
1

DISCOVER NE ROMANIA

Development of an Innovative Strategy Continuously Oriented to
Valorisation of the Economic Resources in North East Romania

Raport de publicat

Situata la graniţa cu Ucraina si Republica Moldova, Regiunea Nord -Est este cea mai mare
din România având o populaţie de 3,7 milioane locuitori.

Existenta unui mediu academic dezvoltat (3 centre universitare, 16 universităţi cu cca 76.000
studenti), infrastructura si personal cu înalta calificare in cercetare – dezvoltare si a unei
reţele de instituţii care sprijină cristalizarea si dezvoltarea mediului de afaceri au fost
argumente in favoarea iniţierii si dezvoltării unei Strategii de Inovare Regionala .

In ciuda acestui potenţial Regiunea Nord-Est are probleme legate de nivelul scăzut al
investiţiilor străine, număr mic de companii la mia de locuitori, nivel ridicat al emigrării si un
nivel ridicat al şomajului.

Proiectul DISCOVER NE ROMANIA a fost implementat in perioada iunie 2005 – aprilie
2008, iar prezentul raport este o sinteza a activităţilor derulate pe toata perioada de
implementare

Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta prima Strategie Regională Inovativă
pentru Regiunea de Nord-Est a României, care să contribuie la valorificarea potenţialului
economic al acesteia pe baza unui sistem de sprijin inovativ.

Obiective specifice proiectul:
- Stabilirea cadrului pentru identificarea nevoilor de inovare în dezvoltarea unei afaceri, cu

implicarea mediului academic şi a institutelor de cercetare în rezolvarea acestor nevoi;
- Cresterea competitivitatii la nivelul mediului de afaceri regional;
- Consolidarea mediului de afaceri si cresterea potentialului economic regional prin

competitivitate si eficienta la nivelul activităţii IMM-urilor
- Dezvoltarea sistemului de sprijin, a c ulturii şi conştientizării rolului inovării în dezvoltarea

economiei regionale.

Partenerii implicaţi în implementarea proiectului sunt:

 ADR Nord-Est – România ca iniţiator al proiectului şi coordonator (Manager proiect:
Gabriela Macoveiu – Director Comunicare şi Promovare Regională, ADR Nord -Est,
telefon: 0040 233224168, fax:0040 233218072, e -mail: adrnordest@adrnordest.ro);

 Metron srl, Regiunea Abruzzo – Italia (Ercole Cauti – Director, phone: 0039 085 808
90 25, fax: 0039 085 807 26 43, e-mail: ercole.cauti@gruppometron.it  );

 Fundecyt, Regiunea Extremadura – Spania (Isidro Rodríguez – Departament
Economic, telefon: 0034 924 014 600, fax: 0034 924 011 99 6, e-mail: info@fundecyt.ro).

Pentru implementarea proiectului au fost stabilite structuri de coordonare si management
astfel:

adrnordest@adrnordest.ro
cauti@gruppometron.it
info@fundecyt.ro
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 Unitate de management  (UM) constituita din salariati ai ADR Nord -Est si Consultantul
international cu rol in coordonarea si implementarea activitatilor proiectului, organizarea
evenimentelor si raportarea intermediara si finala;

 Comitetul de Coordonare  (CC) constituit din Director General ADR Nord -Est si
reprezentanti ai institutiilor relevante la nivel national si regional, cu rol in aprobarea
diferitelor rapoarte, a propunerilor de baza ale strategiei si in final a prioritatilor privind
alocarea financiara pentru proiectele identificate la nivel regional;

 Panelul de Referinţa (RP) constituit din personalitati relevante la nivel regional,
specialisti in domeniile vizate si reprezentanti ai partenerilor straini, cu rol de organism
tehnic care va contribui la identificarea obiectivelor, masurilor si recomandăr ilor  ce vor fi
incluse in Strategia Inovativa Regionala.

Proiectul DISCOVER NE ROMANIA a fost implementat in 3 etape:

Etapa 0 – de la 1 Iunie 2005 pana la 31 Mai 2006 , a fost dedicata creării structurilor
organizationale din cadrul proiectului, promovării planului de lucru si construirii consensului
regional asupra acestuia precum si dezvoltării unei analize a economiei si tendinţelor
regionale.

Un rol important l-a avut realizarea Analizei Structurii Economice Regionale şi a Tendinţelor
Tehnologice Internaţionale, în vederea stabilirii contextului general actual şi al perspectivelor
de dezvoltare in viitor.

