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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în data de 25 noiembrie 2014, Conferința 
regională “Amprenta REGIO în Nord-Est-ul României”. Evenimentul a avut loc la Iași și a reunit 120 
participanți, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, beneficiari REGIO din mediul public și privat, 
consultanți şi reprezentanţi media, interesaţi de puncte de vedere pertinente,  schimb de bune practici şi 
modele de succes.

Conferința REGIO

Amprenta REGIO 
în Nord-Est-ul României



Editorial  

Editorial

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul din 
cele șapte programe care vor implementa politica de 
coeziune în România și are ca obiectiv general creșterea 
competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale comunităților locale și regionale. Obiectivul se va 
realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului 
de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii din România și a 
serviciilor. În acest mod, se estimează că regiunile vor 
cunoaște o dezvoltare sustenabilă, vor putea să gestioneze 
eficient resursele, să valorifice potențialul de inovare și de 
asimilare a progresului tehnologic. Programul Operațional 
Regional 2014-2020 are o alocare de 6,7 miliarde de euro  
reprezentând sprijinul financiar al Uniunii Europene și va 
finanța investiții în următoarele domenii:

Printre concluziile întâlnirii :

La finalul lunii  noiembrie 2014, REGIO a atins un grad de 
absorbţie de 66% la nivelul Regiunii Nord-Est. Indicatorul 
reprezintă totalul sumelor avizate de OI Nord-Est pentru 
rambursare, în valoare de 465 milioane euro, raportat la 
valoarea FEDR alocată Regiunii Nord-Est. 

Tot la acea dată, în cadrul programului erau încheiate 589 
contracte de finanțare, reprezentând un grad de contractare 
de 112,52% din alocarea regională. Dintre acestea, 376  
reprezintă proiecte deja finalizate, care au contribuit la 
obținerea următoarelor rezultate la nivelul Regiunii Nord-
Est:

Având în vedere interesul potențialilor beneficiari pentru 
oportunitățile de finanțare viitoare, în cadrul conferinței au 
fost furnizate și repere privind finanțările cuprinse în 
Programul Operațional Regional pentru perioada 2014-
2020. Varianta oficială a noului program a fost transmisă 
Comisiei Europene în data de 25 august 2014, care a 
comunicat comentariile asupra acestuia la sfârșitul lunii 
trecute. În prezent, continuă discuţiile cu reprezentanții 
Comisiei Europene pentru definitivarea formei finale a 
programului, astfel încât versiunea revizuită a acestuia să 
poată fi transmisă în timp util pentru aprobare.

- 438 km de drumuri județene, străzi urbane și șosele 
de centură reabilitate și modernizate (29 % din 
valoarea indicatorului la nivel național)

- 236 microîntreprinderi sprijinite (14 % din valoarea 
indicatorului la nivel național)

- 1777 locuri de muncă create (15 % din valoarea 
indicatorului la nivel național)

- 14 unități medicale reabilitate și echipate (36 % din 
valoarea indicatorului la nivel național)

- 37 centre sociale reabilitate și dotate (29% din 
valoarea indicatorului la nivel național)

- 36 unități de învățământ reabilitate și echipate 
( 21 % din valoarea indicatorului la nivel național)

 Transfer tehnologic

 Dezvoltarea competitivității IMM-urilor

 Eficiența energetică în clădiri publice

 Dezvoltare urbană

 Patrimoniul cultural

 Infrastructura de transport rutier

 Valorificarea potențialului turistic

 Infrastructura sanitară și socială

 Comunități marginalizate

 Infrastructură educațională

 Cadastru

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare
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În urma votului exprimat, Planul de Dezvoltare Regională 
Nord-Est 2014-2020 a fost avizat în unanimitate de către 
membrii prezenți ai CRP Nord-Est.
Documentul se afla postat pe pagina de internet a ADR 
Nord-Est, la următorul link: 
www.adrnordest.ro/index.php?page=pdr_cr_planificare.

