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1. Introducere 
 
Știința, tehnologia și inovarea reprezintă domenii strategice care asigură progresul tehnologic constant și în consecință, 
durabilitatea dezvoltării și competitivitatea economică a unei țări. 
 
Acest domeniu se caracterizeaza de dinamism și complexitate, domeniu ce se bazeaza pe utilizarea la scara larga a 
rezultatelor inovarii, a transferului tehnologic, a comunicarii rapide și moderne, a diversitatii metodelor de prelucrare a 
informatiilor care au condus la un nou tip de societate și anume conceptul de „societate informationala”. Suportul 
tehnologic al noului concept de societate informationala se bazeaza pe trei componente: tehnologia comunicatiilor, 
tehnologia informatiei și multimedia-ca sector de productie pentru continutul informational. Interferenta acestor 
componente a condus la aparitia unor noi servicii și aplicatii (telefonie mobila, retele de calculatoare de tip intranet și 
internet, etc.). 
 
Domeniile cercetării dezvoltării inovarii (CDI), a transferului tehnologic (TT) și al tehnologiei informatiei (IT) 
reprezinta la ora actuala sectoare economice de sine statatoare, care la randul lor constituie suport pentru dezvoltarea 
celorlalte sectoare economice, deschizand noi orizonturi pentru cresterea competitivitatii agentilor economici și nu în 
ultimul rand, conducand la crearea de noi locuri de munca.  
 
Cele 3 sectoare ectorul CDI, TT și IT se caracterizeaza printr-o evolutie ce este influentata de o serie de schimbari de 
referinta, cauzate de implicatiile procesului de aderare al Romaniei la UE: 

• Eforturi sporite de aliniere la obiectivele politicii UE stabilite de Agenda Lisabona, avand în prim plan 
cresterea competitivitatii economice bazata pe cunoastere, fixandu-se tinta ca, pana în anul 2010,  minim 3% 
din PIB să fie utilizati pentru cheltuieili CDI, din care minim 2% din partea industriei. 

• Perspectiva de crestere a cererii de programe CDI din partea intreprinderilor, datorita cresterii presiunii 
generate de a fi în acord cu reglementarile tehnice și economice ale UE (nivel tehnologic, calitate, protectia 
mediului, cerinte comerciale) în vederea asigurarii competitivitatii și accesul la pietele UE și internationale. 

 
 

2.1 Evolutia economiei regionale 
 
Conditiile geografice și istorice au determinat o serioasa ramanere în urma, din punct de vedere socio-economic, a 
Regiunii Nord-Est. Caracteristica economica a anilor '60 era preponderenta agrara și nivelul de trai foarte scazut. În 
perioada 1965-1985, s-a efectuat o industrializare fortata în regiune, în scopul redresarii situatiei economice, prin 
achizitionarea de capacitati de productie de conceptie moderna, la nivelul tarilor dezvoltate, fapt ce a determinat crearea 
unei culturi industriale, calificarea fortei de munca și formarea unui numar mare de specialisti. Totusi, dezvoltarea 
industriala a fost mult prea diversificata și nu a tinut cont de conditiile specifice și de resursele naturale, energetice și de 
mediu existente în regiune. 
 
Perioada 1998-1999 este marcata de recesiune atat la nivel regional cat și national, s-au facut simtite efectele 
liberalizarii cursului de schimb valutar cat și a programelor de restructurare în intreprinderile cu pierderi, incepute pe 
parcursul anului 1997. În 1999 descresterea economica regionala este cu 50% mai mare decat cea inregistrata la nivel 
national. 
 
Descresterea în anul 2000 a fost mult mai mica fata de anul precedent, de 2,51%, în conditiile în care la nivel de tara a 
avut loc o crestere economica de 2,06%. În perioada 2001-2008 se inregistreaza un proces continuu de crestere 
economica fomat din doua areale de timp, pe de o parte 2001-2003 cu rate de crestere anuale chiar superioare ritmului 
national de crestere, pe de alta parte 2004-2008 cu rate anuale de crestere descrescatoare și inferioare mediei nationale. 
 
Cresterea economica regionala din perioada  mentionata a fost efectul atat al politicii monetare și fiscale promovata la 
nivel national, a procesului de aderare, cat și ca urmare a rezultatelor obtinute din implementarea proiectelor din 
fondurile nationale și comunitare, de care a beneficiat Regiunea Nord-Est, incepand cu 1999.  
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Produsul intern brut pe cap de locuitor în Regiunea Nord-Est are pe perioada 1999 – 2007 cel mai scazut nivel dintre 
cele 8 regiuni, avand un maxim de 72.5 % (în 2002) și un minim de 63.89% (în 2007) din valoarea inregistrata la nivel 
national a PIB/loc, plasand sub acest aspect regiunea pe ultimul loc. 
 
În perioada analizata, agricultura a inregistrat în general o evolutie negativa (cu exceptia perioadei 2001-2002) datorita 
dependentei de conditiile climatice extreme (seceta și inundatii), a gradului scazut de mecanizare, a lipsei sistemului de 
irigatii și fragmentarii excesive a suprafetelor agricole. Scaderile dramatice ce au avut loc în anii 2000 și 2005 au 
determinat un impact negativ asupra produsului intern brut regional.  
 
Ponderea agriculturii în VABR: 20.5%-2002; 18.8%-2003; 18%-2004; 15%-2005; 14.4%-2006; 10.3%-2007 
 

Contributia agriculturii la PIBR, % 
      %sector/ 

PIB 2000 
% sector/ 
PIB 2001 

%sector/ 
PIB 2002 

%sector/ 
PIB 2003 

%sector/ 
PIB 2004 

%sector/ 
PIB 2005 

%sector/ 
PIB 2006 

%sector/ 
PIB 2007 

Nord-Est 17,10 18,70 18,8 18,76 16,06 12,85 12,71 9,16 

 
Ponderea industriei în VABR: 27.8%-2002; 26.6%-2003; 26.9%-2004; 24.7%-2005; 22.2%-2006; 23%-2007 
 

Contributia industriei la PIBR, % 

 

%sector/ 
PIB 2000 

%sector/ 
PIB 2001 

%sector/ 
PIB 2002 

%sector/ 
PIB 2003 

%sector/ 
PIB 2004 

%sector/ 
PIB 2005 

%sector/ 
PIB 2006 

%sector/ 
PIB 2007 

Nord-Est 26,50 28,55 26,18 24,04 23,0 22,64 19,61 20,38 

 
Ponderea serviciilor (cu exceptia constructiilor) în VABR: 46.1%-2002; 48.3%-2003; 48.8%-2004; 53.8%-2005; 
55.4%-2006; 56.7%-2007 
 
 

Contributia serviciilor la PIBR 

  

  

% sector/ 
PIB 2000 

%sector/ 
PIB 2001 

% sector/ 
PIB 2002 

% sector/ 
PIB 2003 

%sector/ 
PIB 2004 

%sector/ 
PIB 2005 

%sector/ 
PIB 2006 

%sector/ 
PIB 2007 

Nord-Est 45,86 41,87 45,68 48,07 50,22 52,78 55,75 58,93 

 
Industria a inregistrat la inceputul perioadei (1999) o cadere importanta de 20% ca urmare a resimtirii efectelor 
restructurarii industriale din 1997-1998. Odata cu anul 2000, ca urmare a unei politici fiscale ce a urmarit incurajarea 
dezvoltarii mediului de afaceri, a prezentei investitorilor straini, a procesului de preaderare are loc un reviriment al 
acestui sector, cu cresteri importante de pana la 16%. Perioada urmatoare se caracterizeaza printr-o relativa stagnare, în 
ciuda faptului ca la nivel national a continuat anual cresterea intr-un ritm mediu de 5%. Industria a avut în orizontul de 
timp 2003-2008 un aport constant la formarea produsului intern brut regional. 
 
Constructiile și transportul sunt ramurile ce au inregistrat în general cresteri economice incepand cu anul 2000, datorita 
pe de o parte cererii ridicate pentru crearea, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii fizice, iar pe de alta parte 
intensificarii fluxurilor comerciale. 
 