Etapa 1 – de la 1 Iunie 2006 pana la 31 Mai 2007 - s-a efectuat Analiza Sistemului
Regional de Inovare urmărind o abordare sectorială astfel:
 analiza nevoilor IMM-urilor din regiune, prin chestionarea unui număr de peste 2000

IMM-uri din regiune (cu asistenţă furnizată de către Consultantul Internaţional de Proces
– Infyde Spania), realizarea a 40 de interviuri directe (faţă -în-faţă) cu firme din regiune şi
a 20 de audituri tehnologice, cu asistenţă externă furnizată de către partenerul Fundecyt
Spania;

 analiza ofertei regionale de cercetare -dezvoltare-inovare, prin realizarea a 41 interviuri
directe (faţă-în-faţă) cu unităţi de cercetare-dezvoltare din sectorul public/privat, dintre
care 20 cu asistenţă externă furnizată de către partenerul Metron Srl Italia;

 analiza şi evaluarea serviciilor şi nevoilor de dezvoltare ale celor 9 structuri de transfer
tehnologic şi know-how existente în Regiunea Nord-Est.

Etapa 2 – de la 1 Iunie 2007 pana la 30 Aprilie 2008 - au fost finalizate următoarele
activităţi:
 analiza SWOT pe sectoare: IMM-uri, cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic;
 realizarea primului draft al matricei Strategiei Regionale de In ovare;
 organizarea a 3 Focus Grupuri sectoriale (IMM -uri, structuri de transfer tehnologic şi

mediul academic de cercetare);
 organizarea a 6 întâlniri judeţene, cu participarea membrilor grupurilor de lucru judeţene

constituite deja la nivelul fiecărui jud eţ şi prezentarea primului draft al matricei Strategiei
Regionale Inovative;

 realizarea unui document sintetic cuprinzând sursele de finanţare existente la nivel
naţional şi european care ar putea finanţa proiectele pilot identificate în cadrul proiectului
RIS;

 identificarea proiectelor pilot din cadrul Strategiei Regionale de Inovare;
 dezvoltarea strategiei si elaborarea metodologiei de implementare

In toata perioada de implementare a proiectului, activitatile desfasurate au avut in vedere
construirea consensului, constientizarea, mobilizarea si angajarea actorilor cheie in
dezvoltarea unui sistem de sprijin inovativ la nivel regional.
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Principalele activitati ale proiectului

I. Crearea unei identitati vizuale a proiectului – cu scopul de a obtine un impact adecvat
in randul grupurilor tinta. Sigla a fost agreata atat cu echipa de proiect cat si cu reprezentantii
partenerilor straini;

II. Realizarea materialelor de promovare aferente – au fost realizate mape si postere
utilizate la evenimentele importante derulate pe parcursul implementarii proiectului;

III. Organizarea Conferintei de deschidere – In data de 6 octombrie 2005 a fost
organizata Conferinta de deschidere a proiectului. Cei peste 60 participanti prezenti la
eveniment au reprezentat organizatii relevante de la nivel national si regional, reprezentantii
partenetilor straini, consultantul international iar Comisia Europeana a fost reprezentata de
doamna Renate Weissenhorn – Sef Departament, Directia Generala Enterprise.  Dupa
intalnire a fost semnat si Contraxctul de Parteneriat.

Cu aceasta ocazie a fost organizata si o Conferinţa de presa pentru a mediatiza importanta
implementarii acestui proiect in regiunea noastră.

IV. Organizarea structurilor

Comitetul de Coordonare  cu rol de a aproba propunerile de bază ale strategiei, a diferitelor
rapoarte şi, in final, a priorităţilor privind alocarea proiectelor definite în cadrul strategiei.

Structura Comitetului de Coordonare este:
 ADR Nord-Est
 Ministerul Economiei şi Finanţelor
 Consiliul Judetean Neamţ
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 Asociaţia Oamenilor de Afaceri 2003 Iaşi
 Direcţia Regională de Statistică Neamţ
 Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi - Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic

Polytech
 Institutul de Cercetări Economice şi Sociale“ Gheorghe Zane” Iaşi
 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică ( IFT Iaşi)
 Institutul de Cercetări Biologice Iaşi
 Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Vaslui
 PLANTAVOREL SA Piatra-Neamţ
 ELECTROCONTACT SA  Botoşani
 CEFIDEC Vatra Dornei

Panelul de Referinţă este constituit ca un organism tehnic care contribuie la i dentificarea
obiectivelor şi măsurilor incluse în Strategia Regională de Inovare.
Are rolul de a superviza implementarea şi dezvoltarea activităţilor proiectului, în vederea
îmbunătăţirii impactului acestuia asupra dezvoltării socio -economice regionale.

