DISCOVER NE ROMÂNIA
Dezvoltarea unei Strategii Inovative Orientate Continuu spre
Valorificarea Resurselor Economice din Nord-Estul României
Motto: Transformă-ţi afacerea într-un succes. Profită de ideile inovatoare !

Promotor
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTA RE REGIONALĂ NORD-EST, România
Strada Alexandru cel Bun, nr. 27 bis
610004 Piatra Neamt, judeţ Neamţ
Telefon: 0040 233 218071; Fax: 0040 233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Web: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord -Est a fost înfiinţată în 1999 ca organizaţie
neguvernamentală şi non profit, care funcţionează în baza legii pentru dezvoltare regională
în România şi este organul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională. ADR este un
generator de dezvoltare economico -socială în Regiunea Nord-Est. ADR elaborează şi
promovează strategii, atrage resurse, identifică şi implementează programe de finanţare şi
oferă servicii pentru creşt erea dezvoltării economice durabile, parteneriatelor şi spiritului
antreprenorial. Cu un colectiv de peste 50 salariaţi, ADR pune în aplicare politicile de
dezvoltare regională, iar prin formula de organizare, luând în considerare birourile sediului
central şi cele ale filialelor, este prezentă în toate cele şase judeţe ale Regiunii (Bacău,
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui). În 2002 ADR a devenit membră a Reţelor
Tematice PARTNER (care are drept scop stimularea dezvoltării proiectelor de strategie
regională inovativă) şi SAIL (al cărei obiectiv este întărirea legăturilor academice şi
industriale) acumulând expertiză şi dezvoltând contacte utile pentru stimularea iniţiativelor
inovative în Regiunea Nord-Est.
Parteneri
METRON SRL, Italia
Via Italia, Ermes Center
64023 Mosciano Saint’Angelo (TE)
Telefon: 0039 085 808 90 25
Fax: 0039 085 807 26 43
E-mail: metron@metronsrl.it
Web: www.metronsrl.it
Metron SRL Italia este o companie de consultan ţă care oferă servicii firmelor, consorţiilor şi
instituţiilor publice. Activităţile Metron SRL privind inovarea implică participarea la
implementarea proiectelor comunitare RIS Abruzzo (faza 1 şi 2). De curând METRON Srl a
primit finanţare de la Comisia E uropeană pentru trei proiecte de strategie regională de
inovare (RIS) din cadrul Programului Cadru 6, Acţiuni de Suport Specific în Statele Asociate.
Proiectele finanţate vor fi implementate în trei regiuni din România: proiectul REGIS NordVest România, proiectul DISCOVER Nord-Est România şi proiectul BUCUREŞTI ILFOV.

