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“La noi nu se poate„
De câte ori auziți asta în jurul vostru în ﬁecare zi? La ghișee, la telefon, în spatele unor fețe resemnate?
Și noi auzim asta, des, dureros de des: „La noi în Regiune nu se poate. Suntem prea săraci, prea mici, prea departe, n-avem
autostrăzi, n-avem drumuri, nu suntem ca europenii cu adevărat.” Culmea este că nu auzim mai niciodată asta în întâlnirile cu
partenerii noștri externi, la Bruxelles sau în alte orașe ale lumii în care ne poartă activitatea. Auzim asta, aici, în țară, în
regiune, în orașul nostru, pe scara blocului, în discuțiile cu vecinii, la o bere cu prietenii.
(continuare în pagina 2)
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În cele ce urmează, încercăm să demontăm câteva
“legende urbane”, generatoare de “nu se poate”:
Ce e aia specializare inteligentă? Auzim tot mai des
vorbindu-se despre acest concept, dar îl înțelegem cu
adevărat? Ne este el impus de Comisia Europeană sau ne
e cu adevărat util și ne poate ajuta spre o dezvoltare
structurată?
Specializarea inteligentă reprezintă un proces de
transformare economică bazat pe identiﬁcarea domeniilor
în care o regiune poate excela și poate concura cu altele,
cu sprijinul cercetării și inovării. Pentru că am fost
ambițioși, am elaborat și noi Strategia Regională de
Specializare Inteligentă (RIS 3), în care am identiﬁcat
domeniile prioritare la nivelul Regiunii Nord-Est: agroalimentar, biotehnologii, textile și noi materiale, energie și
mediu, sănătate și turism pentru stil de viață sănătos,
tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Mai mult decât
atât, am identiﬁcat și câteva idei de proiecte care
abordează în mod integrat aceste domenii, cu un
pronunțat caracter inovativ. Impasul a apărut când am
căutat surse de ﬁnanțare pentru aceste proiecte. Nu se
poate! A fost un răspuns oarecum anticipat, din cel puțin
două motive: noutatea conceptului îl face să ﬁe destul de
greu de digerat, fără o înțelegere profundă. Pe de altă
parte, nevoile mai evidente ale regiunii, de ordin pragmatic
sunt legate de infrastructura socială, de sănătate,
educație, de capacitatea administrativă. Dar de ce ar
trebui să se excludă aceste planuri? Noi am considerat că
ele pot ﬁ complementare. Astfel, datorită demersurilor
făcute de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
alocarea inițială a REGIO a fost suplimentată cu 29
milioane euro pentru ﬁnanțarea acestor proiecte integrate
de cercetare-dezvoltare-inovare promovate în parteneriat
public-privat. Câteva exemple: asocierea producătorilor
agricoli pentru dezvoltarea unei facilități de fabricare a
amidonului din cartoﬁ în Județul Suceava, crearea unei
facilități de producție pentru produse de uz general bazate
pe nanoparticule din PET reciclat în județul Iași sau
crearea unui laborator viu pentru dezvoltarea și testarea
de soluții de reciclare a deșeurilor textile cu aplicații pentru
industria mobilei, automotive, HORECA, în județul Iași. În
Neamț, RIFIL va implementa Industry 4.0 (Inovarea
proceselor din secțiile Filatura și Vopsitorie prin
achiziționarea de echipamente și software). Deci se poate!
Orașele mici nu au nicio șansă prin POR. Toate axele de
ﬁnanțare sunt proiectate să avantajeze orașele mari și în
special municipiile reședință de județ. Nu se poate!

Este adevărat că dezvoltarea urbană durabilă este nu doar
un deziderat, ci și o axă de ﬁnanțare dedicată municipiilor
reședință de județ, cu o alocare generoasă: 243 milioane
euro doar pentru Regiunea Nord-Est. Iar municipiile din
regiunea noastră își concentrează toate resursele în
utilizarea acestei uriașe oportunități și le suntem alături în
acest demers. Dar cine a împiedicat orașele mici să
acceseze ﬁnanțări prin cele 6 axe de ﬁnanțare care îi indică
drept solicitanți eligibili?
Aveți o hartă a României la îndemână? Să ne uităm puțin
în extremitatea nord-estică a județului Suceava, acolo
unde, dacă ne este permisă exprimarea, se agață harta-n
cui: Orașul Siret. Orașul Siret a depus nu mai puțin de 7
proiecte prin REGIO, în valoare totală de 16,88 mil euro,
din care 16,5 milioane euro reprezintă ﬁnanțare
nerambursabilă. Cu acești bani, se vor revitaliza două
zone degradate ale orașului și vor ﬁ transformate în spații
verzi, parcuri și zone de petrecere a timpului liber, vor ﬁ
modernizate și dotate o grădiniță și un colegiu tehnic în
care învață 530 de elevi, va ﬁ introdus transportul public
local, vor ﬁ create și modernizate infrastructurile de
transport, velo și pietonale, iar ambulatoriul integrat din
cadrul Spitalului de Boli Cronice din oraș va ﬁ extins și
dotat la cele mai înalte standarde.
Imaginați-vă ce poate însemna această sumă și efortul
ﬁnanciar minim din bugetul local pentru un orășel cu 7900
de locuitori!!! Deci se poate!
Exemplele pot continua și nu sunt puține: Universitatea
''Ştefan cel Mare'' Suceava a câştigat premiul pentru cea
mai bună invenţie europeană şi trei medalii de aur la
Salonul Internaţional de Inventică de la Zagreb – în
noiembrie 2018, deși România este clasiﬁcată în mod
constant ca ﬁind un inovator modest. Tot în noiembrie
2018, la Graz, Agenția pentru Dezvoltare Regionala NordEst a fost desemnată câștigator național al premiilor EEPA
(European Enterprise Promotion Awards), la categoria
Promovarea Sipritului Antreprenorial pentru Rubik Hub,
din Piatra Neamț. Deci se poate!
Gândul nostru pentru 2019: Căutați în jur astfel de
exemple, hrăniți-vă cu ele, ripostați la „Nu se poate” și
transformați-l în „BA SE POATE!!!”