Structura Panelului de Referinţă este:
 ADR Nord-Est
 Consiliul Judetean Iaşi
 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
 Universitatea Bacău
 Universitatea „George Bacovia”  Bacău
 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Centrul de Cercetări

Textile – Moldova,  Iaşi
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău
 Consiliul Naţional al Intreprinderilor Pri vate Mici şi Mijlocii din România, Biroul Regional

Iaşi
 ANIMMC - Oficiul Teritorial Iaşi
 BCR Sucursala Piatra Neamţ
 Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi
 Parcul Industrial HIT Hemeiuş, Bacău
 Metron SRL, Italia
 Fundecyt, Spania

Consultarea membrilor Comitetului de Monitorizare a şi a Panelului de Referinţă

Primele întâlniri in cadrul Comitetului de Monitorizare si a Panelului de Referinta  au avut
loc in data de 08.02.2006 la Piatra Neamt . Unul din obiectivele acestor intalniri a fost
stabilirea rolului celor doua structuri si a modului de lucru pe toata perioada proiectului.

 Acest eveniment a fost semnalat publicului larg printr -un Comunicat de presa transmis
către mass media regionala.

Al doilea rand de intalniri ale Comitetului de Monitorizare si a Panelului de Referinta
au avut loc  la data de 19 iunie 2006, Piatra Neamt - Experţii din ADR Nord-Est au colectat
informaţii referitoare la situaţia domeniilor cercetare, dezvoltare, inovare atât in regiune cât si
la nivel naţional elaborând un proiect de document care a fost analizat si corectat in cadrul
structurilor de lucru ale proiectului.

Agenda celor doua intalniri au cuprins următoarele tematici:
- aprobarea Analizei socio-economice
- definitivarea si aprobarea analizei SWOT
- prezentarea sectoarelor prioritare de intervenţie
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- prezentarea FUNDECYT ca nou partener in proiect
- prezentarea Planului de activităţi în cadrul proiectului pentru stadiul I

Prin dezbaterea privind stabilirea sectoarelor de intervenţie au fost evidenţiate elementele
pro si contra pentru câteva din sectoarele de tradiţie dezvoltate la nivel regional. Au fost luate
in discuţie ca si sectoare cu potenţial inovativ: prelucrarea superioara a lemnului,
industria alimentara, prelucrarea superioara a metalelor (masini unelte si
echipamente) IT, industria textila si a confecţiilor . In ce priveşte industria chimica si
farmaceutica, turismul, transportul si comertul discutiile au evidentiat faptul ca nu ar avea
suficient potenţial inovativ.

Al treilea rând de întâlniri ale  celor doua structuri au avut loc la Iaşi la data de 12.30.2008
Panelul de Referinţă si 13.03.2008 Comitetul de Monitorizare . Tematica supusa
consultării a fost: prezentarea rezultatelor etapei de analiză (cererea şi oferta regională de
inovare), documentul de lucru a l Strategiei de Inovare a Regiunii Nord -Est, proiectele pilot
propuse în cadrul acestei strategii precum si stabilirea, de comun acord, a metodologiei de
implementare a strategiei şi a paşilor necesari pentru aprobarea de către structurile regionale
şi naţionale de referinţă.
Membrii celor două structuri au agreat conţinutul documentelor supuse analizei şi au propus
solicitarea avizului din partea Comitetului Regional pentru Planificare .

Cu această ocazie a fost subliniata încă o dată importanţa Strategi ei Regionale de Inovare şi
a nevoii de recunoaştere a acesteia la nivel naţional şi internaţional. ADR Nord -Est, alături
de celelalte 7 regiuni de dezvoltare, care vor finaliza, de asemenea, strategii regionale de
inovare, va iniţia activităţi de lobby, at ât la nivel regional (Comitetul Regional de Planificare şi
Consiliul pentru Dezvoltare Regională), cât şi la nivel naţional (Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Turismului), în vederea promovării şi includerii acesteia în documentele de
programare viitoare.