Comertul a parcurs o lunga perioada de descrestere, cu scaderi de pana la 14% în anul 2000, urmand ca odata cu 
cresterea puterii de cumparare a populatiei din 2004 să inregistreze un salt de 35%.  
 
Serviciile (mai putin constructii, comert) sunt cele care în general au contrabalansat prin aportul lor pozitiv (cresteri cu 
pana la 24% în 2003 și 13% în 2005) evolutia negativa a sectorului primar.       
 
Evolutia economica în perioada de criza economica și financiara 2008 – 2010. 
 
În Romania, și implicit în Regiunea Nord-Est criza economica și financiara și-a facut simtite efectele incepand cu luna 
noiembrie 2008. Desi la acel moment, economia cunostea o ampla rata de crestere a produsului intern brut (crestere 
reala de 7.1% în 2008 fata de 2007, și de 2.9% în trimestrul IV fata de trimestrul III 2008), exista în acelasi timp și un 
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deficit ridicat (aferent unei perioade de crestere economica) al bugetului de stat de 5.4% din PIB (finalul anului 2008). 
 
În prima faza s-au resimtit cu rapiditate efectele crizei financiare – bancile comerciale și-au restrans pozitiile din 
Romania determinand o contractie a lichiditatilor aflate pe piata. Neincrederea investitorilor asupra evolutiei viitoare a 
economiei romanesti a determinat prezenta unor atacurilor speculative de anvergura asupra monedei nationale cu 
repercursiuni asupra evolutiei cursului de schimb. Agentii economici, dar și administratia publica locala s-au aflat în 
situatia de a-și finanta nevoile investitionale în conditii restrictive cu costuri ridicate. Reducerea cererii agregate ce se 
manifesta deja în Statele Membre din zona euro a condus la o reducere ampla a exporturilor romanesti. Confruntate cu 
aceasta situatie, firmele nu și-au gasit cerere pentru bunurile și serviciile create nici pe piata internationala, iar populatia 
în raport cu noile semnale produse de criza a reactionat pe termen scurt, trecand la economisire. Toate aceste elemente 
au determinat intrarea economiei în stareade recesiune. 
 
Restructurarile care au avut loc în industrie și comert, prabusirea pietii imobiliare și implicit contractia sectorul 
constructiilor au determinat o crestere puternica a ratei somajului cu niveluri cu 50-60% mai mari decat cele inregistrate 
în 2008. Urmare a crizei economice și financiare produsul intern brut a scazut cu 7.2 % în 2009 și se estimeaza o 
scadere de 2.1 % în 2010. Totodata, un semnal de alarma il constituie în acest moment cresterea spectaculoasa a 
ponderii datoriei publice în total produs intern brut. Astfel, aceasta a evoluat de la 13.3% în 2008 la 23.7% în 2009, 
ajungand în luna septembrie 2010 pana la 36%. Desi nivelul acesteia este acceptabil în raport cu prevederile criteriilor 
de convergenta pentru aderarea la zona euro, surprinde dinamica inregistrata, astfel în 2 ani a avut loc o triplare de 
nivel. 
 
În Regiunea Nord-Est efectele crizei economice și financiare au fost evident similare cu cele ce au avut loc la nivel 
national, Produsul Intern Brut Regional s-a contractat cu 8.5-9% în 2009 și cu 3.5% în 2010. Evolutia exporturilor 
indica un declin evident, valoareaacestuia scazand cu 42% (iulie 2009 fata de iulie 2008), intr-un ritm oscilant. La nivel 
judetean, în raport cu referinta considerata (iulie 2008) valoarea exporturilor a scazut în luna august 2009 (minim al 
exporturilor totale la nivel regional) cu 41% în judetul Bacau, cu 43% în judetul Botosani, cu 63% în judetul Iasi, cu 7% 
în judetul Suceava, 61% în judetul Vaslui și 13% în judetul Neamt. Tinand cont ca judetele Iasi și Neamt isi impart pe 
perioade intinse de timp primul loc al volumului exporturilor realizate, rezulta ca aceste doua judete au fost cele mai 
afectate sub acest aspect de criza economica și financiara. 
 
Prin prisma evolutiei ratei somajului pentru perioada cuprinsa intre debutul crizeieconomice și financiare în Regiunea 
Nord-Est (noiembrie 2008) și ultima luna pentru care exista date statistice (august 2010), se constata ca exista doua 
paliere de evolutie. Primul palier, ce se intinde pana în februarie/martie 2010, este caracterizat de o crestere rapida 
a somajului, care a ajuns în regiune pana la un nivel de 9.3% (fata de 5.3% în 2008). Cele mai afectate judete au fost 
Vaslui (15.3%) și Neamt (9.9%). Maximele din celelalte judete s-au amplasat în intervalul 8.1-8.7%. Cel de-al doilea 
palier se intinde pe intervalul martie-august 2010, și este caracterizat de o relativa stagnare a ratei somajului. 
 
În Regiunea Nord-Est, criza a dovedit fragilitatea unor activitati industriale, care inregistrasera o dezvoltare aproape 
exploziva în perioada posterioara crizei (industria textila și de confectii, industria materialelor de constructii) și care în 
contextul regresului economiei mondiale au fost nevoite să se restructureze, respectiv să se restranga. Totodata, în unele 
judete care alcatuisera în trecut areale cu somaj ridicat, s-au acutizat dezechilibrele pe piata locala a fortei de munca (ex. 
judetul Vaslui). 
 
Sub aspectul evolutiei numarului de societati comerciale cu participare straina inmatriculate, în ianuarie 2009 
(comparativ cu ianuarie 2008) are loc la nivel regional o scadere cu 42%, iar în ianuarie 2010 (fata de ianuarie 2009) o 
scadere cu 20%. La nivel judetean cele mai afectate judete au fost: Iasi cu scaderi de la 158 unitati (2008) la 105 (2009) 
și 83 (2010), Neamt, de la 75 (2008) la 34 (2009) și 31 (2010) și Suceava de la 61 (2008), la 42 (2009) și 22 (2010). 
 
La nivel judetean se constata ca (exceptand judetul Suceava), industria textila și a confectiilor ocupa primul loc în 
preferintele administratiei publice locale. Dezvoltarea industriei lemnului se regaseste în optiunile administratiei din 
Bacau, Suceava și Neamt, iar industria alimentara în judetele Bacau, Botosani și Suceava. Pentru primariile cu proiecte 
depuse pe axa prioritara 1, principalele preferinte sunt catre industria confectiilor, textila și a lemnului. 
Exista o preocupare din ce în ce mai mare a pentru sprijinirea ramurilor de tip strategic. Cele mai multe optiuni se 
indreapta catre dezvoltarea sectorului IT și al biotehnologiilor, iar cele mai putine catre nanotehnologii, industria 
farmaceutica și energii provenite din surse alternative. Pentru sprijinirea biotehologiilor, se exprima în special judetele 
Suceava și Iasi, pentru industria IT judetele Bacau, Botosani și Suceava, iar pentru industria farmaceutica judetele 
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Botosani, Iasi și Neamt.Privind structurile de sprijin ale afacerilor, cel mai ridicat interes este orientat în prezent catre 
incubatoarelor de afaceri.  
 

2.2 Decrierea sistemului regional de inovare  
 
Creata în anul 1999, ca urmare a aparitiei Legii privind dezvoltarea regionala în Romania, Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Nord-Est și-a propus să catalizeze eforturile autoritatilor publice locale, a actorilor regionali publici și privati, 
pentru a genera dezvoltare economica și a crea locuri de munca, utilizand pentru aceasta instrumente de lucru moderne 
ca: planificarea strategica, programarea financiara multianuala, parteneriatul și programe regionale de finantare. 
 
