţiilor locale şi revigorarea rolului economic al IMMurilor se va realiza si prin dezvoltarea coordonată a unui sistem de educare, instruire şi
reinstruire.
De o majora importanta consideram ca este cunoasterea, analizarea si
identificarea potentialului uman disponibil si a valentelor acestuia, precum si a celor mai
potrivite cai si mijloace de recoversie profesionala spre domenii cu sanse reale de
dezvoltare in regiune. Astfel se va putea asigura o rata cat mai inalta a absorbtiei de
resurse umane, prin corelarea cererii si ofertei pe piata reala a muncii. In acest context,
vizam o colaborare eficienta cu toate organismele implicate.
Problema şomajului va fi abordata si din perspectiva planurilor de
restructurare a intreprinderilor din regiune , în scopul pregatirii unor alternative viabile de
preluare a fortei de munca disponibilizate si a îmbunătăţirii egalităţii şanselor de angajare
a diferitelor categorii sociale implicate.
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C.

Promovarea regiunii

Esenţa obiectivului este depăşirea condiţiei de izolare a regiunii ca şi
dispariţia ideii de regiune improprie pentru mediul afacerilor, prin punerea în valoare a
condiţiilor naturale, umane şi sociale.
Acest obiectiv strategic îşi propune să valorifice în mod eficient atu-urile şi
specificul regiunii, prin crearea, promovarea şi susţinerea unei imagini reprezentative, care
să atragă şi să convingă atât potenţialii investitori cât şi pe turişti.
O preconditie pentru „deschiderea” unei zone o constituie legaturile fizice
sau de comunicatie din interiorul ei si de acces in ambele sensuri. Dezvoltarea,
modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere si extinderea si modernizarea
infrastructurii de comunicatii(in special in mediul rural) sunt directii strategice pe care ne
propunem sa le sustinem in cadrul unor programe viitoare.
Regiunea se confrunta si cu o acuta nevoie de dezvoltare a infrastructurii de
baza: apa, canalizare, energie, depozitare a deseurilor urbane si industriale, cea existenta
fiind insuficienta si uzata moral si fizic.
Căile de relevare a potenţialului de atractivitate a regiunii vizează animarea
vieţii economice, promovarea turismului şi a comerţului, a zonei rurale şi a produselor
specifice, îmbunătăţirea accesibilităţii în zonele montane, sensibilizarea, formarea şi
educarea populaţiei în spiritul cunoaşterii, respectării şi susţinerii valorilor naturale,
istorice, culturale şi de ambient.
Spaţiu cu bogate tradiţii în multiple domenii, regiunea este cadrul propice
pentru revigorarea meseriilor specifice, promovarea obiceiurilor tradiţionale, a cadrului
natural, a identităţii culturale şi spirituale, cu beneficii economice pentru comunitate şi care
dau culoare locală pentru atragerea turiştilor.
Pentru realizarea acestor obiective si directii strategice, am stabilit
urmatoarele prioritati:
1.
2.
3.
4.
5.

Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
Dezvoltarea turismului
Dezvoltarea rurala
Resurse umane
Mediu

Prioritatea 1. Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
În conformitate cu actuala scară de valori, creşterea economică este cel mai
important indicator pentru relevarea gradului de dezvoltare a unei regiuni. Din acest motiv,
crearea unei economii competitive este factorul cheie în modernizarea regiunii.
Analiza dinamicii economice a regiunii în perioada 1990-1999 evidentiaza că
tendinţa generală este de diminuare în ambele domenii principale – industrie şi agricultură.
Trecerea la economia de piaţă a avut un start lent, determinat atât de situaţia
moştenită cât şi de concepţia şi viteza redusă de realizare a reformei economice.
În toată această perioadă, au existat în continuare marile întreprinderi
industriale, la care obiectivul principal al manageriatului a fost menţinerea cu orice preţ în
funcţionare, cu obţinerea de profit “O” sau cu pierderi cât mai mici.
Economia de piaţă a amendat acest concept, multe din aceste societăţi
ajungând în stare de faliment şi generând un număr mare de şomeri şi volum de arierate.

11

Regiunea se confruntă cu o pondere redusă a IMM –urilor în sectorul
productiv şi de servicii (cu excepţia comerţului şi a alimentaţiei publice) şi cu o calitate
slabă a serviciilor către populaţie. De aceeea, se impune constituirea unor infrastructuri
specifice de sustinere si consultanta pentru afaceri, care sa creeze si sa mentina un mediu
propice si sa orienteze activitatile spre domeniile necesare.
Dezvoltarea activităţilor legate de exploatarea şi prelucrarea lemnului este
contrabalansată de folosirea insuficientă a capacităţilor de prelucrare a acestuia.
O caracteristică a regiunii o reprezintă concentrarea investiţiilor principale
mai ales în capitalele de judeţ (Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ, Suceava, Vaslui, Botoşani) şi în
câteva oraşe (Oneşti, Roman, etc).
Activitatea de cercetare-dezvoltare este puternic polarizată, având nucleul în
municipiul Iaşi, în timp ce restul regiunii este slab reprezentat. Pentru a asigura o extindere
si o reprezentare echilibrata la nivelul regiunii si pentru a inlesni transferul de tehnologie
catre beneficiari(agentii economici), permitand aplicarea inovarii in productie si servicii,
strategia regionala include masuri care sa sustina logistic si financiar o astfel de abordare.
Infrastructura regiunii este mai bine reprezentată în domeniul
telecomunicaţiilor, traficului aerian (aeroporturi civile şi militare la Iaşi, Bacău şi Suceava),
comerţului şi alimentaţiei publice, bancare şi de asigurări, al infrastructurii industriale fizice
disponibile, dar suferă ca urmare a procentului scăzut de drumuri modernizate, a densităţii
scăzute a liniilor de cale ferată şi a distribuţiei inegale a căilor ferate electrificate, a slabei
dezvoltări a infrastructurii rutiere de legătură între zonele Est-Vest ale regiunii si de
conectare la principalele cai rutiere. Deasemenea, ne confruntam cu o nevoie reala de
reabilitare, dezvoltare si modernizare a sistemului de alimentare şi distribuţie a apei
potabile şi reţelelor de canalizare, a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi energiei
termice.
Deşi regiunea dispune de un număr ridicat de specialişti cu pregătire
superioară în domeniul agricol, de o suprafaţă mare a terenurilor agricole, de iniţiativă şi
rezultate în domeniul zootehnic în sectorul particular, totuşi rezultatele economice nu sunt
semnificative ca urmare a dimensiunilor reduse a exploatărilor agricole, slabei dotări
tehnice a tuturor sectoarelor din agricultură, carenţelor în domeniul finanţării producţiei şi
lipsei unor sisteme de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor
specifice.
Există premise care pot constitui baza unei relansări economice şi anume:
• existenţa unei infrastructuri industriale în aproape toate subramurile (construcţii de
maşini, chimie, petrochimie, alimentară, textile, medicamente, prelucrarea lemnului,
etc);
• existenţa unui personal bine calificat în aceste subramuri industriale;
• existenţa unor societăţi comerciale în industrie, care, beneficiind de programe coerente
şi infuzie de capital, sunt înscrise pe panta ascendentă, putând constitui modele de
relansare economică;
• dinamică bună a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Încurajarea dezvoltării şi consolidării afacerilor reprezintă condiţia esenţială
pentru depăşirea stadiului de subdezvoltare a Regiunii Nord-Est.
Ponderea cea mai mare o va avea sprijinirea înfiinţării şi creşterii IMM-urilor
în special a acelora care pot valorifica capitalul natural şi uman şi protecţia mediului
(agricultura, industrii agro-alimentare, prelucrare a lemnului, textila si de confectii, turism,
informatică, prestări servicii), cu mare forţă de antrenare.
Se urmăreşte crearea condiţiilor pentru relansarea procesului investiţional şi
orientarea acestuia spre crearea, asimilarea şi aplicarea unor tehnologii noi, performante,
cu consum redus de energie.
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În acest sens sunt necesare următoarele orientări:
• implementarea unor strategii corecte de dezvoltare a agriculturii şi silviculturii;
• privatizarea şi restructurarea societăţilor mari cu capital majoritar de stat şi
transformarea acestora în IMM-uri mai adaptabile la cerinţele pieţii, dar care să
beneficieze de infrastructura industrială existenta deja precum si de infrastructura de
sustinere pe care ne propunem sa o dezvoltam ;
• încurajarea creării de noi IMM-uri în domeniul producţiei şi serviciilor directe către
populaţie.
Aceste direcţii se vor concretiza prin realizarea următoarelor măsuri:
1.1 Infrastructura si servicii pentru afaceri
1.2 Transfer de tehnologie
1.3 Utilizarea infrastructurii intreprinderilor de stat pentru crearea de parcuri
industriale
1.4 Asistenta si sprijin pentru IMM-uri
1.5 Actiuni pentru promovarea oportunitatilor regionale
1.6 Dezvoltarea infrastructurii fizice
Rezultatele aşteptate constau în:
-creşterea performanţelor financiare;
-orientarea spre noi oportunităţi în afaceri;
-implementarea de tehnologii noi, performante, în industrie;
-orientarea spre utilizarea de noi soiuri vegetale şi rase de animale de productivitate
mare şi adaptabile la condiţiile climatice ale regiunii;
-promovarea pregătirii în domeniul inovaţiilor, a noilor tehnologii informaţionale,
management, marketing şi afaceri;
-promovarea cooperării interregionale, intraregionale şi internaţionale în domeniul
transferului tehnologic;
-creşterea numărului de IMM-uri;
-creşterea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea activităţilor economice şi creşterea
nivelului de trai al populaţiei, prin accesul la informaţie şi exploatarea acesteia;
-orientarea activităţilor spre valorificarea superioară a produselor agricole, lemnului,
resurselor solului, etc.;
-promovarea la scară largă a societăţilor şi produselor regionale reprezentative;