GABRIELA BOBEANU
Șef Birou Regional de Informare

3

Coeziunea nu este o relicvă a trecutului!
“Coeziunea menține Europa unită! Politica de Coeziune este vitală pentru Europa, pentru dezvoltarea sa
economică, pentru cetățenii săi, pentru orașele și regiunile europene.”
Karl-Heinz Lambertz, Președintele Comitetului European al Regiunilor

Anul 2018 a însemnat pentru Europa celebrarea a 30 de
ani de Politică de Coeziune dar și dezbateri intense
privind prioritățile viitoare ale Uniunii Europene și
următorul său buget multianual, care acoperă perioada
2021 - 2027. Beneﬁciile implementării politicii de coeziune
sunt evidente, vizibile pe tot teritoriul european, ﬁind
principala politică de investiții a Uniunii Europene și una
dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. Noul
proiect de Politică de Coeziune lansat de Comisia
Europeană în mai 2018 propune o abordare orientată spre
viitor, destinată tuturor regiunilor europene, dar în același
timp adaptată nevoilor speciﬁce ale ﬁecăreia. O politică
mai modernă, mai ﬂexibilă și simpliﬁcată, concepută
pentru a face față marilor provocări ale timpului nostru,
satisfăcând totodată nevoile de zi cu zi.
Comisia Europeană a propus alocarea a 373 de miliarde
de euro Politicii de Coeziune 2021-2027, ceea ce
reprezintă aproape 30% din bugetul global al UE.
Intervențiile vor ﬁ concentrate pe un set de 5 obiective de
politică care sunt mai restrânse, însă mai ﬂexibile decât
cele 11 obiective tematice din perioada 2014 – 2020.
> Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare,
transformare economică și susținerea întreprinderilor mici
și mijlocii;
> Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin
investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
> Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport
și digitale;
> Europă mai socială, care facilitează accesul la locuri de
muncă de calitate, susține învățământul, competențele,
incluziunea socială și accesul egal la servicii medicale;
> Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea
strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și dezvoltarea urbană
durabilă în întreaga Uniune Europeană.
Investițiile în dezvoltarea regională se vor axa mai ales pe
primele 2 obiective cheie, care vizează o Europă mai
inteligentă și mai ecologică și care implicit vor beneﬁcia de
o alocare mai mare din resursele FEDR și ale Fondului de
Coeziune (până la 65% în regiunile cel mai puțin
dezvoltate și 85% în regiunile cele mai dezvoltate).

Toate regiunile se confruntă cu provocarea economiei
digitale, a competiției globale crescute și a transformării
economice și din acest motiv o importanță majoră va ﬁ
acordată inovării, cercetării, sprijinirii IMM-urilor,
tehnologiilor digitale și modernizării industriale. În afară de
transformarea economică, regiunile trebuie să ﬁe pregătite
pentru tranziția spre economia cu emisii reduse de carbon
și să aibă în vedere îmbunătățirea eﬁcienței energetice și
utilizării mai mari a resurselor regenerabile pentru a
gestiona tranziția către o economie circulară, cu sisteme
energetice mai inteligente.
Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin
alocarea a 6% din bugetul FEDR dezvoltării urbane
durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și
de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane,
sub denumirea “Inițiativa Urbană Europeană”. Inițiativa
aduce o abordare nouă, întrucât toate instrumentele
urbane vor ﬁ combinate într-un singur program aﬂat sub
gestiunea indirectă a Comisiei Europene, similar cu
regimul actual al Acțiunilor Urbane Inovatoare. Inițiativa
vizează cooperarea, inovarea și consolidarea capacității
între orașe în ceea ce privește toate prioritățile Agendei
Urbane a UE: integrarea migranților, locuințe,
îmbunătățirea calității aerului, combaterea sărăciei în
mediul urban și tranziția energetică, printre altele.
Politica de Coeziune va continua să investească în toate
regiunile, deoarece multe dintre acestea, întâmpină
diﬁcultăți în realizarea tranziției industriale, în combaterea
șomajului și în a se aﬁrma într-o economie globalizată, dar
regiunile care înregistrează încă decalaje vor beneﬁcia de
un sprijin mai susținut din partea UE. Așadar, în următorii
zece ani, se așteaptă ca politica de coeziune să sprijine
regiunile să-și modernizeze industria, să investească în
inovare și să faciliteze tranziția către o economie circulară,
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Va contribui, de
asemenea, la consolidarea unui mediu favorabil
întreprinderilor în Europa, creând condiții adecvate pentru
creșterea economică, crearea de locuri de muncă și
investiții.

