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DISCOVER NE ROMANIA
Development of an Innovative Strategy Continuously Oriented to
Valorisation of the Economic Resources in North East Romania

Publishable executive summary

Regiunea Nord-Est din România constituie graniţa de est a Uniunii Europene cu Ucraina şi
Republica Moldova. Cu o suprafaţă totală de 36.850 kmp şi o populaţie de peste 3,7 milioane
locuitori, Regiunea Nord-Est este cea mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării.

Existenta unui mediu academic dezvoltat în cele 3 centre un iversitare (Iaşi, Bacău şi
Suceava), 16 universităţi cu cca 77.200 studenţi, infrastructură şi personal cu înaltă calificare
în cercetare – dezvoltare şi a unei reţele de instituţii care sprijină cristalizarea şi dezvoltarea
mediului de afaceri au fost argumente în favoarea iniţierii şi dezvoltării unei Strategii de
Inovare Regionala.

În ciuda acestui potenţial Regiunea Nord -Est are probleme legate de nivelul scăzut al
investiţiilor străine, număr mic de companii la mia de locuitori, nivel ridicat al emigr ării şi un
nivel ridicat al şomajului.

Obiectivul principal al proiectului DISCOVER NE ROMANIA este de a dezvolta şi
implementa o Strategie Inovativă Regională care va contribui la utilizarea resurselor şi a
potenţialului existent pentru a obţine o schimb are semnificativă în ceea ce înseamnă
conceptul de inovare şi dezvoltare a unor afaceri inovative prin promovarea competitivităţii în
toate domeniile.

Partenerii implicaţi în implementarea celei de a doua etape din derularea proiectului sunt:
 ADR Nord-Est – România ca iniţiator al proiectului şi coordonator (Manager proiect:

Gabriela Macoveiu – Director Comunicare şi Promovare Regională, ADR Nord -Est,
phone: 0040 233224168, fax:0040 233218072, e -mail: adrnordest@adrnordest.ro);

 Metron srl, Regiunea Abruzzo – Italia (Ercole Cauti – Director, phone: 0039 0861
771077, fax: 0039 0861 7710207, e-mail: ercole.cauti@metronsrl.it );

 Fundecyt, Regiunea Extremadura – Spania (Gloria Rodríguez-Pina – Responsabil
Cercetare Dezvoltare Inovare, telefon: 0034 924 014 600, fax: 0034 924 001 996, e -mail:
info@fundecyt.ro).

Structurile de coordonare implicate în implementarea proiectului, constituite în prima etapă
de implementare, sunt:
- Unitatea de management
- Comitetul de Monitorizare
- Panelul de Referinţă

A doua etapă în implementarea proiectului DISCOVER NE ROMÂNIA s -a derulat în perioada
1 iunie 2006 - 31 mai 2007 şi a avut următoarele repere:

1. Consultarea membrilor Comitetului de Monitorizare a şi a Panelului de referinţă
privind Analiza Socio-Economică a Regiunii Nord-Est, ca element de bază în
construirea Strategiei de Inovare pentru Regiunea Nord -Est

Experţii din ADR Nord-Est au colectat informaţii referitoare la situaţia domeniilor cercetare,
dezvoltare, inovare atât in regiune cât si la nivel naţional elaborând un proiect de document
care a fost analizat si corectat in cadrul structurilor de lucru ale proiectului.

adrnordest@adrnordest.ro
cauti@metronsrl.it
info@fundecyt.ro


2

Întâlnirile din cadrul acestor structuri au avut loc in data de 19.06.2006 si au avut pe agendă
următoarele subiecte:
- aprobarea Analizei socio-economice
- definitivarea si aprobarea analizei SWOT
- prezentarea sectoarelor prioritare de intervenţie
- prezentarea FUNDECYT ca nou partener in proiect
- prezentarea Planului de activităţi în cadrul proiectului pentru stadiul I

Prin dezbaterea privind stabilirea sectoarelor de intervenţie au fost evidenţiate elementele
pro si contra pentru câteva din sectoarele de tradiţie dezvoltate  la nivel regional. Au fost luate
in discuţie ca si sectoare cu potenţial inovativ: prelucrarea superioara a lemnului, industria
alimentara, prelucrarea superioara a metalelor (masini unelte si echipamente) IT, industria
textila si a confecţiilor. In ce pr iveşte industria chimica si farmaceutica, turismul, transportul si
comertul discutiile au evidentiat faptul ca nu ar avea suficient potenţial inovativ.