În parteneriat cu Consultantul Internaţional de Proces din Spania (Infyde), a fost realizată
Strategia de Comunicare , care a fost implementata pe toata durata proiectului.

Dupa constituirea structurilor administra tive ale proiectului au avut loc întâlniri pentru
implicarea şi mobilizarea tuturor actorilor regionali interesaţi şi construirea
„consensului regional”.

V. Evenimente organizate de ADR Nord -Est pentru atingerea obiectivelor proiectului,
diseminarea activităţilor derulate si a rezultatelor acestuia

 Seminar de informare, Slanic Moldova – In data de 15 decembrie 2005 a fost
organizat la Slanic Moldova primul seminar destinat diseminarii proiectului DISCOVER.
Scopul acestuia a fost de a informa tot colect ivul ADR Nord-Est cu obiectivele, activitatile,
rezultatele si realizarile proiectului. Totodata s -a urmarit cunoastrerea la nivelul intregului
colectiv a implicatiilor implementarii acestui proiect la nivelul Regiunii Nord -Est.

 Seminar „Perspectivele inovarii in Regiunea Nord-Est” – In data de 10.02.2006 a fost
organizat la Bacau un seminar pentru diseminarea proiectului. Grupul tinta a fost format
din reprezentanti ai mediului academic, de cercetare si de afaceri.
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 Seminar de informare, Suceava – In data de 13 aprilie 2006 a fost organizat la
Suceava un seminar de informare destinat in special mediului de afaceri dat fiind ca
atragerea acestui grup ţinta in implementarea proiectului este o provocare.

 Seminar „Inovarea ca oportunitate pentru dez voltarea economica a Regiunii Nord -
Est” – A fost organizat in data de 18 mai 2006 la „Institutul de Chimie Macromoleculara
Petru Poni” din Iasi. Scopul a fost pe langa diseminarea proiectului si stabilirea unui
cadru pentru identificarea nevoilor de inovar e in dezvoltarea unei afaceri, implicand
mediul academic si institutele de cercetare in rezolvarea acestor nevoi.

 20 iunie 2006, Piatra Neamt – Seminar „Primul cluster in domeniul textil ”.  Acest
seminar a fost organizat de RIFIL Savinesti in pa rteneriat cu ADR Nord-Est.
Reprezentanti ai mediului de afaceri din domeniul textil, din Regiunea Nord -Est, au
analizat posibilitatea asocierii punând astfel bazele primului cluster din acest domeniu la
nivel national.

 Forumul Regional Inovare

- In perioada 2-3 noiembrie 2006 a avut loc la Piatra Neamţ prima editie a Forumului
Regional de Inovare Nord-Est România cu tema „Competitivitate şi inovare regională :
experienţe, iniţiative, deziderate” . Lectori de marca reprezentand Universitatea Alexandru
Ioan Cuza Iaşi, Grupul de Economie Aplicată Bucureşti, Programul Naţiunilor Unite
pentru România, Centrul de transfer tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi, Metron, Italia, Infyde
si Fundecyt Spania au transmis participanţilor informaţii utile si actualizate despre:
Strategia regionala de inovare ca oportunitate in dezvoltarea economica, resursele
umane in intreprinderile inovative, invatamantul superior si forta de munca competitiva,
instrumente pentru stimularea asocierii in clustere, Regiunea Nord -Est pe piata turismului
alternativ, oportunitati de investitii in centrele de transfer tehnologic, etc.

La eveniment au participat aproximativ 250 de persoane, reprezentanţi ai mediului de
afaceri, sectorului non-guvernamental şi non-profit, administraţiilor publice locale si
centrale, universitati, centre de cercetare si de transfer tehnologic.

Reflectarea şi vizibilitatea evenimentului a fost asigurată, la nivel local, regional şi
naţional, prin televiziune, presa scrisă şi audio de către cei peste 23 de reprezentanţi ai
mass-media prezenţi în cele două zile de manifestări.
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- În perioada 1-2 noiembrie 2007, s-a desfăşurat la Bacău a doua editie a Forumul
Regional de Inovare. Evenimentul a fost organizat de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est în parteneriat cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Bacău, dar şi autorităţile locale: Primăria M unicipiului Bacău, Consiliul Judeţean
Bacău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău.