Prioritatea 2. Dezvoltarea turismului
Prioritatea vizează exploatarea potenţialului turistic al regiunii prin punerea în
valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calităţii serviciilor prestate,
dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaţii specifice cerinţelor clientului modern,
care să creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistică, numărul de clienţi
consumatori, îmbunătăţindu-se astfel imaginea regiunii şi creându-se o identitate benefică
atragerii de investitori. Infrastructura turistica si cu caracter recreativ va trebui dezvoltata si
pusa in valoare, de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatile locale.
Pe lângă asigurarea unei game largi de oportunităţi pentru forţa de muncă
direct ocupată în domeniul turismului, dezvoltarea acestuia va genera oportunităţi pentru
IMM-urile care vor asigura deservirea numărului crescut de vizitatori ai regiunii.
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Promovarea ariilor turistice ca şi îmbunătăţirea mediului natural şi construit
vor contribui la îmbunătăţirea imaginii regiunii pentru potenţialii investitori români şi străini.
Deşi regiunea prezintă un grad ridicat de atractivitate, o bună infrastructură
specifică, o pondere ridicată a proprietăţii private în domeniu, în condiţiile unui cadru
natural curat, numărul de turişti şi veniturile rezultate din activitatea turistică sunt relativ
modeste ca urmare a insuficientei promovări, lipsei unui personal cu calificare la nivelul
standardelor europene şi a slabei calităţi a serviciilor, precum si a unui spirit antreprenorial
redus al unora din cei care administreaza obiective turistice. Unitatile care au aparut si
s-au dezvoltat din initiativa privata, ofera un bun contraexemplu, reprezentand o
alternativa de succes, apreciata de clienti.
Regiunea prezintă multiple valenţe pentru practicarea unui turism variat şi
complex:
-turismul religios, susţinut de existenţa unui număr impresionant de biserici şi
mânăstiri declarate monumente istorice pe tot cuprinsul regiunii;
-turismul cultural-istoric, bazat pe reţeaua de muzee, case memoriale, conace şi
curţi domneşti, palate şi cetăţi dacice, care pun la dispoziţia vizitatorului un adevărat
tezaur cultural şi spiritual al comunităţii regiunii;
-turismul montan, favorizat de existenţa zonei montane, cu relieful său deosebit de
interesant, propice pentru practicarea drumeţiei, a sporturilor de iarnă, alpinismului,
speoturismului;
-turismul de sejur, pentru odihnă şi recreere(staţiunea Durău, Slănic Moldova,
Poiana Sărată);
-turismul de circulaţie, practicat în ambele forme, turism de tranzit şi itinerant;
-turismul balnear;
-turismul la sfărşit de săptămână, practicabil în zonele montane şi subcarpatice.
Astfel, ea se bucură de un cadru natural caracterizat printr-o diversitate a
formelor de relief, o bogăţie a florei şi a faunei, existenţa unor zone protejate(Parcul
Naţional Ceahlăul şi Parcul Naţional Bicaz-Chei- Hăşmaş), numeroase rezervaţii naturale
floristice(Grădina Botanică din Iaşi), faunistice, geologice, paleontologice, dendrologice,
monumente ale naturii care adăpostesc numeroase şi interesante specii pe cale de
dispariţie.
Specificul moldovenesc manifestat prin frumuseţea portului popular, bogăţia
spirituală a folclorului şi obiceiurilor populare, meseriile tradiţionale, precum olăritul(vestita
ceramică de Horezu), prelucrarea artizanală a lemnului, ingeniozitatea măştilor
populare(Terpeşti-judeţul Neamţ), binecunoscuta artă culinară moldovenească, renumele
şi calitatea vinurilor din podgoriile regiunii(Huşi, Panciu, Odobeşti), dau culoare locală şi
constituie o atracţie deosebită a zonei.
Având înclinaţii spirituale, populaţia regiunii a păstrat şi valorificat izvorul
credinţei ortodoxe(religie predominantă în regiune), numeroasele biserici, mânăstiri şi
schituri din zonă fiind de o rară frumuseţe şi constituind adevărate tezaure de credinţă,
tradiţie, cultură şi artă(M-rea Voroneţ, Suceviţa, Putna, Agapia, Neamţ, Humor, Arbore,
Dragomirna, Bistriţa, etc) unele dintre ele fiind incluse în circuitul UNESCO.
Amprenta istoriei este prezentă în tot cuprinsul regiunii prin existenţa unor
cetăţi, monumente, situri istorice(cetatea de scaun de la Suceava, cetatea Neamţului,
Muzeul Curtea Domnească-Piatra Neamţ, conacul de la Ruginoasa, etc) a unor tezaure de
o inestimabilă valoare(colecţia Cucuteni, colecţiile de la Palatul Culturii, Muzeul Unirii,
Mitropolia, Catedrala Sfinţii Trei Ierarhi–Iaşi), numeroase case memoriale şi muzee
istorice(casa memorială Ion Creangă, Ciprian Porumbescu, Calistrat Hogaş, Pogor,
Veronica Micle, Gheorghe Asachi, George Bacovia, Nicolae Iorga şi complexele muzeale
din reşedinţele de judeţ).
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Reţeaua institutelor muzeale este întregită de prezenţa unor muzee de alt
specific(al ştiinţelor naturii, etnografie şi folclor, etc).
În regiune există o veche tradiţie în folosirea băilor termale, apelor minerale
şi a produselor apicole şi cu specific naturist, existând infrastructura necesară pentru
activitatea curativă şi turistică(Borsec, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Complexul
Hotelier Rodna, Bălţăteşti, Oglinzi, Slănic Moldova, salinele Târgu Ocna şi Cacica).
Pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice se vor avea în vedere
următoarele domenii:
-turismul pentru pescuit sportiv şi turismul de vânătoare, favorizate de bogăţia
fondului cinegetic şi piscicol, ca şi de existenţa cabanelor de vânătoare;
-turismul pentru practicarea sporturilor nautice, favorizat de existenţa salbei de
lacuri naturale şi de acumulare în regiune;
-agroturismul, susţinut şi de existenţa unui cadru natural pitoresc, a spaţiului rural
cu valenţe etno-folclorice şi cu obiective cultural istorice valoroase.
Pentru dezvoltarea şi utilizarea eficientă a infrastructurii existente sunt
necesare următoarele măsuri:
2.1 Investiţii in activitati turistice;
2.2 Servicii pentru activitati turistice;
2.3 Sprijin pentru activitati de agro-turism si alte tipuri specifice de turism
2.4 Initiative de marketing;
2.5 Infrastructura de drumuri in zona montana.
Rezultatele scontate sunt :
-creşterea numărului de vizitatori ai Regiunii Nord-Est;
-creşterea volumului investiţiilor private în infrastructura turistică;
-creşterea indicelui de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune:
-creşterea calităţii serviciilor prestate de forţa de muncă din turism;
-lărgirea gamei de servicii oferite;
-ameliorarea disponibilităţii turiştilor de a cheltui şi de a reveni în zonă;
-îmbunătăţirea imaginii şi a atractivităţii zonelor balneare care pot contribui la
ridicarea nivelului de sănătate al clienţilor;
-crearea imaginii unei regiuni care oferă multiple perspective(turistice, comerciale)
şi care este favorabilă investiţiilor şi afacerilor;
-crearea unei prezenţe permanente în lumea mass-mediei, cu efecte benefice în
valorificarea continuă a ofertei;
-ameliorarea stării materiale a comunităţii respective;
-valorificarea turistică a unor obiective inaccesibile(schituri vechi, aşezări istorice,
peisaje spectaculoase).

Prioritatea 3. Dezvoltarea rurală
Datorită ponderii ridicate a zonelor rurale, se pune accentul pe promovarea
dezvoltării integrate şi durabile a acestora prin optimizarea sectoarelor existente,
încurajarea diversificării activităţilor economice şi sociale, sustinerea dezvoltarii si
modernizarii infrastructurii şi prin accesul la noile tehnologii.
Se urmăreşte, de asemenea, creşterea calităţii vieţii prin prezervarea
mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a accesului la serviciile de bază precum şi
menţinerea unor comunităţi rurale viabile prin prezervarea culturii şi tradiţiilor acestora.
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Ca urmare a introducerii legislaţiei de retrocedare a terenurilor agricole, în
ultimii ani se manifestă în regiune, ca şi la nivel naţional, un accentuat fenomen de
fărâmiţare a proprietăţii funciare, cu efecte negative evidente în sensul scăderii producţiei
fizice, orientată în general spre autoconsum şi a creşterii costurilor.
În condiţiile în care 82% din producţia agricolă provine din gospodăriile
particulare, se impune implementarea unei strategii în exploatarea agricolă, coordonată cu
programe de finanţare a producţiei şi investiţiei agricole, cu realizarea unor pieţe agricole
reale(cu producţii standard, omogene calitativ şi rentabile).
Dotarea cu utilaje de mecanizare de slabă performanţă şi tehnicitate, a pus
producătorii agricoli în imposibilitatea exploatării eficiente şi cu rezultate profitabile a
parcului tehnic existent, ei practicând o agricultură de subzistenţă.
O parte a excedentului mare de forţă de muncă activă din celelalte sectoare
economice poate fi absorbit în agricultură, contribuind astfel la revigorarea resurselor
umane, actualmente îmbătrânite, din acest sector. Pentru aceasta trebuie insa sa fie
create conditii care sa atraga forta de munca disponibila, conditii care privesc atat
identificarea, promovarea si sustinerea unor oportunitati si alternative de activitate, cat si
asigurarea unor conditii de viata si de munca apropiate sau chiar similare celor care exista
in mediul urban.
Mediul rural al regiunii este caracterizat în general de o dotare publică
redusă, în ceea ce priveşte sistemul de servicii oferite populaţiei, asistenţa sanitară,
dotarea cu utilităţi a gospodăriei(gaz metan, apă potabilă, telefonie) ceea ce crează
discrepanţe faţă de mediul urban.
Din aceste considerente, se impune abordarea următoarelor direcţii de
acţiune:
-stimularea activităţilor tradiţionale pentru păstrarea şi transmiterea meseriilor
tradiţionale;
-creşterea potenţialului productiv a fondului funciar agricol, prin facilitarea
posibilităţilor de asociere şi arendare a terenurilor agricole, utilizarea activităţilor de
îmbunătăţiri funciare, extinderea şi generalizarea în producţie a cercetării tehnice
de profil;
-încurajarea întreprinderilor care realizează produse tip “bio” de marcă;
-extinderea şi diversificare serviciilor în agricultură, prin încurajarea serviciilor
specifice economiei de piaţă;
-dezvoltarea si modernizarea infrastructurii;
-sprijinirea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a societăţilor comerciale în
crearea de pensiuni turistice şi agroturistice în localităţile care beneficiază de
factori naturali sau de monumente istorice şi de arhitectură de mare atractivitate.
Măsurile prin care se vor concretiza aceste direcţii vor fi:
3.1 Cresterea gradului de utilizare a iazurilor si lacurilor;
3.2 Dezvoltarea IMM-urilor in zona rurala
3.3 Dezvoltarea IMM-urilor de profil agro-industrial
3.4 Ferme ecologice
3.5 Marketing-ul produselor locale
3.6 Dezvoltarea infrastructurii rurale
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În urma implementării acestor acţiuni, se vor obţine rezultate concretizate în:
-eliminarea disparităţilor dintre mediul urban şi rural;
-stimularea activităţii rurale pentru asociativitate, spirit lucrativ, prin prezervarea
potenţialului natural şi a tehnologiilor agricole ecologice;
-extinderea suprafeţei agricole irigate;
-dezvoltarea fondului piscicol natural al regiunii;
-dezvoltarea agroturismului.