CRISTINA FERMAN
Șef Serviciu Comunicare
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Pași spre dezvoltare urbană durabilă în
Regiunea Nord-Est
În plus, lipsa unei fundamentări temeinice a informațiilor ce
trebuiau incluse în ﬁșele de proiect, în corelare cu
prevederile ghidurilor speciﬁce, a determinat ca un număr
important de ﬁșe selectate și prioritizate de Autoritățile
Urbane să nu poată ﬁ transpuse în proiecte (probleme de
proprietate, modiﬁcări ale regimului juridic al terenurilor
vizate de investițiile propuse sau necorelarea activităților
propuse cu activitățile eligibile din ghidurile solicitantului).

După aprobarea Strategiilor Integrate de
Dezvoltare Urbană (SIDU) și a Planurilor
de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) de
către Organismul Intermediar (OI) POR,
la ﬁnalul anului 2017, debutul anului 2018
a găsit Autoritățile Urbane (AU),
constituite la nivelul municipiilor reședință
de județ, în plin proces de elaborare a
Documentelor Justiﬁcative pentru
ﬁnanțare din fonduri ESI (DJ FESI).
Aceste documente reprezintă sinteza abordării propuse
prin SIDU pentru utilizarea fondurilor europene structurale
și de investiții în perioada 2014-2023 și au anexate listele
cu ﬁșele/ideile de proiecte prioritare ﬁnanțabile prin
intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile. De asemenea, aceste
documente includ informații despre cadrul instituțional
pentru selectarea ﬁșelor de proiecte ﬁnanțate din fonduri
ESI 2014-2020, furnizând date despre organizarea
Autorităților Urbane (AU).
În această etapă, potențialii beneﬁciari ai ﬁnanțărilor POR
prin Axa 4 s-au confruntat cu o serie de diﬁcultăți, dintre
care amintim:
Dacă în alți ani au existat contestații între competitori, anul
acesta principala problemă a reprezentat-o absenteismul
ofertanților în cadrul procedurilor de achiziție pentru
serviciile necesare elaborării documentației proiectelor
(proiectare, management, actualizare documentații
tehnice); din această cauză, unele proceduri au fost
reluate uneori de 3 sau chiar 4 ori, fapt ce a avut ca efect
depunerea cu întârziere a proiectelor sau chiar punerea
sub semnul întrebării a depunerii acestora.

Pe parcursul anului, în scopul identiﬁcării de soluții de
eﬁcientizare și accelerare a procesului de pregătire a
documentațiilor tehnico-economice pentru accesarea
alocărilor disponibile prin AP4 a POR 2014-2020,
Structura de Sprijin a Dezvoltării Urbane (SSDU) din
cadrul Direcției Planiﬁcare Programare din ADR Nord-Est
a derulat o serie de activități în sprijinul primăriilor
reședință de județ. Astfel, într-o primă fază, au fost
organizate mai multe runde de întâlniri de lucru bilaterale
cu ﬁecare dintre administrațiile locale potențial beneﬁciare
de ﬁnanțare prin Axa 4 POR. De asemenea, SSDU în
parteneriat cu JASPERS a organizat întâlniri de lucru care
au avut ca scop analizarea principalelor aspecte legate de
încheierea și implementarea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului de transport public, precum și a altor
aspecte conexe (achiziții publice, reglementare și
monitorizare, ajutor de stat).
În decursul anului 2018, în cadrul eforturilor depuse de
autoritățile centrale pentru accelerarea absorbției, a
apărut oportunitatea achiziționării mijloacelor de transport
în cadrul unui apel dedicat, care permite elaborarea de
proiecte în parteneriat (Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) și municipii reședință de
județ/UAT județ).
În cadrul acestui apel, în Regiunea Nord Est au fost
pregătite 6 proiecte(1-Botoșani, 3-Iași, 1-Piatra Neamț, 1Suceava), având o valoare totală de 117 mil. euro (cca
22.6% din alocarea totală a apelului).
Permanent preocupați de reducerea problemelor cu care
s-au confruntat beneﬁciarii în această perioadă de
programare, reprezentanții AM POR și ai DG REGIO din
cadrul Comisiei Europene au organizat în data de 16
noiembrie 2018, la Constanța, o întâlnire cu delegații
autorităților publice din cadrul reședințelor de județ și ai
ADR-urilor, în cadrul căreia s-a realizat o analiză a
procesului derulat până la acea dată. Plecând de la
diﬁcultățile semnalate de beneﬁciari în procesul de
ﬁnalizare a cererilor de ﬁnanțare și încadrarea în termenul
de depunere stabilit pentru proiectele aferente AP 4 – POR
2014-2020, AM POR a luat decizia de a decala acest
termen de la data de 31.12.2018 la 29.03.2019.

Echipa Serviciului Dezvoltare Urbană
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Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă„ din Siret
prima unitate școlară care primește ﬁnanțare pentru
infrastructura educațională prin Regio
Consolidarea învăţământului profesional, prin creşterea duratei de pregătire profesională la 3
ani şi accentuarea ponderii pregătirii practice, au generat transformări în sistemul educațional
care impun investiții permanente în învățământul organizat în cadrul ﬁlierei tehnologice şi în
învăţământul profesional, în condițiile în care partea cea mai importantă a activității școlare
este reprezentată de practica profesională.

