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Misiunea ADR Nord-Est 

ADR este un generator de dezvoltare economico-socială a
Regiunii Nord-Est. ADR elaborează și promovează
strategii, atrage resurse, identifică și implementează
programe de finanțare și oferă servicii pentru stimularea
creșterii economice durabile, a parteneriatelor și
spiritului antreprenorial



Obiectivele generale

• Atragerea investitiilor private directe
• Stimularea infiintarii si sprijinirea intreprinderilor locale
• Comunicarea strategica cu mediul de afaceri
• Centralizarea informatiilor privind dinamica mediului de afaceri



Obiective specifice pentru mediul de afaceri

• Cresterea competitivitatii regionale, a nivelului de inovare si TT
• Dezvoltarea abilitatilor si mentalitatii antreprenoriale;

incurajarea organizatiilor private sa se afilieze asociatiilor
profesionale si retelelor din regiune

• Conectarea si facilitarea colaborarilor dintre sectorul privat si
cel academic; identificarea unor solutii pentru provocarile
societale

• Valorificarea eficienta a resurselor regionale naturale si
umane; dezvoltarea unor arii geografice de specializare in
functie de acestea

• Cresterea capacitatii regionale de a atrage, dezvolta si retine
forta de munca



Principii

Profesionalism

Transparenta

Obiectivitate

Abordare proactiva

Abordare inovativa

Parteneriat



Servicii oferite

 Analiza nevoilor specifice de investitii, dezvoltare si inovare
 Evaluare

– fezabilitate plan de afaceri
– sistem de management a inovarii

 Facilitare acces la
– retea de parteneri regionali (structuri de sprijin, firme

consultanta, statiuni de cercetare, asociatii patronale si
profesionale, unitati de educatie, autoritati publice locale,
clustere)

– baza de date cu furnizori din regiune
– baza de date cu furnizori Enterprise Europe Network
– retea de parteneri nationali si internationali



Servicii oferite

Informare si consiliere pentru
 infiintare afacere
 export 
 drepturi de proprietate intelectuala
 identificare surse de finantare
 accesare programe de finantare
 identificare parteneri 
 introducere de noi concepte (EE, ER, specializare 

inteligenta, inovare sociala, etc)



Servicii oferite

 promovare oferta de produse si servicii
 organizare evenimente dedicate de tip forum finantatori, 

B2B, misiuni economice exploratorii si de participare la 
targuri specializate

 identificare și promovare exemple de succes și bune 
practici în dezvoltarea și administrarea unei afaceri 



Servicii oferite
 Cursuri: 

• Management de proiect 
• Achizitii publice 
• Management resurse umane
• Management strategic si leadership
• Management financiar proiecte de investitii
• Management executiv
• Evaluare proiecte
• Accesare programe de finantare

 2016
• Internationalizarea educatiei
• Internationalizarea clusterelor
• Training management
• Top level management



ADR Nord-Est
Str. Lt.Draghescu nr.9 
Piatra Neamt
Tel. 0233 218.071
Fax 0233 218.072
adrnordest@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

Vă așteptăm la noi!

mailto:adrnordest@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/


Masa 1 O idee buna cere o planificare inteligenta

Planul de afaceri – The Business Model Canvas
Moderator: Vlad GLIGA, ADR Nord-Est
Invitat: Lenuta ALBOAIE, Prodecan, Universitatea 

„Al. I. Cuza”, Iasi

Sala Antique – etaj 1

Masa 3 Am un produs bun. Ei, si ?!

Marketing-ul pentru startup-uri 
Parteneriate comerciale – Enterprise Europe Network
Moderator: Agatha FILIMON, ADR Nord-Est 

Lucian SANDU, ADR Nord-Est
Invitat:         Elena MIRON, CCI Neamt

Sala Atrium

Masa 2 Imi trebuie bani, dar stiu pentru ce?

Pregatirea pentru finantare
Training si mentorat pentru startup-uri
Moderator: Liliana BAICU, ADR Nord-Est
Invitat:         Gabiela MACOVEIU, ADR Nord-Est 

Ana CIOBANU, CCI Neamt

Sala Atrium

Masa 4 La om inteligent, mijloace inteligente

Utilizarea mijloacelor IT in administrarea afacerilor 
Moderator: Cosmin CRISTAL, ADR Nord-Est
Invitat:         Florin CARDASIM, CodeCamp University

Sala Atrium
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