2. Analiza socio-economica regiunii, dedicata sectorului Inovare, aprobata de cele doua
structuri,  a fost inserata pe site-ul ADR Nord-Est (www.adrnordest.ro) si in acelasi timp
trimisa in format electronic către un număr de aproximativ 200 de adrese electronice
reprezentând IMM-uri, universităţi, centre de cercetare,  parcuri industriale şi de transfer
tehnologic. Aceasta bază de date a ajuns la finele acestui an de implementare la peste
330 de membri.

3. Editarea unui pliant pentru promovarea proiectului

Dupa stabilirea celui de-al doilea partener implicat in implement area proiectului (Fundecyt,
Spania) au fost colectate informatiile pentru editarea pliantului de promovare al proiectului.
Acest pliant a fost editat in limbile romana si engleza si este distribuit participanţilor atat la
toate evenimentele derulate in cad rul proiectului cat si la evenimente colaterale. Forma
electronica a acestui material este disponibila si pe site la următoarea adresa:
http://www.adrnordest.ro/getdoc.php?id=938&eng=1

www.adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/getdoc.php
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4. Construirea unei secţiuni dedicate inovării si a unui Forum de discutie in site -ul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est

Pentru a promova adecvat proiectul si rezultatele obtinute prin implementarea acestuia a fost
inserata o sectiune INOVARE in pagina web a agentiei cu urmatoarele subsectiuni:
- RIS DISCOVER NE (prezentarea proiectului)
- Structuri organizationale (prezentarea structurilor implicate si rolul acestora in

implementarea proiectului)
- Evenimente si noutati (prezentarea evenimentelor  si a noutatilor in domeniul inovarii atat

din cadrul proiectului cat si cele colaterale)
- Publicatii (sunt disponibile documentele elaborate prin implementarea proiectului,

materialele de promovare si articolele din buletinul INFO NORD -EST dedicate
subiectului)

Sectiunea INOVARE din site respecta caracteristicile acestuia si este disponibila in limbile
romana si engleza. http://www.adrnordest.ro/inovare.php
La finalizarea acestei etape au fost trimise  mesaje de informare privind lansarea acestei
secţiuni la aproximativ 300 de contacte din baza noastră de date.

Pentru a stabili un contact permanent cu partenerii nostri regionali, p e pagina web a ADR
Nord-Est, a fost deschis si un forum de discutii pe teme specif ice dezvoltarii regionale.
Forumul este accesibil la adresa: http://www.adrnordest.ro/forum/index.php sau direct de
pagina website-ului nostru, http://www.adrnordest.ro/, accesand link-ul din prima linie a
paginii, respectiv Forum. Una din sectiunile acestui Forum este dedicata Inovarii.

Anuntul privind lansarea acestei sectiuni a fost trimis prin e -mail tuturor contactelor din
bazele noastre de date.

http://www.adrnordest.ro/inovare.php
http://www.adrnordest.ro/forum/index.php
http://www.adrnordest.ro/
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5. Forumul Regional de Investiţii si Inovare

In perioada 2-3 noiembrie 2006 a avut loc la Piatra Neamţ a treia editie a Forumului Regional
de Investiţii Nord-Est România. In cadrul acestui eveniment, ziua de 3 noiembrie a fost
dedicata Inovării si a avut ca tema „Competitivitate şi inovare regională : experienţe,
iniţiative, deziderate”. Lectori de marca reprezentand Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iaşi, Grupul de Economie Aplicată Bucureşti, Programul Naţiunilor Unite pentru România,
Centrul de transfer tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi, Metron, Italia, Infyde si Fundecyt Spania
au transmis participanţilor informaţii utile si actualizate despre: Strategia regionala de inovare
ca oportunitate in dezvoltarea economica, resursele umane in intreprinderile inovat ive,
invatamantul superior si forta de munca competitiva, instrumente pentru stimularea asocierii
in clustere, Regiunea Nord-Est pe piata turismului alternativ, oportunitati de investitii in
centrele de transfer tehnologic, etc.
Promovarea evenimentului la nivel regional si national a fost realizata printr -o campanie
media adecata in presa scrisa, radio si TV. Au fost realizate si publicate anunturi de presa si
articole de promovare, spoturi si emisiuni radio, spot si emisiuni TV.
La eveniment au participat aproximativ 250 de persoane, reprezentanţi ai mediului de
afaceri, sectorului non-guvernamental şi non-profit, administraţiilor publice locale si centrale,
universitati, centre de cercetare si de transfer tehnologic. Reflectarea şi vizibilitatea
evenimentului a fost asigurată, la nivel local, regional şi naţional, prin televiziune, presa
scrisă şi audio de către cei peste 23 de reprezentanţi ai mass -media prezenţi în cele două
zile de manifestări.