În acest sens, la nivel regional au fost identificate și promovate prin Programele de finantare PHARE CES – dedicate 
dezvoltarii infrastructurii,  structuri  de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, incubatoare de afaceri)  care alaturi de 
proiectele dedicate dezvoltarii sectorului IM M au contribuit la atingerea acestor obiective.    
 
De asemenea, Agentia a dezvoltat prima strategie regionala dedicata inovarii, a identificat și icnurajat colaborarea intre 
partenerii cheie regionali care contribuie la promovarea inovarii și a atras expertiza externa europeana în domeniul 
inovarii prin intermediul unor proiecte internationale specifice: PARTNER Network (FP5), SAIL (FP5), DISCOVER 
NE ROMANIA (FP6), FORESAM (GOF UK), INNOV@(Leonardo Mobilities), ASVILOC PLUS(SEE), INOLINK 
(INTERREG IVC). 
 
Reprezentand o regiune europeana intr-un Stat Membru, Agentia isi doreste să incurajeze crearea de clustere 
productive, utilizarea structurilor asociative de sprijinire a afacerilor, infuzia de capital și know-how international, care 
să contribuie la cresterea nivelului de performanta tehnologica al regiunii pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor 
sai.        
 
La elaborarea Strategiei Regionale de Inovare s-a urmarit o metodologie acreditata de catre Comisia Europeana, care 
a avut la baza abordarea de jos în sus, utilizarea unei structuri parteneriale reprezentative territorial și ca domenii de 
expertiza, colectarea și interpretarea datelor statistice, utilizare rezultatelor obtinute din analize cantitative și calitative 
pentru cererea și oferta de inovare regionala. 
 
Dezvoltarea strategiei s-a facut în perioada 2005-2007 și a avut în vedere parcurgerea urmatorilor pasi:     
 
În etapa 1 s-a efectuat Analiza Sistemului Regional de Inovare urmărind o abordare sectorială astfel: 

• analiza nevoilor IMM-urilor din regiune, prin chestionarea unui număr de peste 1000 IMM-uri din regiune (cu 
asistenţă furnizată de către Consultantul Internaţional de Proces – Infyde Spania), realizarea a 40 de interviuri 
directe (faţă-în-faţă) cu firme din regiune şi a 20 de audituri tehnologice, cu asistenţă externă furnizată de către 
partenerul Fundecyt Spania; 

• analiza ofertei regionale de cercetare-dezvoltare-inovare, prin realizarea a 41 interviuri directe (faţă-în-faţă) 
cu unităţi de cercetare-dezvoltare din sectorul public/privat, dintre care 20 cu asistenţă externă furnizată de 
către partenerul Metron Srl Italia; 

• analiza serviciilor de suport și transfer reigonale, prin analiza nevoilor și ofertei celor 9 structuri de transfer 
tehnologic şi know-how existente în Regiunea Nord-Est. 

 
În etapa 2, au fost finalizate următoarele activităţi: 

• analiza SWOT pe sectoare: IMM-uri, cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic; 
• realizarea primului draft al matricei Strategiei Regionale de Inovare; 
• organizarea a 3 Focus Grupuri sectoriale (IMM-uri, structuri de transfer tehnologic şi mediul academic de 

cercetare) pentru definitivarea matricei strategice; 
• organizarea a 6 întâlniri judeţene, cu participarea membrilor unor grupuri de lucru judeţene constituite la 

nivelul fiecărui judeţ şi prezentarea primului draft al matricei Strategiei Regionale Inovative; 
• realizarea unui document sintetic, cuprinzând sursele de finanţare existente la nivel naţional şi european care ar 

putea finanţa proiectele pilot identificate în cadrul proiectului RIS; 
• identificarea proiectelor pilot din cadrul Strategiei Regionale de Inovare; 
• dezvoltarea strategiei, elaborarea metodologiei de implementare şi a grilei de indicatori de monitorizare.  
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Strategia Regionala de Inovare și-a propus urmatoarele obiective specifice: 
 

• Dezvoltarea cunoasterii și generarea, difuzarea și utilizarea inovarii printr-un sistem eficient de transfer 
și comercializare a inovarii; 

• Cresterea valorii adaugate regionale și generarea de noi activitati economice; 
• Promovarea unui mediu economic și social adecvat extinderii și mentinerii procesului inovativ și culturii 

antreprenoriale; 
 
 Aceste obiective specifice se vor implementa prin urmatoarele prioritati și domenii de interventie identificate: 
 

 
1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE A INSTITUŢIILOR 

DIN REGIUNEA NORD-EST, ÎN SCOPUL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 
REGIONALE 

 

Domenii de intervenţie 
1.1 Crearea unei reţele regionale de transfer tehnologic şi inovare în vederea realizării interfeţei  între instituţiile 
CD şi companii;  
1.2 Dezvoltarea activităţii de cercetare în domenii ştiinţifice şi tehnologice strategice;  
1.3 Încurajarea modernizării echipamentelor de cercetare;  
1.4 Îmbunătăţirea activităţilor de marketing a instituţiilor CDI; 
1.5 Încurajarea participării instituţiilor de CD în proiecte şi reţele internaţionale de cercetare dezvoltare inovare.  

 
2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DE A FI INOVATIVE, INCLUSIV PRIN 

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR 
 

Domenii de intervenţie 
2.1 Creşterea accesului IMM - urilor la rezultatele cercetărilor, la oportunităţi de finanţare şi colaborare prin 
servicii de suport dedicate;  
2.2 Sprijinirea introducerii de tehnologii moderne şi inovative şi echipamente;  
2.3 Dezvoltarea mecanismelor inovative de finanţare;  
2.4 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic;  
2.5 Încurajarea dezvoltării reţelelor de cooperare (clustere);  
2.6 Sprijinirea participării la proiecte europene de CDI.  

 
3. DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE INOVATIVE ÎN REGIUNEA NORD-EST 

 

Domenii de intervenţie 
3.1 Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în regiune  prin media, seminarii, forumuri, bune practici; 
3.2 Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale printr-o nouă abordare în cadrul sistemului educaţional; 
3.3 Promovarea creării de noi companii inovative şi / sau tehnologice;  
3.4 Dezvoltarea serviciilor de instruire şi consultanţă orientate către nevoile inovative ale companiilor.  

 
4. ÎMBUNĂTĂŢIREA RESURSELOR UMANE 

 

Domenii de intervenţie 
4.1 Atragerea şi motivarea personalului calificat în special a cercetătorilor şi a tehnologilor;  
4.2 Creşterea mobilităţii tehnologilor şi cercetătorilor;  
4.3 Promovarea cursurilor de instruire în managementul inovării  pentru întreprinzători;  
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4.4 Promovarea cursurilor de instruire în  management pentru cercetători;  
4.5 Sprijin pentru încorporarea cercetătorilor şi tehnologilor români sau străini în companiile din Regiunea Nord-
Est.  

 
În cadrul proiectului ASVILOC PLUS  “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi 
regionale”, finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa și în cadrul căruia, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est participă, în calitate de partener, a fost constituită, începând cu luna februarie 2010, o 
structură suport intitulată „Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est”.  
 
Laboratorul Regional (LR) este un organism care permite partenerilor să deruleze toate fazele proiectului, începând cu 
analiza situaţiei inovării din fiecare regiune parteneră în cadrul proiectului, până la definirea planului de acţiune pentru 
Agenţiile de Dezvoltare Regională. 
 
Obiectivul Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est este de a analiza punctele tari şi critice din regiune şi să 
evidenţieze nevoile de inovare detectate la nivel regional. Rezultatele acestui studiu iniţial, agregate într-un raport 
regional, vor constitui baza pentru definirea Planului  Regional de Acţiune al ADR Nord-Est. 
 
În particular, laboratorul regional vizează împărtăşirea expertizei principalilor actori de inovare, prin intermediul unor 
focus-grupuri şi chestionare care vor evidenţia: 

• Punctele critice din Planul Regional de Acţiune pentru Inovare; 
• Existenţa altor politici / programe destinate creşterii nivelului de inovare; 
• Nevoia pentru noi servicii de inovare. 

