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Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est   
încurajează inovarea şi creativitatea în Regiune 

 

Sub egida Anului European al Creativităţii şi Inovării, 
prilejuit de Ziua Europei, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-
Est, în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” şi 
cu sprijinul Centrelor EUROPE DIRECT Bacău şi 
Comăneşti, a organizat în data de 8 mai 2009 la sediul 
Universităţii partenere evenimentul “Oportunităţi de 
finanţare a proiectelor de Cercetare–Dezvoltare şi Inovare“. 
  
Evenimentul a fost structurat pe două planuri:  
• un seminar de informare cu potenţialii beneficiari de finanţări nerambursabile care 

doresc să iniţieze proiecte în domeniul inovării;  
• expoziţie regională de produse şi tehnologii, rezultate ale cercetării româneşti din 

Regiunea Nord-Est.  
 

În cadrul seminarului „Oportunităţi de finanţare a 
proiectelor de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare”, 
lectorii – reprezentanţi ai Organismelor Intermediare 
pentru programele cu finanţare din Fonduri 
Structurale, ai universităţilor şi structurilor de 
cercetare – au  susţinut prezentări legate de 
oportunităţile de finanţare disponibile pentru 
proiectele inovative, dar şi de situaţia mediului de 
Cercetare–Dezvoltare şi Inovare din Regiunea Nord-
Est şi pârghiile necesare transferului tehnologic.  

 

În paralel cu seminarul de informare, în intervalul orar 09.00 – 15:00, pe holul principal al 
Universităţii George Bacovia s-a desfăşurat expoziţia regională de produse şi tehnologii 
inovative, intitulată „Salonul Regional de Inovare”.  Evenimentul s-a bucurat de o 
prezenţă numeroasă atât în cadrul seminarului cât şi a expoziţiei care a fost vizitată de 
peste 200 de persoane. Acţiunea a reprezentat o oportunitate deosebită de stimulare a 
comunicării şi acţiunii în parteneriat între reprezentanţii mediului de afaceri, administraţiei 
publice locale, universităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare. 

 

Salonul Regional al Inovării a prezentat participanţilor şi publicului larg exponate 
reprezentative pentru activitatea de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare din Regiunea Nord-Est, 
oferite prin amabilitatea unor institutii relevante din sectorul CDI:  

� Institutul Naţional de Inventică (Iaşi),  
� SC AEROSTAR SA (Bacău),  
� Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” (Iaşi),  
� Centrul de Informare Tehnologica IND-TECH NE (Bacău),  
� SC INFAST SRL si SC WALTER GRUP SRL. 
� SC WALTER GRUP SRL.  
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Au răspuns invitaţiei Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est şi ne-au onorat cu prezenţa 
reprezentanţi ai acestor instituţii, cercetători de renume precum: domnul prof. univ. dr. 
Traian Stănciulescu, doamna Carmen Anton, domnul prof. univ. dr. Constantin-Marin 
Antohi, domnul conf. dr. ing. Igor Creţescu, domnul conf. univ. dr. Maier Stelian Sergiu, 
domnul Laschi Mihai, domnul ing. Emilian Iftene, domnul ing. Ovidiu Strugaru, domnul 
Dascălu Virgil, domnul Laurenţiu Neacşu, domnul ing. dr. Vasile Avădanei, domnul 
Bucureşteanu Dumitru. 
 

„Scopul acestui eveniment este familiarizarea potenţialilor beneficiari cu tipurile de finanţări 
active pentru Regiunea Nord-Est în anul 2009, condiţiile de acordare a finanţării, serviciile 
de sprijin oferite de organismele care gestionează Programe, dar şi diseminarea 
informaţiilor legate de stadiul depunerii şi evaluării proiectelor, pentru a încuraja stabilirea de 
parteneriate între mediul de afaceri şi mediul de cercetare” a declarat Dl. Constantin 
Apostol, Director General ADR Nord-Est, iniţiatorul evenimentului. 


