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Haideți să creăm împreună istoria 
următorilor 10 de ani!
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Unde suntem acum?



Regiunea Nord-Est - ROMÂNIA

INOVATOR MODEST

Conform studiului 
Regional Innovation Score 

Board

SPIRIT 
ANTREPRENORIAL 

REDUS
Ultimul loc la nivel 

național - 16,83 IMM-
uri/1000 locuitori

PIB REGIONAL SUB 
MEDIA UE

39% fata de media UE in 2017

62%% fata de PIB national in 2017
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Nivel scăzut de dezvoltare regională... 
...DAR AVEM O ȘANSĂ REALĂ!

1

Există actori în regiunea 
noastră care pot să schimbe 
această realitate

2

Vom beneficia în continuare 
de sprijin consistent de la 
UE

3

Regiunea Nord-Est deține 
câteva puncte tari:

❖ Regiunea cu cel mai mare 
număr de locuitori din România 
și ponderea ridicată a populației 
școlare existente în regiune 

❖ Ponderea ridicată a numărului 
de întreprinderi inovatoare în 
total întreprinderi
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Unde ne dorim să 
ajungem?



VIZIUNEA

Regiunea Nord-Est a României va fi unul din
locurile preferate din Europa în care să vrei să
trăiești, să înveți, să muncești și să investești.
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Cum ajungem acolo?



Avem o multitudine de nevoi la nivel de regiune ...
... DAR suntem într-un moment în care putem face diferența!

RESURSE 
FINANCIARE

Avem resurse financiare 
puse la dispoziție de UE

ACTORI IMPLICAȚI

Avem actori valoroși și 
implicați la nivel regional

RESURSE DE 
ÎNVĂȚARE

Avem resurse de învățare, 
exemple de bună practică 
și sprijin la nivel european
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Propunerea noastră

Valorificarea 
exercițiului financiar 
2021-2027
Obiectivul la nivelul Regiunii Nord-
Est este să valorificăm la 
maximum oportunitățile 
exercițiului financiar 2021-2027
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Cadru de programare 2021-2027

- flexibilitate: 5 noi obiective de politica -
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1
Europa mai INTELIGENTĂ

2 
Europa mai VERDE

3  
Europa mai CONECTATĂ

4 
Europa mai SOCIALĂ

5 
Europa mai APROAPE DE CETĂȚENI

Alocare din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala

35%

30%

35%



Cadru de programare 2021-2027
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• Cofinanțarea asigurată de UE: 70% (în scădere de la 
85%/2014-2020)

• Regulă dezangajare: N+2 (de la N+3 în 2014-2020)

• Simplificare regulament

- noutati



❖ Constituire grupuri de lucru pe fiecare obiectiv de politică: MFE, ministere de 
linie, ADR-uri, actori mediul academic, afaceri, societatea civilă

❖ Elaborarea planurilor de acțiune pentru condiții favorizante

❖ Identificarea priorităților de investiții pentru fiecare obiectiv de poliitică

❖ Dezvoltarea logicii intervenției pentru fiecare obiectiv de politică și fiecare
intervenție

❖ Reuniuni de negociere informală România-Comisia Europeană (5)

❖ Memorandum privind Programele
operationale/nationale si
arhitectura institutionala de 
gestionare a fondurilor europene
aferente politicii de coeziune 2021-
2027 

.

.

Demersuri nivel național

2018

❖ Memorandum privind pozitionarea Romaniei in 
perspectiva negocierilor privind CFM post 2020

❖ Memorandum privind pregatirea documentelor
nationale de programare post 2020

.

IUN2019
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2019 PREZENT

2020



Demersuri la nivel regional
- PDR Nord-Est, RIS3 Nord-Est si POR Nord-Est -

2019

Dezvoltarea parteneriatului
regional multinivel / extindere, 
diversificare componentă: 
grupuri de lucru județene, 
tematice regionale, comitetul
regional de planificare

Derularea a două runde de 
întâlniri cu partenerii regionali
dedicate identificării de nevoi /
probleme / oportunități de 
dezvoltare / posibile soluții

2019

Realizarea studiului privind
disparitățile de tip urban-rural 
în Regiunea Nord-Est

Realizarea analizei economico-
sociale și a analizelor SWOT

2020

Realizarea strategiei de 
dezvoltare regională și cadru
de monitorizare

Constituirea portofoliului de 
proiecte prioritare

Consultări parteneriale: scrise
și directe

Consolidarea PDR Nord-Est
RIS3 Nord-Est

Dezvoltare, consultări și
negocieri coordonate POR 
Nord-Est
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Propuneri alocări România

Propunerea de alocare pentru România din 
cadrul financiar multi-anual 2021-2027:

Approx. 31 miliarde Euro, din care:

❑ FEDR: 17,3 miliarde Euro

❑ FSE+: 8,3 miliarde Euro

❑ FC: 4,49 miliarde Euro

Propunerea de alocare pe obiective
de politică:

❑ OP 1 (smart): 5,99 miliarde Euro

❑ OP 2 (verde): 5,45 miliarde Euro

❑ OP 3 (conectat): 5,94 miliarde Euro

❑ OP 4 (social): 9,67 miliarde Euro

❑ OP 5 (cetateni): 1,02 miliarde Euro
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- fonduri și obiective de politică -



Provocări pentru implementare POR/RIS3
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VALORIFICARE LECȚII 

ÎNVĂȚATE

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ 

A REGIUNII

CALITATEA ȘI MATURITATEA 
PROIECTELOR PDR/RIS3

Simplificare
Flexibilitate
Predictibilitate

Suport pentru elaborare și pregătire 
proiecte
Dezvoltare competențe pentru gestionare
proiecte
Dezvoltare competențe pentru specializare
inteligentă și descoperire antreprenorială

Sistem de identificare și calificare pentru
proiecte mature/strategice
50% alocare FEDR contractată în 2021 



Your Logo or Name Here

Obiectivul de Politica 1
O Europă mai inteligentă
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Your Logo or Name Here

Obiectiv Specific FEDR (i) 

Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 
adoptarea tehnologiilor avansate
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Your Logo or Name Here

Național

• Sinergii cu programe europene 

• Suport pentru participarea în proiectele 
europene ERA

• Programe de cooperare bilaterală și 
transnațională

PN1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiul de Cercetare și Inovare European

CI 1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în structuri, parteneriate și programe de 
colaborare transfrontaliere și internaționale

Regional

• Cooperare interregională în domenii RIS3 
(informare, promovare, parteneriate și 
proiecte promovate de acestea)

• Acces în rețele de inovare europene pentru 
IMM sau alte organizații
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Your Logo or Name Here

Național

• Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme majore CDI

definite de industrie (IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de

specializare inteligentă

• Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de catre o organizație de

CDI/întreprindere

PN1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiul de Cercetare și Inovare European

CI 1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI 
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Your Logo or Name Here

Național

• “Business Driven Innovation” -
Susţinerea activităţii de CDI în 
întreprinderi, pe toate fazele de la 
idee la piata, asociat domeniilor de 
specializare inteligenta naționale 

• Solutii la provocarile mediului de 
afaceri oferite de organizatiile de 
cercetare (parteneriate organizații 
CDI și înterprinderi)

PN2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie economie, pentru toate tipurile
de inovare

CI 2.1 Consolidarea capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și promovarea colaborării 
între organizațiile CDI și mediul de afaceri

Regional

• Inovare în IMM-uri, inclusiv brevetare 
(proiecte cu grad ridicat de inovare, cu 
rezultate concrete şi impact real pe piaţă)

• Investiții in infrastructurile  proprii de CDI 
ale organizațiilor de CDI/întreprinderilor

• Proiecte CDI aferente specializării 
inteligente la nivel regional (abordare pe 
lanțul valoric al inovării – activități CDI, 
valorizare produse/servicii)
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Your Logo or Name Here

Regional

• Transfer Tehnologic (crearea/dezvoltarea structurilor si serviciilor) 

PN2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie economie, pentru toate 
tipurile de inovare (de produs, de proces, organizațională și de marketing)

CI 2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea gradului de 
inovare a întreprinderilor
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Your Logo or Name Here

Regional

• Sprijin pentru trecerea de la concept pana la produs dezvoltarea unui prototip 
minim viabil (MVP)

• Sprijin pentru trecerea de la stadiul de start-up  cu potențial mare de creștere (rată 
de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în ultimii doi ani) la scale-up 

PN3. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire 
a acestora

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și 
maturizarea start-up/spin-off inovative
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Your Logo or Name Here

National

PN4. Facilitarea accesului la finantare pentru intreprinderi

4.1 Instrumente financiare pentru intreprinderi cu potential inovativ ridicat
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Your Logo or Name Here

Obiectiv Specific FEDR (iii) 

Impulsionarea creșterii
și competitivității IMM-urilor
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Your Logo or Name Here

National

PN9. Facilitarea accesului la finantare pentru IMM-uri, inclusiv prin incurajarea
finantarii initiale si timpurii a start-up-urilor

9.1 Instrumente financiare pentru IMM

26



Your Logo or Name Here

Regional

• Investiții în active corporale si necorporale inclusiv linii pilot, testare prototipuri, 
audit energetic , eficienţă energetică, certificare produse/servicii

• Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala)

• Design industrial

• Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)

PN 10. Consolidarea competitivității economiei românești 

CI 10.1 Facilitarea investițiilor tehnologice 
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Your Logo or Name Here

Regional

• Internationalizare (IMM si clustere)

PN 10. Consolidarea competitivității economiei românești 

CI 10.2 Sprijin pentru internationalizare
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Your Logo or Name Here

Regional

• Digitalizare la nivelul proceselor de productie

• E-commerce, inclusiv platforme care sa ofere gratuit accesul celor din mediul rural 
(de exemplu) interesati in a-si deschide o afacere on-line

• Investitii la nivel de companie pentru achizitionarea de servicii si echipamente
necesare pentru transformarea digitala

PN 10. Consolidarea competitivității economiei românești 

CI 10.3 Sustinerea adoptarii tehnologiilor ITC de catre intreprinderi
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PN 10. Consolidarea competitivității economiei românești

CI 10.4 Sprijinirea clusterelor învederea integrării acestora în lanțuri de valoare
europene

Regional
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Your Logo or Name Here

Regional

• Investitii in active corporale si necorporale 

• Design responsabil al produselor

• Solutii de economie circulara in IMM (abordare integrata - evaluare optiuni, 

dezvoltare si testare  solutie tehnica)

PN 10. Consolidarea competitivității economiei românești

CI 10.5 Susținerea implementării mecanismelor economiei circulare în cadrul
întreprinderilor românești
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Your Logo or Name Here

Regional

• Crearea de noi intreprinderi (start-up), inclusiv servicii suport (asistenta juridica, 

elaborare plan de afaceri, etc)

• Investitii in active corporale si necorporale in microintreprinderi 

• Scalarea intreprinderilor cu potential mare de crestere(rata de crestere a cifrei de 

afaceri de peste 10% anual in ultimii doi ani)

PN 11. Sprijinirea crearii de noi companii si cresterea ratei de supravietuire a 
acestora

CI 11.1 Sprijin pentru crearea de noi intreprinderi (start-up, scale-up)
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Obiectiv Specific FEDR (iv) 

Dezvoltarea competențelor pentru
specializare inteligentă, tranziție industrială

și antreprenoriat
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Your Logo or Name Here

Regional

• Asociate domeniilor RIS3

• Pentru antreprenoriat, promovare oportunitati si atragere investitii, 
internationalizare, management, inovare, marketingul cercetarii si transferului 
tehnologic

PN 12.  Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de 
afaceri în contextul unei economii bazate pe cunoaștere

CI 12.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul întreprinderilor/organizațiilor de 
CDI/entităților implicate în procesul de descoperire antreprenorială
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PN 12.  Dezvoltarea unorcompetențe profesionale adecvate cerințelor
mediului de afaceri încontextul uneieconomiibazate pe cunoaștere

CI 12.2Creareaunui one-stop-shop regional pentruproiecte CDI 
internaționale

Regional
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Your Logo or Name Here

Național

• Capacitate administrativă a actorilor 
implicați în MDA (așa cum rezultă din 
Metodologia de desfășurare a 
procesului de descoperire 
antreprenorială la nivel național)

• Capacitate UEFISCDI pregătire proiecte

PN 13. Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul mecanismului
integrat regional și național de descoperire antreprenorială

CI 13.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, 
implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare 
inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA)

Regional

• Capacitate administrativă a actorilor implicați 
în MDA (așa cum rezultă din Metodologia de 
desfășurare a procesului de descoperire 
antreprenorială la nivel regional)

• Capacitate administrativă ADR-uri și CRI

• Capacitate ADR sprijin beneficiari

• Formare personal in legatura cu scalarea
intreprinderilor
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Pașii următori

NEVOI/INTENȚII 

Care sunt nevoile dvs. de 
dezvoltare în următorii 

ani?

PROIECTE

Care sunt tipurile de proiecte 
pentru care aveti nevoie de 

finantare?

OAMENI

Ce tipuri de competente va
lipsesc pentru a gestiona

aceste proiecte?

37

PROPUNERE
Vă rugăm să ne transmiteți 
propunerile dumneavoastră

Proiecte inovative
Investiții în cercetare, inovare,  
transfer tehnologic, 
Corelat cu domeniile RIS3

Proiecte de dezvoltare
Investiții în infrastructură și 
echipamente

Corelat cu domeniile PDR



ADR Nord-Est
0233 218 071

info@adrnordest.ro

www.adrnordest.ro

Gabriela Macoveiu
0745 616 717

gmacoveiu@adrnordest.ro

Vasile Asandei
0741 078 398

vasandei@adrnordest.ro

http://www.fabrikcam.com/