6. Participarea la Seminarul metodologic de l a Sofia

Doi dintre membrii echipei de management a proiectului au fost prezenti la al treilea seminar
metodologic organizat la Sofia in perioada 22 -23 februarie 2007, de catre Secretariatul IRE
NETWORK. Importanta acestui seminar a constat in aflarea uno r raspunsuri la unele din
problemele curente întâlnite in implementarea proiectelor RIS ( interpretarea rezultatelor
analizelor efectuate, formularea strategiei, pregatirea planului de actiune si pregatirea
planului de monitorizare).

7. Progresul proiectului prezentat in paginile Buletinului INFO NORD -EST

In perioada 1 iunie 2006 – 31 mai 2007 au aparut trei numere din Buletinul Informativ INFO
NORD-EST (numerele 9, 10 si 11). In fiecare dintre acestea a fost publicat cate un articol
care prezintă activitat i derulate in cadrul proiectului RIS DISCOVER NE si progresul
acestuia. Buletinul este disponibil atât in format tipărit (2000 exemplare), cu distribuire
gratuita, cat si in format electronic pe pagina de web a ADR Nord -Est, la sectiunea
Biblioteca/Publicatii: http://www.adrnordest.ro/dinamic_page.php?page_id=100&up_id=49 .
Articolele dedicate proiectului, in limbile romana si engleza, sunt de asemenea, inserate in
sectiunea Inov are/Publicatii:
http://www.adrnordest.ro/dinamic_page.php?page_id=206&up_id=206  .

http://www.adrnordest.ro/dinamic_page.php
http://www.adrnordest.ro/dinamic_page.php


5

8. Participare la evenimente regionale si nationale pentru diseminare si construirea
consensului regional privind modul de implementare a proiectului

Echipa de management a proiectului a avut preocupări permanente pentru informarea
actorilor relevanti la nivel regional si national privind realizarea unei Strategii Regionale de
Inovare pentru Regiunea Nord-Est ca rezultat al implementarii proiectului DIS COVER NE
ROMANIA.  In acest scop membri ai echipei au participat la evenimente organizate la nivel
regional si national, au prezentat proiectul, etapele parcurse/de parcurs in implementare si
au identificat, impreuna cu partenerii de dialog, modalitati de colaborare cu implicatii pozitive
in  atingerea obiectivelor:

30 iunie 2006 – Seminar international „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru – Oportunitati
pentru o dezvoltare economico-sociala durabila” organizat de Academia Romana Filiala
Iasi – Institutul de Cercetari Economice si Sociale Gh. Zane, cu scopul de a e valua
principalele oportunităţi de dezvoltare economica si socială în cadrul euroregiunii.

25 septembrie 2006 – Seminar „Proprietate intelectuala si transfer tehnologic – suport
pentru dezvoltarea in economie a tehnologiilor avansate”  organizat la Parcul Stiintific si
Tehnologic TEHNOPOLIS din Iasi. Obiectivele acestui eveniment au fost: stimularea inovării
şi transferului tehnologic, stimularea afirmării şi recunoaşterii, în mediul economic şi socia l, a
importanţei, valorii şi utilităţii rezultatelor de cercetare obţinute în cadrul programelor
finanţate din fonduri publice, dezvoltarea capacităţii unităţilor cu profil de
cercetare/dezvoltare de a inventaria şi evalua patrimoniul ştiinţific şi tehnolo gic de care
dispun, facilitarea transferului rezultatelor din cercetare/dezvolate obţinute în cadrul
programelor finanţate din fonduri publice către agenţii economici interesaţi.