Contractul de ﬁnanțare pentru proiectul “CONSTRUCȚIE
ȘI DOTARE DE ATELIERE, LABORATOARE ȘI
AMFITEATRU ÎN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC
LAȚCU VODĂ ORAȘ SIRET, JUD SUCEAVA” a fost
semnat în data de 27 septembrie 2018, de Dl. Vasile
Asandei, Director General ADR Nord-Est și Dl. Adrian
Popoiu, Primarul Orașului Siret, inițiator al proiectului.
Proiectul are o valoare nerambursabilă de 1.294.211 euro
și este primul proiect ﬁnanțat în Regiunea Nord-Est prin
Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), prin
Prioritatea 10.1/Obiectivul Speciﬁc 10.2-Creșterea
gradului de participare la învăţământul profesional şi
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.
Proiectul vizează construirea unei clădiri de 1.181mp, în
care vor funcționa 3 laboratoare, 3 ateliere și un amﬁteatru.
La demisol, va exista un spațiu deschis, denumit generic
Atelier Mecanic, în cadrul căruia vor ﬁ amenajate: un
atelier de lăcătușerie, un atelier mașini cu comandă
numerică (CNC), un laborator Mecanică-Masurăriîntreținere și veriﬁcare auto. La parter vor funcționa: un
laborator proiectare CAD, un laborator textile și un atelier
de textile-croitorie.

Unitatea școlară nu are în prezent astfel de ateliere și
laboratoare, deși conform Standardului de Pregătire
Profesională, elaborat de M.E.N. pentru caliﬁcările
tehnician transporturi și mecanic auto, acestea constituie
elemente de bază pentru activitățile de atelier.
De rezultatul acestor investiții vor beneﬁcia cei 530 de elevi
care urmează ﬁliera tehnologică din cadrul Colegiului
Tehnic "Lațcu Vodă, dar și cele 40 de cadre didactice care
își desfășoară activitatea în unitate, având parte de
infrastructură educațională de calitate, care să
corespundă atât standardelor de pregătire profesională
elaborate de M.E.N., cât și cerințelor de pe piața muncii.
Programul Operațional Regional a pus la dispoziția
autorităților publice locale Axa 10 privind Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, pentru a interveni pe 3 paliere:
învățământ preșcolar, învățământ obligatoriu și
învățământ profesional și tehnic. Investițiile în
învățământul profesional şi tehnic (licee tehnologice și
infrastructura pentru formarea profesională iniţială) vor
viza asigurarea unor facilități educaționale, în concordanță
cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției
economice și cu nevoile pieței muncii.
GABRIELA BOBEANU
Șef Birou Regional de Informare
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Specializarea inteligentă pe agenda Europei
și a Regiunii Nord-Est
În Regiunea Nord-Est - și cred că putem spune același
lucru și la nivel de țară - ne confruntăm cu o situație
paradoxală: centrele de cunoaștere generează an de an
un număr impresionant de patente și, cu toate aceastea,
ne situăm constant pe ultimele locuri între regiunile
inovative. Creativitatea este unul din punctele forte ale
instituțiilor de învățământ superior și de cercetare din
Regiunea Nord-Est, dar drumul de la invenție la inovație nu
este ușor - puține dintre rezultatele cercetătorilor noștri
ajungând să ﬁe valoriﬁcate de către companiile din regiune
sau din afara ei.
Din consultările noastre cu actori din mediul academic și
de afaceri, rezultă o carență de comunicare și interacțiune
între cele două părți – mai bine zis, o lipsă de know-how în
ce privește comunicarea și valoriﬁcarea rezultatelor
cercetării. Este principala verigă lipsă în lanțul de inovare,
fără aceasta companiile neavând de unde ști că pot găsi
soluții la institute din propria lor regiune. Cercetătorii, pe de
altă parte, au nevoie de sprijin pentru a depăși pragul
laboratorului și al sălilor de conferințe și a-și „traduce” în
limbajul companiilor rezultatele cercetării.
Relația dintre creatorul și valoriﬁcatorul de inovație este
bazată pe încredere, se construiește greu, în timp,
necesită deschidere și asumare și, nu în ultimul rând,
mijloace adecvate. De aceea era nevoie de un instrument
care să permită crearea cadrului necesar dezvoltării unei
asemenea relații, să faciliteze schimbul de informații între
cele două părți și să ofere mijloacele necesare testării,
prototipării și dezvoltării experimentale a invenției, fără de
care trecerea din laborator către linia de producție nu
poate ﬁ facută.