Prioritatea 4. Resurse umane
Valorificarea şi amplificarea calităţii capitalului uman reprezintă una din
condiţiile esenţiale pentru reuşita implementării strategiei de dezvoltare a Regiunii NordEst.
Dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii specifice are o influenţă
benefică directă asupra populaţiei existente în regiune, iar pe de altă parte, reprezintă o
precondiţie fundamentală pentru planificarea progresului în toate sectoarele sociale şi
economice şi, implicit, asupra dezvoltării durabile.
Modernizarea structurală a economiei, dezvoltarea performanţelor şi
capacităţii de competitivitate nu pot fi implementate fără o ridicare considerabilă a nivelului
de calificare a populaţiei (ca şi forţă de muncă) şi dezvoltarea atitudinii sale in favoarea
înclinaţiei antreprenoriale, a abilităţii de adaptare la economia de piaţă.
Din punct de vedere etnic, populaţia Regiunii Nord-Est prezintă un grad înalt
de omogenitate (98,4% români), marea majoritate fiind de religie ortodoxă, cu o
repartizare echilibrată pe sexe.
Regiunea dispune de o reţea de învăţământ complexă, care asigură
pregătirea profesională la toate nivelele de pregătire, gradul de alfabetizare fiind de 96,3%.
În ultimii ani, s-a dezvoltat învăţământul privat, relativ costisitor în raport cu
posibilităţile financiare ale populaţiei, care suportă cu dificultate chiar şi costurile pe care le
necesită învăţământul public, în condiţiile unui sprijin financiar insuficient din partea
statului.
Aceste aspecte au determinat, în ultimii ani, o reducere a participării la
procesul instituţionalizat de instruire a tinerilor, manifestată mai pregnant la nivelul
treptelor medii şi superioare.
Se impune cu necesitate formularea unei strategii de angajare/formare a
forţei de muncă cu experienţă sub opt ani, pentru a valorifica tinerii cu pregătire medie şi
superioară care astăzi nu se pot afirma pe plan local şi regional, reducând sau eliminând
astfel fenomenul de emigrare care există astăzi.
Ca urmare a procesului de restructurare şi privatizare, a declinului economic
şi aplicării OG 9/97 şi 22/97, în ultimii doi ani au fost disponibilizate peste 20.000 persoane
şi s-au creat cca. 2.500 locuri de muncă.
Pentru absorbirea celor disponibilizati, este necesar sa se identifice in mod
realist domeniile care au conditii si sanse de a se mentine/ dezvolta in regiune, iar
reconversia profesionala sa se realizeze cantitativ si calitativ in concordanta cu aceste
tendinte.
În îmbunătăţirea egalităţii şanselor celor de vârstă activă care se află într-o
poziţie dezavantajoasă pe piaţa muncii şi care sunt ameninţaţi de a fi respinşi permanent
în accesul la locurile de muncă datorită calificării, atitudinii, vârstei şi oportunităţilor, familiei
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şi copiilor, cât şi a celor care trăiesc în arii periferice, de un rol hotărâtor este nivelul de
sănătate, cunoştinţele profesionale, sociale, educaţionale.
Direcţiile pentru dezvoltarea resurselor umane se axează pe:
-formarea capitalului uman în spiritul economiei de piaţă;
-crearea de centre şi activităţi care să ridice capacitatea managerială a
conducătorilor şi investitorilor autohtoni;
-orientarea profesională a tineretului spre activităţi necesare în spaţiul rural,
inclusiv acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi asigurarea condiţiilor pentru
calificarea şi recalificarea populaţiei active în vederea desfăşurării unor noi
activităţi;
-încurajarea practicării meseriilor tradiţionale;
-formarea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de cadrul natural, valorilor
materiale şi spirituale, acumulării deprinderilor practice şi creatoare şi pentru
adoptarea unui stil de viaţă sănătos.
Aceste direcţii vor fi implementate prin următoarele măsuri:
4.1 Instruire pentru IMM-uri;
4.2 Instruire profesionala;
4.3 Înfiinţarea filialelor judeţene ale A.D.R. Nord-Est;
4.4 Instruire pentru reconversia forţei de muncă;
4.5 Instruire pentru imbunatatirea abilitatilor manageriale;
4.6 Instruire pentru turism;
4.7 Studii ale pieţii muncii;
4.8 Instruire in domeniul protectiei mediului;
4.9 Instruire pentru comunitatea rurala.
Rezultatele aşteptate sunt:
-formarea unor specialişti în management, marketing, resurse umane;
-îmbunătăţirea performanţelor în domeniul organizării IMM-urilor;
-educaţia spirituală, etică şi practică a elevilor;
-promovarea participării tinerilor la problemele practice ale vieţii comunităţii;
-sprijinirea elevilor în alegerea unei cariere în concordanţă cu vocaţia fiecăruia;
-îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a forţei de muncă;
-dezvoltarea spiritului antreprenorial;
-creşterea calităţii serviciilor turistice;
-identificarea aptitudinilor vocaţionale;
-schimbarea mentalităţii şi a modului de a acţiona faţă de mediul înconjurător;
-crearea unui spaţiu rural ecologic.

Prioritatea 5. Mediu
Scopul fundamental al dezvoltării regionale în raport cu problemele de mediu
este crearea unei armonii pe termen lung între acesta şi procesele socio-economice, în
contextul în care, factorii de decizie din domeniul economic trebuie să-şi asume
responsabilitatea pentru consecinţele asupra mediului şi consideraţiile legate de protecţia
mediului trebuie încadrate în reglementările economice.
Datorită riscului la care sunt supuse elementele de mediu şi resursele
naturale, chiar şi programele individuale trebuie elaborate în maniera dezvoltării durabile,
Este de o importanţă determinantă să fie asigurate permanent condiţii de
viaţă sănătoasă(apă şi aer curate, alimentaţie sănătoasă). În acest sens, cele mai
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importante sarcini ale regiunii privesc asigurarea apei potabile corespunzătoare, buna
gestionare şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, epurarea corespunzatoare a
apelor uzate menajere si industriale, reabilitarea zonelor afectate in urma unor dezastre
naturale(inundatii, despaduriri, alunecari de teren), activitati industriale(minerit, industrie
chimica, metalurgica etc.) si agricole(zootehnie), reducerea pulberilor sedimentabile.
Viitorul regiunii este legat şi de păstrarea fertilităţii solului, interesul
generaţiilor prezente şi viitoare trebuie să fie orientat spre adoptarea de tehnologii
ecologice, necesare obţinerii unei hrane sănătoase, iar utilizarea chimizării să fie riguros
controlată.
Regiunea Nord-Est nu se confruntă cu fenomene de poluare deosebit de
grave, fiind încă o regiune “curată”.
La nivel regional, principalele probleme de mediu privesc:
• proasta gestionare a deşeurilor industriale şi menajere(colectare neselectivă, gradul
redus de valorificare şi/sau tratare a deşeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul
amplasării şi amenajării haldelor, existenţa depozitelor de rumeguş pe malurile
cursurilor de apă, de-a lungul căilor rutiere);
• despăduriri, cu implicaţii în accentuarea alunecărilor de teren;
• fenomene de eroziune a solului, ce afectează în principal, partea de est a regiunii;
• apa potabilă(calitate, cantitate, distribuţie);
• poluarea locală sau zonală determinată de:
-activităţi industriale cu impact asupra aerului, apei, solului;
-exploatări miniere(cărbune, minereu radioactiv, sulf, cupru, mangan) cu impact
asupra aerului, apei, solului, vegetaţiei;
-trafic(insuficienţa sau inexistenţa unor căi rutiere ocolitoare)cu impact asupra
aerului şi nivelului de zgomot;
-aglomerări urbane, cu impact asupra aerului(centrale termice pe combustibil
lichid), apelor(staţii de epurare de capacitate insuficientă) şi solului(deşeuri);
-fermele zootehnice cu impact asupra apei şi solului;
-infrastructura fizică în domeniul protecţiei mediului.
Faptul că marii poluatori îşi reduc/restrâng activitatea, lăsând locul
întreprinderilor mici şi mijlocii, mai flexibile, cu posibilităţi mai mari de abordare durabilă a
dezvoltării lor, în conformitate cu prevederile legislative actuale, a creat premise pentru a
pune accentul şi pe calitatea mediului.
Referitor la impactul activităţii antropice asupra mediului, considerăm că
instruirea specifică ce se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat(grădiniţe, şcoli) nu
acoperă toată problematica de mediu şi cuprinde numai un segment al populaţiei.
În acest sens, se impune cu necesitate sensibilizarea şi o mai bună
informare şi educare a întregii populaţii în spiritul protejării şi conservării mediului în
prezent şi pentru generaţiile viitoare.
Strategia de dezvoltare regională în domeniul mediului urmăreşte favorizarea
unor modele de producţie şi consum în concordanţă cu principiul dezvoltării durabile,
reducerea poluării, informarea şi instruirea populaţiei în sensul cunoaşterii, respectării şi
menţinerii mediului.
Măsurile propuse pentru materializarea acestor deziderate sunt:
5.1 Tehnologii curate pentru mediu
5.2 Reciclarea deseurilor
5.3 Investitii in utilitatile publice
5.4 Reabilitarea zonelor afectate de calamitati naturale
5.5 Reconstructia ecologica a zonelor afectate de activitati antropice

