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

Raport pentru publicat

Regiunea Nord-Est din România este situata la graniţa de est a Uniunii Europene având ca
vecini 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.

Proiectul DISCOVER NE ROMANIA a fost pregăti t în contextul în care ADR Nord-Est a intrat
în contact cu familia regiunilor inovative din Europa prin intermediul a două proiecte
internaţionale PARTNER şi SAIL (2000 -2002) cu ajutorul cărora s-a evaluat posibilitatea
identificării unui sistem regional de inovare în Regiunea de Nord-Est a României.

Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta prima Strategie Regională Inovativă
pentru Regiunea de Nord-Est a României, care să contribuie la valorificarea potenţialului
economic al acesteia pe baza unui sistem de sprijin inovativ.

Obiective specifice proiectul:
- Stabilirea cadrului pentru identificarea nevoilor de inovare în dezvoltarea unei afaceri , cu

implicarea mediului academic şi a institutelor de cercetare în rezolvarea acestor nevoi;
- Dezvoltarea sistemului de sprijin, a culturii şi con ştientizării rolului inovării în dezvoltarea

economiei regionale.

Prezentul raport se referă la activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect în stagiul II
corespunzător anului trei de implementare.

Partenerii implicaţi în implementarea celei de a treia 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,
telefon: 0040 233224168, fax:0040 233218072, e -mail: adrnordest@adrnordest.ro);

 Metron srl, Regiunea Abruzzo – Italia (Ercole Cauti – Director, phone: 0039 085 808
90 25, fax: 0039 085 807 26 43, e-mail: ercole.cauti@gruppometron.it );

 Fundecyt, Regiunea Extremadura – Spania (Isidro Rodríguez – Departament
Economic, telefon: 0034 924 014 600, fax: 0034 924 0 11 996, 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 treia etapă în implementarea proiectului D ISCOVER NE ROMÂNIA s-a derulat în perioada
1 iunie 2007 - 30 aprilie 2008 şi a avut următoarele repere:

adrnordest@adrnordest.ro
cauti@gruppometron.it
info@fundecyt.ro
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1. Întâlniri ale Unităţii de Management

În ultima perioadă de implementare a proiectului au fost organizate 3 întâlniri ale Unităţii de
Management:

În perioada 30-31 iulie 2007 a avut loc la Piatra-Neamţ (sediul ADR Nord-Est, str. Lt.
Drăghescu nr. 9) întâlnirea Unităţii de Management din cadrul proiectului RIS DISCOVER
North-East România cu scopul de a analiza stadiul actual de implementare a proiectul ui şi
pregătirea activităţilor din ultimul an de implementare.
Au fost analizate cu această ocazie şi câteva idei pentru proiecte pilot ce ar putea duce la
implementarea Strategiei Regional de Inovare în Regiunea Nord -Est.

În data de 2.11.2007, la întâlnirea Unităţii de Management a fost prezentat stadiul de
implementare al proiectului până la data evenimentului şi a fost elaborat un plan de activitate
pentru perioada rămasă pana la finele implementării proiectului (Noiembrie 2007 – Aprilie
2008). A fost discutată de asemenea şi posibilitatea de a transmite un Act Adiţional prin care
să fie solicitată o prelungire a perioadei de implementare a proiectului. Toţi partenerii au fost
de acord cu acestă propunere. Reprezentanţii ADR Nord-Est au depus solicitarea la Comisia
Europeana in luna noiembrie 2007.

In data de 21 aprilie 2008  a avut loc ultima întâlnire în cadrul structurii de management a
proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA. Obiectivele acestei întâlniri au fost: discutarea
detaliilor raportării tehnice şi financiare ale ultimei perioade de implementare, analiza
modului in care a fost realizată implementarea proiectului, atingerea obiectivelor propuse şi
în acelaşi timp au fost evaluate posibilit ăţile de colaborare viitoare intre ADR Nord -Est şi
partenerii din Italia şi Spania implicaţi în acest proiect.

2. Vizita de studiu Regiunea Abruzzo, Italia

Vizita de studiu a avut loc în cadrul activităţilor prevăzute în cadrul Proiectului RIS
DISCOVER NORD-EST ROMANIA, finanţat de către Comisia Europeană în cadrul FP6.