Cum ajută investițiile în
cercetare și inovare companiile
din România?
Investițiile venite prin Axa 1 din POR 2014-2020
încurajează în primul rând cercetarea aplicată, cercetarea
cu potențial de valoriﬁcare economică, care răspunde unor
provocări reale – oferind sprijin companiilor care valoriﬁcă
rezultatele acestei cercetări (parteneriate companii entități de transfer tehnologic). În al doilea rând sprijină
veriga intermediară – crearea și dezvoltarea entităților de
transfer tehnologic – adică mijloacele prin care această
cercetare aplicată poate ajunge la companii. În al treilea
rând, prin noul obiectiv speciﬁc pilotat în Regiunile NordEst și Nord-Vest, oferă sprijin pentru implementarea
strategiei de specializare inteligentă regionale și
ﬁnanțarea unor proiecte ce vizează lanțuri de inovare
integrale (cercetare-dezvoltare-valoriﬁcare) prin investiții
directe în cercetare aplicată, mijloace de producție și
activități integrate de valoriﬁcare.
În activitatea noastră intrăm în contact cu multe companii
care investesc în inovare și au rezultate remarcabile, atât
pe plan național, cât și internațional. Întâlnim, desigur, și
companii mai puțin inovative, iar statisticile regionale și
naționale ne oferă o realitate neplăcută, pe care nu o
putem contesta. E cert însă că există interes pentru
inovare din partea companiilor – cel puțin asta ne-a arătat
un studiu realizat recent prin chestionarea a peste 780 de
companii din Regiunea Nord-Est. Credem că odată create
condițiile unui transfer tehnologic efectiv și eﬁcient,
numărul companiilor inovatoare va crește.
Există multe moduri prin care companiile pot investi în
inovare, cu condiția să dețină mijloacele ﬁnanciare
necesare. Atunci când apare un nou instrument ﬁnanciar,
companiile se așteaptă ca acesta să ﬁe ﬂexibil, ușor de
accesat și de folosit, cu cât mai puțină birocrație, iar
sprijinul oferit să vină în timp util.
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Exemple de proiecte inovative care ar putea primi ﬁnanțare prin
POR (Programul Operațional Regional)
Avem în evidență două proiecte din domeniul textil – unul
din partea companiei RIFIL, membră a clusterului
ASTRICO, iar altul promovat de asociația REGINNOVA.
Aceste proiecte au fost înaintate în cadrul celor două
apeluri regionale deschise pentru proiecte de specializare
inteligentă, lansate de ADR Nord-Est în scopul
operaționalizării Strategiei de Specializare Inteligentă prin
inovare (RIS3). Primul proiect este axat pe inovarea de
proces, ﬁind destinat introducerii tehnologiei informatice în
procesul de producție (Industry 4.0). Proiectul urmărește
integrarea inovativă a proceselor automate și a roboților
industriali în procesele de fabricație, pe principiile smart
factory. Cel de-al doilea proiect urmărește promovarea
unor modele de afaceri inovative pentru dezvoltarea
sustenabilă a industriei de confecții pentru piața de modă
din Regiunea Nord-Est. În acest scop, REGINNOVA
dorește să sprijine companiile membre (și nu numai) în
tranziția de la modelele nesustenabile ale producției în
sistem lohn, la cele cu proﬁtabilitate crescută, care pot
oferi totodată soluții practice la unele probleme sociale și
de mediu din regiune.

Se va realiza o structură de tip Living Lab – platformă de
inovare, formare și informare, dezvoltare și parteneriate –
care va facilita atât colaborarea între companiile membre,
cât și atragerea tinerilor din regiune către caliﬁcări înalt
competitive, care să răspundă exigențelor sectorului.
În momentul de față, în Regiunea Nord-Est sunt 22 astfel
de proiecte, realizate în parteneriat (companii – universități
– ONG – administrații publice), rezultate ale unui proces
metodic de descoperire antreprenorială derulat în
colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Uniunii
Europene (JRC), în cadrul proiectului DG REGIO „Sprijin
pentru specializarea inteligentă a regiunilor rămase în
urmă ('Lagging Regions')” .

AGATHA FILIMON
Expert Birou Gestionare RIS3

Fig. 1 Lanțul valoric de inovare.
Proiectele integrate din cadrul portofoliul RIS3 Nord-Est includ intervenții,
de-a lungul întregului lanț valoric de inovare.

CERCETARE

DEZVOLTARE

VALORIFICARE

> Concept
> Experimentare
> Certiﬁcare

> Prototip
> Pregătire fabricație
(Echipamente, HR)
> Producție

> Marketing
> Logistică
> Distribuție

Fig. 2. Mecanismul
de implementare a
RIS3 Nord-Est

Prioritizare portofoliu proiecte
Asistență tehnică oferită promotorilor,
pentru maturarea proiectelor
Evaluare preliminară
Identiﬁcare surse de ﬁnanțare
Laborator de Dezvoltare de Proiecte (PDL)