În prima zi a evenimentului, cei peste 150 de participanţi – reprezentanţi ai organizaţiilor
publice centrale şi locale, societăţi comerciale, firme de consultanţă, in stituţii financiare
româneşti şi străine, organizaţii internaţionale, au asistat sub cupola Sălii de Conferinţe
Agricola Internaţional la Conferinţa „Dezvoltare regională durabilă în contextul
inovării”.

Expunerile în plen au insistat pe priorităţile de  dezvoltare ale României în etapa post -
aderare la Uniunea Europeană, capacitatea inovativă a Regiunii Nord -Est de a utiliza
instrumentele de sprijin în scopul creşterii competitivităţii regionale, importanţa strategiei
în promovarea proiectelor care contri buie la creşterea economică şi importanţa
strategiilor de mediu la nivel regional.

Cu aceasta ocazie a fost organizata o Conferinţă de presă iar reflectarea şi vizibilitatea
evenimentului a fost asigurată, la nivel local, regional şi naţional, prin tele viziune, presa
scrisă şi audio de către cei peste 20 de reprezentanţi ai mass -media prezenţi în cele
două zile de manifestări.

VI. Contacte internaţionale

In toata perioada de implementare au fost realizate întâlniri cu caracter internaţional la  care
au participat atât experţi din echipa de implementare a proiectului cât şi persoane de la nivel
politic regional.
În continuare sunt prezentate tematicile acestor întâlniri şi persoanele care au participat:

 Forumul deschis pentru Inovare şi Transfer  Tehnologic – Bucuresti,  20 – 21 martie
2007
Evenimentul a fost organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in parteneriat
cu Societatea Germana pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Direcţia de Transfer Tehnologi c şi Inovare la Bucuresti. Actiunea a reprezentat
o importanta platforma de comunicare si schimb de idei pentru actorii de pe scena
cercetării-dezvoltării româneşti: autorităţi centrale şi locale cu competenţe în domeniu,
institute de cercetare şi universi tăţi, întreprinderi inovative, instituţii cu rol catalizator din
ţară şi străinătate.

 Seminar - Politici pentru promovarea inovării la nivelul IMM -urilor – Camera de
Comerţ şi Industrie Bucureşti, 15 noiembrie 2007
Seminarul a fost organizat de către Came ra de Comerţ şi Industrie Bucureşti, cu
participarea Prof. David Smallbone de la Centrul de Cercetare pentru firme mici
(Kingston University, Marea Britanie). Evenimentul a reprezentat o importantă platformă
de comunicare şi schimb de idei pentru actorii români implic aţi în cercetare-dezvoltare,



8

autorităţile centrale şi locale cu competenţe în acest domeniu, institute de cercetare si
universităţi, întreprinderi inovative şi exemple de bune practici în ceea ce priveşte politica
de inovare ca de la alte state membre ale Uniunii Europene.

 Misiune Economica din Regiunea Abruzzo, Italia – 12 Februarie 2008
Scopul misiunii: pornind de la interesul manifestat de instituţiile şi sistemul productiv din
provincia Vasto, Regiunea Abruzzo, în timpul vizitei efectuate în Italia d e reprezentanţii
ADR Nord-Est în septembrie 2007, a fost organizată o misiune italiană în Regiunea Nord -
Est pentru a evalua posibilitatea unor colaborări viitoare, fie în cadrul unor programe
europene (Programul Cadru 7, INTERREG sau CIP), fie prin interme diul unor acorduri de
parteneriat bilateral.

În urma acestor discuţii, Dl.Ercole Cauti a propus participarea în parteneriat la realizarea
de proiecte, în cadrul programului Leonardo da Vinci, Interreg IV, Programul de
Cooperare Transfrontalieră SE Europei  şi în cazul în care sunt identificate activităţi
finanţabile  şi  prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013. O altă propunere a fost
realizarea de parcuri tematice, concentrate pe spatii restrânse care să aibă administraţie
proprie, având în vedere că este foarte importantă concentrarea activităţilor şi crearea
unei viziuni proprii.