 
Ţinând cont de toate aceste aspecte, Laboratorul Regional de Inovare Nord-Est este compus din:  
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 

• Camera de Comerţ şi Industrie Bacău 
• Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 
• Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) 
• Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi 
• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi (Facultatea de Constructii Masini și Management Industrial) 
• Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (Facultatea de Medicina 

Veterinara Iasi) 
• SC ADDVANCES SRL Iaşi 
• SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi 
• ASTRICO Nord-Est (primul cluster din regiune) 
• SC INFAST SRL Piatra Neamţ 
• Camera de Comerţ şi Industrie Suceava 
• SC Software şi Sisteme Informatice SĂ Suceava 
• Consiliul Judeţean Vaslui 

 
Colaborarea cu ADR Nord-Est a celor 14 organizaţii a fost formalizată, prin semnarea, în mod individual, a unei 
„Declaraţii de intenţie”, care prevede responsabilităţile fiecărei organizaţii, în scopul demarării activităţilor de 
networking între actorii regionali cheie în inovare şi detectarea nevoile de inovare. 
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2.3 Analiza cantitativa și calitativa a inovarii 
  
2.3.1 Analiza cantitativa 
 
a) Nevoile sistemului productiv inovativ regional 
 
Intreprinderile inovative  
 
În ceea ce priveste companiile ce au ca principal domeniu de activitate în documentele statutare activitatea de CD, este 
important de subliniat ca, exceptand Regiunea Bucuresti Ilfov care beneficiaza de o situatie speciala, intre regiunile de 
de\zvoltare din Romania, Regiunea Nord-Est inregistreaza cel mai mare numar de IMM-uri respectiv 40 unitati, valoare 
egala cu cea din Regiunea Nord-Vest. Acelasi clasament inregistrandu-se și în ceea ce priveste cifra de afaceri obtinuta 
de intreprinderile inovative la nivel regional. 
 
 

 Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti Ilfov 

Numar unitati locale 

2001 31 20 17 19 24 38 22 163 

2002 36 24 24 21 31 41 28 209 

2003 45 25 25 18 37 45 38 255 

2004 40 23 23 20 30 40 32 247 

2004-2006 862 1307 573 235 329 909 808 990 
Numar persoane ocupate 

2001 1.353 1.211 1.625 641 915 1.125 993 7.823 

2002 1.757 1.402 1.760 1.191 1.292 1.384 1.057 8.375 

2003 1.855 1.569 1.355 864 1.058 1.325 843 8.702 

2004 1.429 1.599 1.308 1.091 805 1.184 556 10.655 

Cifra de afaceri - mld lei 

2001 129 139 291 142 141 150 178 1.445 

2002 268 196 365 198 226 184 207 2.024 

2003 370 268 291 155 214 252 187 2.511 

2004 414 389 390 286 274 261 199 3.333 
        Sursa: Rolul IMM-urilor în economica romaneasca, INS 2006 
 
În general, este cunoscuta capacitatea redusa și interesul scazut al agentilor economici pentru activitatile de cercetare-
dezvoltare și inovare – atat pentru cele proprii cat și pentru cele desfasurate în parteneriat cu institutiile de profil CD, 
precum și capacitatea redusa de absorbtie a rezultatelor cercetarii. Studiul „Romania – An Assessment of the Lisbon 
Scorehead”, elaborat de catre Societatea Romana de Economie în 2004 caracterizeaza situatia actuala a inovarii în 
firmele romanesti astfel: 

• principala sursa de competitivitate o reprezinta costurile scazute, și nu  gradul de inovare al produselor și 
tehnologiilor 

• tehnologiile noi provin în general din import sau prin investitii straine directe, și nu prin efort local 
 
Ancheta statistica privind activitatea de inovarea, efectuata de Institul national de Statistica, releva faptul ca în Regiunea 
Nord-Est se inregistreaza un numar de 862 intreprinderi cu activitate de inovare, valoarea totala a cheltuielilor efectuate 
la nivelul anului 2006 pentru inovare fiind de 351.337 mii lei (RON). 
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Regiunea Nord-Est activeaza 13,30% din numar total al intreprinderilor inovative, fiind o pondere medie avand în 
vedere ca în Regiunea Sud-Vest se inregistreaza cea mai mica pondere de 4%, iar în Regiunea Bucuresti-Ilfov 22,74%. 
 
În ceea ce priveste natura eforturilor de inovare, se constata ca cele mai multe IMM-uri s-au concentrat cu precadere 
spre noile produse (34,73%) și noile tehnologii (32,82%), dar numai 0,38% au pus accent pe innoirea sistemului 
informatic. Se remarca faptul ca ponderea IMM-urilor din Regiunea Nord-Est care nu au avut abordari inovatoare este 
mai mica decat media nationala (18,70% vs. 19,98%).  
 
Daca realizam o analiza comparativa pe regiuni de dezvoltare, constatam ca IMM-urile din Regiunea Nord-Est se 
concentreaza intr-o mai mica masura pe achizitionarea de noi produse, ponderea inregistrata fiind una dintre cele mai 
reduse, dar se remarca faptul ca acorda o atentie sporita noilor tehnologii, valoarea inregistrata fiind depasita doar de 
Regiunea Sud. 
 
Ancheta statistica privind inovarea releva faptul ca factorii care blocheaza inovarea se pot imparti în trei categorii: 
factorii de cost, factori privind acumularea de cunostinte și factori de piata În acest context, motivul blocajului l-a 
constituit costurile de inovare ridicate, piata dominata de intreprinderi consacrate, dificultati în gasirea partenerilor de 
cooperare, cererea fluctuanta de bunuri și servicii inovative sau lipsa de personal calificat. 
 
Analiza IMM-urilor din punctul de vedere al procentului din investitii dedicat inovarii în produse, procese sau 
organizare evidientiaza ca 30,89% dintre firmele investigate nu au alocat inovarii nici un procent din investitii. IMM-
urile din Regiunea Nord-Est care fac investitii în inovare sunt caracterizate de o disponibilitate ridicata de a aloca 
fonduri în aceasta directie comparativ cu alte regiuni, astfel 21,14% din IMM-uri aloca peste 21%  din totalul 
investitiilor în cheltuiele legate de inovare, fiind a treia regiune dupa Vest și Nord-Vest.   
 
În ceea ce priveste transferul de tehnologie, principala modalitate prin care s-a realizat acesta a fost, în regiunea Nord-
Est, prin privatizarea intreprinderilor și cumpararea acestora de catre firme private straine care au retehnologizat 
procesele de productie, obtinindu-se astfel produse de o calitate superioara, la preturi avantajoase și cu o productivitate 
crescuta. Totusi, aceasta modalitate nu a putut fi insa practicata decit în cazul a putine intreprinderi, datorita lipsei de 
atractivitate a multora din ele. Deficientele în domeniul dezvoltarii tehnologice constituie un obstacol major pentru 
intreprinderi, în special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele financiare necesare procesului de inovare. 
 
a) Societatea Informationala 
 
Extinderea permanenta și sustinuta a pietei tehnologiei informatiei și comunicatiilor (TIC) constituie un factor 
important care contribuie la dezvoltarea infrastructurii informationale și la cresterea competitivitatii economiei. 
Romania inregistreaza, conform ultimului studiu EITO (European Information Technology Observatory) una dintre cele 
mai mari dinamici la nivel regional.  
 
Dezvoltarea laturii informationale, în societatea romaneasca de tranzitie, reprezinta un element de baza pentru 
modernizarea și eficientizarea fiecarui domeniu de activitate. În regiune, ultimii ani au adus o dezvoltare fara precedent 
a societatii informationale, prin imbunatatirea retelei de comunicatii și cresterea numarului agentilor economici care 
ofera servicii informationale. Aceasta dezvoltare este detasat superioara dezvoltarii din celelalte ramuri de activitate 
inregistrata în ultimul interval de timp. 
 