20 – 21 martie 2007 – cea de-a sasea editie a Forumului deschis pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in parteneriat
cu Societatea Germana pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Direcţia de Transfer Tehnologic şi Inovare la Bucuresti. Evenimentul a reprezentat o
importanta platforma de comunicare si schimb de idei pentru actorii de pe scena cercetării -
dezvoltării româneşti: autorităţi centrale şi locale cu competenţe în domeniu, institute de
cercetare şi universităţi, întreprinderi inovative, insti tuţii cu rol catalizator din ţară şi
străinătate.
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22 martie 2007 – Seminar organizat de ADR Nord-Est in parteneriat cu SIVECO Bucuresti,
dedicat utilizarii instrumentelor inovative IT in dezvoltarea domeniilor precum: comertul (e -
commerce), invatamantul (e-learning), etc. Au fost de asemenea prezentate noi instrumente
de lucru pentru utilizarea bazelor de date in special pentru serviciile administraţiei publice
locale.

20 iunie 2006 – Seminar „Primul cluster in domeniul textil ”.  Acest seminar a fost
organizat de RIFIL Savinesti in parteneriat cu ADR Nord -Est. Reprezentanti ai mediului de
afaceri din domeniul textil, din Regiunea Nord -Est, au analizat posibilitatea asocierii punând
astfel bazele primului cluster din acest domeniu la nivel national.

11 mai 2007 – Prezentarea proiectului si a etapelor parcurse in implementare catre un grup
de 50 de studenti de la Universitatea de Vest din Timisoara. A fost prezentata Regiunea
Nord-Est ca o regiune cu particularităţi distincte (graniţa de est a Uniunii Europene) şi rolul
jucat de ADR Nord-Est în atenuarea disparităţilor regionale.

14 mai 2007 – Seminar „Inovarea si regiuni ale cunoasterii”  organizat de Institutul de
Chimie Macromoleculara „Petru Poni” din Iasi. Pe agenda evenimentului s -au regăsit
următoarele teme:
- prezentarea rezultatelor proiectelor europene finantate prin FP6 si a oportunitatilor de
finantare pentru sectorul Inovare – POS Competitivitate si FP7;
- prezentarea relatiilor de colaborare cu punctul national de contact pentru FP7;
- prezentarea relatiilor cu AMCSIT in vederea diseminarii programelor de finantare si
participarii in comisiile de evaluare aferente Planului National pe ntru Cercetare-Dezvoltare si
Inovare

9. Colectarea de informatii privind surse de finantare si diseminarea informatiilor

Echipa de Management a proiectului a colectat informaţii privind sursele de finantare pentru
proiectele ce vor fi dezvoltate in domeniil e de cercetare / dezvoltare /inovare.
Sursele de finantare pentru Strategia Regionala de Inovare au fost identificate luand in
considerare oportunitatea Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei pentru
perioada 2007-2013 precum si instrumentele de finantare nationale, care sunt puse la
dispozitie de Guvernul Romaniei pentru a sprijini sectorul cercetarii -dezvoltarii si inovarii.
Pentru acestea din urma au fost incluse detalii referitoare la: criterii de eligibilitate, domeniu
de interventie, aplicanti eligibili, dimensiune finantare si sumele alocate pentru anul in curs
(2007).

Principalele surse de finantare identificate sunt:
- Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Comptetitivitatii Economice 2007 -2013
- Programul Operational Regional 2007-2013
- Programul Operational de Cooperare Transnationala pentru Sud -Estul Europei (SEE)

2007 – 2013
- Programul Cadru 7
- Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV C

Aceste informatii au fost organizate intr -un material disponibil pe pagina web  a ADR Nord-
Est la sectiunea dedicata inovarii.

10. Intalnirile Unitatii de Management

In acest stragiu de implementare au fost organizate 8 intalniri in cadrul Unitatii de
Management astfel:
- 5 iulie 2006 pentru informarea echipe de proiect cu activitatile intreprinse in vederea

raportării tehnice si financiare pentru primul an de implementare (stadiu 0) si stabilirea
principalelor activitati ce se vor realiza in anul II de implementare (stadiul 1).
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- 12 septembrie 2006 pentru evidentierea lectiilor invatate din pregatirea raportarii tehnice
si financiare pentru stadiul 0 de implementare si planificarea activitatilor in vederea
organizarii primului Forum anual de inovare.

