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DISCOVER NE ROMANIA  
Dezvoltarea unei Strategii Inovative Orientate Continuu spre 

Valorificarea Resurselor Economice din Nord-Estul Romaniei 
 
 
Rezumat 
 
Situata la granita cu Ucraina si Republica Moldova, Regiunea Nord-Est este cea mai mare 
din Romania avand o populatie de 3,7 milioane locuitori. 
Existenta unui mediu academic dezvoltat (3 centre universitare, 16 universitati cu cca 76.000 
studenti), infrastructura si personal cu inalta calificare in cercetare – dezvoltare si a unei 
retele de institutii care sprijina cristalizarea si dezvoltarea mediului de afaceri au fost 
argumente in favoarea initierii si dezvoltarii unei Strategii de Inovare Regionala. 
 
In ciuda acestui potential Regiunea Nord-Est are probleme legate de nivelul scazut al 
investitiilor straine, numar mic de companii la mia de locuitori, nivel ridicat al emigrarii si un 
nivel ridicat al somajului. 
 
Obiectivul principal al proiectului DISCOVER NE ROMANIA este de a dezvolta si 
implementa o Strategie Inovativa Regionala care va contribui la utilizarea resurselor si a 
poten�ialului existent pentru a obtine o schimbare semnificativa in ceea ce inseamna 
conceptul de inovare si dezvoltarea unor afaceri inovative prin promovarea competitivitatii in 
toate domeniile. 
 
Unul din primele rezultate obtinute la elaborarea acestei strategii este realizarea unui 
parteneriat regional in domeniul inovarii cu posibilitatea construirii unor baze de date si a 
utilizarii in comun a informatiilor existente. 
 
Un alt obiectiv imediat este de a intermedierea unor rela�ii intre mediile de cercetare, 
academic si de afaceri cu identificarea nevoilor si ofertelor din fiecare domeniu realizand o 
corelare a acestora.  
 
Partenerii implicati in implementarea primei etape din derularea proiectului sunt: 
� ADR Nord-Est – Romania ca initiator al proiectului si coordonator (Manager proiect: 

Gabriela Macoveiu – Director Investitii si Marketing, ADR Nord-Est, phone: 0040 
233224168, fax:0040 233218072, e-mail: adrnordes@adrnordest.ro ); 

� Metron SRL - Italia (Ercole Cauti – Director, phone: 0039 0861 771077, fax: 0039 0861 
7710207, ercole.cauti@metronsrl.it ); 

 
Pentru implementarea proiectului au fost stabilite structuri de coordonare si management 
astfel: 
� 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 Monitorizare (CM) 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 Referin�a (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 recomand�rilor  ce vor fi 
incluse in Strategia Inovativa Regionala. 
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Activitatile derulate pentru diseminarea proiectului in Stagiul 0 sunt: 
 
1. 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; 

 
2. Realizarea materialelor de promovare aferente – au fost realizate mape si postere 

utilizate la evenimentele importante derulate pe parcursul implementarii proiectului; 
 

 
 
3. Organizarea Conferintei de deschidere – In data de 6 octombrie 2005 a fost organizata 

Conferinta de deschidere a proiectului. Pe langa reprezentanti ai organizatiilor relevante 
de la nivel national si regional, la aceasta Conferinta au participat reprezentantii 
partenetilor straini, consultantul international si doamna Renate Weissenhorn – Sef 
Departament, Directia Generala Enterprise Comisia Europeana.  
Cu aceasta ocazie a fost organizata si o Conferinta de presa pentru a mediatiza 
importanta implementarii acestui proiect in regiunea noastra.  
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       Primirea invita�ilor  
 
 

        Imagini din timpul Conferintei        
  

        Imagini din timpul Conferintei 
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4. In aceeasi zi, dupa Conferinta, a fost semnat si Contractul de parteneriat  
 

       Semnarea Contractului de Parteneriat 
 
 

        Echipa de management  
 
 
5. 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 colectivul 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. 

 

      
 
6. 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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        Imagini din timpul derularii seminarului 
 
 
7. Seminar de informare, Suceava – In data de 4 aprilie 2006 a fost organizat la Suceava 

un seminar de informare destinat in special mediului de afaceri dat fiind ca atragerea 
acestui grup tinta in implementarea proiectului este o provocare. 

 

        Suceava – 4 aprilie 2006  
 
8. Seminar „Inovarea ca oportunitate pentru dezvoltarea 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 inovare in dezvoltarea unei afaceri, implicand mediul 
academic si institutele de cercetare in rezolvarea acestor nevoi. 
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  Imagini din timpul seminarului 
 
 
9. Primele intalniri 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 
catre presa regionala. 

 

 Februarie 2006 
 
10.  Urmatoarele intalniri in cadrul celor doua structuri de management (Comitetul de 

Monitorizare si Panelul de Referinta) au avut loc in data de 19.06.2006. Documentele 
discutate cu aceasta ocazie au fost proiectul de Analiza socio-economica si Analiza 
SWOT pentru domeniul inov�rii in Regiunea Nord-Est. 
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   Iunie 2006 
 
11. Promovarea proiectului in Regiune a fost si subiectul unor articole aparute in Buletinul 

Informativ „INFO Nord-Est” al ADR Nord-Est. Incepand din iulie 2005 in fiecare din cele 
patru numere ap�rute o pagina a fost dedicata acestui subiect. Acest Buletin apare 
trimestrial, in 2000 de exemplare si este distribuit tuturor organizatiilor partenere de la 
nivel regional si national.  
 

   
 
Buletinul INFO NORD-EST nr. 7 