În privinta dotarilor cu PC-uri și a penetrarii acestora, se remarca o evolutie ascendenta, cu o rata medie anuala de 
crestere a volumului vanzarilor de peste 50%, ramanand totusi ca rata de penetrare 29 PC-uri/100 salariati-2007. 
 
Sectorul intreprinderilor mari  
 
Chiar în conditiile unui declin industrial în regiune, cifrele de afaceri și numarul de salariati au o pondere ridicata în 
cadrul intreprinderilor cu capital majoritar de stat cu mai mult de 250 salariati. Acestea isi desfasoara activitatea 
aproape exclusiv în municipiile mari (Iasi, Bacau, Piatra Neamt, Suceava, Botosani). 
 
În Regiunea Nord-Est, intreprinderile de succes mentionate în Topul Firmelor, care se intocmeste la nivel judetean de 
catre Camerele de Comert și Industrie, activeaza în urmatoarele sectoare:   

• industria de constructii de masini, utilaje și echipamente;  
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• industria alimentara; 
• industria de prelucrare a lemnului, celulozei și hartiei și productia de mobilier; 
• industria usoara (tricotaje, confectii, incaltaminte); 
• industria farmaceutica; 
• turism; 
• transporturi. 

 
Investitii straine directe 
 
Legislatia romaneasca nu a favorizat potentialii investitori strategici, a promovat o fiscalitate ridicata și concomitent cu 
dobanzile neperformante la creditele acordate a condus la instalarea fenomenului de “blocaj financiar”. 
 
Privatizarea fara programe coerente a societatilor cu capital de stat și birocratia excesiva în desfasurarea acestor 
activitati, cumulata cu managementul defectuos al principalilor actionari, au condus treptat la pierderea pietelor de 
desfacere, scaderea competitivitatii produselor oferite pe piata și plafonarea tehnologica, generand inchiderea multor 
unitati productive și aparitia unui numar impresionant de someri.  
 
În anul 2003 doar 2.2% din totalul investitiilor straine directe au avut ca localizare Regiunea Nord-Est (211 mil. EUR), 
în 2004 a scazut la 0.1% (18 mil. EUR), iar în 2005 se constata o usoara crestere pana la 1.3% din total national (292 
mil. EUR), trend care se mentine și în anul 2006 (411 mil EUR - 1.2% din total pe tara). Nota: sursa informatiilor - date 
publicate de catre Banca Nationala a Romaniei. 
ISD: 1136 mil euro (2008); 2.3% din total ISD pe Romania 
 
Sectorul serviciilor 
 
Ponderea populatiei ocupate în servicii fata de total regiune în anul 2008 este de 34.5%, valoare foarte redusa în raport 
cu ponderea inregistrata și la nivel national și comunitar.  
 
Sectorul este caracterizat prin: 

• concentrare ridicata în centrele dezvoltate ale regiunii, Iasi și Bacau, în restul teritoriului avand o pondere 
foarte mica; 

• predominante sunt activitatile de comert și alimentatie publica, serviciile directe catre populatie fiind 
insuficiente și de slaba calitate; 

• serviciile  turistice nu sunt valorificate la nivelul potentialului existent; 
• serviciile de consultanta nu ofera calitatea și diversitatea asteptata de consumatori; 
• serviciile de sanatate, invatamant și asistenta sociala sunt sub standardele de calitate necesare.  

 
Activitatile de transport marfa și calatori s-au orientat pe doua directii: 

• transportul feroviar a ramas în sectorul de stat și a suferit o restructurare la nivelul regionalelor în vederea 
modernizarii infrastructurii existente; 

• transportul auto a cunoscut o dezvoltare deosebita, cu precadere în sectorul privat, aparand companii de 
transport marfa și calatori, organizate modern și eficient. 

 
Turismul reprezinta un important sector economic cu potential insuficient dezvoltat, în comparatie cu importanta 
acestuia și contributia să la crearea produsului intern brut în tari precum Spania, Grecia, Marea Britanie, Italia, unde 
strategii adecvate și sustinute de dezvoltare a turismului, cu accent pe exploatarea specificului regional, au condus la 
obtinerea unor venituri economice importante din acest sector al activitatii industriale. Alaturi de pitorescul regiunii, 
binecunoscuta ospitalitate, traditiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei moldovenesti, traditionalele degustari 
de vinuri din podgoriile Cotnari și Husi dau culoare locala pentru atragerea turistilor. 
 
b) Oferta regionala de inovare 
 
Activitatile de cercetare-dezvoltare continua să se desfasoare, în cea mai mare parte, în sectorul public (peste 60%). 
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În regiune exista numeroase unitati de cercetare: unitati CD, institutii de invatamant superior, statiuni agricole și agenti 
economici. Importanta este dezvoltarea pe care a cunoscut-o în ultimii ani dezvoltarea centrelor de cercetare și 
excelenta în cadrul universitatilor din regiune, recunoscute de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din 
Invatamantul Superior (CNSIS) în cadrul Programului guvernamental CEEX. 
 
În acest context, în perioada 2001-2006 în Regiunea Nord Est  s-au infiintat 12 Centre de Excelenta în cadrul 
urmatoarelor universitati: Universitatea Al.I. Cuza Iasi, Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi și Universitatea de 
Medicina și Farmacie Gr.T Popa Iasi. 
 
De asemenea, în perioada 2001-2006 CNSIS a recunoscut 79 de centre de cercetare în regiunea Nord-Est, localizate în 
cadrul Universitatii Al.I. Cuza Iasi, Universitatii Tehnica Gh. Asachi Iasi, Universitatii de Medicina și Farmacie Gr.T 
Popa Iasi, Universitatii din Bacau și Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava.  
 
Situatia personalului din activitatile de cercetare-dezvoltare 
 
Salariile reduse, resursele materiale total neadecvate realizarii de performante, precum și oportunitatile oferite de 
programele de cercetare din alte tari, au condus treptat la scaderea numarului de salariatii din activitatea de cercetare – 
dezvoltare, dar și la cresterea mediei de varsta a personalului inalt calificat din activitatea de CD, astfel incat cei cu 
varste de peste 40 de ani reprezinta, în prezent, aproximativ 60% din totalul cercetarilor. 
 
În ceea ce priveste numarul de salariati din activitatea de CD, Regiunea Nord-Est este una din putinele regiuni care este 
caracterizata de un trend ascendent, astfel, daca în anul 2003 erau doar 2.926 de salariati, în anul 2006 numarul acestora 
a crescut la 3.981 persoane. De asemenea, trebuie subliniat faptul ca Regiunea Nord Est  se situeaza pe locul 2 în tara ca 
numar de cercetatori, dupa Bucuresti-Ilfov. 
 

Situatia personalului din activitatile de cercetare-dezvoltare 

 Nord-Est Sud-Est Sud 
Sud-
Vest 

Vest 
Nord-
Vest 

Centru 
Bucuresti 
Ilfov 

Salariatii din activitatea de CD (numar persoane) 

2002 3.368 1.934 4.016 2.757 1.925 3.183 3.479 18.590 

2003 2.926 1.934 4.205 2.841 3.268 2.742 2.508 20.631 

2004 3.168 1.922 4.080 2.799 3.315 2.302 2.508 20.631 

2005 3.704 1.898 3.850 2.569 1.855 2.690 2.419 22.050 

2006 3.981 2.081 3.794 2.491 1.587 3.484 2.865 21.937 

2007 4.156 2.201 4.376 2.506 2.506 3.923 2.641 20.360 

2008 4.172 1930 4.484 2.321 2.186 4.146 2.897 21.366 

din care Cercetatori  

2006 3.205 1.570 2.444 2.102 1.116 2.517 2.280 14.888 

2007 3.269 1.776 2.724 2.175 1.857 2.321 2.257 14.361 

2008 3.387 1.267 2.823 2.071 1.681 2.784 2.504 14.347 

Salariatii din activitatea de CD la 10.000 persoane ocupate civile 

2002 25,7 18,9 32,9 31,4 23,6 28,1 41,1 187,2 

2003 22,7 18,9 24,8 32,5 40,3 24,2 33,9 196,9 
2004 25,3 18,8 34,5 33,0 40,5 20,5 24,9 210,3 
2005 29,3 18,5 32,4 30,0 22,2 23,5 24,0 207,6 
2006 31,9 20,1 32,0 29,2 18,9 30,1 27,9 194,1 
2007 32,9 20,8 36,0 28,6 26,7 33,1 25,2 168,0 
2008 33,4 18,2 37,3 26,2 25,5 34,9 27,7 166,7 