 Vizita de studii in Spania - octombrie 2007
În cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, o echipa de la nivel politic din
Regiunea Nord-Est a efectuat o vizită de studiu in Spania cu scopul de a:

- stabili contacte cu persoane de la nivel politic din Spania (regiunile
Extremadura şi Andalucia)

- învăţa din exemplele de bună practică din cele două regiuni spaniole cum
sunt abordate, la nivel politic, problemele din domeniile
Cercetare/Dezvoltare/Inovare

- avea o viziune din interior a managementului Fondurilor Structurale
- identifica împreună cu politicienii din Spania idei de proiect care să fie

implementate, în România, în parteneriat cu regiunile spaniole.
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VII. Etape derulate in elaborarea Strategiei Regionale de Inovare

Stabilirea contextului pentru elaborarea Strategiei Regionale de Inovare  are ca elemente
importante cunoasterea situatiei actuale privind nevoia de inovare la nivelul IMM -urilor, oferta
din acest domeniu provenita de la universitatile si institutele de cercetare din Regiunea Nord -
Est, precum si posibilitatile oferite de structurile de interfata existente la nivel regional.

1. Analiza nevoilor de inovare ale IMM -urilor din regiune

Evaluarea analizei nevoilor la nivelul IMM -urilor a avut doua componente. In prima etapa a
fost trimis prin e-mail un chestionar specific la un numar de 1000 IMM -uri din regiune. Din
cele aproximativ 200 de raspunsuri primite avem o imagine de ansamblu privi nd mediul de
afaceri regional si preocuparile acestuia in domenii inovative.

Pentru o analiza detaliata, in a doua etapa, au fost planificate si realizate 40 de interviuri
directe (fata-in-fata) cu reprezentanti din managementul unor firme din regiune, se lectate din
baza de date a ADR Nord-Est. Acestea au cuprins 13 domenii de activitate diverse (industria
alimentara-7, industria constructoare de masini -6, IT si echipamente electrice (IT&EE) -6,
industria textila-5, prelucrarea materialelor plastice -3, prelucrarea lemnului-3, materiale de
constructii-2, producerea de ambalaje din hartie -2, produse alcoolice-2, industrie
farmaceutica-1, productia de incaltaminte-1, firma de consultanta-1 si oftalmologie-1).
Au fost evidentiate astfel trei probleme cu care se  confrunta mediul de afaceri regional  si
anume:

- Nivelul relativ scazut al competitivitatii firmelor romanesti pe piata europeana;
- Lipsa tot mai acuta a fortei de munca cu o calificare adecvata;
- Lipsa unor instrumente adecvate de marketing.

2. Analiza ofertei provenita din mediul academic, de cercetare si de la structurile
de sprijin pentru mediul de afaceri

Aceasta analiza a fost realizata prin intervievare directa a reprezentantilor din 41 de
universitati si centre de cercetare din regiune si a celor 9 pa rcuri industriale si de transfer
tehnologic functionale la aceasta data. Metodologia de intervievare a fost agreata de catre
echipa de management a proiectului din cadrul ADR Nord -Est si unul din partenerii acestui
proiect – Metron din Italia. Persoanele intervievate au fost profesori si experti foarte apreciati
atat la nivel national, cat si international, motiv pentru care s -a decis folosirea ca metodologie
de intervievare in locul unui chestionar traditional un ghid flexibil, care sa conduca la o
discutie mult mai deschisa. Rezultatele s -au concretizat printr-o analiza SWOT a acestui
domeniu cu identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor. Ca un
comentariu general, putem spune ca Regiunea Nord -Est a Romaniei are un potentia l stiintific
ridicat, o retea de universitati si institute de cercetare destul de bine dezvoltata, cu o atentie
deosebita acordata adaptarii conditiilor pentru o economie de piata. Viziunea generala a
actorilor din cercetare-dezvoltare este inca impartita si centrata prea mult spre interiorul tarii
si in interiorul mediului academic. Pe de o parte, cercetarea este conceputa ca un domeniu
universitar si academic; pe de alta parte IMM -urile nu sunt suficient constiente despre rolul
lor in sectorul industrial si potentialul lor este inca necunoscut, subestimat si neexprimat.

Au urmat apoi o seri de trei intalniri - focus grupuri sectoriale – (28 martie 2007 pentru
IMM-uri, 30 martie 2007 pentru structurile de transfer tehnologic (TT) si 31.05.2007 pentru
mediul academic si de cercetare) la care au participat reprezentanti ai organizatiilor implicate
in realizarea interviurilor din cele trei domenii si reprezentanti ai ADR Nord -Est, membri in
echipa de implementare a proiectului.