19

-

Rezultatele aşteptate sunt:
creşterea interesului oamenilor de afaceri şi managerilor pentru promovarea şi
utilizarea tehnologiilor ecologice;
creşterea numărului de întreprinderi bazate pe tehnologii curate;
scăderea nivelului emisiilor de poluanţi în mediu, în condiţiile desfăşurării de
activităţi economice;
scăderea numărului de depozite necontrolate de materiale refolosibile;rumeguş,
metal, sticlă, hârtie, etc;
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a ambientului prin eliberarea suprafeţelor
acoperite cu deşeuri şi eliminarea disconfortului produs de acestea;
creşterea gradului de revalorificare a deşeurilor refolosibile rezultate în cadrul
regiunii;
creşterea confortului urban
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OBIECTIVE
STRATEGICE
0

I. DEZVOLTAREA
INTREPRINDERIL
OR SI
AFACERILOR
- dezvoltarea si
sprijinul
afacerilor
- dezvoltarea
industriei si IMM
- dezvoltarea rurala
si a agriculturii

1.Dezvoltarea IMMurilor si a
infrastructurii fizice
1

1.1 Infrastructura si
servicii pentru afaceri
1.2 Transfer de
tehnologie
1.3. Utilizarea
infrastructurii
intreprinderilor de
statpentru crearea de
parcuri industriale
1.4. Asistenta si sprijin
pentru IMM-uri
1.5. Actiuni de
promovare a
oportunitatilor
regionale

2.Dezvoltarea
turismului

PRIORITATI
3.Dezvoltarea rurala
4. Resurse umane

2

2.1. Investitii in
activitati turistice
2.2. Servicii pentru
activitati turistice

3

4

3.1. Cresterea gradului 4.1. Instruire pentru IMM
de utilizarea iazurilor
si lacurilor
3.2. Dezvoltarea
IMM-urilor in zona
rurala
3.3. Dezvoltarea
IMM-urilor de profil
agro-industrial
3.4. Ferme ecologice
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5. Mediu
5

5.1. Tehnologii
curate pentru mediu
5..2 Reciclarea
deseurilor

0

1

2

II. RESURSE
UMANE
- reconversia
resurselor umane
- imbunatatirea
managementului
local si regional

2.3. Sustinerea
agroturismului si a
altor tipuri
specifice de turism

III. PROMOVAREA 1.6. Dezvoltarea
infrastructurii fizice
SI
ATRACTIVITATEA
REGIUNII
- promovarea
regiunii
- infrastructura si
protectia mediului
- dezvoltarea
turismului si
agroturismului
TOTAL: 335,2 ME
156 ME
PONDERI: 100%
46,54%

2.4.Initiative de
marketing
2.5. Infrastructura
de drumuri in zona
montana

3

3.5. Marketing-ul
produselor locale
3.6. Dezvoltarea .0
infrastructurii rurale

31,5 ME
9,40%

73,4 ME
21,90%
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4

4.2. Instruire profesionala
a elevilor
4.3. Înfiinţarea filialelor
judeţene ale ADR N-E
4.4 Instruire pentru
reconversia fortei de
munca
4.5. Instruire pentru
imbunatatirea abilitatilor
manageriale
4.6. Instruire pentru turism
4.7 Studii ale pietei muncii
4.8. Instruire in domeniul
protectiei mediului
4.9. Instruire pentru
comunitatea rurala

14,2 ME
4,24%

5

5.3. Investitii in
utilitati publice
5.4. Reabilitarea
zonelor afectate de
calamitati naturale
5.5. Reconstructia
zonelor afectate de
activitati antropice

60,1 ME
17,93%

FIŞA MĂSURII Nr. 1.1
1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Servicii si infrastructura de afaceri
4.Descrierea măsurii:
- Crearea/dezvoltarea/modernizarea centrelor de cercetare in cadrul unor agenti
-

economici din domenii de referinta pentru regiune
Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii specifice de afaceri in domeniile
economice cu potential, specifice regiunii
Crearea de sisteme/retele de servicii de consultanta pentru IMM
Studiu pentru identificarea domeniilor reprezentative în scopul realizării unei animări
economice eficiente;
Infiintarea unui targ de „cerere”(„market demand”), in care oameni de afaceri straini si
autohtoni sa isi exprime cererea(nevoia) de produse si servicii
Promovarea şi sprijinirea financiară în activitatea de reclamă a produselor şi
societăţilor reprezentative din regiune;
Promovarea rezultatelor în scopul aplicării acestora la o scară mai largă, prin
organizarea unor simpozioane de specialitate şi prin mediatizare

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: agenti economici, unitati de invatamant superior, administratii
publice, comunitate

7.Forma asistenţei financiare: credite nerambursabile, credite pe termen lung cu
dobândă redusă.

8.Bugetul financiar: 20 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

cresterea performantelor financiare si de piata ale IMM-urilor;
implementarea de tehnologii noi, performante, în industrie;
utilizarea eficientă a resurselor economice;
orientarea spre utilizarea de noi soiuri vegetale şi rase de animale de productivitate
mare şi adaptabile la condiţiile climatice ale regiunii;
o orientarea spre noi oportunitati de afaceri;
o formarea, instruirea si perfectionarea intreprinzatorilor si a managerilor
o
o
o
o

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.

11.Durata aplicaţiei: 3 ani.
12.Modul de implementare: colaborarea ADR-NE cu institutele de învăţământ superior,
consiliile judeţene şi locale, societăţile din industrie şi agricultură interesate.
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FISA MĂSURII Nr. 1.2
1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Transferul de tehnologie.
4.Descrierea măsurii:
- susţinerea financiară pentru importul de tehnologie;
- aplicarea cercetărilor efectuate în ţară în domeniul tehnologic;
- seminarii pe teme specifice, cu prezentarea posibilităţilor oferite de
-

transferul
tehnologic şi impactul tehnologic al acestuia;
crearea unui centru regional cu filiale judeţene pentru sprijinirea implementării
invenţiilor, inovaţiilor şi pentru dezvoltarea regională prin inovare;

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: întreprinderile cu potenţial economic ce dispun de segmente de
piaţă, care necesită retehnologizare pentru menţinerea în competiţie.

7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, credite pe termen lung cu dobândă
redusă, granturi.

8.Bugetul financiar: 10 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:

o promovarea pregătirii în domeniul inovaţiilor şi a noilor tehnologii informaţionale;
o promovarea cooperării interregionale, intraregionale şi internaţionale în domeniul
transferului tehnologic.
o crearea şi dezvoltarea broker-ajului de tehnologie
o ridicarea nivelului tehnologic şi a performanţelor agenţilor economici beneficiari de
transferuri tehnologice.

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.

11.Durata aplicaţiei: 3 ani.
12.Modul de implementare: colaborare ADR N-E, cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri,
institute de învăţământ superior, asociaţii profesionale.
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FIŞA MĂSURII Nr. 1.3
1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Utilizarea infrastructurii intreprinderilor de stat pentru crearea de parcuri

industriale

4.Descrierea măsurii:
- identificarea posibilităţilor de acces la infrastructura şi tehnologia existentă şi
-

neutilizată;
informarea şi sprijinirea accesului IMM-urilor la tehnologia şi infrastructura disponibila
Crearea de parcuri industriale si tehnologice in colaborare cu unitati de invatamant
superior si/sau administratii publice locale in beneficiul IMM, a investitorilor privati si al
comunitatii
asistenţă tehnică şi sprijin financiar pentru introducerea de tehnologii noi pe
infrastructurile existente ;
promovarea rezultatelor în scopul extinderii activităţilor în domeniu.

5.Localizare: societăţile comerciale mari din regiune, supuse procesului de restructurare.
6.Beneficiarul măsurii: IMM-urile şi populaţia din zonele implicate.
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, credite pe termen lung, alocaţii.

8.Bugetul financiar: 20 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

o dezvoltarea mult mai rapidă a IMM în sfera producţiei şi serviciilor, cu crearea de noi
locuri de muncă
o crearea şi/sau extinderea a 12 IMM-uri şi crearea a 1000 locuri de muncă.

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.

11.Durata aplicaţiei: 3 ani.
12.Modul de implementare: colaborarea ADR NE cu camerele de comerţ şi industrie,

acţionarii majoritari(FPS, SIF ).
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FIŞA MĂSURII Nr. 1.4.
1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Asistenta si sprijin pentru IMM-uri
4.Descrierea măsurii:
- Granturi destinate sustinerii IMM-urilor din sfera productiva si de servicii cu potential
-

-

de dezvoltare in regiune
Constituirea unei structuri specializate exclusiv in gestionarea sferei
serviciilor(identificarea si inventarierea necesarului de servicii in regiune si sprijinirea
prin facilitati fiscale si de asistenta/informare), grefata pe o organizatie existenta, de
genul camerelor de comert si industrie
Sprijin financiar pentru înfiinţarea a 20 IMM-uri şi asociaţii care să constituie modele
de referinta, în scopul dezvoltării în continuare a zonelor subdezvoltate
Subventionarea dobanzilor la creditele pe termen lung pentru IMM-urile care au
nevoie de investitii pentru dotarea tehnica, tehnologica si in infrastructura de baza
Cofinantarea IMM-urilor care vizeaza imbunatatirea calitatii produselor si respectarea
standardelor europene de calitate si siguranta
Infiinţarea unui centru regional, cu filiale judeţene, pentru verificarea şi certificarea
calităţii produselor si susţinerea unui program de instruire a consumatorului

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: Sectorul IMM-uri şi comunitatea
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, credite nerambursabile, imprumuturi
cu dobanda subventionata

8.Bugetul financiar: 50 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

creşterea numărului de IMM-uri;
diversificarea ofertei de servicii;
creşterea calităţii serviciilor şi nivelului de trai;
orientarea activităţilor spre valorificarea superioară a produselor agricole, lemnului,
resurselor solului, etc.
o cresterea numarului de locuri de munca
o
o
o
o

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est

11.Durata aplicaţiei: 3 ani.
12.Modul de implementare: colaborarea ADR-NE cu consiliile judeţene şi locale,
camerele de comert si industrie, agentiile de ocupare si formare profesionala, grupuri si
asociatii patronale.