  Sursa: Prelucrare informatii din  Anuarul Statistic al Romaniei 2001 - 2007 
 
De asemenea, indicele salariati din activitatea CD la 10000 persoane ocupate este de 33.4 în anul 2008, în crestere fata 
de situatia inregistrata în anii anteriori 
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Infrastructura de transfer tehnologic și inovare, respectiv organizatiile specializate pentru difuzarea, transferul și 
valorificarea în economie a rezultatelor de cercetare-dezvoltare, este inca insuficient consolidata și valorificata, dat fiind 
faptul ca structurile create nu au avut inca un impact semnificativ asupra economiei nationale 
 
Dezvoltare și consolidarea infrastructurii de transfer tehnologic și inovare este un obiectiv importat al politicilor 
guvernamentale din domeniul CDI, care poate asigura dezvoltare unui mediu foarte favorabil pentru: 

• stimularea parteneriatelor intre agentii economici și organizatiile de cercetare 
• stimularea cererii și a activitatilor proprii de cercetare-dezvoltare ale agentilor economici, cu prioritate în 

domenii ale tehnologiilor de varf 
• cresterea numarului de firme inovative în domenii tehnologice avansate, prin sprijinirea infiintarii și 

dezvoltarii acestora. 
 
c) Structuri de transfer 
 
Unul dintre obiectivele specifice al programului PHARE CES - componenta de infrastructura regionala, este 
dezvoltarea infrastructurii de afaceri și a posibilitatilor de acces la aceasta, pentru o imbunatatire a accesului la mediul 
de afaceri, furnizarea de informatii, servicii și tehnologii cu scopul de a creste nivelul competitivitatii afacerilor. În 
cadrul acestei componente al programului, pentru Regiunea Nord-Est au fost aprobate și implementate urmatoarele 
proiecte de infrastructura de afaceri aflate în proprietate publica:   
 

1. Parcul stiintific și tehnologic TEHNOPOLIS Iasi 
 
Aceasta investitie a fost realizata prin programul PHARE CES 2000, beneficiari fiind Consiliul Judetean Iasi în 
parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi.  
 
Amplasamentul este situat în partea sud-vestica a municipiului Iasi, intre platforma industriala a Combinatului Fortus 
Iasi și soseaua Nicolina, la 5 minute distanta de gara Nicolina și de drumul national Bucuresti – Iasi și la 35 de minute 
de aeroportul Iasi. Suprafata terenului este de 107.365,23 m.p., din care 37.847,00 m.p. proprietate a Consiliului 
Judetean Iasi și 69.518,23 mp proprietatea Consiliului Local Iasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birourile și spatiile de productie au dimensiuni incepand de la 40 mp pana la 206 mp și sunt racordate la retelele de 
utilitati. Parcelele de teren sunt în numar total de 9, din care 6 sunt amenajate (în principal are toate utilitatile pe teren - 
apa, canalizare, energie electrica, fibra optica, gaz metan, posibilitatea de cuplare la sistemul de urmarire incendiu și 
urmarire caz efractie, centralizat al Parcului). Dimensiunile parcelelor sunt cuprinse intre 3900-4800 mp. Parcul 
beneficieaza la ora actuala de 3 spatii de seminarii și conferinte situate la nivelul 3 din cladirea NUCLEUS ale caror 
dimensiuni variaza de la capacitatea de 15 persoane pana la 75 persoane. 
 

2. Parcul Industrial HIT Hemeiusi Bacau 
 
În localizarea acestui parc s-a tinut cont de amplasarea geografica, de infrastructura judetelor, de dinamismul mediului 
de afaceri și de posibilitatile de calificare și specializare a personalului.  
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Amplasamentul parcului este favorizat de apropierea de numeroase cai de comunicare: 1 km pana la DN 15 Bacau – 
Piatra Neamt, 13 km pana la aeroportul Bacau, 5,5 km pana la calea ferata. Parcul are o suprafata totala de 10,85 ha, 
fiind situat în comuna Hemeiusi, la 9 km de municipiul Bacau și are urmatoarea structura:  

• zona de servicii și productie software pentru IMM (suprafata construita 1.450 mp și suprafata desfasurata 
3.967 mp)  

• zona de productie industriala, cu o suprafata totala de 5.000 mp, formata din 4 hale și un depozit  
• zona de servicii cu o arie construita de 500 mp  
• zona comerciala  
• spatii de productie și servicii formate din doua tronsoane fiecare în suprafata de 216 mp  
• centru de instruire IT, compus din doua cladiri, cu o suprafata desfasurata de 1.950 mp  
• sediul administrativ al parcului (suprafata construita 345 mp și suprafata desfasurata 1.216 mp)  
• centru de afaceri (suprafata construita 292 mp și suprafata desfasurata 1.047 mp)  

 

 
 
Parcul HIT Hemeius a fost finalizat în vara anului 2005 și prin construirea acestui campus ITC s-a urmarit stimularea pe 
plan local și regional a afacerilor în domeniu, a unor activitati industriale conexe, sustinerea și incurajarea spiritului 
antreprenorial în randul specialistilor, atragerea investitorilor strategici ce pot dezvolta proiecte specifice, dezvoltarea 
invatamantului de specialitate la toate nivelurile. Investitia dispune de lucrari de amenajare pentru serviciile utilitare: 
alimentare cu apa, canalizare menajera și pluviala, alimentare cu gaze naturale și cu energie electrica, drumuri de acces 
și retele de comunicare.  
 

3. Incubatorul de afaceri pentru IMM-uri din Botosani 
 

 
 
Incubatorul de Afaceri functioneaza în doua locatii, respectiv în str. Calea Nationala nr. 354 - Centrul de microproductie 
- și str. Postei - Centrul administrativ - și se adreseaza IMM-urilor nou infiintate, precum și IMM-urilor deja existente, 
cu o vechime de pana la 2 ani și asigura pentru acestea servicii de incubare afaceri, constand în servicii inchiriere de 
spatii, servicii centralizate de paza, de curatenie, de salubrizare, de asistenta financiara și servicii expert de tutorizare, 
constand în servicii de asistenta în administrarea afacerilor, servicii de informare, documentare și organizare de 
evenimente, precum și alte servicii la cerere. 
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4. Centrul Economic Bucovina, Suceava 

 
Centrul economic Bucovina Suceava a fost finantat prin programul PHARE CES 2001, fiind implementat de catre 
Primaria Municipiului Suceava, și a fost inaugurat în noiembrie 2006. Centrul este structurat în urmatoarele zone: 
centru expozitional, parc industrial, incubator de afaceri. Constructia are ca destinatie: spatii pentru expozitii, 
conferinte, organizare sesiuni de instruire, cercetare. 
 

 
 
Parcul industrial cuprinde 8 pavilioane parter care sunt specializate pe principalele activitati economice:tehnologia 
informatiei, cercetare, industria prelucrarii lemnului, industria alimentara, turism, industria uşoara, activitati 
artizanale.Suprafata desfasurataa centrului este de 4.184 mp  (8 x 523 mp). 
 
Incubatorul de afaceri, constructie P+2E, este destinata sediilor de firma. Suprafata construita a incubatorului este de 
440 mp, iar suprafata desfasurata 1.320 mp. 
 

5. Centrul de afaceri Tutova-Barlad, judetul Vaslui 
 
Centrul de afaceri a fost finantat prin programul PHARE CES 2002, beneficiar fiind Primaria Municipiului Barlad, și a 
fost inaugurat în noiembrie 2007.  
 