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est a fost reprezentată de 2 persoane din echipa
de proiect, respectiv: Liliana Baicu - Expert, Direcţia Comunicare şi  Promovare Regională,
Alina Capitanu – Expert, Direcţia Programare

Vizita de studiu a avut ca obiectiv fost prezentarea unor exemple de succes / proiecte
rezultate ca urmare a implementării anterioare a Strategiei Regionale Inovative în Regiunea
Abruzzo, precum şi a altor proiecte/idei inovative din domenii de interes pentru Regiunea
Nord-Est din România. Vizita s-a desfăşurat pe durata a cinci zile lucrătoare (perioada 3 -7
septembrie 2007) când au avut loc întâlniri cu reprezentanţi din instituţii diverse,
preponderent sectorul public, din sectoarele turism, transport,  industrie.

Acest eveniment a beneficiat de promovare prin intermediul mass -mediei din Regiunea
Abruzzo, articolul publicat în cotidianul IL CENTRO fiind ataşat prezentului raport.
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3. Vizită de studiu - Spania

Deplasarea în Spania a fost organizată în cadrul Proiectulu i RIS DISCOVER NE ROMANIA
şi a avut ca scop vizitarea unor proiecte implementate cu succes în domeniile
Cercetare/Dezvoltare/Inovare şi stabilirea unor contacte cu persoane care au avut un rol
important în programarea, planificarea şi implementarea acţiuni lor din acest domeniu.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a fost reprezentată de 3 persoane din echipa
de proiect, respectiv: Gabriela Macoveiu - Manager Proiect, Elena Nave - Director Economic,
Elena Paşcanu - Expert Comunicare.

Acţiunea a fost importantă prin prisma faptului că putem utiliza/adapta experienţa partenerilor
din Spania în pregătirea primei Strategii de Inovare Regional ă la nivelul Regiunii Nord-Est
din România şi în stabilirea unui portofoliu de proiecte adecvate.

Echipa care a reprezentat ADR Nord-Est are acum o viziune globală atât despre activităţile şi
infrastructura din centrele tehnologice importante din cele doua regiuni vizitate (Extremadura
şi Andalucia) cât şi despre proiecte implementate cu succes, ca exemple de bun ă practică în
ce priveşte managementul fondurilor europene pentru dezvoltarea regional ă.

Echipa ADR Nord-Est şi-a exprimat interesul pentru continuarea leg ăturilor cu cele două
regiuni din Spania iar reprezentanţii FUNDECYT au promis că vor acţiona ca un catalizator
în continuarea acestei colaborări.
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4. Seminar prezentare Strategie Regional ă de Inovare

Seminarul a fost organizat de ADR Nord-Est in cadrul Forumului Regional de Inovare si
Investiţii, desfăşurat la Bacău în perioada 1-2 noiembrie 2007. Întâlnirea a avut loc în după-
amiaza zilei de 1 noiembrie 2007 la Sala de şedinţe din cadrul Agricola Internaţional SA
Bacău şi s-a bucurat de prezenţa unui număr de peste 40 participanţi.

Agenda acestui seminar a fost axată pe prezentarea paşilor parcurşi în implementarea
proiectului până la data evenimentului, nivelul de implicare a partenerilor şi rezultatele
obţinute, incluzând şi prezentarea draft-ului Strategiei Regionale de Inovare.

A fost subliniat faptul că acest proiect a presupus o participare amplă din partea tuturor
instituţiilor şi persoanelor implicate în activităţi cu caracter inovativ  de la nivelul Regiunii
Nord-Est, viitoarea strategie  inovativă a Regiunii Nord -Est urmând a fi de larg interes.

Participanţii au evidenţiat faptul că proiectul DISCOVER NE România este un instrument de
lucru care va contribui la construirea şi dezvoltarea unui cadru coerent pentru realizarea de
conexiuni reale şi viabile între mediul de afaceri şi mediul de cercetare -dezvoltare de la nivel
regional. În încheiere, s-a făcut referire la  activităţile planificate până la finalizarea
proiectului.

5. Forumul Regional de Inovare şi Investiţii – Noiembrie 2007

În perioada 1-2 noiembrie 2007, s-a desfăşurat la Bacău Forumul Regional de Inovare şi
Investiţii Nord-Est România, ediţia a IV-a. Evenimentul a fost organizat de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est în parteneriat cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Bacău, dar şi autorităţile locale: Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi
Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău.