Apel regional pentru idei de proiecte RIS3

Identiﬁcare soluții pentru specializare eﬁcientă
Ateliere de descoperire antreprenorială (EDP)
Mapare lanțuri valorice sectoriale (Interviuri)
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ADR Nord-Est a inițiat relații de cooperare
cu actori din America Latină
Cu sprijinul Asociației Europene a Agențiilor pentru
Dezvoltare Regională (EURADA), Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est a fost selectată să
reprezinte Regiunea Nord-Est în cadrul a două inițiative
internaționale care au drept scop stabilirea de relații de
cooperare cu țări din America Latină.
În intervalul 15 - 19 octombrie 2018, ADR Nord-Est a
găzduit o delegație a reprezentanților Autorității
Metropolitane Aburra Valley din Columbia, care au
vizitat Regiunea Nord-Est în vederea identiﬁcării de
modele și/sau parteneri în domenii de țin de dezvoltarea
urbană inteligentă, dezvoltarea economică și
managementul mediului.
Vizita delegației columbiene s-a derulat în cadrul
Programului de Cooperare Urbană Internațională: Regiuni
și orașe durabile și inovative – Acțiuni Regionale America
Latină și Caraibe, ﬁnanțat de Comisia Europeană prin
Instrumentul de Politici Externe, unde ADR Nord-Est a
aplicat pentru dezvoltarea de parteneriate internaționale în
domenii ce vizează dezvoltarea inovativă prin specializare
inteligentă.
Demersul – care se va ﬁnaliza cu un plan de acțiune pentru
o cooperare pe termen lung – va conduce la interacțiunea
diferiților actori din cele două regiuni, creând noi
oportunități și rețele de schimb de cunoștințe în domeniul
dezvoltării urbane, dezvoltării economice și a
managementului de mediu, precum și la creșterea
gradului de internaționalizare a mediului privat din
Regiunea Nord-Est.
Programul vizitei a inclus o serie de întâlniri de lucru și
vizite în teren la organizații active în domeniile menționate
mai sus, pentru a cunoaște proiectele, inițiativele de
dezvoltare și activitățile actorilor din Regiunea Nord-Est.
Vizita s-a concretizat cu o serie de propuneri de colaborări
punctuale care vor ﬁ discutate cu entitățile vizate din
Regiunea Nord-Est, privind mobilitatea urbană,
gestionarea deșeurilor, sistemele de alertare timpurie în
situații de risc, stimularea spiritului antreprenorial,
gestionarea dezvoltării regionale prin specializare

Delegații columbieni au fost succedați, în perioada 8-9
noiembrie 2018, de reprezentanți ai Guvernului Federal
din Brazilia, împreună cu reprezentanți ai statelor Para,
Parana și Pernambuco, care au fost prezenți în Iași
pentru a discuta despre posibilitățile viitoare de cooperare,
în domeniul specializării inteligente și, având în vedere
proﬁlul agricol al statelor braziliene reprezentate în cadrul
misiunii, în domeniul agroalimentar, sector prioritar și în
Regiunea Nord-Est.
Vizita a fost derulată în cadrul Programului de Cooperare
EU-CELAC COOPERATION ON TERRITORIAL
COHESION (proiect EU-CELAC INNOV- AL PLATFORM
PROMOTION OF DECENTRALISED INNOVATION
POLICIES IN CELAC COUNTRIES–BRAZIL), ﬁnanțat de
Comisia Europeană prin Instrumentul de Politici Externe,
iar programul a inclus discuții și întâlniri bilaterale între
ADR Nord-Est, Direcția Agricolă Județeană Iași, Institutul
de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iași și inițiatorii
“Roade și Merinde”.
Cooperarea ulterioară se va concentra asupra:
> metodelor de colaborare cu principalii actori implicați în
procesul de specializare inteligentă (mediul privat,
academic, public și societatea civilă);
> îmbunătățirii politicilor de sprijinire a producătorilor locali;
> creșterii ponderii produselor alimentare cu valoare
adăugată crescută în economiile regionale;
> aplicării tehnologiilor de cultivare conservativă a
terenurilor agricole.

RAMONA TANASĂ
Șef Birou Cooperare Externă
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Planul Regional de Acțiune pentru
Promovarea și Protejarea Patrimoniului
Cultural în Regiunea Nord-Est

Planul Regional de Acțiune pentru Promovarea și
Protejarea Patrimoniului Cultural în Regiunea Nord-Est a
fost elaborat în perioada iunie 2017- iunie 2018 în cadrul
proiectului ”SHARE – Sustainable approach to cultural
Heritage for the urban Areas Requaliﬁcation in Europe”,
ﬁnanțat prin Programul INTERREG EUROPE. Planul
conține peste 60 de noi inițiative în domeniul patrimoniului
cultural ce vor ﬁ implementate de către municipiile
reședință de județ implicate în proiect, bazate pe studii de
caz, modele de bună practică, un sondaj de opinie aplicat
la nivel regional pe mai mult de 1500 de turiști, rezidenți și
ﬁrme relevante, precum și un studiu de benchmarking
privind politicile și instrumentele existente în domeniu.
Lansarea oﬁcială a avut loc miercuri, 31 octombrie 2018 la
Iași, în cadrul unui eveniment la care au fost reprezentate
organizații relevante din Regiunea Nord-Est implicate în
promovarea și protejarea patrimoniului cultural. Peste 60
de noi proiecte inițiate în domeniul patrimoniului cultural de
municipiile Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Bacău
și Vaslui vor ﬁ implementate în perioada 2019-2023, ca
urmare a acestui proces consultativ inițiat de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est la nivelul celor 6
municipii.