 
 
Centrul ofera spatii și facilitati pentru: 

• Start-up-uri și IMM-uri nou infiintate (incubatorul de afaceri); 
• Investitori straini; 
• Cooperatii locale renumite pentru activitati artizanale (spatii de productie și spatii expozitionale); 
• Dezvoltarea industriilor constructoare de masini, textila și alimentara (spatii de productie); 
• Promovarea productiei viticole (spatii expozitionale); 
• Extinderea și diversificarea pietelor de desfacere (spatii expozitionale); 
• Conferinte, prezentari, sesiuni de instruire. 
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6. Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui 

 
Centrul de resurse pentru afaceri este finantat prin programul PHARE CES 2003 și a fost dat în functie în anul 2009. 
Proiectul isi propune să dezvolte infrastructura de afaceri și drumurile de acces prin imbunatatirea accesului pe piata, la 
informatii, serviciile și tehnologii, în vederea cresterii competitivitatii în afaceri.  
 

 
Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui cuprinde: structuri de tip “Foyer”, spatii de expozitii, spatii pentru servicii de 
consiliere și administrare, sali  de conferinte, sali pentru desfasurarea de seminarii și cursuri de instruire, spatii de 
inchiriat pentru companii, spatii de prodctie – organizate ca o suma de de spatii mai mici destinate dezvoltarii firmelor, 
centru de copiere, birou notarial, spatii auxiliare. Activitatile auxiliare includ conectarea la utilitati și realizarea 
infrastructurii inconjuratoare și a parcarilor necesare. Caracteristicile geometrice ale cladirii sunt urmatoarele: suprafata 
constructiei – 1068 m²; suprafata totala aferenta constructiei centrului – 5350 m²; suprafata utilizabila – 3495 m²; 
structura cladirii – subsol + parter + 2 - 5 etaje 
 

7. Centrul expozitional Moldova, Iasi 
 
Centrul expozitional este finantat prin programul PHARE CES 2005 și a fost inaugurat la sfarsitul anului 2010. 
Amplasat în preajma Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS, intr-o zona industriala cu un potential mare de dezvoltare, 
Centrul Expozitional Moldova va avea o suprafata utila de 10.368,2 mp, distribuita pe trei corpuri principale. 
 

 
Spatiul destinat manifestarilor expozitionale este de 8.000 mp, din care 6.000 mp în interior, la care se adauga platforma 
expozitionala în aer liber de 2.000 mp, oferind firmelor expozante facilitati la standarde internationale. 
 
Dispunand de cinci sali de conferinte dotate corespunzator, de un incubator de afaceri și de trei firme start-up, centrul va 
oferi celor intreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea de Nord-Est posibilitati multiple de participare la targuri și 
expozitii, de asigurare a unor servicii de marketing și relatii publice de un nivel profesionist. 
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8. Centrul de afaceri și expozitional Bacau 

 
Centrul de afaceri și expozitional este finantat prin programul PHARE CES 2006 și va fi inaugurat la inceputul anului 
2011. Lucrarile au presupus realizarea unui centru de afaceri și expozitii cu o suprafata totala de 64.700 metri patrati și 
o arie construita de 5.800 metri patrati.  
 

 
 

Centrul mai dispune de o parcare de 12.000 metri patrati, spatii verzi 39.400 metri patrati, dar și lucrari pentru retelele 
de apa/canal, gaze, curent electric și iluminat. Lucrarile civile cuprind un incubator de afaceri cu cinci nivele incluzand 
subsolul și o sala de conferinte cu trei nivele și un alt spatiu de conferinte cu 620 locuri.  
 
În regiune se mai afla urmatoarele structuri de sprijinire a afacerilor aflate în proprietate privata sau public -privata: 

 
1. Parcul Industrial Botosani  

 
Aceasta infrastructura este realizata intr-un parteneriat public-privat, fiind administrata de catre SC ELECTROMINING 
SĂ Botosani și are ca sectoare tinta industria prelucratoare, mecanica, constructii de masini. Serviciile oferite sunt 
urmatoarele: 

• servicii de baza 
• locatii pentru companii din industria prelucratoare, de distributie și de prestari servicii 
• asistenta în recrutarea de personal și management executiv 
• servicii de finante-contabilitate și audit 
 
• asistenta juridica 
• transport persoane și marfa 
• consiliere pentru proiecte de finantare 
• infrastructura de comunicatii 
 

 
Beneficiarii serviciilor oferite sunt societati comerciale din sectorul de productie, comert/distributie și societati 
comerciale prestatoare de servicii care asigura managementul parcului. 
 
 

2. Zona Industriala Buhusi  
 

 
Aceasta infrastructura este administrata de catre SC STOFE BUHUSI SRL și furnizeaza societatilor comerciale din 
industria usoara și alte profile de activitate servicii de baza și suport și locatii pentru companii din industria usoara, 
textile, mecanica, IT. Suprafata totala este 24 ha din care suprafata dezvoltata 15 ha și suprafata nedezvoltata 9 ha.  
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3. Zona Industriala Siret 

 
 
Aceasta infrastructura este realizata intr-un parteneriat public privat administrata de catre Primaria Orasului Siret  și se 
adreseaza urmatoarelor sectoare tinta: industrie usoara, industria lemnului; industrie mecanica, industrie alimentara, 
industrie textila. Suprafata totala este de  21,15 ha din care suprafata dezvoltata 15,85 ha și suprafata nedezvoltata 5,30 
ha.  

 
 

4. “ASTRICO  NORD-EST” 
 
Aceasta infrastructura se constituie în prima asociatie patronala regionala inregistrata în Regiunea Nord –Est la sfarsitul 
anului 2006 care și-a inceput activitatea la 01.01.2007. Aceasta asociatie a fost gandita ca un grup industrial care pune 
impreuna și doreste să promoveze interesele a 7 firme din domeniul textil din regiune, cu activitate de productie și 
comercializare de tricotaje avand ca suport RIFIL S.A.  

 
 
d) Retele dedicate inovarii 
 
În ceea ce priveste prezenta retelelor dedicate inovarii, au fost identificate urmatoarele: 
 
 
Numele retelei 
 

 
Nmarul 

membrilor  

Nivelul teritorial 
(national, regional, 

local) 

 
Obiective principale 

 
Activitati principale 

GAL - grupuri locale de 
actiune (parteneriate public-
private) 

40 membri/ 
GAL 

local Implementarea 
planurilor locale de 
actiune 

Elaborare planuri de 
actiune locale, 
identificare și 
implementare proiecte 
inovative 

ADR Nord-Est 92 regional Promovarea 
politicilor de inovare 

Elaborarea de 
strategii, gestionare 
POR la nivelul 
Regiunii Nord-
Estelaborare și 
implementare proiecte 
inovative 

Centrul pentru Inovare 
Tehnologica Bacau 

4 regional Promovarea 
politicilor de inovare 

Spriin cordat 
companiilor în 
activitati de inovare  

Birouri de Cooperare CBC 
(BRCT) 

80 multiregionale Sprijin acordat 
dezvoltarii 
economice și sociale 
și parteneriatului 
transfrontalier 

Elaborarea de 
strategii, gestionare 
PO RO-UA-MD 

Institutul National de 34 regional Cercetarea Ingineria performanţei 
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Inventica Filiala Iasi fundamentală şi 

aplicativă  
Modelarea logico-
matematică şi prin 
metodele inteligenţei 
artificiale a 
procesului de creaţie 
tehnică; 
Ingineria 
performanţei; 
Promovarea 
protecţiei proprietăţii 
industriale. 