Sorin Grigorescu
Șef Birou Planificare, Programare și Monitorizare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 315 din 2004, privind 
dezvoltarea regională în România și a Metodologiei Cadru 
de Realizare a Planurilor de Dezvoltare Regională 
(elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice), Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a elaborat, cu sprijinul parteneriatului 
regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-
2020. 
În acest context și în calitate de coordonator al Comitetului 
Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare 
Regională (CRP) Nord-Est, ADR Nord-Est a organizat la 
Piatra Neamț, în data de 23 octombrie 2014, ședința 
dedicată avizării documentului de planificare menționat. Au 
fost prezenți 31 de membri, reprezentanți ai consiliilor 
județene, primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor din 
regiune, organizațiilor ne-guvernamentale, precum și ai 
altor instituții relevante din regiune. 
Pe parcursul ședinței au fost prezentate de către 
reprezentanții ADR Nord-Est principalele caracteristici ale 
documentului, rezultatele obținute pe parcursul procesului 
de elaborare, elementele de valoare adăugată obținute, 
direcțiile strategice de acțiune, precum și concluziile 
evaluărilor la care a fost supus PDR Nord-Est 2014-2020, 
evaluarea ex-ante, respectiv strategică de mediu.
Totodată, a fost prezentată o sinteză a propunerilor, 
observațiilor și comentariilor formulate de către membrii 
CRP Nord-Est pe ultima versiune de lucru a documentului 
de planificare (septembrie 2014). Cu această ocazie 
membrii prezenți au avut posibilitatea să formuleze noi 
propuneri și recomandări.

Ședința Comitetului Regional 
pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 
dedicată avizării PDR Nord-Est 2014-2020

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a întrunit 
în data de 11 decembrie la Piatra Neamț. Ordinea de zi a 
cuprins o informare privind stadiul implementării 
Programului Operațional Regional 2007-2013, susținută de 

Conducere nouă a Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est

Dl Gheorghe Harja - Director al Organismului Intermediar 
POR, o informare privind stadiul implementării Programului 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, 
susținută de Dl Cristian Zamă - Director al Organismului 
Intermediar POS CCE, dar și câteva repere privind 
finanțările ce vor fi disponibile prin POR 2014-2020, 
furnizate de Dna Georgeta Smădu, Director Direcția 
Planificare, Programare.  

Ședința s-a finalizat cu alegerea președintelui și 
vicepreședintelui acestui for. Cu votul tuturor membrilor 
prezenți, conducerea CDR Nord-Est va fi asigurată pentru o 
perioadă de un an prin Președinte, Dl Cristian Adomniței, 
Președinte al Consiliului Județean Iași și Vicepreședinte, Dl 
Constantin Iacoban, Președinte interimar al Consiliului 
Județean Neamț.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare



Zona de agrement mai cuprinde o piscină 

pentru adulți și una pentru copii, cu clădirile anexă și 

zone de plajă amenajate, 4 locuri de joacă pentru copii și 

tot atâtea zone amenajate pentru picnic, o zonă de 

structuri gonflabile, 1 teren de minigolf și zona de 

paintball. În cadrul zonei de agrement, pe suprafața 

lacului (care a fost decolmatat printr-o investiție proprie a 

Municipiului Iași) au mai fost amenajate un ponton de 

andocare al bărcilor și hidrobicicletelor de 480 mp și 40 

locuri, un garaj pentru bărci și 4 debarcadere și 

pontoane. Pe toată întinderea zonei de agrement 

reabilitate a fost montat mobilier urban (bănci, coșuri de 

gunoi, cișmele de apă, fântâni arteziene, bariere, 

panouri informative, corpuri de iluminat, jardiniere, 

pergole, foișoare).

Întregul ansamblu beneficiază și de 

infrastructura aferentă pentru accesibilitate. Astfel, au 

fost realizate 7 parcări pentru autoturisme cu o suprafață 

de 16.516 mp (650 locuri), 1 parcare pentru autocare - 

893 mp (6 locuri), 2 parcări pentru biciclete - 234 mp (80 

locuri) și un telescaun care face legătura dintre zona de 

parcare și zona de agrement. Au fost realizate totodată 

alei carosabile cu lățime 4 m – lungime 1430 ml, piste 

pentru bicicliști în lungime de 1375 m (cu lățime de 2 m) 

și 5625 ml de alei pietonale asfaltate, cu dale 

prefabricate sau de pământ și pietriș ( cu lățime variind 

între 2 și 4 m).

