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Strategia Regională de Inovare
Temă de interes în cadrul Forumului Regional de Investiţii Nord-Est România,

ediţia a 4-a, Bacău, 1- 2 noiembrie 2007

În cadrul celei de-a 4-a ediţii a Forumului Regional de Investiţii Nord-Est România,
desfăşurat la Bacău în perioada 1-2 noiembrie 2007, echipa de lucru din cadrul
proiectului RIS DISCOVER NE România a organizat un atelier de lucru dedicat
prezentării stadiului actual al implementării proiectului. Această întâlnire de lucru a avut
loc în după-amiaza zilei de 1 noiembrie 2007 la Sala de şedinţe din cadrul Agricola
Internaţional SA Bacău şi s-a bucurat de prezenţa unui număr de 40 participanţi.

Întâlnirea a debutat printr-o prezentare sumară realizată de către Dna Gabriela
Macoveiu, Director Direcţia Comunicare şi Promovare Regională, Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, care a cuprins o descriere generală a proiectului, a
paşilor parcurşi în implementare proiectului  până la ora actuală, nivelul de implicarea a
partenerilor şi rezultatele obţinute până în prezent, inclusiv prezentarea draft -ului
matricei Strategiei Regionale de Inovare . În încheiere, s-a făcut referire la  activităţile ce
vor trebui realizate până la finalizarea proiectului. A fost subliniat faptul că acest proiect
a presupus o largă participare din partea tuturor instituţiilor şi persoanelor implicate în
activităţi cu caracter inovativ, viitoarea strategie inovativă a Regiunii Nord-Est urmând a
fi de larg interes.

În urma celor prezentate, participanţii la atelier au luat cuvântul, fiind identificate mai
multe propuneri:

 Informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asupra rezultatelor
obţinute în cadrul proiectului, în vederea găsirii unor soluţii reale, pentru ca
multitudinea de idei valoroase existente în cadrul universităţilor şi centrelor de
cercetare aflate în Regiune să fie valorificate şi aplicate. (dl. Ovidiu Raţă, Relians
Iaşi)

 S-a manifestat intenţia ADR Nord-Est de a realiza Carta Albă a Inovării în
Regiunea Nord-Est, care va reprezenta un document consult ativ pentru
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Acest document va fi cu atât mai
valoros cu cât va fi susţinut de un număr mare de actori locali şi nu va fi doar
produsul ADR Nord-Est. (dna  Gabriela Macoveiu, ADR Nord-Est)

 Întocmirea unei baze de date cu IMM-uri interesate de inovare şi în general de
cercetare. (dna Maria Sava, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi)

 Organizarea unor evenimente în vederea creşteri gradului de conştientizare a
sectorului IMM asupra nevoilor proprii privind de zvoltarea, lipsa unei strategii
coerente la nivelul întreprinderilor şi omiterea, conştient sau nu,  a  nevoii de
transfer tehnologic, de soluţii  practice ce pot fi puse la dispoziţie de către
sectorul de cercetare. (dl. Bogdan Balaniscu, Addvances Iaşi)

 Încurajarea mediului universitar pentru dezvoltarea unor activit ăţi economice de
tip spin-off. (dl. Sorin Voicescu, Ministerul Economiei si Finanţelor )

Ca şi exemplu de succes dna Pilar Gomez (Infyde Spania) a prezentat un proiect,
NOVAPYME implementat în Spania şi dezvoltat de RETA - Reţeaua Centrelor
Tehnologice din Andalucia, o reţea care furnizează informaţii necesare în dezvoltarea
unei afaceri şi care are la baza centre tehnologice ş i de ştiinţă. RETA constituie interfaţa
dintre mediul de afaceri şi mediul academic şi de cercetare. Serviciile oferite acoperă
următoarele domenii: soluţii şi sprijin pentru dezvoltarea de proiecte CDI , sprijin pentru
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dezvoltarea unei afaceri, promovarea de noi tehnologii . În fiecare Centru din Andalucia
există un reprezentant RETA.
Proiectul NOVAPYME este în valoare de 6 milioane de Euro, este susţinut financiar de
către Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din Andalucia şi are ca obiectiv diagnosticarea a
10.000 de companii în vederea introducerii unor tehnologii info rmatice performante.
Serviciile oferite companiilor sunt gratuite. Diagnoza se realizează prin interviuri directe
în mai multe etape din care cea iniţială stabileşte, pe criterii anterior definite, care sunt
companiile incluse în program.
Informaţiile sunt culese din teritoriu şi inserate într-o bază de date utilizată de toţi
specialiştii RETA implicaţi în proiect. Experţii vin apoi cu 3 oferte personalizate care s ă
rezolve problema identificată la compania selectată.

Partenerii italieni încurajează eforturile ADR Nord-Est: „Este foarte greu de găsit o punte
de comunicare între universităţi şi mediul de afaceri, pentru că este vorba de două lumi
diferite, cu interese diferite. Din misiunile mele directe în Regiunea Nord-Est am
constatat că situaţia nu este atât de rea pe cât pare pentru că există destul interes şi
înţelegere privind posibile colaborări.” dl. Ercole Cauti (Metron Srl Italia)

În concluzie, proiectul DISCOVER NE Romania este un instrument de lucru care va
contribui la construirea şi dezvoltarea unui cadru coerent pentru realizarea de conexiuni
reale şi viabile între mediul de afaceri şi mediul de cercetare-dezvoltare.


