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 În data de 7 iulie, la Piatra Neamț, a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Nord- Est. La întâlnire au participat membrii CDR, inclusiv reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Botoşani: domnul Preşedinte Costică Macaleţi şi doamna Otilia Moruz, director executiv 

al Direcţiei Dezvoltare şi Promovare, precum şi conducerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

Nord- Est.  

 Ședința a fost deschisă de Dumitru Buzatu, Președintele CDR Nord-Est, iar  Directorul 

General al ADR Nord-Est- domnul Vasile Asandei, a făcut o introducere a noilor membri ai 

Consiliului, cărora le-a prezentat echipa de conducere a agenției, precum și activitatea acesteia. 

 Ordinea de zi a cuprins o informare privind oportunitățile de finanțare cuprinse în Programul 

Operațional Regional 2014-2020, susținută de Georgeta Smădu, Director Direcția Planificare, 

Programare, o informare privind situația implementării POR 2007-2013 în Regiunea Nord–Est, 

susținută de Nicolaie Burghelea- Director al Organismului Intermediar POR, o informare privind 

situația implementării POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, susținută de Cristian Zamă, 

Director Direcția monitorizare ex-post, precum și o  informare privind activitatea recentă de 

dezvoltare a afacerilor, prezentată de Vlad Gliga, Șef Serviciu Dezvoltarea Afacerilor.  

 Conducerea CDR Nord- Est va fi asigurată în continuare prin Președintele Dumitru Buzatu, 

Președinte al Consiliului Județean Vaslui, iar ca vicepreşedinte a fost desemnat domnul Sorin 

Brașoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău. 

 Din raportul asupra implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 a rezultat 

că au fost înregistrate la ADR Nord- Est 1521 cereri de finanțare, din care au fost contractate 599 de 

proiecte a căror valoare  nerambursabilă solicitată însumează 785,36 milioane euro, reprezentând 

peste 111% din alocarea regiunii Nord- Est. Sumele rambursate solicitanților, în valoare de 612,49 

milioane Euro, denotă un grad de absorbție de 87% din suma alocată. 

 În mod complementar, peste 80 de milioane de euro fonduri nerambursabile au fost atrase în 

Regiune și peste 1700 de noi locuri de muncă au fost create prin Programul Operațional Sectorial 

“Creșterea Competitivității Economice 2007-2013”, preluat în martie 2013 de către Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est cu un grad de absorbție de 6,7% și adus la 94% absorbție 

financiară. 

 Un subiect de interes pentru participanţii la reuniune, potenţiali beneficiari ai finanţărilor din 

Instrumente Structurale, a fost prezentarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu o 

alocare regională estimată de aproximativ 1 miliard de euro. Regiunii Nord- Est îi va reveni 17,35 

% din alocarea națională, pentru transpunerea în proiecte de dezvoltare a celor 10 axe prioritare. 

 

 



 
 

 

 

 