Pe măsură ce obiectivele au fost finalizate, ele 

au fost puse la dispoziția publicului larg. Astfel, prin 

recepția parțială din mai 2013, cele mai multe elemente 

ale zonei de agrement au fost accesibile publicului încă 

din vara anului 2013, în ultima parte a proiectului fiind 

derulate lucrările la zona terenurilor de sport și a 

parcărilor, care au necesitat o consolidare profundă a 

terenului. 

În vederea conservării zonei și a respectării 

cerințelor de mediu, proiectul a vizat și reabilitarea și 

extinderea întregului sistem de rețele exterioare - rețea 

de alimentare cu apă, rețea de canalizare ape pluviale, 

rețea de canalizare ape menajere, stație de pompare 

ape uzate, precum și platforme de colectare a deșeurilor.

4        Programe de finanţare

Începutul ultimului trimestru al anului 2014 a 

fost marcat de finalizarea a încă două proiecte 

importante din Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de 

Creștere Iași, ambele beneficiind de finanțare prin 

intermediul Programului Operațional Regional. Astfel, în 

total, până la această dată, au fost încheiate 4 proiecte 

finanțate din fonduri europene. 

Primul dintre acestea, încheiat la finalul lunii 

octombrie, este proiectul ”Creșterea accesibilității pe 

zona centrală economică și socială a Polului de 

Creștere Iași”. Cu un buget total de 9.089.631,58 lei 

asigurat prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 

durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul 

major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, lucrările 

proiectului au contribuit la dezvoltarea zonei culturale, 

administrative și comerciale din centrul Municipiului Iași 

prin îmbunătățirea infrastructurii de transport și au vizat 

arterele și parcările, fiind o completare directă a altor 

două proiecte implementate în acest sector al orașului 

prin POR Axa 1: ”Dezvoltare rețea rutieră în zona 

culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași” – 

proiect finalizat în 16 noiembrie 2014 și "Dezvoltarea 

axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași" – proiect 

cu finalizare în luna decembrie 2014. 

În cadrul proiectului au fost modernizate 

complet 11 străzi (strada Costache Negri, strada și 

stradela Bărboi, strada Armeană, strada Sf. Sava, strada 

Agatha Bârsescu, strada Dancu, strada Vovidenie, 

strada Vasile Stroiescu, strada Maestrul Ion Baciu, 

strada Matei Millo), și trei parcări (parcarea Teatrului 

Național, parcarea din spatele Primăriei și parcarea 

aferentă str. Armeană – intersecția cu str. Bărboi). 

Tot în această perioadă, în data de 17 

noiembrie 2014, a fost finalizat și proiectul “Zona de 

agrement Ciric - Etapa 1”. Proiectul a dispus de o 

finanțare de 46.118.423,42 lei asigurați prin intermediul 

Axei prioritare 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea 

turismului” a POR. În cadrul proiectului a fost realizată 

cea mai mare și modernă bază de agrement din 

Municipiul Iași. Aceasta pune la dispoziția publicului 3 

terenuri de minifotbal cu iarbă artificială (unul dintre 

acestea fiind multifuncțional), un pavilion pentru tenis de 

masă cu suprafața de 450 mp, o zonă de cățărare și 

ziduri de escaladă și 6 terenuri cu zgură pentru tenis. 

Polul de Creștere Iași

Adrian Medeleanu
Consilier Compartimentul Coordonator 
Pol de Creștere Iași 
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Comuna Trușești din județul Botoșani a beneficiat de 
o finanțare prin Programul Operațional Regional, 
Domeniul 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale 
preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă” pentru construirea 
Campsusului Școlar la Grupul Școlar “Demostene 
Botez”. Proiectul de investiții s-a derulat pe o perioadă 
de 36 de luni și a mobilizat resurse financiare în 
valoare totală de 40.713.414 lei, din care 31.222.167 
lei asistență financiară nerambursabilă. 

Noul campus școlar, cu 24 de săli de curs, 7 
laboratoare, amfiteatru, sală și teren de sport, internat 
și cantină cu 100 de locuri, deservește atât elevii din 
localitate, cât și pe cei din comunele aflate pe o rază 
de până la 50 de kilometri, întrucât Trușeștiul este un 
nod al comunelor din zonă. Complexul, considerat 
unicul de asemenea amploare din Moldova, se întinde 
pe mai mult de un hectar și are amenajat inclusiv un 
drum, în jur de 30 locuri de parcare, indicatoare rutiere 
şi o trecere de pietoni.