În prima zi a evenimentului, cei peste 150 de participanţi – reprezentanţi ai organizaţiilor
publice centrale şi locale, societăţi comerciale, firme de consultan ţă, instituţii financiare
româneşti şi străine, organizaţii internaţionale, au asistat sub cupola Sălii de Conferinţe
Agricola Internaţional la Conferinţa „Dezvoltare regională durabilă în contextul inovării”.
Conferinţa a fost deschisă de D-l Dragoş Benea – Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău,
D-l Romeo Stavarache – Primarul Municipiului Bacău, D-l Gabriel Berca – Prefectul Judeţului
Bacău, D-l Iulian Movilă, Directorul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău si D-l
Constantin Apostol – Director General ADR Nord-Est şi a continuat cu 3 sesiuni în plen şi 2
ateliere de lucru dedicate inovării şi aspectelor de mediu.

Expunerile în plen au insistat pe priorităţile de dezvoltare ale României în etapa post-aderare
la Uniunea Europeană, capacitatea inovativă a Regiunii Nord-Est de a utiliza instrumentele
de sprijin în scopul creşterii competitivităţii regionale, importanţa strategiei în promovarea
proiectelor care contribuie la creşterea economică şi importanţa strategiilor de mediu la nivel
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regional. Au fost primite cu mare interes prezent ările partenerilor internaţionali (din Italia şi
Spania) care au împărtăşit experienţa lor în absorbţia Fondurilor Structurale, cu accent pe
dificultăţile care pot interveni dar şi pe soluţii.

Cu aceasta ocazie a fost organizata o Conferinţă de presă iar reflectarea şi vizibilitatea
evenimentului a fost asigurată, la nivel local, regional şi naţional, prin televiziune, presa
scrisă şi audio de către cei peste 20 de reprezentanţi ai mass-media prezenţi în cele două
zile de manifestări.

6. Contacte internaţionale

În al treilea an de implementare au fost realizate întâlniri cu caracter internaţional la care au
participat atât experţi din echipa de implementare a proiectului cât şi persoane de la nivel
politic regional.
În continuare sunt prezentate tem aticile acestor întâlniri şi persoanele care au participat:

- Al patrulea Workshop Metodologic – Sinaia, 6-7 Decembrie 2007
Acest seminar metodologic a fost organizat de Secretariatul IRE la Sinaia şi a avut ca
scop pregătirea participanţilor în vederea imp lementării strategiilor regionale inovative.
Seminarul a subliniat diferite aspecte importante, cum ar fi lansarea planurilor de acţiune
şi acţiunilor pilot RIS pentru a construi o colaborare regională de durată şi parteneriate
pentru monitorizarea politic ilor de inovare.

- Seminar - Politici pentru promovarea inov ării la nivelul IMM-urilor – Camera de
Comerţ şi Industrie Bucureşti, 15 noiembrie 2007
Seminarul a fost organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, cu
participarea Prof. David Smallbone de la Centrul de Cercetare pentru firme mici
(Kingston University, Marea Britanie). Evenimentul a reprezentat o importantă platformă
de comunicare şi schimb de idei pentru actorii români implicaţi în cercetare -dezvoltare,
autorităţile centrale şi locale cu competenţe în acest domeniu, institute de cercetare si
universităţi, întreprinderi inovative şi exemple de bune practici în ceea ce priveşte politica
de inovare ca de la alte state membre ale Uniunii Europene.

- Misiune Economica din Regiunea Abru zzo, Italia – 12 Februarie 2008
Scopul misiunii: pornind de la interesul manifestat de instituţiile şi sistemul productiv din
provincia Vasto, Regiunea Abruzzo, în timpul vizitei efectuate în Italia de reprezentanţii
ADR Nord-Est în septembrie 2007, a fost  organizată o misiune italiană în Regiunea Nord -
Est pentru a evalua posibilitatea unor colaborări viitoare, fie în cadrul unor programe
europene (Programul Cadru 7, INTERREG sau CIP), fie prin intermediul unor acorduri de
parteneriat bilateral.
În urma acestor discuţii, Dl.Ercole Cauti a propus participarea în parteneriat la realizarea
de proiecte, în cadrul programului Leonardo da Vinci, Interreg IV, Programul de
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Cooperare Transfrontalieră SE Europei şi în cazul în care sunt identificate activităţi
finanţabile  şi  prin Programul Operaţional Regional  2007-2013. O altă propunere a fost
realizarea de parcuri tematice, concentrate pe spatii restrânse care să aibă administraţie
proprie, având în vedere că este foarte importantă concentrarea activităţilor şi cre area
unei viziuni proprii.

