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Subiecte
• Actualizarea si revizuirea strategiei de specializare inteligenta a Regiunii
Nord-Est
• Rolul consultarii in procesul de descoperire antreprenoriala
• Pasii urmatori: tranzitia de la provocari la solutii

Cadrul de elaborare RIS3 Nord-Est
Analiza economica si de context regionala

Elaborata in
perioada 2013-2014
la initiativa ADR
Nord-Est

RIS3
In acest moment, in
curs de revizuire si
actualizare

Analiza potentialului regional de inovare (cerere si
oferta TT, scoli de doctorat)
Identificarea sectoarelor cu potential de specializare
inteligenta
Identificare bariere si solutii pentru dezvoltarea
acestor sectoare (SWOT, lanturi valorice, legislatie)
Definirea viziunii regionale pentru dezvoltare
economica specializata
Stabilirea prioritatilor strategice si a portofoliului de
proiecte
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Viziunea strategica a RIS3
Regiunea Nord-Est creeaza, transfera si implementeaza inovatia intr-o
maniera sistemica, in principal in 4 sectoare cheie

agro-alimentar

confecții & textile

TIC

biotehnologii

domenii de specializare inteligenta
transforma resursele
locale in produse cu
valoare adaugata
ridicata

au efecte de catalizator
si multiplicare asupra
celorlalte arii din
economia regionala

sunt foarte competitive
la nivel global

asigura un efect de
sustenabilitate
economiei regionale
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Sectorul Confecții - Textile – contribuitor
important la cresterea economica a tarii

11%
Contributie la
Export

52 mld.
EUR
valoare adaugata

250 000
angajati

Sectorul Confecții – Textile – ocupa locul doi in exportul din Romania
după industria auto

*sursa: studiu realizat de firma Pierre Audoin Consultants pentru ANIS

Sectorul Confecții - Textile – unul dintre cele
mai dinamice
sectoare economice in Regiunea Nord-Est
Numărul unităților locale active din industria textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte din
Regiunea Nord-Est este 942 firme, în crestere cu 6,2%

Volum exporturi realizate de companii din regiune (trim. I 2016) - peste 186,45 milioane
Euro (19% din totalul la nivel national)

In regiune exista Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial care pregateste
anual 1100 studenti, 3 scoli doctorale de profil si numeroase unitati de cercetare

In regiune exista un cluster in domeniul tricotajelor si confectiilor; entitate catalizator REGINOVA;
regiunea este membra a Initiativei Europene pentru Textile (European Technology Plaform for
Textile and Clothing)

Clusterul de confecții – tricotaje - textile
ASTRICO – Săvinești
Scop: crearea premiselor unei dezvoltări durabile în contextul inovativ al industriei
de textile din nord-estul țării, identificarea de posibilităţi de asimilare de produse noi
care să asigure consolidarea industriei textile pe principiul dezvoltării unor produse cu
valoare adăugată cât mai mare, stimularea inovării prin schimbul de informaţii şi
derularea de proiecte comune cu aplicabilitate imediată în producţie

pol de dezvoltare
concentrat pe
cercetare, inovare
de proces și
transfer tehnologic

• 25 companii de profil
• 2 instituții de învățământ
superior și de cercetare
• autorități publice
judetene si locale
• ONG-uri

Medaliat cu Bronz
pentru excelență
în managementul
de cluster

Din 2013 functioneaza un centru de mostrare, înființat cu sprijinul producătorului de
mașini de tricotat SHIMA–SEIKI.

Sectorul Confecții - Textile
Industria Confecții - Textile este considerată ca fiind o ramură importantă a
economiei naționale, atăt în ceea ce privește formarea Produsului Intern
Brut și cresterea exporturilor, cât și în ceea ce privește creșterea forței de
muncă.
Regiunea Nord-Est poate dobândi un avantaj competitiv real
prin exploatarea componentei de inovare pentru crearea unor
produse cu valoare adăugată ridicată, plecand de la
urmatoarele atuuri:
• existenta actorilor petru lantul valoric pentru noi materiale
(in si canepa)
• cunsotinte privind economia circulara, eficienta resursleor
si noi modele de afaceri
• furnizori solutii digitale pentru industria de confectii si
tricotaje

Proces de descoperire antreprenoriala
Focus Grup in textile
4 grupuri de lucru

4 domenii de explorat

4 experti/moderatori

EDP în
Confecții Textile

Grupul de lucru
NR.1

Grupul de lucru
NR. 2

Grupul de lucru
Nr. 3

Grupul de lucru
Nr. 4

Provocare
societală

Îmbătrânire
sănătoasă,
demografie si bunăstare

Securitate alimentară,
agricultură durabilă și
bioeconomie

Energie curată și eficientă

Apă curată în condiții de
siguranță

Domeniu
explorat

Materiale inovative, biomateriale
si textile funcționale cu
aplicabilitate in medicină

Economie circulară,
cultivarea &
exploatarea firelor
naturale si materiale
ecologice

Procese&Aplicații hightech / Smart factoring

Noi modele de afaceri –
Digital fashion / Digital
textile printing

Antonio Braz Costa
Președinte
Textranet

Ana Maria Gulei
Product Manager
Gemini Cad System

Ana Maria Gulei
Product Manager
Gemini Cad System

Caterina Ailiesei
Manager General
SC Katty Fashion
SRL

Conf. Dr. Ing. Luminița
Ciobanu
Facultatea de Textile
Pielărie și Management
Industrial
Iași

Prof. Dr. Ing.
Antonela Curteza
Facultatea de Textile
Pielărie și Management
Industrial
Iași

Experți

Moderatori

Dr. Ing. Alexandra Ene
Cercetător
Institutul Național de CercetareDezvoltare
pentru Textile și Pielărie
București
Mihaela
Tomaziu-Todosia
Șef Departament Managementul
Proiectelor Europene
Universitatea de Medicină și Farmacie
“Gr. T. Popa” Iași

Proces de descoperire antreprenoriala
Focus Grup in Textile
Exercitiul participativ nr. 1
Repartizarea
pe grupuri
de lucru
tematice

Identificarea
provocarilor
(completare Fisa
Provocarii)

Prezentarea
provocarii
identificate

Clusterizarea
provocarilor

Prioritizarea
provocarilor

Exercitiul participativ nr. 2

Repartizarea
pe subgrupuri
de lucru

Completarea
fisei ”Idei de
Dezvoltare
Regionala”

Raportarea
interna (grupului
initial)

Raportare
Idei de Dezvoltare
Regionala in plen
(moderator)

Proces de descoperire antreprenoriala
Focus Grup in Textile
Rezultate si concluzii

 Cunoaşterea adevăratului potenţial de inovare din Regiunea Nord-Est
 Reorientarea structurilor industriale şi de cercetare către ramurile
industriale şi serviciile emergente şi către pieţele internaţionale
 Cooperare eficientă în rândul actorilor principali din sistemul
cvadruplu helix sub spectrul unei viziuni comune, printr-o abordare
integrată si bazată pe situația din teren
 Conturarea unui portofoliu de proiecte regionale (in urma identificarii
unor oportunități de dezvoltare adaptate la contextul local)
Impact

 Influențarea oportunităților de finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020
 Revizuirea si actualizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii
Nord-Est

Multumim pentru atentie!
Tel 004 0233 218071
Fax 004 0233 218072
adrnordest@adrnordest.ro
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