Internatul are 96 de locuri distribuite în 24 de camere, 
cu câte patru paturi şi două băi, fiecărui elev 
revenindu-i o priză separată pentru internet. 

Programe de finanţare6

Cantina, cu toate dotările necesare unui astfel de 
spaţiu, de la bucătărie la spaţiu de depozitat 
alimentele, are la etaj un club cu ferestre generoase 
ce oferă o privelişte panoramică.

Clădirea în care s-a amenajat amfiteatrul are la rândul 
său două nivele, legate cu scări de marmură, la parter 
rezervându-se spaţii pentru două cabinete medicale 
şi încă două laboratoare. Sala de sport a fost ridicată 
între şcoală şi amfiteatru și dispune de vestiare, băi și 
o suprafaţa de joc amenajată, iar  terenul de sport este 
dotat cu instalaţie de nocturnă. Dată fiind 
dimensiunea complexului, o clădire separată 
adăposteşte centrala pe lemne cu mai multe cazane, 
dar şi un rezervor de apă pentru incendiu cu o 
capacitate de 300 mc. 

Proiectul a condus și la crearea a 27 noi locuri de 
muncă, iar pe lângă cei 600 de elevi ai Grupului Şcolar 
Demostene Botez care beneficiază de acest complex 
unicat, întreaga comunitate locală are de câștigat de 
pe urma acestui proiect ambițios.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Proiect curajos de infrastructură educațională, 

finanțat prin REGIO în Trușești, Botoșani
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Din dorința de a transforma orașul Slănic Moldova într-o 
stațiune turistică atractivă pentru toate vârstele, Județul 
Bacău și Consiliul Local Slănic Moldova s-au asociat într-
un parteneriat, în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operațional Regional, 
Domeniul 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale și creșterii calității serviciilor turistice”. 

Investiția şi-a propus să sprijine dezvoltarea, valorificarea şi 
promovarea potenţialului natural al staţiunii balneo-
climatice Slănic Moldova prin realizarea unei infrastructuri 
turistice de agrement și a avut o valoare totală de 
25.263.331 lei, din care 8.687.951 lei valoarea asistenței 
financiare nerambursabile. 

La finalul celor 31 de luni de implementare a proiectului, 
Pârtia de Schi Nemira îi așteaptă pe amatorii sporturilor de 
iarnă pe versantul nordic al munților Nemira, la o altitudine 
de 720 m (punctul cel mai înalt de plecare) cu o lungime pe 
înclinare de 1414 m, lăţime medie de 38 m şi o diferenţă 
totală de nivel de 240 metri. 

Pentru asigurarea unor condiţii optime de practicare a 
schiului şi pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor sporturilor 
de iarnă, pârtia a fost prevăzută cu instalaţie de transport pe 
cablu (telescaun), instalaţie de înzăpezit artificial, maşină 
de bătut zăpada, instalaţie de iluminat pentru nocturnă, 
parcare auto și serviciu de salvamont.

Complexul de agrement "Schi Parc Slănic Moldova"  a fost 
proiectat ca un ansamblu de servicii integrate, cu un serviciu 
de bază - pârtia de schi, un set de servicii necesare 
serviciului de bază - telescaun, serviciu de salvamont, 
facilități și echipamente de protecție pentru schiori, precum 
și servicii adăugate: școala de schi și servicii de închiriere 
echipamente specifice. 

Pentru promovarea investiției dezvoltată prin REGIO, dar și 
pentru atragerea unui număr cât mai mare de turiști, 
administratorii obiectivului au în vedere organizarea de 
competiții, de jocuri sportive și distractive, precum și 
organizarea unui festival al zăpezii.

Gabriela Bobeanu
Expert, Biroul Regional de Informare

Regio a transformat Slănic Moldova într-o
destinație preferată pentru iubitorii sporturilor de iarnă
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10 Cooperare şi parteneriat

Începând cu luna mai 2012, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est a derulat proiectul ClusterPoliSEE 

(Smarter Cluster Policies for South East Europe) 

finanţat în cadrul Programului pentru Cooperare 

Transnaţională SEE, care a avut scopul de a îmbunătăţi 

abilităţile şi potenţialul administraţiilor publice din zona SEE 

de a dezvolta şi implementa politici regionale privind 

crearea şi dezvoltarea de clustere, prin elaborarea unor 

mecanisme transnaţionale de analiză comparativă a 

acestor politici.