- 6 noiembrie 2006 pentru intalnirea echipei de implementare din ADR Nord -Est cu
reprezentantii partenerilor (Metron si Fundecyt) si ai consultantului extern (Infyde).
Tematica acestei intalniri a fost trecerea in revista a activitatilor proiectului din primul an
de implementare si analiza metodologiei de intervievare si audit a reprezentantilo r
mediului de afaceri din Regiunea Nord -Est, cu scopul identificarii nevoii de inovare in
acest domeniu. La întâlnire au fost prezenţi si reprezentanti ai ADDVANCES, firma
subcontractata in cadrul acestui proiect pentru a organiza interviurile si audituril e cu
reprezentantii mediului de afaceri, ai mediului academic si de cercetare - dezvoltare din
regiune precum si interpretarea statistica a rezultatelor obtinute.

- 4 decembrie 2006 pentru prezentarea metodologiei de intervievare si audit a a ofertei in
domeniile cercetare, dezvoltare, inovare provenita de la universitati si centre de
cercetare din Regiunea Nord-Est. La intalnire au participat si reprezentanti ai
partenerului din Italia - Metron care a realizat aceasta analiza.

- 26 februarie 2007 pentru informarea echipei de proiect asupra instrumentelor de lucru
metodologice prezentate in cadrul atelierului de lucru organizat de catre IRE Secretariat,
care a avut loc la Sofia in perioada 22 -23 februarie 2007, precum si stabilirea planului de
lucru si a activitatilor viitoare din cadrul proiectului, pana la finalizarea Stadiului 1 (31 mai
2007).

- 13 martie 2007 pentru realizarea analizei SWOT dedicata sectorului cercetare -
dezvoltare-inovare (CDI) si transferului tehnologic (TT), luand in considerare concluziil e
care au reiesit ca urmare a realizarii a celor 41 interviuri fata -in-fata cu universitati si
centre de cercetare si 9 interviuri cu unitati de transfer tehnologic din Regiunea Nord -Est.

- 14 martie 2007 pentru realizarea analizei SWOT dedicata sectorului IMM-uri, luand in
considerare concluziile care au reiesit ca urmare a efectuarii a 40 interviuri fata -in-fata cu
40 companii (IMM-uri) selectate din Regiunea Nord-Est.

- 2 – 4 mai 2007 pentru analiza stadiului actual de implementare a proiectului si in mod
specific analiza SWOT generala, prezentarea a doua scenarii privind Strategia de
Inovare a Regiunii Nord-Est.

11. Etape derulate in elaborarea Strategiei Regionale de Inovare

Stabilirea contextului pentru elaborarea Strategiei Regionale de Inovare are ca elemente
importante cunoasterea situatiei actuale privind nevoia de inovare la nivelul IMM -urilor, oferta
din acest domeniu provenita de la universitatile si institutele de cercetare din Regiunea Nord -
Est, precum si posibilitatile oferite de structurile de interfata existente la nivel regional.

11.1. Analiza nevoilor de inovare ale IMM-urilor din regiune

Evaluarea analizei nevoilor la nivelul IMM -urilor a avut doua componente. In prima etapa a
fost trimis prin e-mail un chestionar specific la un numar de 1000 IMM-uri din regiune. Din
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cele aproximativ 200 de raspunsuri primite avem o imagine de ansamblu privind mediul de
afaceri regional si preocuparile acestuia in domenii inovative.

Pentru o analiza detaliata, in a doua etapa, au fost planifica te si realizate 40 de interviuri
directe (fata-in-fata) cu reprezentanti din managementul unor firme din regiune, selectate din
baza de date a ADR Nord-Est. Acestea au cuprins 13 domenii de activitate diverse (industria
alimentara-7, industria constructoare de masini-6, IT si echipamente electrice (IT&EE) -6,
industria textila-5, prelucrarea materialelor plastice -3, prelucrarea lemnului-3, materiale de
constructii-2, producerea de ambalaje din hartie -2, produse alcoolice-2, industrie
farmaceutica-1, productia de incaltaminte-1, firma de consultanta-1 si oftalmologie-1).
Au fost evidentiate astfel trei probleme cu care se confrunta mediul de afaceri regional  si
anume:

o Nivelul relativ scazut al competitivitatii firmelor romanesti pe piata europeana;
o Lipsa tot mai acuta a fortei de munca cu o calificare adecvata;
o Lipsa unor instrumente adecvate de marketing.