26

FIŞA MĂSURII Nr. 1.5

1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Actiuni de promovare a oportunitatilor regionale
4.Descrierea măsurii:
- licitaţie de proiecte în scopul identificării societăţii care să editeze publicarea
-

informaţiilor de interes regional;
sprijin financiar în scopul organizării unui sistem de difuzare eficient;
înfiinţarea unui site pe INTERNET în sprijinul promovării regionale;
elaborarea unui program de colaborare cu o publicaţie regională pentru promovarea
oportunităţilor în afaceri, informaţiilor cu privire la piaţa muncii, rezultatelor
semnificative obţinute, etc.;
-sprijinirea înfiinţării unei rubrici permanente în ideea prezentată, la posturile de radio
şi televiziune locale.

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: unităţile economice şi populaţia regiunii.
7.Forma asistenţei financiare: asistenta tehnica, granturi, credite pe termen lung
8.Bugetul financiar: 3 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

promovarea regiunii
promovarea oportunitaţilor de afaceri
îmbunătăţirea schimbului de informaţii pe diverse domenii de interes
îmbunătăţirea activităţilor economice şi creşterea nivelului de trai al populaţiei, prin
accesul la informaţie şi exploatarea acesteia.
o creşterea tirajului publicaţiei care va câştiga licitaţia;
o creşterea audienţei posturilor de radio şi televiziune implicate;
o
o
o
o

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est.

11.Durata aplicaţiei: 3 ani.
12.Modul de implementare: colaborare între ADR-NE şi unităţile mass-media
implicate.
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FIŞA MĂSURII Nr. 1.6
1.Prioritate: Dezvoltarea IMM-urilor si a infrastructurii fizice
2.Direcţia în care acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Dezvoltarea infrastructurii fizice
4.Descrierea măsurii:
- reabilitarea/modernizarea tronsoanelor de drumuri care deservesc zone industriale,
-

turistice si rurale de interes pentru regiune si a celor care asigura accesul catre si
dinspre regiune
reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de alimentare si distributie a
gazului metan
dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de telecomunicatii

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: agenti economici, comunitate
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen lung
8.Bugetul financiar: 50 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:
o
o
o
o
o
o

imbunatatirea accesibilitatii la oportunitatile regiunii
dezvoltarea economica a regiunii
orientarea spre noi oportunităţi în afaceri
incurajarea investitorilor
creşterea performanţelor I.M.M.-urilor
cresterea numarului de locuri de munca

10.Autoritatea responsabilă cu implementarea: ADR – NE .
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: colaborare cu Ministerul Transporturilor, Administratia
Nationala a Drumurilor, alte institutii(regii/societati) de profil
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FIŞA MĂSURII Nr. 2.1
1.Prioritatea: Dezvoltarea turismului
2.Direcţia în care se acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii: Investiţii in activitati de turism.
4.Descrierea măsurii:
- modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a unităţilor existente în zonele montane,
-

prin dotări şi utilări care să amelioreze condiţiile de cazare şi acomodare pentru turişti;
diversificarea serviciilor de agrement asigurate în unităţile turistice;
organizarea unor întâlniri de afaceri naţionale şi internaţionale;
sprijinirea întreprinderilor care asigură serviciile de amenajari şi decoraţiuni interioare
în unităţile turistice;
conservarea şi restaurarea unor obiective turistice si culturale de interes deosebit;
atragerea în circuitul turistic a unor zone de odihnă şi tratament ce pot fi modernizate
de persoane cu liberă iniţiativă.

5.Localizarea: în Regiunea de Dezvoltare NE
6.Beneficiarul măsurii:
- întreprinzătorii în turism
- turiştii autohtoni şi străini

7.Forma asistenţei financiare: credite nerambursabile, asistenţă tehnică, credite pe
termen mediu si lung, cu dobanda mica

8.Bugetul financiar: 12 000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:
o
o
o
o

creşterea calităţii vieţii
creşterea calităţii serviciilor prestate de forţa de muncă din turism
valorificarea potenţialului turistic al zonei
amplificarea imaginii turistice a zonei

- cantitativ:

o creşterea numărului de turişti pe zi şi pe noapte
o creşterea cifrei de afaceri şi a bazei materiale
o creşterea eficienţei economice a agenţilor economici din turism

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR-NE, consiliile

judeţene şi locale

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR-NE în colaborare cu agenţiile locale de turism şi
consiliile judeţene şi locale
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FIŞA MĂSURII Nr. 2.2

1.Prioritatea: Dezvoltarea turismului
2. Direcţia în care se acţionează: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii: Servicii pentru activitati activitati turistice.
4.Descrierea măsurii:
- studiu de evaluare a zonelor cu potenţial turistic ridicat care pot atrage în activităţi

specifice IMM-urile din regiune;
- crearea unui lanţ de IMM-uri care să presteze servicii în reţea, la dispoziţia unităţilor
de cazare;
- susţinerea formării unei baze de agrement-fast food, muzică, sport, în principalele
centre turistice;
- crearea unui serviciu de transport în comun, la dispoziţia unităţilor de cazare, care să
efectueze trasee turistice(trasee istorice, culturale, montane);
- promovarea introducerii sistemului informaţional în toate obiectivele turistice.
5.Localizarea: Regiunea NE

6.Beneficiarul măsurii: turiştii, clienţi consumatori, IMM-uri implicate.
7.Forma asistenţei financiare:
- granturi
- asistenţă tehnică acordată întreprinderilor nou formate sau în dezvoltare;
- împrumuturi rambursabile pe termen mediu;
8.Bugetul financiar: 8 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:

-

o ridicarea nivelului calitativ al serviciilor în domeniul turismului;
o lărgirea gamei de servicii oferite;
o ameliorarea disponibilităţii clientului de a cheltui şi de a reveni în zonă;
o creşterea atractivităţii regiunii pentru turism.
cantitativ:
o crearea a trei IMM de prestări servicii complexe
o creşterea numărului de turişti cazaţi peste noapte;
o creşterea numărului de turişti străini care vizitează regiunea.

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR Nord-Est
împreună cu societatea care preia proiectul

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR NE in colaborare cu institutii de profil
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FIŞA MĂSURII Nr. 2.3
1.Prioritatea: Dezvoltarea turismului
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Sprijin pentru agro-turism si alte tipuri specifice de turism.
4.Descrierea măsurii:
- efectuarea unui studiu al cerinţelor pieţii(sondaje de opinie, înfiinţarea “Cărţii clientului’

în unităţile de profil turistic);
- sprijinirea unor agenţii de turism să creeze programe speciale pentru atragerea
turiştilor în zonele balneare, montane, cu tradiţii deosebite precum şi crearea unui
program special pentru turismul tânăr;
- extinderea bazei de tratament balnear din regiune;
- valorificarea statutului de zone înfrăţite pentru schimbul de experienţă;
- programe de instruire a personalului din industria ospitalităţii, pe domenii, pentru a
preîntâmpina apariţia şomajului;
- colaborarea agenţiilor de turism cu reţeaua şcolară în vederea promovării turismului în
grupuri organizate;
- organizarea turismului pentru weekend în apropierea zonelor urbane.
- susţinerea unui program de acţiuni pentru eliminarea caracterului sezonier al
turismului din unele staţiuni turistice.
5.Localizarea: în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: populaţia regiunii, turiştii.
7.Forma asistenţei financiare:
- granturi
- asistenţă tehnică
- împrumuturi rambursabile pe termen lung, cu dobanda subventionata;
- prime pentru firmele cu realizări deosebite în domeniu
8.Bugetul financiar: 5 000 000 Euro

9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:

o îmbunătăţirea imaginii şi a atractivităţii zonelor balneare care pot contribui la
ridicarea nivelului de sănătate a clienţilor;
o exploatarea capitalului de produse naturiste;
o generarea unor oferte turistice care prin specificul lor pot răspunde mai bine
cerinţelor clienţilor;
o includerea în activitatea turistică a unor obiective noi;
o generarea unor relaţii de colaborare mai strânse între agenţiile de turism,
unităţile din industria ospitalităţii, inspectoratele şcolare, sanitare şi de cultură;
- cantitativ:
o sporirea numărului de turişti cazaţi în staţiunile balneare;
o creşterea nr. de excursii efectuate de elevi în grupuri organizate.
10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR Nord-Est

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR NE in colaborare cu agenţiile de turism
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FIŞA MĂSURII Nr. 2.4
1.Prioritatea: Dezvoltarea turismului
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Initiative de marketing.
4.Descrierea măsurii:
- crearea unui site pe internet care să prezinte zonele de interes turistic ale regiunii
- crearea unor pliante care să fie reactualizate anual şi care să fie distribuite tuturor

agenţiilor de turism din ţară;
- susţinerea participării agenţiilor de turism la târguri specifice şi la programe de schimb
de experienţă cu alte agenţii din ţară şi din străinătate;
- includerea în programele radio-TV a unor clipuri publicitare care să reflecte în
permanenţă ultimile noutăţi apărute în turism în regiune; (în colaborare cu măsura 1.5);
- susţinerea creării în Regiunea Nord-Est a unor societati al căror obiect de activitate să
fie exclusiv promovarea turismului şi a regiunii;
- susţinerea organizării unor festivaluri pe diferite teme, care să pună în evidenţă valorile
specifice ale regiunii;
- susţinerea unui program de măsuri care să contribuie la eliminarea caracterului
sezonier al activităţii din staţiunile turistice.
5.Localizarea: Regiunea de Dezvoltare Nord-Est

6.Beneficiarul măsurii:populaţia regiunii, turiştii
7.Forma asistenţei financiare:
- granturi
- asistenţă tehnică;
- credite rambursabile pe termen mediu;
- prime acordate unităţilor cu rezultate deosebite
8.Bugetul financiar:1 500 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
- creşterea gradului de cunoaştere al regiunii, în primul rând de către localnici(care pot
deveni indivizi catalizatori) şi apoi de către potenţialii clienţi din ţară şi străinătate;
- crearea imaginii unei regiuni care oferă multiple perspective(turistice, comerciale) care
este favorabilă investiţiilor şi afacerilor;
- crearea unei prezenţe permanente în lumea mass mediei care va duce la valorificarea
continuă a ofertei;
- creşterea numărului de turişti înregistraţi;
- creşterea cifrei de afaceri a întreprinderilor de profil turistic din regiune.
10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: unităţile ce vor
participa la realizarea proiectului.