Lansat oficial în data de 17 septembrie 2012 în Ancona 

(Italia), cu o durată de implementare de 32 luni şi un buget 

de 5,18 mil. Euro (3,81 mil. Euro din Fondul European de 

Dezvoltare Regională și 0,59 mil. Euro din Instrumentul de 

Pre-Aderare (IPA)), proiectul s-a derulat în parteneriat cu 

alte 23 organizații din 12 țări aparținând spațiului SEE. 

Planul de activităţi a inclus o abordare matricială complexă, 

bazată pe dezvoltarea a şapte arii specifice: 

1. Inovare, Dezvoltare Clustere prin Cercetare&Dezvoltare,
 
2. Sustenabilitate prin Dezvoltare Clustere, 

3. Cooperare Internaţională Clustere şi networking, 

4. Imbunătăţire Cadru Financiar (Finanţare Clustere), 

5. Clustere şi Specializare Regională, 

6. Noi aptitudini şi Creare locuri de Muncă, 

7. Cooperare intersectorială.

Pornind de la conceptul de „cluster” care se adresează 

grupărilor de companii (start-up, IMM, companii mari) care 

acţionează împreună cu organizaţii de cercetare într-un 

anumit sector de activitate şi regiune, în scopul stimulării 

capacităţii inovative, schimbului de cunoştinţe şi expertiză si 

care poate contribui efectiv la transferul de tehnologie, 

networking şi diseminare de informaţii între membri, în 

cadrul acestui proiect au fost desfășurate numeroase 

activități, dintre care amintim:

elaborarea unui raport transnațional de evaluare 

cantitativă și calitativă a performanțelor  unui număr de 

121 clustere din cele 12 țări partenere în cadrul proiectului;

dezvoltarea unei Platforme on-line de îmbunătățire a 

politicilor de clustere, folosind instrumente de informare și 

comunicare, precum și un depozit on-line cu rezultate 

obținute și bune practici colectate din proiect. Informații 

suplimentare puteti afla accesând www.clusterpolisees3.eu;

organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul S3 

(elaborarea Strategiilor de Specializare Inteligentă) la 

Ancona, în perioada 8-9 aprilie 2013, responsabil ADR 

Nord-Est, în parteneriat cu liderul de proiect, Regiunea 

Marche. Au participat 18 organizații partenere din cadrul 

proiectului, totalizând un număr de 44 participanți;

realizarea unei analize de impact cantitativ a politicii de 

clustere la nivelul României, prin colectarea principalelor 

date statistice și tendinte, evaluarea politicii/programelor de 

finanțare la nivel național, cu sprijinul analizelor relevante 

existențe (ex. Cluster Mapping, Scoreboard anual, Cluster 

Observatory);

realizarea unei analize de impact calitativ  a politicii de 

clustere/programe de finanțare la nivelul României, prin 

utilizarea chestionarelor de analiză la nivelul clusterelor 

existente în Regiunea Nord-Est;

realizarea unei analize SWOT la nivelul Regiunii Nord-Est 

privind politica dedicată clusterelor;

dezvoltarea unui mecanism transnațional de învățare 

pentru politica de clustere în cadrul grupului de lucru 

“Noi aptitudini și locuri de muncă” (grup de lucru 

transnațional coordonat de ADR Nord-Est);

implementarea unei acțiuni pilot la nivelul Regiunii 

Nord-Est care a cuprins analiza lanțului de valori al unui 

cluster productiv din regiune - ASTRICO NE, pentru 

identificarea verigilor lipsă care pot bloca activitatea pe 

piețele existente sau accesarea unor noi piețe și definirea 

unui bazin de potențiali parteneri care pot furniza input-ul 

necesar pentru închiderea lanțului valoric;

Politici Inteligente pentru Clustere în Sud Est-ul Europei
- proiectul ClusterPoliSEE la final
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organizarea Conferinței Naționale a Clusterelor din 