Pentru asigurarea unei sustenabilități instituționale a
planului regional și creșterea șanselor de implementare a
acestuia, ADR Nord-Est a optat, de comun acord cu
reprezentanții municipalităților din regiune, ca acesta să ﬁe
alcătuit din șase planuri locale de acțiune, câte unul pentru
ﬁecare municipiu reședință de județ din regiune.
Fiecare dintre aceste planuri a fost asumat de către
autoritățile publice locale, Primărie și (opțional) Consiliul
Județean, organizațiile care conform legislației românești
(Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale) sunt
singurele care au ca atribuții elaborarea, implementarea,
monitorizarea și evaluarea unor documente strategice
care au ca obiect unitățile teritorial-administrative (fără a
exclude însă posibilitatea ca o parte dintre măsurile
incluse în aceste documente să ﬁe duse la îndeplinire de
alte entități publice sau private, de la Guvern, la ONG-uri
sau universități).
În plus, Planul Regional de Acțiune pentru Promovarea și
Protejarea Patrimoniului Cultural în Regiunea Nord-Est a
fost aprobat și asumat de Consiliul pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est prin Hotărârea nr. 16/24.10.2018 și va
ﬁ implementat începând cu 1 ianuarie 2019.
Proiectul SHARE, în cadrul căruia s-a întocmit acest plan,
are ca scop schimbul de experiență privind politicile de
patrimoniu cultural în mediul urban și identiﬁcarea celor
mai bune practici și metode inovatoare în scopul
dezvoltării unei abordări durabile și inteligente pentru
gestionarea și utilizarea patrimoniului. Agenția pentru
Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est are calitatea de
partener în cadrul acestui proiect, alături de organizații din
Marea Britanie, Spania, Suedia, Italia, Croația și Ungaria.

Roxana PINTILESCU,
Director Centru Regional de Studii Nord-Est
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Impactul inițiativelor Centrului Regional de
Studii Nord-Est în sectorul educației și
formării profesionale

eSkills4All inițiază o abordare holistică de promovare a
alfabetizării digitale, combătând în același timp
dezechilibrele privind competențele digitale și șomajul în
rândul adulților, printr-un instrument electronic multievaluat, bazat pe o platformă interactivă și dinamică.
Până la jumătatea duratei de implementare, au fost
aplicate două chestionare, către companii și angajați, cu
privire la viziunea lor asupra abilităților digitale necesare în
câmpul muncii. Rezultatele au fost concludente și ne-au
permis să creăm un curs de formare care să contribuie la
îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă, în
special femei adulte aﬂate în căutarea unui loc de muncă.
Totodată, datele colectate au fost fundamentale pentru
obiectivele proiectului, concretizându-se într-un raport ce
a permis să avem o imagine de ansamblu asupra situației
din ﬁecare țară implicată în proiect.
În momentul de față se lucrează la deﬁnitivarea suportului
de curs și elaborarea platformei on-line unde va ﬁ
disponibil.

Proiectul IDEAL promovează abilitățile digitale, abilitățile
și incluziunea atât pentru profesori, cât și pentru cursanți,
pedagogii moderne, metode de instruire și practici de
predare și dezvoltă materiale și instrumente de învățare
care să sprijine utilizarea eﬁcientă a tehnologiilor
informației și comunicațiilor în educație, disponibile în
cadrul unei platforme online. În acest context, a fost
realizat un manual ce reunește un set cuprinzător de
instrumente bazate pe tehnologia digitală, pe care
profesorii și formatorii le pot utiliza și aplica în metodele lor
de predare.
Manualul examinează 100 de instrumente digitale și
educaționale și include o analiză detaliată a douăzeci și
cinci dintre acestea, în patru domenii: pregătire,
interacțiune, prezentare și evaluare.
În continuare, se lucrează la elaborarea platformei
moodle, unde toate informațiile for ﬁ disponibile online.
Informații despre proiect puteți găsi la www.projectideal.eu

Mai multe informații despre proiect și stadiul lui puteți găsi
pe site-ul nostru www.eskills4all.eu

Proiectul B-CAPP (Qualiﬁed Business Check
Application) are ca scop optimizarea managementului
ﬁnanciar în cadrul companiilor noi și a celor de tip IMM, prin
utilizarea de instrumente și tehnologii adecvate. Proiectul
se aﬂă în faza ﬁnală de dezvoltare a primului rezultatcursul de perfecționare a veriﬁcării ﬁnanciare și în faza
incipientă de design a instrumentului digital de strategie
ﬁnanciară.
Mai multe informatii găsiti pe: www.bcapp.eu

Scopul proiectului Vip@Work este stimularea implicării
mediului privat, a organizațiilor intermediare și a
autorităților publice în generarea de stagii de practică
pentru elevii din sfera vocațională, precum și creșterea
calității acestor stagii și adaptarea la nevoile reale din piața
locurilor de muncă. În acest moment, prin intermediul
acestei inițiative, s-a efectuat câte o cercetare a situației
curente a sistemului de stagii de practică din sfera
vocațională, în ﬁecare țară parteneră, s-au creat infograﬁce și o broșură informativă.
Mai multe informații găsiți pe:
www.vipatwork.erasmusplus.website
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“Toamna se numără bobocii” iar noi, echipa Centrului
Regional de Studii Nord-Est, numărăm realizările obținute
la sfârșitul primului an de implementare al proiectului
Women Power Code, a cărui necesitate a apărut datorită
numărului redus de absolvenți de sex feminin în domeniul
TIC/ STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) în
întreaga Europă, precum și din cauza numărului redus de
femei care activează în domeniul TIC / STEM.
Până în prezent, s-au ﬁnalizat primele două rezultate ale
proiectului:
> Cercetarea inițială, concretizată printr-un ghid referitor
la Internetul lucrurilor (IoT) și o analiză SWOT;
> Curricula educațională ce stabilește competențele ce
vor ﬁ dobândite de către viitoarele beneﬁciare ale
rezultatelor acestui proiect, precum și modulele și
tematicile ce vor ﬁ dezvoltate în materialele de curs până la
sfarșitul anului 2018.
Dacă sunteți interesați să aﬂați mai multe despre
imprimarea 3D și despre Internetul lucrurilor (IoT), nu
ezitați să ne contactați pentru a vă înscrie la primul
eveniment de diseminare de la începutul anului 2019. În
cadrul acestui eveniment, veți aﬂa mai multe despre ceea
ce dorim să realizăm prin intermediul proiectului Women
Power Code și veți putea discuta cu o parte din echipa
noastră.
Mai multe informații despre proiect și stadiul implementarii
puteți găsi pe site-ul nostru www.womenpowercode.eu si
pe pagina Facebook https://www.facebook.com/WOMENPOWER-CODE