- Vizita de studii in Spania - octombrie 2007
În cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, o echipa de la nivel politic din
Regiunea Nord-Est a efectuat o vizită de studiu in Spania cu scopul de a:

1. stabili contacte cu persoane de la nivel politic din Spania (regiunile Extremadura
şi Andalucia)

2. învăţa din exemplele de bună practică din cele două regiuni spaniole cum sunt
abordate, la nivel politic, problemele din domeniile Cercetare/Dezvoltare/Inovare

3. avea o viziune din interior a managementului Fondurilor Structurale
4. identifica împreună cu politicienii din Spania idei de proiect care să fie

implementate, în România, în parteneriat cu regiunile spaniole.

7. Atelier de lucru cu grupurile teritoriale si tematice

- Forumul Economic Nord-Est – Iasi, 12-14 iunie 2007
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 13-14 iunie 2007 la Centrul de Conferinţe
Providenţa Iaşi şi a avut ca temă “Oportunităţi de finanţare şi dezvoltare durabilă a
afacerilor în Regiunea Nord Est”. Organizatori au fost: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord Est în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Consiliul
Judeţean Iaşi şi Primăria Iaşi. Cu această ocazie a fost organizată şi o expoziţie unde
participanţii au avut posibilitatea să prezinte produsele / serviciile pe care le oferă
potenţialilor beneficiari, în perspectiva unor parteneriate de afaceri sau proiecte
europene.

- Sistemul Inovativ Regional în România - Târgovişte, 9-10 octombrie 2007
Evenimentul a fost organizat de ADR Sud-Muntenia, iar scopul acestuia a fost
prezentarea stadiului actual al proiectelor RIS în România şi identificarea potenţialelor
domenii comune de interes pentru asigurarea finanţării din Fonduri Structurale a
proiectelor pilot.
La această întâlnire au participat: reprezentanţii ADR din România care au în
implementare proiecte RIS, partenerii străini implicaţi în aceste proiecte şi dl. Sven
Schade Expert din partea Comisiei Europene.

În încheiere, s-a preconizat ca în perioada de asistare a implementării proiectelor pilot
este necesar formalizarea unui cadru de coordonare a activit ăţilor viitoare în domeniul
CDI, prin crearea unei reţele naţionale care să faciliteze comunicarea şi să focalizeze
eforturile susţinute la nivelul regiunilor de dezvoltare. În acest scop, s-a convenit că
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finalizarea celor cinci proiecte să fie marcată printr-o primă manifestare comună de
anvergură, la nivel naţional, constituindu-se intr-un veritabil Forum al Inovării la nivelul
regiunilor.

8. Consultarea membrilor Comitetului de Monitorizare şi a Panelului de referinţă
privind Strategia de Inovare pentru Regiunea Nord -Est

Întâlnirile celor doua structuri au avut loc la Iaşi la data de 12.30.2008 Panelul de Referinţă
si 13.03.2008 Comitetul de Monitorizare . Tematica supusa consultării a fost: prezentarea
rezultatelor etapei de analiză (cererea şi oferta regională de inovare), documentul de lucru al
Strategiei de Inovare a Regiunii Nord -Est, proiectele pilot propuse în cadrul acestei strategii
precum si stabilirea, de comun acord, a metodol ogiei de implementare a strategiei şi a
paşilor necesari pentru aprobarea de către structurile regionale şi naţionale de referinţă.
Membrii celor două structuri au agreat conţinutul documentelor supuse analizei şi au propus
solicitarea avizelor din partea Comitetului Regional pentru Planificare şi Consiliului pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Cu această ocazie a fost subliniata încă o dată importanţa Strategiei Regionale de Inovare şi
a nevoii de recunoaştere a acesteia la nivel naţional şi internaţional. ADR Nord-Est, alături
de celelalte 7 regiuni de dezvoltare, care vor finaliza, de asemenea, strategii regionale de
inovare, va iniţia activităţi de lobby, atât la nivel regional (Comitetul Regional de Planificare şi
Consiliul pentru Dezvoltare Regional ă), cât şi la nivel naţional (Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Turismului), în vederea promovării şi includerii acesteia în documentele de
programare viitoare.
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9. Întâlnirea Comitetului Regional pentru Planificare  (CRP) – Piatra-Neamţ, 10 aprilie
2008

Obiectivul general al întâlnirii a fost prezentarea către membrii CRP a rezultatelor etapei de
analiză (cererea şi oferta regională de inovare), a documentul de lucru al Strategiei de
Inovare a Regiunii Nord-Est, a proiectelor pilot propuse in cadrul acestei strategii, precum si
aprobarea metodologiei de implementare a strategiei regionale de inovare.
Participanţii au subliniat importanţa documentului în contextul naţional şi internaţional şi au
fost de acord cu măsurile si domeniile de intervenţie propuse.
Membrii Comitetului Regional de Planificare au aprobat documentul propus în forma sa
iniţială.