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR Nord-Est în colaborare cu unităţile implicate în
realizarea proiectului.
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FIŞA MĂSURII Nr. 2.5
1.Prioritatea: Dezvoltarea turismului
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Infrastructura de drumuri in zona montana
4.Descrierea măsurii:
- realizarea infrastructurii de acces catre centrele turistice din zona montană.
- susţinerea implicării comunităţilor, administraţiei publice locale, agenţiilor de turism şi
-

a societăţilor comerciale specifice în realizarea pietruirii zonelor de acces;
sensibilizarea conştiinţei comunităţilor locale şi administraţiei publice locale, privind
importanţa realizării unor lucrări de ameliorare a terenurilor, îndiguiri, pietruiri şi
recuperare a unor terenuri izolate sau aflate în stare degradare si a identificarii unor
resurse locale de cofinantare;

5.Localizarea: în zonele montane şi de deal cu probleme de acces din Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est

6.Beneficiarul măsurii: comunităţile implicate, turiştii
7.Forma asistenţei financiare:
- granturi
- credite pe termen mediu si lung
- prime acordate comunităţilor cu realizări deosebite privind acţiunile de la punctul 4
8.Bugetul financiar: 5 000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o crearea unui pact de colaborare activă şi pe lungă durată între reprezentaţii
comunităţilor localeşi agenţiile de turism interesate şi alte societăţi comerciale
care pot contribui la îmbunătăţirea accesului în zonele respective;
o ameliorarea stării materiale a comunităţii respective;
o eliminarea zonelor critice, potenţial cauzatoare de pagube materiale
importante(alunecări de teren,devărsări de râuri,etc);
o valorificarea turistică a unor obiective inaccesibile (schituri vechi,aşezări
istorice, peisaje spectaculoase).

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: unităţile ce vor
participa la realizarea proiectului

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: proiect în colaborare ADR Nord-Est cu consiliile judeţene
şi locale, agentii turistice, agenti economici din domeniul turismului.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.1
1.Prioritatea : Dezvoltarea rurală
2.Direcţia de acţiune : Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii : Cresterea gradului de utilizare a iazurilor si lacurilor
4.Descriere măsură :
- valorificare în turism şi agrement a luciului de apă ;
- utilizarea în irigaţii ;
- înfiinţarea Fondului Piscicol Regional de valorificare a luciului de apă la munte, deal şi
zona de şes ;

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii :
- comunităţile respective, turişti, proprietarii de terenuri agricole care vor utiliza
-

acumulările de apă în irigaţii;
fermele piscicole şi de prelucrare a peştelui;
personalul local angajat în aceste activităţi.

7.Forma de asistenţă:
- granturi
- acordare de credite pe termen mediu pentru înfiinţarea a trei ferme piscicole ;
- furnizare de know-how şi tehnologii pentru aplicarea noilor tehnici în piscicultură(lanţ
de frig, prelucrare primară, transport).

8.Bugetul financiar alocat : 4 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:
o
o
o
o

extinderea suprafeţelor agricole irigate ;
creşterea numărului de turişti în zonă ;
dezvoltarea fondului piscicol natural al luciului de apă al regiunii ;
creare de noi locuri de muncă.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea : A. D. R. – NE
11.Durata aplicaţiei : 3 ani
12.Modul de implementare : proiect coordonat de A.D.R. – NE, în colaborare cu
specialişti ai D.G.A.A. şi de la Facultatea de Biologie Iaşi.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.2

1.Prioritatea: Dezvoltarea rurală
2.Direcţia de acţiune: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii: Dezvoltarea IMM-urilor in zona rurala
4.Descrierea măsurii:
- efectuarea unui studiu cu privire la evaluarea situaţiei actuale şi a necesităţilor de
-

servicii a comunităţilor rurale, inclusiv servicii medicale şi culturale;
crearea unei reţele rurale de servicii şi de asistenţă tehnică pentru comunităţile rurale,
pentru fermieri şi lucrările din agricultura regiunii;
înfiinţarea unei reţele de mici transportatori care sa deserveasca comunitatile rurale

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile rurale din Regiunea Nord – Est.
7.Forma de asistenţă: credite nerambursabile şi asistenţă tehnică
8.Bugetul financiar alocat: 5 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:

- îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii în zona rurală ;
- eliminarea disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban ;
- creare de noi locuri de muncă.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea : A. D. R. – NE.
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: proiect coordonat de A.D.R. – NE, în colaborare consiliile
judeţene, filiale ale Consiliului National pentru IMM, alte organisme de profil.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.3

1.Prioritatea: Dezvoltarea rurală
2.Direcţia de acţiune: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii: Dezvoltarea IMM-urilor de profil agro-industrial.
4.Descrierea măsurii:
- înfiinţare de I.M.M. pentru valorificarea vânatului, a fructelor de pădure, ciupercilor,
colectarea laptelui de vacă şi oaie şi derivatele acestora – carne, lână, piei, etc.

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile rurale din cadrul Regiunii Nord – Est.
7.Forma de asistenţă: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen mediu si lung, cu
dobanda subventionata.

8.Bugetul financiar alocat: 6 500 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:

o creşterea importanţei economice a zonelor de deal şi munte;
o creşterea gradului de valorificare a potenţialului zonei ;
o creare de noi locuri de muncă .

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. – NE, agenţiile judeţene
de ocupare şi formare profesională, autorităţile locale (prin primării).

11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: A.D.R. – NE, în colaborare cu autorităţile locale şi agenţiile
judeţene de ocupare şi formare profesională.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.4
1.Prioritatea: Dezvoltarea rurală.
2.Direcţia de acţiune: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Ferme ecologice
4.Descrierea măsurii:
- înfiinţare de ferme-pilot cu caracter ecologic, care utilizează tehnologii nonpoluante
- programe de informare, educare si sensibilizare a comunităţilor rurale pentru activităţi
-

în agricultură bazate pe tehnologii nepoluante;
schimburi de experienţă cu specialişti care au tradiţii în domeniul activităţilor agricole
ecologice.
promovarea conceptului şi rezultatelor obţinute de fermele ecologice.

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile rurale din Regiunea Nord – Est.
7.Forma de asistenţă: granturi, asistenta tehnica
8.Bugetul financiar alocat: 6 500 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

o stimularea colectivităţilor rurale pentru asociativitate, spirit lucrativ prin prezervarea
potenţialului natural şi a tehnicilor agricole ecologice
o cresterea calitatii si sigurantei alimentatiei
o impact pozitiv asupra factorilor de mediu, prin prezervarea acestuia si reducerea
poluarii

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. – NE
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: A.D.R. – NE, în colaborare Universitatea de Ştiinţe
Agricole si Silvice ,,Ion Ionescu de la Brad’’ Iaşi.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.5
1.Prioritatea: Dezvoltarea rurală
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Marketingul produselor locale
4.Descrierea măsurii:
- constituirea unei Agenţii de Promovare Rurală
- crearea unei baze de date pentru Promovarea Spaţiului Rural al regiunii ;
- ciclu de manifestări expoziţionale cu ecoproduse agricole sub egida ,,Zilelor Recoltei’’.
- promovarea obiceiurilor, culturii populare, a meşteşugurilor tradiţionale prin târguri,
-

expoziţii şi mass media ;
promovarea oportunităţii investirii în fermele agroturistice şi în agricultură, în general,
prin conceperea unui site Internet - ,,LINIA VERDE”

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile umane din spaţiul rural al Regiunii Nord – Est.
7.Forma de asistenţă: granturi.
8.Bugetul financiar alocat : 1 400 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

o stimularea interesului investiţional în spaţiul rural ;
o creşterea nivelului de trai în spaţiul rural;
o dezvoltarea agroturismului şi a unei agriculturi ecologice.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. – NE.
11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: proiect coordonat de A.D.R. – NE, in colaborare cu
institutii de profil.
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FIŞA MĂSURII Nr. 3.6
1.Prioritatea: Dezvoltarea rurală
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Dezvoltarea infrastructurii rurale
4.Descrierea măsurii:
- dezvoltarea retelei de drumuri comunale si realizarea legaturilor rutiere cu
-

infrastructura existenta
dezvoltarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de telecomunicatii in mediul
rural
extinderea, reabilitarea si modernizarea alimentarilor cu apa si a sistemelor de
distributie
realizarea de sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate
amenajarea de rampe comunale si satesti ecologice

5.Localizare: Spatiul rural al Regiunii Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile umane din spaţiul rural al Regiunii Nord – Est.
7.Forma de asistenţă: credit nerambursabil.
8.Bugetul financiar alocat : 50 000 000 Euro.
9.Rezultate aşteptate:

- stimularea interesului investiţional în spaţiul rural ;
- creşterea nivelului de trai în spaţiul rural;
- dezvoltarea agroturismului şi a unei agriculturi ecologice.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. – NE.
11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: proiect coordonat de A.D.R. – NE.
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.1
1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează:Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor
3.Titlul măsurii: Instruire pentru IMM-uri
4.Descrierea măsurii:
- constituirea unei baze de date în cadrul ADR-NE, care să ofere informaţii în sprijinul
-

facilitării înfiinţării de IMM-uri (mediul concurenţial existent, oportunităţi de afaceri, etc.)
organizarea unor cursuri de instruire în domeniile: financiar, marketing, relaţii publice,
etc., pentru managementul IMM-urilor
crearea unui incubator de afaceri
stabilirea unor întâlniri între oamenii de afaceri pentru realizarea unor legături de
parteneriat în oportunităţi de investiţii

5.Localizarea: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: comunităţile Regiunii de Dezvoltare Nord-Est
7.Forma asistenţei financiare:
- asistenţă tehnică
- granturi
8.Bugetul financiar: 3 500 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:
-

o formarea unor specialişti în management, marketing, resurse umane
o îmbunătăţirea performanţelor în domeniul organizării IMM-urilor
cantitativ:
o crearea de noi locuri de muncă
o creşterea cifrei de afaceri
o creşterea eficienţei economice

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR Nord-Est, institute

de învăţământ superior, camerele de comerţ şi industrie

11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: ADR în colaborare cu instituţiile amintite
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.2
1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Adaptarea resuselor umane la cerintele economiei
de piata

3.Titlul măsurii: Instruire profesionala pentru elevi
4.Descrierea măsurii:
- crearea unor reţele de calculatoare între şcoli şi licee şi conectarea la INTERNET
-

pentru facilitarea comunicării, schimbului de experienţă, accesului la informaţii corecte
şi actuale;
realizarea unor microferme în apropierea şcolilor,în domeniul: horticulturii,
legumiculturii, viticulturii, pomiculturii, precum şi creşterea unor animale de casă
(iepuri,porumbei);
sprijinirea cluburilor sportive ale elevilor şi activităţilor sportive de performanţă;
organizarea unor excursii şi drumeţii care să vizeze principalele obiective
istorice,monumente ale naturii,parcuri şi rezervaţii naturale pentru
formarea
deprinderilor de orientare turistică, acordare de prim ajutor, respectare şi ocrotire a
mediului.

5.Localizarea: în Regiunea NE
6.Beneficiarul măsurii: elevi
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar:1500 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:

-

o educaţia etică şi spirituală a elevilor
o dezvoltarea personalităţii elevilor
o promovarea participării tinerilor la problemele practice ale vieţii comunităţii
o redimensionarea petrecerii timpului liber al elevilor
o sprijinirea elevilor în alegerea unei cariere în concordanţă cu vocaţia fiecăruia
cantitativ:
o crearea unui număr de reţele de calculatoare
o realizarea unui număr de microferme

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR NE
11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: colaborarea ADR NE cu inspectoratele şcolare judeţene si
cluburile elevilor, staţii de salvare, agentii pentru protectia mediului, ONG-uri din domeniile
vizate.
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.3
1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei
de piata

3.Titlul măsurii: Înfiinţarea filialelor judeţene ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională

Nord-Est

4.Descrierea măsurii:
- elaborarea unei strategii de organizare a filialelor ADR;
- organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor necesare;
- stabilirea unor sedii pentru filialele ADR;
- dotarea cu echipamente de comunicare, informare, utilităţi şi mobilier ;
- instruirea personalului din filiale.
5.Localizarea: în municipiile reşedinţă de judeţ din Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: ADR Nord-Est.
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar: 1000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o o comunicare mai rapidă şi mai detaliată între ADR Nord-Est şi partenerii de
lucru din regiune;
o colectarea mai detaliată şi riguroasă a datelor privind programele şi proiectele
implementate în regiune;
o realizarea unui schimb de informaţii permanent între ADR Nord-Est şi fiecare
judeţ în parte.

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR-Nord-Est
11.Durata aplicaţiei:1 an
12.Modul de implementare: ADR Nord-Est

42

FIŞA MĂSURII Nr. 4.4

1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei
de piata

3.Titlul măsurii: Instruire pentru reconversia forţei de muncă
4.Descrierea măsurii:
- instruirea populaţiei ocupate privind mobilitatea şi flexibilitatea la schimbare;
- organizarea de cursuri de recalificare a şomerilor în funcţie de necesarul pe meserii şi
-

activităţi;
instruirea persoanelor disponibilizate pentru dezvoltarea unor activităţi private;
dotarea logistică a Centrului de recalificare a forţei de muncă.

5.Localizarea: în Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii:
- şomerii
- comunitatea regiunii
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar: 1200 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o reîncadrarea unui număr de şomeri
o imbunătăţirea capacităţii de ocupare a forţei de muncă

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR-NE, agenţiile

judeţene de formare şi orientare profesională, unităţi de învăţământ tehnice, profesionale şi
postliceale

11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: ADR NE în colaborare cu instituţiile amintite
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.5
1.Proritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Adaptarea resurselor umane la cerintele economiei
de piata

3.Titlul măsurii: Instruire pentru imbunatatirea abilitatilor manageriale
4.Descrierea măsurii:
- organizarea de cursuri şi seminarii pentru dezvoltarea deprinderilor practice de
-

management necesare într-o economie de tip concurenţial;
organizarea de cursuri de perfecţionare a formatorilor în domeniul managementului;
crearea unor centre de consultanţă în domeniul managementului afacerilor cu filiale în
toate judeţele componente ale regiunii.

5.Localizarea: în Regiune Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii:
- managerii
- agenţii economici întreprinzători
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar: 2 000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
- calitativ:
-

o schimbarea viziunii asupra căilor tradiţionale de conducere
o dezvoltarea spiritului antreprenorial
cantitativ:
o creşterea cifrei de afaceri şi a eficienţei economice

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR-NE
11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: ADR-NE în colaborare cu camerele de comerţ şi industrie,
cu specialişti în domeniul managementului din centrele universitare
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.6

1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Instruire pentru turism
4.Descrierea măsurii:
- cursuri şi seminarii de management, marketing, relaţii publice pentru
-

-

întreprinzătorii din turism;
instruire privind modul de prezentare a produsului turistic, pentru evidenţierea
avantajelor competitive pe care le posedă regiunea: varietatea reliefului, preţuri
avantajoase, unicitatea anumitor rezervaţii şi monumente ale naturii,a unor
obiective culturale şi istorice, aflate în patrimoniul naţional şi universal; realizarea
unor materiale, cataloage, broşuri, pliante de promovare şi informare turistică;
cursuri de instruire pentru angajaţi în vederea creşterii continue a calităţii serviciilor
oferite şi asigurării unui climat de siguranţă şi confort a turiştilor;
asigurarea cadrului colaborării organizaţiilor interne de profil turistic cu alte
organizaţii internaţionale în domeniu;

5.Localizarea:în Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii:
- managerii şi salariaţii din turism
- turiştii autohtoni şi străini
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Buget: 1 000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:
o
o
o
o

creşterea calităţii serviciilor turistice
satisfacerea cerinţelor consumatorilor de servicii turistice
creşterea imaginii de marcă a regiunii
impact economic pozitiv asupra întregii comunităţi

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR N-E
11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: ADR NE în colaborare cu agenţiile judeţene de turism,
facultăţi de turism-servicii, etc.
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.7

1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Studii ale pieţei muncii
4.Descrierea măsurii:
- crearea unei baze de date la nivel de agenţie, în colaborare cu Agenţiile Judeţene
-

de Formare şi Orientare Profesională, privind cererea şi oferta de forţă de muncă;
studii de prognoză privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă, pentru
orientarea profesională;
înfiinţarea unor centre pentru identificarea aptitudinilor vocaţionale şi orientare
profesională.

5.Localizarea: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: forţa de muncă ocupată şi neocupată existentă la nivel de
regiune

7.Forma asistenţei financiare: asistenţă de specialitate, granturi
8.Bugetul financiar: 2 000 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o identificarea aptitudinilor vocaţionale
o atenuarea neconcordanţei între numărul şi structura forţei de muncă şi locurile
de muncă
o reducerea şomajului

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR-Nord-Est
11.Durata aplicaţiei:2 ani
12.Modul de implementare: ADR-NE în colaborare cu agenţiile judeţene de formare şi
orientare profesională, centre specializate în psihologie, etc
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.8

1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Instruire in domeniul protectiei mediului
4.Descrierea măsurii:
- susţinerea unor cursuri de management ecologic pentru informarea şi educarea
-

agenţilor economici întreprinzători;
semnalarea în presă a dimensiunilor reale ale poluării şi mediatizarea abaterilor
ecologice (filmare,fotografiere);
activităţi itinerante pentru informare şi educaţie ecologică specifică a populaţiei;
organizarea unor cursuri pentru formarea concepţiei de corelare a politicilor
industriale şi agricole cu politicile de protecţie a mediului ambiant;
susţinerea unor cursuri pentru managementul deşeurilor industriale şi menajere, prin
reciclarea şi reutilizarea materialelor refolosibile şi recuperarea energiei conţinute în
deşeuri;

5.Localizarea: în Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii:
- agenţii economici
- populaţia regiunii
7.Forma asistenţei financiare: asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar: 500 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o formarea unei conştiinţe ecologice şi sociale
o protecţia şi dezvoltarea ecosistemelor
o schimbarea mentalităţii şi a modului de a acţiona faţă de mediul înconjurător

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR -NE, administraţia

publică locală, agenţii de protecţie a mediului, sistemele de gospodărire a apelor, ONG-uri de
profil, mass-media

11.Durata aplicaţiei:2 ani
12.Modul de implementare: ADR-NE în colaborare cu instituţiile ecologice şi de mediu
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FIŞA MĂSURII Nr. 4.9

1.Prioritatea: Resurse umane
2.Direcţia în care se acţionează :Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Instruire pentru comunitatea rurala
4.Descrierea măsurii:
- cursuri
pentru cultivarea
-

deprinderilor de reconsiderare a valorilor
etnografice,folclorice,muzeografice din mediul rural;
instruire pentru dezvoltarea receptivităţii privind implicarea populaţiei rurale în
agroturism (valorificarea bucătăriei tradiţionale româneşti);
organizarea de festivaluri privind obiceiurile tradiţionale şi folclorul, facilitându-se
dezvoltarea turismului cultural si etno;
cursuri şcolare pentru formarea unei conştiinţe ecologice în rândul elevilor din mediul
rural;
seminarii privind oportunităţile de afaceri în mediul rural;
organizarea unor cursuri de management şi marketing pentru întreprinzătorii din
mediul rural, privind iniţierea unor afaceri care să aibă în vedere şi implicaţiile
ecologice.