Obiectivele discutiilor in cadrul celor trei intalniri a fost ca, pe baza analizei SWOT a fiecarui
sector, extrasa din analizele efectuate, sa fie propuse Misiunea, Viziunea si obiectivele
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Strategiei Regionale de Inovare. A rezultat astfel o prima propunere pentru Matricea
Strategiei Regionale Inovative Nord-Est

Au fost organizate in continuare 6 întâlniri ale grupurilor de lucru judeţene  (25 mai 2007
Iasi si Neamt, 29 mai 2007 Botosani si Suceava, 30 mai 2007 Bacau si 31 mai 2007 Vaslui),
in care a fost prezentata si analizata acea sta prima forma a Strategiei Regionale.
In acest mod s-a realizat pe langa un consens legat de elementele principale ale
Strategiei si asumarea acesteia la nivel local si regional.

3. Aprobarea Strategiei Regionale de Inovare de către Comitetul Regional p entru
Planificare (CRP) – Piatra-Neamţ, 10 aprilie 2008

Obiectivul general al întâlnirii a fost prezentarea către membrii CRP a rezultatelor etapei de
analiză (cererea şi oferta regională de inovare), a documentul de lucru al Strategiei de
Inovare a Regiunii Nord-Est, a proiectelor pilot propuse in cadrul acestei strategii, precum si
aprobarea metodologiei de implementare a strategiei regionale de inovare.
Participanţii au subliniat importanţa documentului în contextul naţional şi internaţional şi au
fost de acord cu măsurile si domeniile de intervenţie propuse. Membrii Comitetului Regional
de Planificare au aprobat documentul propus în forma sa iniţială.

Elementele principale ale Strategiei Regionale de Inovare sunt:

VIZIUNE - Inovarea este baza competitivităţii economice a Regiunii Nord -Est

MISIUNE - Strategia regională inovativă încurajează creşterea competitivităţii economice în
Regiunea Nord-Est prin crearea şi dezvoltarea companiilor inovative, introducerea de
tehnologii moderne în unităţile de ce rcetare – dezvoltare – inovare, valorificarea acestei
infrastructuri şi stimularea parteneriatului între universităţi, instituţii de cercetare şi companii.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Dezvoltarea cunoaşterii şi generarea, difuzarea şi utilizarea inovării printr -un sistem

eficient de transfer şi comercializare a inovării
- Creşterea valorii adăugate regionale şi generarea de noi activităţi economice
- Promovarea unui mediu economic şi social adecvat extinderii şi menţinerii procesului

inovativ şi culturii antreprenor iale

PRIORITĂŢI
- Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare – dezvoltare - inovare a instituţiilor din Regiunea

Nord-Est în scopul creşterii competitivităţii economice regionale
- Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a fi inovative, inclusiv îmbunătăţirea

infrastructurii de sprijin a afacerilor.
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în Regiunea Nord -Est
- Îmbunătăţirea resurselor umane

VIII. Construirea unei secţiuni dedicate inovării si a unui Forum de discutie in site -ul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Pentru a promova adecvat proiectul si rezultatele obtinute prin implementarea acestuia a fost
inserata o sectiune INOVARE in pagina web a agentiei cu urmatoarele subsectiuni:
- RIS DISCOVER NE (prezentarea proiectului)
- Structuri organizationale (prezentarea structurilor implicate si rolul acestora in

implementarea proiectului)
- Evenimente si noutati (prezentarea evenimentelor si a noutatilor in domeniul inovarii atat

din cadrul proiectului cat si cele colaterale)
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- Publicatii (sunt disponibile documentele elaborate prin implementarea proiectului,
materialele de promovare si articolele din buletinul INFO NORD -EST dedicate
subiectului)

Sectiunea INOVARE din site respecta caracteristicile acestuia si este disponibila in limbile
romana si engleza
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_RIS&language=2

Pentru a stabili un contact permanent cu partenerii nostri regionali, pe pagina web a ADR
Nord-Est, a fost deschis si un forum de discutii pe teme specifice dezvoltarii regionale.
Forumul este accesibil la adresa: http://www.adrnordest.ro/forum_login.php  sau direct de
pagina website-ului nostru, http://www.adrnordest.ro/, accesand link-ul din prima linie a
paginii, respectiv Forum.
Anuntul privind lansarea acestei sectiuni a fost trimis prin e -mail tuturor contactelor din
bazele noastre de date.