10. Colectarea de informaţii privind surse de finanţare şi diseminarea informaţiilor

Echipa de Management a proiectului a colectat informaţii privind sur sele de finanţare pentru
proiectele ce vor fi dezvoltate in domeniile de cercetare / dezvoltare /inovare.
Sursele de finanţare pentru Strategia Regională de Inovare au fost identificate luând în
considerare oportunitatea Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României pentru
perioada 2007-2013 precum şi instrumentele de finanţare naţionale, care sunt puse la
dispoziţie de Guvernul României pentru a sprijini sectorul cercetării-dezvoltării si inovării.

În acest context este important de stabilit resursele disponibile, sinergiile şi
complementaritatea fondurilor, în scopul de a organiza finanţarea de acţiuni inovatoare
derivate din Strategia de Inovare Regionala.

Principalele surse de finanţare identificate sunt:
- Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013
- Programul Operaţional Regional 2007-2013
- Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională pentru Sud-Estul Europei (SEE)

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

Aceste informaţii au fost organizate într-un material disponibil pe pagina web a ADR Nord -
Est la secţiunea dedicata inovării şi ca anexă în Broşura finală a proiectului.
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11. Actualizarea informaţiilor din secţiunea dedicată inovării în site-ul Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est (www.adrnordest.ro) şi promovarea Strategiei de
Inovare Regională pe site -ul Reţelei Regiunilor Inovative din Europa
(http://www.innovating-regions.org/)

Pentru o administrare eficientă a informaţiilor disponibile pe site -ul www.adrnordest.ro şi
posibilitatea actualizării în timp real a acestora, pagina web a ADR Nord -Est a fost
restructurată iar informaţia aferenta secţiunii INOVARE a fost permanent actualizată. Toate
informaţiile din aceasta secţiune sunt disponibile în limbile română şi engleză.
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_RIS

Prin colaborare cu reprezentanţii IRE Network, Strategia Regională de Inovare aferentă
Regiunii Nord-Est a fost inserată şi în site-ul acestei organizaţii.

12. Progresul proiectului prezentat in paginile Buletinului IN FO NORD-EST

În perioada 1 iunie 2007 – 30 aprilie 2008 au apărut trei numere din Buletinul Informativ
INFO NORD-EST (numerele 12, 13 şi 14). În fiecare dintre acestea a fost publicat câte un
articol care prezintă activităţile derulate în cadrul proiectulu i RIS DISCOVER NE şi progresul
acestuia. Buletinul este realizat atât in format tipărit (2000 exemplare), cu distribuire gratuită,
cât şi în format electronic pe pagina de web a ADR Nord -Est, la secţiunea

http://www.innovating-regions.org/
http://www.adrnordest.ro/index.php
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Bibliotecă/Publicaţtii:
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=LIBRARY_PUBLICATIONS_NEWSLETTER .
Formatul electronic al Buletinului este transmis şi prin e-mail partenerilor de la nivel regional.
Articolele dedicate proiectului, în limbile română şi engleză, sunt de asemenea, inserate în
secţiunea Inovare/Publicaţii:
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_PUBLICATIONS&language=1  .

Buletinul INFO Nord-Est în format electronic şi alte informaţii utile sunt trimise şi prin e-mail
celor peste 500 adrese din lista de adrese construită în cadrul acestui proiect.

13. Editarea şi distribuirea unei broşuri de tip agend ă

La sfârşitul anului 2007 a fost editată, în cadrul proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, o
broşură de tip agendă cu scopul promovării proiectului, a activităţilor derulate, a stru cturilor
organizaţionale constituite, a partenerilor implicaţi în implementare precum si a rezultatelor
aşteptate.
În acest fel a fost promovat, intr -un format accesibil, draft-ul Strategiei Regionale de Inovare.

Alegerea acestui tip de broşură prezintă avantajul de a fi utilizată cel puţin pe parcursul unui
an, perioadă în care informaţia este permanent la îndemâna utilizatorului. În acest fel

http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.adrnordest.ro/index.php
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considerăm designul atractiv si conceptul grafic ales ca fiind elemente inovative în acord cu
tematica proiectului nostru.