11.2. Analiza ofertei provenita din mediul academic, de cercetare si de la
structurile de sprijin pentru mediul de afaceri

Aceasta analiza a fost realizata pr in intervievare directa a reprezentantilor din 41 de
universitati si centre de cercetare din regiune si a celor 9 parcuri industriale si de transfer
tehnologic functionale la aceasta data. Metodologia de intervievare a fost agreata de catre
echipa de management a proiectului din cadrul ADR Nord -Est si unul din partenerii acestui
proiect – Metron din Italia. Persoanele intervievate au fost profesori si experti foarte apreciati
atat la nivel national, cat si international, motiv pentru care s -a decis folosirea ca metodologie
de intervievare in locul unui chestionar traditional un ghid flexibil, care sa conduca la o
discutie mult mai deschisa. Rezultatele s -au concretizat printr-o analiza SWOT a acestui
domeniu cu identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor. Ca un
comentariu general, putem spune ca Regiunea Nord -Est a Romaniei are un potential stiintific
ridicat, o retea de universitati si institute de cercetare destul de bine dezvoltata, cu o atentie
deosebita acordata adaptarii  conditiilor pentru o economie de piata. Viziunea generala a
actorilor din cercetare-dezvoltare este inca impartita si centrata prea mult spre interiorul tarii
si in interiorul mediului academic. Pe de o parte, cercetarea este conceputa ca un domeniu
universitar si academic; pe de alta parte IMM -urile nu sunt suficient constiente despre rolul
lor in sectorul industrial si potentialul lor este inca necunoscut, subestimat si neexprimat.

Au urmat apoi o seri de trei intalniri - focus grupuri sectoriale – (28 martie 2007 pentru IMM-
uri, 30 martie 2007 pentru structurile de transfer tehnologic (TT) si 31.05.2007 pentru mediul
academic si de cercetare) la care au participat reprezentanti ai organizatiilor implicate in
realizarea interviurilor din cele trei dome nii si reprezentanti ai ADR Nord-Est, membri in
echipa de implementare a proiectului.
Obiectivele discutiilor in cadrul celor trei intalniri a fost ca, pe baza analizei SWOT a fiecarui
sector, extrasa din analizele efectuate, sa fie propuse Misiunea, Viziu nea si obiectivele
Strategiei Regionale de Inovare.

A rezultat astfel o prima propunere pentru Matricea Strategiei Regionale Inovative Nord -Est
care cuprinde urmatoarele elemente:

Misiune: Inovarea – baza competitivitatii economice a Regiunii Nord -Est

Viziune: Strategia regionala inovativa va sprijini crearea unui mediu economic
competitiv prin crearea si dezvoltarea companiilor inovative, dezvoltarea de
tehnologii moderne in institutiile CDI, valorificarea acestora si stabilirea unei
platforme de cooperare intre CDI si mediul de afaceri.
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Obiective strategice:
- Dezvoltarea capacitatii intreprinderilor de a introduce si utiliza inovarea
- Imbunatatirea utilizarii capacitatii de cercetare dezvoltare inovare a institutiilor CDI

regionale
- Crearea si imbunatatirea infrastructurii  necesare companiilor inovative
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative in Regiunea Nord -Est
- Dezvoltarea cooperarii transregionale si transnationale  in cercetare dezvoltare

inovare

Au fost organizate in continuare 6  întâlniri ale grupurilor de lucru judeţene (25 mai 2007 Iasi
si Neamt, 29 mai 2007 Botosani si Suceava, 30 mai 2007 Bacau si 31 mai 2007 Vaslui),  in
care a fost prezentata si analizata aceasta prima forma a Strategiei Regionale. In acest mod
s-a realizat pe langa un consens legat de elementele principale ale Strategiei si asumarea
acesteia la nivel local si regional. A fost de asemenea prezentata o propunere de fisa de
proiect care va fi utilizata de catre viitorii aplicanti si a fost lansata invitatia de  a pregati
diverse proiecte pentru care vor fi identificate surse de finantare atat la nivel national cat si
european.


