
     

 

ANUNŢ 
 

Motto : Încurajăm în Regiunea Nord-Est inovarea şi creativitatea 
 

Sub egida Anului European al Creativităţii şi Inovării, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 
prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, organizează în data de 8 mai 2009 expoziţia “Salonul 
Regional al Inovării” în cadrul evenimentului “Oportunităţi de finanţare a proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare“. Această acţiune se va desfăşura la Universitatea George Bacovia din Bacău 
şi se va bucura de participarea Organismelor Intermediare pentru programele cu finanţare din Fonduri 
Structurale, a universităţilor, structurilor de cercetare, societatilor comerciale şi autorităţilor publice 
locale. 
 
Scopul acestui eveniment este familiarizarea potenţialilor beneficiari  cu tipurile de finanţări active 
pentru Regiunea Nord-Est în 2009, condiţiile de acordare a finanţării, serviciile de sprijin oferite de 
unităţile de implementare specializate, diseminarea informaţiilor legate de numărul aplicaţiilor depuse 
deja şi aflate în proces de evaluare/implementare pentru a stimula apetitul pentru proiecte şi a 
încuraja stabilirea de parteneriate între mediul de afaceri şi mediul de cercetare. 
 
Acţiunea se va desfăşura pe două planuri: un seminar de informare cu potenţialii beneficiari de 
finanţări nerambursabile care doresc să iniţieze proiecte în domeniul inovării şi o expoziţie regională 
de produse şi tehnologii rezultate ale cercetării româneşti din Regiunea Nord-Est, care se 
caracterizează prin grad de noutate şi impact de piaţă. 

 
Având în vedere faptul că această prestigioasă manifestare expoziţională este cu largă adresabilitate 
către industrie, exponatele ce vor fi selectate în vederea prezentării vor fi exclusiv din Regiunea Nord-
Est astfel încât să asigurăm condiţiile necesare pentru a dimensiona cererea şi oferta de inovare din 
regiunea noastră. Evenimentul va reprezenta o oportunitate deosebită de stimulare a comunicării şi 
acţiunii în parteneriat între reprezentanţii mediului de afaceri, administraţiei publice locale, 
universităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare. 
 
Unităţile de cercetare-dezvoltare pot transmite maximum 3 propuneri de produse/tehnologii în 
vederea selectării pentru a fi prezentate în cadrul evenimentului care va avea loc în luna mai. 
 
În acest scop, vă rugăm să transmiteţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
propunerile Dvs., cu următoarele precizări: 

- denumire unitate 
- adresa (localitate, cod poştal etc.), telefon, fax şi e-mail 
- nume şi prenume autor 
- denumire produs/tehnologie  
- descriere produs/tehnologie 
- modul de prezentare produs/tehnologie: exemplar comercial, prototip, machetă  
- dimensiuni, greutate 
- delegaţi (nume şi prenume, funcţie) 

 
Precizare 
- propunerile Dvs. şi informaţiile solicitate se vor transmite conform modelului de fişa de prezentare 

anexat acestui anunţ. Propunerile care nu sunt prezentate conform modelului, nu se vor supune 
evaluării în vederea selectării. 



- După utilizarea exponatelor în cadrul expoziţiei, acestea vor putea fi preluate de la sediul ADR 
Nord-Est. 

 
Menţiune 
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va suporta costurile aferente prezentării 

exponatelor selectate în cadrul salonului (chirie spaţiu, amenajarea standului, etc.) 
- Costurile generate de execuţia materialelor expoziţionale şi participarea delegaţilor la salon, revin 

unităţilor de cercetare-dezvoltare. 
 

Exponatele solicitate se vor depune personal sau trimite prin poştă până la data 24.04.2009, 
orele 1600 la Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est localizat în sediul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est  din Str. Lt. Drăghescu, Nr. 9, Piatra Neamţ. 
 
Informaţii suplimentare:  
Ramona Tanasă , Ofiţer Informare–Comunicare CEDNE  
Tel/Fax: 0233 222432 
E-mail: europedirect@adrnordest.ro 
www.adrnordest.ro  
 
Propunerile transmise după această dată nu se vor supune evaluării în vederea selectării. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 

 

FIŞĂ PREZENTARE 
 

Denumire unitate  
Denumire abreviată   
Adresă  
Persoană contact  

Denumire exponat  
 

Descriere exponat 

 
 
 
 
 
 
 

Domeniu de aplicare  
Autor  
Mod de prezentare1  
Delegaţi  

 

                                                 
1 exemplar comercial; prototip, machetă funcţională etc. 