Proiectul ROOTS este coordonat la nivel european de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin
Centrul Regional de Studii și are ca scop creșterea
conștientizării privind Turismul Cultural și recunoașterea
oportunităților de afaceri utilizând valorile patrimoniului
cultural. ROOTS va oferi operatorilor de turism și
comunităților rurale un set complet de module de training și
resurse educaționale, instrumente de cooperare în
parteneriat și va crea abordări inovative pentru a răspunde
nevoilor competitivitate a ﬁrmelor și de angajare a
persoanelor interesate să lucreze în acest domeniu.
Proiectul încurajează turismul de calitate, de volum mic,
specializat și va ﬁ implementat până în luna august 2019
de către universități, centre de training și ﬁrme specializate
în turism din România, Danemarca, Olanda, Marea
Britanie, Irlanda și Spania.
Deja o parte dintre resurse educaționale ale acestui
proiect pot ﬁ accesate pe website-ul oﬁcial:
www.rootsproject.eu, iar noutăți despre activități se pot
găsi pe pagina de Facebook: ROOTS Project.

Roxana PINTILESCU,
Director Centru Regional de Studii Nord-Est

Investiție de tip greenﬁeld în
valoare de 10 mil/€ la Iași, în
producția de componente auto
Compania turcească Doğu Pres, cu activitate în domeniul
proiectării și producerii de componente auto, va realiza la
Iași o investiție de 10 milioane de euro, într-un proiect de
tip greenﬁeld.
Noua unitate va produce subcomponente ce se integrează în injectoare diesel și de benzină. Proiectul prevede realizarea
unei hale de producție de 10.000 mp, pe o suprafață totală de 5 hectare, ceea ce va permite o extindere ulterioară a
investiției. Pentru etapa a doua, compania dorește să investească în producția de pompe auto de diverse tipuri.
Regiunea Nord-Est a fost selectată ca destinație ﬁnală pentru realizarea investiției în urma unui studiu realizat de compania
turcească pe parcursul a 12 luni în mai multe țări.
Compania Doğu Pres a fost înﬁințată în Bursa/Turcia în anul 1989 și este un important producător de componente pentru
injectoare auto, cu un număr de aproximativ 600 de angajați. Printre clienții companiei se numără: Bosch, Delphi, Denso,
Compa Sibiu, Schaeﬄer.
"Investiția din regiunea de Nord-Est va aduce 250 de noi locuri de muncă și dezvoltarea pe orizontală a economiei locale.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat demonstrează, cu ﬁecare proiect atras, că este un partener de
încredere, însoțind investitorii pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, de la primul contact până la transformarea
intenției într-o poveste de succes." a declarat Ștefan Radu Oprea, ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat:
"Doğu Pres a ales România din mai multe motive, în primul rând pentru că ne dorim să ﬁm amplasați în Uniunea Europeană,
cât mai aproape de clienții noștri. Avantajele oferite prin măsurile de ajutor de stat ce sprijină investițiile, susținerea din partea
InvestRomania, a ADR Nord Est și a autorităților locale, precum și posibilitatea de a găsi forța de muncă caliﬁcată au
determinat luarea deciziei în favoarea României și selectarea Iașiului." a fost poziția Consiliului de Administrație al Doğu Pres
"Prin sosirea companiei Doğu Pres în Iași cu un proiect de investiție important în domeniul componentelor auto, practic se
demonstrează încă o dată atractivitatea Regiunii de Nord Est a țării și pentru proiectele de producție, având în vedere că
majoritatea investițiilor străine recente în Iași s-au concentrat pe domeniul IT. Observăm că această zonă a țării a devenit tot
mai interesantă, având în vedere diﬁcultatea de a găsi forță de muncă în partea de Vest a țării. De asemenea, aș dori să
amintesc și câțiva factori care contribuie la creșterea atractivității Regiunii de Nord-Est pentru investitori: pondere mare a
populației active, costuri foarte competitive, disponibilitatea facilităților de tip greenﬁeld sau brownﬁeld. Fără a ﬁ lipsiți de
modestie, vreau să menționez că acest rezultat are în spate un efort imens din partea Biroului de Investiții Private din ADR
Nord-Est, luni de analize, întâlniri, negocieri și un parteneriat strâns cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, care sperăm să se concretizeze în mai multe reușite de acest tip în întreaga Regiune Nord Est. Astfel de
rezultate nu s-ar putea obține fără sprijinul permanet al Consiliului pentru Dezvoltare Regională și colaborarea foarte bună cu
consiliile județene și primăriile din regiune." Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.
ROBERT COTUNĂ
Expert Birou Investiții Private
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