România “Clusterele și managementul cunoașterii 

pentru Europa 2020” la Iași în perioada 22-23 septembrie 

2014, care s-a remarcat prin prezența unor importanți 

decidenți europeni în politica de clustere, autorități publice, 

organizații de management a clusterelor din Europa, 

companii și membri ai clusterelor, universități, institute de 

cercetare, totalizând peste 180 participanți;

organizarea Atelierului de lucru transnațional „Politici 

de clustere inteligente promovate în Sud-Estul 

României” la Bruxelles în 7 octombrie 2014, cu participarea 

reprezentanților partenerilor proiectului și ai unor rețele 

europene dedicate clusterelor (ex. S3 Platform - JRC 

Sevilla, ESCA, Fundația Europeană pentru Excelența 

Clusterelor, etc.);

organizarea în cadrul manifestărilor incluse sub egida 

Open Days 2014, la Bruxelles (8 octombrie 2014), a 2 

seminarii transnaționale, care au facilitat schimbul de 

opinii cu decidenți europeni privind politica de clustere 

pentru perioada 2014-2020 și a oportunităților viitoare de 

dezvoltare  a clusterelor în diverse regiuni europene; 

realizarea unui Plan Strategic Comun care a inclus 

semnarea unui acord instituțional între organizațiile 

partenere din spațiul SEE privind activitățile comune viitoare 

în sprijinul politicii de clustere și a beneficiarilor direcți – 

clusterele din regiuni europene.

În Regiunea Nord-Est activează clustere emergente în 

domeniile: confecţii şi tricotaje, agro-food, industrii creative,  

IT&C, medicină imagistică, biotehnologii, turism și 

construcții. În conformitate cu documentele strategice 

emise de Comisia Europeană pentru perioada de 

programare 2014-2020, politica de dezvoltare şi sprijinire a 

clusterelor va căpăta o amploare şi mai semnificativă ţinând 

cont de beneficiile economice tangibile pe care astfel de 

grupări le pot aduce regiunilor, în contextul nevoii de 

specializare a regiunilor, pentru eficientizarea utilizării 

resurselor şi valorificarea avantajelor competitive proprii. 

Informații suplimentare despre proiect puteți găsi la adresa: 

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=clusterpolisee

Elena Baicu

Expert, Biroul Dezvoltarea Afacerilor



Cooperare și parteneriat

Începând cu 1 ianuarie 2014, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est face parte din Consorțiul Eastern 
Romanian Support Business Network (ERBSN)- 
Macroregiunea 2, alături de alte 5 organizații cu activitate 
specifică dedicată mediului de afaceri (Camera de Comerț, 
Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – 
Parc Științific și Tehnologic, Camera de Comert, Industrie și 
Agricultură Galați, Institutul de Proiectare și Automatizări 
IPA S.A. – Sucursala Galați), ca urmare a participării ADR 
Nord-Est la licitația de proiecte susținută în cadrul apelului 
COSME Enterprise Europe Network 2015-2020 (Apel  
COS-WP2014-2-1).

Proiectul va avea o durată de implementare de 2 ani (2015-
2016), dar cu posibilitatea prelungirii pe durata a încă 5 ani 
(total 7 ani în perioada 2015-2021), iar grupul țintă este 
reprezentat de  IMM-urile din cadrul Macroregiunii 2 
(Regiunile Nord-Est și Sud-Est).

Activitățile care se vor desfășura vor cuprinde:
Furnizarea de informații și asistență specializată asupra 
oportunităților de piață, legislație europeană și politici 
relevante pentru un anumit sector; 
Sprijinirea IMM-urilor în identificarea de parteneri de 
afaceri; 
Dezvoltarea de abilități în domeniul cercetării și inovării în 
cadrul sectorului IMM, sprijinirea cooperării tehnologice și 
organizarea de evenimente de brokeraj;
Implicarea IMM-urilor și mediului de afaceri în procesul de 
policy-making, prin transmiterea de feedback către 
Comisia Europeană și monitorizarea implementării 
politicilor Uniunii Europene în domeniul competitivității și 
inovării.
Promovarea culturii antreprenoriale în rândul IMM-urilor 
din Macroregiunea 2.

Detalii suplimentare puteți afla accesând: 
http://een.ec.europa.eu/

Elena Baicu
Expert, Biroul Dezvoltarea Afacerilor

decembrie 2014

Cătălin Amarinei

Sorin Grigorescu
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Rețeaua “Enterprise Europe NetworK” 
în sprijinul mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est
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