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Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe

 Existenta unor resurse umane bine pregatite ce
activeaza in sectorul CDI si IT

 Existenta a trei centre universitare care au in
preocuparile de baza si cercetarea stiintifica,
inventica, inovarea tehnologica, IT

 Existenta infrastructurii de baza pentru
cercetare, dezvoltare, inovare si transfer
tehnologic, 79 de unitati (cca.12% din numarul
total la nivel national)

 Existenta in regiune a 13.3% din intreprinderile
cu activitate de inovare existente la nivel
national

 Existenta in regiune a unor firme specializate in
producerea de software si furnizarea serviciilor
IT

 Infrastructura de telecomunicatii bine dezvoltata
si cu un grad ridicat de acoperire

 Existenta drumului european E85 ce strabate
regiunea pe directia nord-sud, a coridorului pan-
european IX si a celor trei aeroporturi
internationale Bacau, Iasi si Suceava

 Existenta unor domenii de activitate cu potential
de dezvoltare, inclusiv prin inovare, cum ar fi:
prelucrarea superioara a lemnului, industria
alimentara, industria textila, ITC, masini unelte
si echipamente, agricultura biologica, turism,
dezvoltare durabila a sectorului energetic

 Insuficienta finantare a sectorului CDI
atat din surse publice cat si private

 Nivel redus al investitiilor in modernizare,
retehnologizare

 Insuficienta colaborare intre centrele de
cercetare/universitati si mediul de afaceri
in utilizarea rezultatelor cercetarii si
realizarii transferului tehnnologic catre
economie

 Accesarea insuficienta de catre companii
a finantarilor disponibile (credite,
granturi)

 Numar redus de intreprinderi certificate
ISO

 Ponderea  scazuta a investitiilor straine
in Regiunea Nord Est

 Productivitatea muncii scazuta la nivelul
regiunii Nord Est

 Nivelul redus al culturii antreprenoriale si
inovative

Oportunitati Riscuri

 Aderarea Romaniei la UE, importanta inovarii
fiind recunoscuta in cadrul politicilor europene

 Oportunitati de finantare a proiectelor CDI prin
Programul FP7 si prin fondurile structurale

 Cresterea gradului de constientizare a rolului
sectorului CDI in dezvoltarea economica a
regiunilor

 Posibilitatea dezvoltarii mediului de afaceri ca
rezultat al constructiei parcurilor industriale
stiintifice si a incubatoarelor de afaceri

 Cresterea dinamicii sectorului IMM
 Dezvoltarea din ce in ce mai rapida a comertului

electronic si a pietei e-business
 Cresterea interesului companiilor straine de a -si

localiza filiale datorita aderarii Romaniei la UE
 Posibilitatea ca, prin modernizarea

aeroporturilor din regiune, acestea sa sustina
mediul de afaceri regional si sa devina puncte
de plecare pentru itinerariile turistice regionale

 Posibilitatea dezvoltarii schimburilor comerciale
datorita amplasarii regiunii pe viitoarea granita
de Est a Uniunii Europene

 Dezvoltarea primei strategii regionale pentru
inovare

 Migratia fortei de munca calificate si
specializate din cercetare-inovare catre
alte regiuni si tari care ofera un salariu
mai motivant

 Competitivitatea redusa a firmelor din
regiune pe piata europeana

 Cresterea volumului de produse de
import pe piata romaneasca

 Nivelul mare al pirateriei in IT pune in
pericol dezvoltarea acestui sector;

 Disponibilitate redusa a intreprinderilor
pentru realizarea de cheltuieli in CDI, in
special datorita implicatiilor financiare

 Inexistenta unei structuri care sa
integreze sistemul de inovare la nivel
regional

 Lipsa de coordonare intre diferitele
politici sectoriale cu implicatii in
dezvoltarea sectorului CDI