FUNDECYT, Spania
C/ Manuel Fdez. Fernández Mejías, s/n 2ª Planta
06002 Badajoz
Telefon: 0034 924 014 600
Fax: 0034 924 001 996
E-mail: info@fundecyt.es
Web: www.fundecyt.es
Fundaţia pentru Dezvoltarea Ştiinţei şi Tehnologiei (FUNDECYT) are un rol principal în
dezvoltarea strategiei economice şi inovative în regiunea Extremadura, Spania. Este o
organiyaţie nonprofit, înfiinţată în 1995, cu obiectivul principal de a stimula cooperarea între
firme, universităţi şi administraţia publică pentru a creşte dezvoltarea regională. Iniţiativa a
fost lansată cu suportul şi îndrumarea autorităţilor regionale, a Universit ăţii din Extremadura
şi a două instituţii financiare. În prezent organizaţia are mai mult de 50 de angajaţi, din care
15 sunt implicaţi direct în activităţi de cercetare şi dezvoltare. FUNDECYT îşi desfăşoară
activitatea în funcţie de nevoile IMM -urilor, Universităţii şi a centrelor tehnologice, contribuind
astfel la beneficiul întregii comunităţi. Urmând acest traseu, FUNDECYT a implementat
proiecte în domeniul cercetarii, tehnologiei şi dezvoltării, atat la nivel naţional, cât şi
european, proiecte de cooperare (INTERREG), proiecte de transfer tehnologic (Programul
Cadru IV), proiecte educaţionale (LEONARDO DA VINCI), proiecte RIS; instituţia deţine şi
statutul de Centru Regional de Inovare (CENEO).
Consultant
INFYDE, Spania
Avda Zugazarte 8, 3 Planta Dp to 1
48930 Las Arenas, Bizkaia
Telefon: 0034 94 480 40 95
Fax: 0034 94 480 16 39
E-mail: infyde@infyde.es
Web: www.infyde.es
Informacion y Desarrollo S.L. (INFYDE) este o firmă privată de consultanţă, cu o
experienţă de 16 ani, specializată în definirea şi iniţierea strategiilor de dezvoltare teritorială
în regiuni şi zone cu probleme de dezvoltare. INFYDE a pus accent deosebit pe inovaţia
tehnologică şi instruire ca resurse st rategice în procesul de dezvoltare şi în evaluarea politicii
şi programelor. Echipa de lucru a companiei include experţi specializaţi în planificarea
urbană şi teritorială, în crearea şi managementul politicilor industriale, promovarea afacerilor,
instruire şi inovare tehnologică, precum şi tehnici pentru evaluarea şi monitorizarea
programelor. Compania lucrează atât la nivel naţional (guvern, comunităţi autonome, consilii
municipale şi orăşeneşti etc), cât şi la nivel internaţional (în special cu Uniunea E uropeană şi
Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare), oferindu -şi experienţa în câmpul
cercetării şi studiilor, acordând evaluare tehnică pentru definirea instrumentelor şi lansarea
unor noi programe.
Obiectiv strategic
 Stimularea factorilor politici în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea
politicilor de cercetare şi inovare;
 Facilitarea integrării universităţilor şi institutelor de cercetare împreună cu IMM -urile şi
companiile specializate în a le asigura sprijinul necesar, ca membri în reţele inovative
regionale, naţionale şi internaţionale.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta şi implementa prima Strategie Inovativă Regională
în Regiunea Nord-Est a României, care va contribui la valorificarea potenţialului economic al
acesteia pe baza unui sistem de sprijin inovativ.
Rezultate preconizate
 Elaborarea Strategiei Regionale de Inovare, care va stabili priorităţile privind
investiţiile în cercetare, dezvoltare, inovare pentru perioada 2007 - 2013;
 Crearea unui parteneriat puternic şi funcţional, format pe de o parte din reprezentanţi
ai mediului academic şi de cercetare, iar pe de altă parte din reprezentanţi ai IMM urilor şi organizaţiilor de sprijin ale acestora, capabil să stimuleze, să coordoneze şi
să promoveze inovarea în reg iune;
 Integrarea în circuitul european şi internaţional a parteneriatului astfel creat;
 Identificarea şi agrearea unui portofoliu de proiecte pilot pentru care se vor identifica
surse de finanţare din Fonduri Structurale;
 Crearea unor canale de transfer t ehnologic şi de know-how.
Structuri administrative ale proiectului
1. Unitatea de Management – formată din reprezentanţi ai ADR Nord -Est
Are rolul de a coordona activităţile stabilite prin realizarea managementul tehnic,
administrativ şi financiar al acest uia.
2. Comitetul de Coordonare (CC)
Constituit din actorii-cheie din regiune (actori politici şi decizionali, reprezentanţi ai mediului
de afaceri şi financiar), are ca responsabilităţi supravegherea activităţilor proiectului şi a
calităţii acestora. Întâlnirile CC sunt periodice, fiecare membru având posibilitatea de a
propune modificări şi îmbunătăţiri la activităţile proiectului, propuneri ce vor fi prezentate
Unităţii de Management.
Structura Comitetului de Coordonare:
 ADR Nord-Est
 Ministerul Economiei şi Comerţului
 Consiliul Judeţean Neamţ
 Asociaţia Oamenilor de Afaceri 2003 Iaşi
 Direcţia Regională de Statistică
 Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi -Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic
Polytech
 Institutul de Cercetări Economice şi Sociale“ Gheor ghe Zane”-Iaşi
 Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizică Tehnică -IFT-Iaşi
 Institutul de Cercetări Biologice -Iaşi
 Camera de Comert, Industrie şi Agricultură, Vaslui
 PLANTAVOREL S.A., Piatra-Neamţ
 ELECTROCONTACT S.A, Botoşani
 CEFIDEC Vatra Dornei, Suceava
3. Panelul de referinţă (PR)
Constituit ca un organism tehnic ce va contribui la identificarea obiectivelor şi măsurilor
incluse în Strategia Regională de Inovare. Supervizează implementarea şi dezvoltarea
activităţilor din proiect, în vederea îmbunătăţirii impactului acestuia asupra dezvoltării socio economice regionale.
Structura Panelului de Referinţă
 ADR Nord-Est - Managerul de proiect DISCOVER NE
 Consiliul Judeţean Iaşi
















Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
Universitatea Bacău
Universitatea George Bacovia, Bacău
Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Centrul de Cercetări
Textile – Moldova, Iaşi
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Biroul Regional
Iaşi
ANIMMC - Oficiul Teritorial Iaşi
BCR Sucursala Piatra Neamţ
Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi
Parcul Industrial HIT Hemeiuş, Bacău
Metron SRL, Italia
Fundecyt, Spania