14. Strategia Regionala de Inovare Nord -Est România - broşura finală a proiectului RIS
DISCOVER NE ROMANIA

Prima Strategie Regională de Inovare, elaborată ca rezultat principal al implementării
proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA, este un doc ument important pentru Regiunea
Nord-Est a României, luând în considerare că prin implementarea acesteia se va dezvolta un
sistem de sprijin inovativ cu implicaţii în dezvoltarea economică.

Promovarea acesteia la nivel naţional va avea ca rezultat includerea priorităţilor şi măsurilor
de intervenţie identificate la nivel regional în documentele de planificare naţionale cu
alocările financiare aferente.

Pentru o eficientă promovare a fost realizată şi o ediţie tiparită (varianta în limba română) a
acestei broşuri care a fost distribuită tuturor instituţiilor şi persoanelor implicate în activităţi cu
caracter inovativ la nivel regional şi naţional.
Formatul electronic al acestui document este disponibil (in limbile rom ână şi engleză) atât pe
pagina web a ADR Nord-Est:
 (http://www.adrnordest.ro/index.php?page=INNOVATION_PUBLICATIONS  ) cât şi pe site-ul
IRE Network (http://www.innovating-regions.org/network/regionalstrat/by_region.cfm ) .

http://www.adrnordest.ro/index.php
http://www.innovating-regions.org/network/regionalstrat/by_region.cfm
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15. Conferinţa finală – Iaşi, 22 aprilie 2008

În data de 22 aprilie 2008  avut loc la Iaşi Conferinţa finală a proiectului RIS DISCOVER NE
ROMANIA. Intitulat “Politici şi Instrumente pentru încurajarea inovării”, acest eveniment a
marcat prezentarea către publicul regional a primei Strategii Regionale de Inovare aferent ă
Regiunii Nord-Est din România.
Cei aproximativ 100 de participanţi, reprezentând mediul academic şi de cercetare, mediul
de afaceri dar şi administraţia publică locală au apreciat documentul prezentat subliniind
importanţa acestuia în contextul actual.

Elementele principale ale Strategiei Regionale de Inovare sunt:

VIZIUNE - Inovarea este baza competitivităţii economice a Regiunii Nord -Est

MISIUNE - Strategia regională inovativă încurajează creşterea competitivităţii economice în
Regiunea Nord-Est prin crearea şi dezvoltarea companiilor inovative, introducerea de
tehnologii moderne în unităţile de cercetare – dezvoltare – inovare, valorificarea acestei
infrastructuri şi stimularea parteneriatului între universităţi, instituţii de cercetare şi companii.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Dezvoltarea cunoaşterii şi generarea, difuzarea şi utili zarea inovării printr-un sistem

eficient de transfer şi comercializare a inovării



13

- Creşterea valorii adăugate regionale şi generarea de noi activităţi economice
- Promovarea unui mediu economic şi social adecvat extinderii şi menţinerii procesului

inovativ şi culturii antreprenoriale

PRIORITĂŢI
- Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare – dezvoltare - inovare a instituţiilor din Regiunea

Nord-Est în scopul creşterii competitivităţii economice regionale
- Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a fi inovative, i nclusiv îmbunătăţirea

infrastructurii de sprijin a afacerilor.
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în Regiunea Nord -Est
- Îmbunătăţirea resurselor umane

Conferinţa Finala a constituit cadrul de discuţii destinate asumării prevederilor acestui
document de către actorii cheie implicaţi în inovare la nivel regional şi exprimării
angajamentului acestora privind sprijinirea implementării strategiei. Totodată, întâlnirea a
prilejuit puncte de plecare pentru stabilirea de parteneriate implicate în dezvo ltarea viitoarelor
proiecte din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării,  implementate în Regiunea Nord -Est.

Au fost identificate si prezentate etapele ulterioare finaliz ării implementării proiectului RIS
DISCOVER NE ROMANIA ca fiind: promovarea aces tei strategii la nivel regional, naţional şi
internaţional concomitent cu implementarea unor proiecte pilot care s ă răspundă priorităţilor
identificate.

Cu aceasta ocazie a fost organizata o Conferin ţă de presă iar vizibilitatea evenimentului a
fost asigurată în presa scrisă, televiziune şi radio de către cei aproximativ 7 reprezentanţi ai
mass media prezenţi.