IX. Progresul proiectului prezentat in paginile Buletinului INFO NORD -EST

În perioada de implementare a proiectului au fost editate si distribuite 9 numere din Buletinul
Informativ INFO NORD-EST ( 6 - 14). În fiecare dintre acestea a fost publicat câte un articol
care prezintă activităţile derulate în cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA şi
progresul acestuia. Buletinul este realizat atât in format tipărit (2000 exemplare), cu
distribuire gratuită, cât şi în format electronic pe pagina de web a ADR No rd-Est, la secţiunea
Bibliotecă/Publicaţtii:

http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.adrnordest.ro/forum_login.php
http://www.adrnordest.ro/
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http://www.adrnordest.ro/index.php?page=LIBRARY_PUBLICATIONS_NEWSLETTER .
Articolele dedicate proiectului, în limbile română şi engleză, sunt de asemenea, inserate în
secţiunea Inovare/Publicaţii:
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_PUBLICATIONS&language=1  .

X. Editarea şi distribuirea unei broşuri de tip agendă

La sfârşitul anului 2007 a fost editată, în cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, o
broşură de tip agendă cu scopul promov ării proiectului, a activităţilor derulate, a structurilor
organizaţionale constituite, a partenerilor implicaţi în implementare precum si a rezultatelor
aşteptate. În acest fel a fost promovat, intr -un format accesibil, draft -ul Strategiei Regionale
de Inovare.

Alegerea acestui tip de broşură prezintă avantajul de a fi utilizată cel puţin pe parcursul unui
an, perioadă în care informaţia este permanent la îndemâna utilizatorului. În acest fel
considerăm designul atractiv si conceptul grafic ales ca fiind  elemente inovative în acord cu
tematica proiectului nostru.

XI. Strategia Regionala de Inovare Nord -Est România - broşura finală a proiectului RIS
DISCOVER NE ROMANIA

Prima Strategie Regională de Inovare, elaborată ca rezultat principal al implemen tării
proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, este un document important pentru Regiunea
Nord-Est a României, luând în considerare că prin implementarea acesteia se va dezvolta un
sistem de sprijin inovativ cu implicaţii în dezvoltarea economică.

Promovarea acesteia la nivel naţional va avea ca rezultat includerea priorităţilor  şi măsurilor
de intervenţie identificate la nivel regional în documentele de planificare naţionale cu
alocările financiare aferente.

Pentru o eficientă promovare a fost rea lizată şi o ediţie tiparită (varianta în limba română) a
acestei broşuri care a fost distribuită tuturor instituţiilor şi persoanelor implicate în activităţi cu
caracter inovativ la nivel regional şi naţional.  Formatul electronic al acestui document este
disponibil (in limbile română şi engleză) atât pe pagina web a ADR Nord -Est:
 (http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_PUBLICATIONS  ) cât şi pe site-ul
IRE Network (http://www.innovating-regions.org/network/regionalstrat/by_region.cfm ) .

http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.innovating-regions.org/network/regionalstrat/by_region.cfm
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XII. Conferinţa finală – Iaşi, 22 aprilie 2008

În data de 22 aprilie 2008  avut loc l a Iaşi Conferinţa finală a proiectului RIS DISCOVER NE
ROMANIA. Intitulat “Politici şi Instrumente pentru încurajarea inovării”, acest eveniment a
marcat prezentarea către publicul regional a primei Strategii Regionale de Inovare aferentă
Regiunii Nord-Est din România.
Cei aproximativ 100 de participanţi, reprezentând mediul academic şi de cercetare, mediul
de afaceri dar şi administraţia publică locală au apreciat documentul prezentat subliniind
importanţa acestuia în contextul actual.

Conferinţa Finala a constituit cadrul de discuţii destinate asumării prevederilor acestui
document de către actorii cheie implicaţi în inovare la nivel regional şi exprimării
angajamentului acestora privind sprijinirea implementării strategiei. Totodată, întâlnirea a
prilejuit puncte de plecare pentru stabilirea de parteneriate implicate în dezvoltarea viitoarelor
proiecte din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării,  implementate în Regiunea Nord -Est.

Au fost identificate si prezentate etapele ulterioare finalizării im plementării proiectului RIS
DISCOVER NE ROMANIA ca fiind: promovarea acestei strategii la nivel regional, naţional şi
internaţional concomitent cu implementarea unor proiecte pilot care să răspundă priorităţilor
identificate.

Cu aceasta ocazie a fost organizata o Conferinţă de presă iar vizibilitatea evenimentului a
fost asigurată în presa scrisă, televiziune şi radio de către cei aproximativ 7 reprezentanţi ai
mass media prezenţi.