5.Localizarea: zona rurală a Regiunii Nord-Est;
6.Beneficiarul măsurii: comunitatea din regiunea rurală a Regiunii Nord-Est
7.Forma asistenţei financiare : asistenţă tehnică, granturi
8.Bugetul financiar: 1 500 000 EURO
9.Rezultate aşteptate:

o îmbunătăţirea şi perfecţionarea cunoştinţelor manageriale a întreprinzătorilor
din mediul rural;
o formarea unei conştiinţe ecologice în mediul rural;
o crearea unui spaţiu rural ecologic;

10.Indicarea autorităţii responsabile cu implementarea: ADR, inspectoratele
şcolare judeţene, consiliile comunale, agenţii de protecţie a mediului

11.Durata aplicaţiei: 2 ani
12.Modul de implementare: ADR NE în colaborare cu inspectoratele şcolare, consiliile
comunale, agenţiile de protecţie a mediului
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FIŞA MĂSURII Nr. 5.1
1. Prioritatea: Mediu.
2. Direcţia de acţiune: Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor.
3.Titlul măsurii: Tehnologii curate pentru mediu
4. Descrierea măsurii:
- Studii pentru aplicarea tehnologiilor ecologice la unităţile poluante;
- Proiecte care promovează cooperarea intra-regională, inter-regională şi internaţională
-

în sfera schimbului şi răspândirii informaţiilor în domeniu, către firme;
Dezvoltarea aplicării sistemului managerial de mediu, energie şi siguranţă a sistemului
calităţii;
Proiecte care contribuie la introducerea de tehnologii nepoluante în I.M.M.-uri şi
microîntreprinderi care contribuie direct la reducerea emisiilor de poluanţi în mediu;
Program de acordare de credite avantajoase pentru întreprinderile viabile în scopul
procurării de echipamente moderne de reducere a noxelor şi de revalorificare a
acestora;
Program de promovare şi mediatizare a rezultatelor obţinute.

5.Localizare: Regiunea Nord – Est.
6.Beneficiarul măsurii: întreprinderile implicate
7.Forma de asistenţă:
- asistenţă tehnică;
- credite pe termen mediu şi lung, cu dobândă redusă;
- credite nerambursabile.
8.Bugetul financiar alocat: 6 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:

o creşterea interesului oamenilor de afaceri şi managerilor pentru promovarea şi
utilizarea tehnologiilor ecologice;
o creşterea numărului de întreprinderi bazate pe tehnologii curate;
o scăderea nivelului emisiilor de poluanţi în mediu în condiţiile desfăşurării
activităţii economice;
o creşterea procentului de valorificare a noxelor(deşeurilor).

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A.D.R. - NE
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: colaborare cu agenţii de protecţie a mediului, camere de
comerţ şi industrie, Asociaţia oamenilor de Afaceri, specialişti din centre universitare, centre
de cercetare.
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FIŞA MĂSURII Nr. 5.2
1.Prioritatea: Mediu.
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii
3.Titlul măsurii: Reciclarea deseurilor
4.Descrierea măsurii:
- studiu privind problemele la nivel regional privind producerea(generarea),
-

sortimentaţia, depozitarea şi reciclarea deşeurilor;
studiu privind reabilitarea întreprinderilor cu obiect de activitate – reciclarea
materialelor şi valorificarea deşeurilor în concordanţă cu tehnologiile moderne de
protecţie a mediului;
elaborarea de norme de control a circuitului deşeurilor din demolări, din sectorul minier
şi recuperarea materialelor refolosibile;
program de facilităţi pentru întreprinderi care activează în domeniul
reciclării/valorificării materialelor refolosibile;
proiecte care contribuie şi/sau determină identificarea şi introducerea de soluţii şi
tehnologii noi de reciclare/valorificare a deşeurilor.
program de promovare şi mediatizare a rezultatelor obţinute.

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: întreprinderi de profil, comunitatea regiunii.
7.Forma de asistenţă: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen mediu şi lung, cu
dobândă redusă si/sau subventionata.

8. Bugetul financiar alocat : 4 100 000 Euro
9.Rezultate aşteptate:

o crearea unui număr de 50 de noi locuri de muncă;
o creşterea numărului de întreprinderi cu obiect de activitate revalorificarea deşeurilor;
o scăderea numărului de depozite necontrolate de materiale(deşeuri) refolosibile:
rumeguş, metal, sticlă, hârtie, etc.;
o îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a ambientului prin eliberarea suprafeţelor
acoperite cu deşeuri şi eliminarea disconfortului produs de acestea;
o asigurarea agentului termic unor comunităţi prin utilizarea rumeguşului în centralele
termice;
o creşterea gradului de revalorificare a deşeurilor refolosibile rezultate în cadrul regiunii.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A.D.R. N-E
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: colaborare cu agenţii de protecţie a mediului, consilii
judeţene şi locale, sisteme de gospodărire a apelor, universităţi, centre de cercetare.
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FIŞA MĂSURII Nr. 5.3
1.Prioritatea: Mediu.
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Investitii in utilitatile publice.
4.Descriere măsură:

o proiecte care promovează cooperarea la nivel local în scopul rezolvării problemelor
de infrastructură;
o proiecte de restructurare a serviciilor municipale şi a infrastructurii;nou sistem de
servicii privind colectarea selectivă, sortarea, valorificarea şi depozitarea deşeurilor
urbane;
o reabilitarea sistemului de producere, transport şi distribuire a energiei termice pentru
încălzire şi preparare apă caldă de consum, în comunităţile urbane, înlocuirea
centralelor termice care funcţionează cu CLU, păcură, sau alţi combustibili poluanţi cu
gaz metan la nivelul Regiunii NE;
o modernizarea şi etanşarea reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei potabile şi a
reţelelor de canalizare;
o crearea unui centru regional pentru proiectare asistată pe calculator în domeniul
infrastructurii şi servicilor urbane;
o elaborarea de norme pentru stimularea simţului civic

5.Localizare: centrele urbane ale Regiunii NE
6.Beneficiarul măsurii: locuitorii oraşelor Regiunii NE
7.Forma de asistenţă: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen mediu si lung, cu
dobândă redusă si/sau subventionata.

8.Bugetul financiar alocat: 10 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate :

o creşterea confortului urban;
o scăderea costurilor unor servicii către populaţie;
o îmbunătăţirea condiţiilor mediului printr-o mai bună gestionare a deşeurilor şi o
reducere a emisiilor de poluanţi în atmosferă;
o îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor oraşelor implicate
o îmbunătăţirea sistematizării urbane şi creşterea siguranţei în exploatare a
infrastructurii specifice.

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. NE.
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR NE în colaborare cu agenţii de protecţie a mediului,
organe ale administraţiei publice locale şi judeţene, ONG, sisteme de gospodărire a apelor.
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FIŞA MĂSURII Nr. 5.4
1.Prioritatea: Mediu.
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Reabilitarea zonelor afectate de calamitati naturale
4.Descriere măsură:
- proiecte de eliminare a efectelor produse de alunecarile de teren(consolidari de
-

maluri, refaceri de drumuri si poduri, consolidari versanti)
proiecte de eliminare a efectelor produse de inundatii(consolidari de maluri si de
versanti, refacere drumuri si poduri, amenajari de albii, regularizari de cursuri de apa,
reabilitari de alimentari de apa etc.)

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: consiliile locale, comunitatea, agentii economici din regiune
7.Forma de asistenţă: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen mediu si lung, cu
dobândă redusă si/sau subventionata.

8.Bugetul financiar alocat: 20 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate :
o
o
o
o

protectia cailor de comunicatie
protectia bunurilor materiale din zonele respective
protectia terenurilor
restabilirea legaturilor de comunicatie intre diferite zone(localitati, obiective etc.)

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. NE.
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
12.Modul de implementare: ADR NE în colaborare cu agenţii de protecţie a mediului,
organe ale administraţiei publice locale şi judeţene, sisteme de gospodărire a apelor.
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FIŞA MĂSURII Nr. 5.5
1.Prioritatea: Mediu.
2.Direcţia de acţiune: Promovarea regiunii.
3.Titlul măsurii: Reconstructia zonelor afectate de activitati antropice
4.Descriere măsură:
- proiecte de conservare a obiectivelor industriale si zootehnice inchise si de

-

reconstructie ecologica a zonelor aferente(halde, cariere, galerii, iazuri de decantare,
suprafete de sol, subsol, freatic, cursuri de apa afectate de activitati economice
poluante)
proiecte vizand elaborarea si aplicarea metodologiilor de determinare a riscului
radiologic pentru om si mediul inconjurator si de elaborare si aplicare a tehnologiilor
de depoluare a apelor de mina in exploatarile de materii prime nucleare(minereu
uranifer)

5.Localizare: Regiunea Nord-Est
6.Beneficiarul măsurii: consiliile locale, comunitatea, agentii economici din regiune
7.Forma de asistenţă: asistenţă tehnică, granturi, credite pe termen mediu si lung, cu
dobândă redusă si/sau subventionata.

8.Bugetul financiar alocat: 20 000 000 Euro
9.Rezultate aşteptate :

o repunerea in circulatie a unor terenuri afectate
o cresterea sigurantei si securitatii vietii locuitorilor din comunitatea respectiva
o reabilitarea factorilor de mediu

10.Autorităţi responsabile cu implementarea: A. D. R. NE.
11.Durata aplicaţiei: 3 ani
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