şi inventica; 
Praxiologie, logică şi 
algoritmizarea creaţiei 
tehnice; 
Psihologia creaţiei 
tehnice, demersuri, 
tehnici şi metode de 
creaţie; 
Dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice şi 
tehnologice 
multidisciplinare, cu 
dominantă inventivă 
îndomenii prioritare 
ale ştiinţei şi 
tehnologiei; 
Promovarea Protecţiei 
Proprităţii Industriale 

RENITT 52 national Sprijin acordat 
dezvoltarii 
economice și sociale 

Promovare/diseminare 
inovare tehnologica  

ARoTT 36 national Sprijinirea 
transferului 
tehnologic și al 
entitatilor inovative  

Promovarea 
produselor și 
tehnologiilor 
inovative și asigurarea 
accesului la 
rezultatele cercetarii 

 
e) Tipologii de tehnologie inovativa și nivel regional de diseminare 
 
Inobarometrul este un raport despre inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare, ce este publicat anual începând din 
2008. Acesta este oferit de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi reprezintă un punct de acces 
către inovarea la nivel regional oferind repere şi tendinţe obiective care reliefează inovativitatea economiilor regionale.  
 
Inobarometrul analizează şi clasifică capacitatea regiunilor de a crea şi menţine un mediu care susţine inovarea. 
Inovarea la nivelul unei regiuni nu poate fi redusă doar la introducerea noului deoarece accesul la noutate este favorizat 
de aspectele politice, sociale şi culturale la nivel regional. Astfel, regiunile trebuie să ofere un mediu care să aibă cea 
mai eficientă structură, instituţii şi politici care încurajează inovarea la nivelul operatorilor economici.  
 
Inobarometrul acoperă cele 8 regiuni de dezvoltare.Criteriile de evaluare au fost alese în urma unei cercetări 
aprofundate desfăşurate de Centrul de Informare Tehnologică IRECSON (CIT-IRECSON) care a utilizat literatura 
economică, surse internaţionale, naţionale şi aprecieri ale comunităţii de afaceri, aprecieri ale comunităţii de CDI, ale 
administraţiilor publice locale şi ale academicienilor precum şi rezultate obţinute în cadrul unor proiecte de cercetare-
dezvoltare1.  
 
Criteriile vor fi revizuite şi actualizate cu regularitate întrucât apar noi teorii, cercetări şi date şi economia evoluează. O 
strânsă colaborare cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic membre ale reţelei ReNITT (Centre de informare 
tehnologică, Centre de transfer tehnologic, Incubatoare tehnologice şi de afaceri şi Parcuri ştiinţifice şi tehnologice) 
contribuie totodată la existenţa unor date relevante şi actualizate pe cât posibil despre activitatea de inovare şi transfer 
tehnologic la nivelul regiunilor.  
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 Situaţia 
comparativă  
generală şi pe  

factori  
de inovare  

Regiuni  

Clasament 
general  

Clasament pe factori  

Potenţialul 
de 

conducere a 
inovării 

Potenţialul de 
creare a 

cunoştinţelor 

Capacitatea de 
inovare şi de 

integrare într-un 
sistem relaţional 

Performanţa 
activităţilor de 

inovare 

Proprietatea 
intelectuală 

Bucuresti - Ilfov  1  1  1  1  1  1  

Sud-Est  2  2  8  4  2  4  
Nord-Vest  3  5  5  2  7  7  

Nord-Est  4  4  7  7  3  3  
Centru  5  6  6  6  6  2  
Sud  6  3  2  3  8  8  
Vest  7  7  4  5  5  6  
Sud-Vest  8  8  3  8  4  5  

 
 

 
 

 
2.3.2  Analiza calitativa 
 
Stabilirea contextului pentru elaborarea analizei regionale a inovarii are ca elemente importante cunoaşterea situaţiei 
actuale privind nevoia de inovare la nivelul IMM-urilor, oferta din acest domeniu provenită de la universităţile şi 
institutele de cercetare din Regiunea Nord-Est, precum şi posibilităţile oferite de structurile de interfaţă existente la 
nivel regional.  
 
a) intervievarea  
 
În cadrul proiectului ASVILOC PLUS, finantat din Programul de Cooperare Teritoriala pentru Sud Estul Europei a fost 
elaborat cu sprijinul partenerilor internationali, un chestionar structurat pe 11 sectiuni diferite care abordeaza subiecte 
ca: cererea și oferta de inovare, activitatea organizatiilor de suport ale inovarii, politicile de promovare a inovarii, rolul 
programelor inovative și resursele financiare folosite pentru aceasta. Chestionarul cuprinde diverse tipuri de intrebari: 
intrebari deschise, inchise, cu raspuns multiplu și cateva matrici initiale. 
 
În acest scop, în prima etapă a fost transmis un chestionar către 60 entitati din regiune (camere de comert, universitati, 
unitati de cercetare și întreprinderi mici şi mijlocii), primind 37 de formulare completate care oferă o imagine de 
ansamblu privind mediul de afaceri regional şi preocupările acestuia în domenii inovative.Scopul acestei esantionari a 
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fost acela de a detecta comparativ cu informatiile statistice cantitative existente și analiza detaliata efectuata în anul 
2006 în ce masura sunt modificari majore în ceea ce priveste caracteristicle majore ale inovarii la nivel regional.   
 
Punctele de interes cele mai importante cuprinse în structura interviului au fost:  

- prezentarea succintă a activităţii principale, inclusiv descrierea proceselor tehnologice de producţie; 
- managementul resurselor umane inclusiv aspecte legate de fluctuaţia forţei de muncă, capitalul resurselor 

umane, gradul de calificare; 
- profilul activităţilor inovatoare respectiv tipuri de activităţi tehnologice inovatoare, managementul inovării 

tehnologice, analiza nevoilor tehnologice, prezentarea mijloacelor de stimulare a inovării în activitatea curentă; 
- analiza politicilor de marketing (furnizori, clienţi, produse similare, concurenţă); 
- formularea unor recomandări din partea echipei care realizează interviul. 
 

Dintre rezultatele extrase din chestionare, structurate pe domenii de interes, vă prezentăm câteva concluzii.  
 
1. analiza cererii regionale de inovare:  

• serviciile de promovare a cererii de inovare la nivel regional sunt percepute în cea mai mare proportie ca 
inexistente (peste 50% dintre respondenti); 

• se recunoaste existenta surselor de informare, a studiilor și analizelor privind oferta de inovare în regiune, dar 
este indicata necesitatea orientarii acestora catre informatii sectoriale(80%); 

• locul de origine al clientilor din punct de vedere al dimensiunii acestora (cifra de afaceri anuala) este cu 
precadere regional și national (peste 60%); 

• receptitivitatea este buna în ceea ce priveste produsul inovarii (24-46% indicat ca nivel ridicat); 
• implicarea clientilor în definirea procesului de inovare este moderata (54%); 
• se indica o cunoastere foarte buna a nevoilor clientilor (peste 65%), bazata pe evaluari periodice ale nevoilor 

clientilor și corelata cu verificarea periodica a nivelului de satisfactie a clientilor (85-100% dintre respondenti 
indica efectuarea unor analize anuale); 

• multi dintre respondenti taxeaza cheltuielile de inovare la client (50% la nivel mediu și 33% la nivel ridicat); 
• preturile sunt definite în companii pe baza metodei cost+pret, în timp ce alte organizatii folosesc metoda 

punctului critic; 
• cele mai multe companii și-au identificat clientii cheie, în special cele cu vechime cuprinsa intre 2-4 ani (peste 

55% dintre respondenti); 
• relatiile de cooperare în proiecte invoative sunt de regula cu proprii clienti (peste 38%).       

 
2. analiza ofertei regionale de inovare: 

• serviciile de sprijin pentru promovarea ofertei regionale de inovare sunt perceptute ca inexistente (peste 45% 
dintre respondenti); 

• se recunoaste existenta unor surse de informare, studii și analize privind cererea de inovare la nivel regional; 
• locul de origine al furnizorilor indicat dupa marime este în special regional și national level (81%); 
• principalul criteriu în definirea funrizorului este nivelul de performanta al tehnologiei detinute; 
• se pare ca este important nivelul de inovare la selectia furnizorilor, dar nu exista procedure interne care să 

reglementeze aceasta operatiune (peste 71%); 
• în medie 58% dintre respondenti recunosc ca funizorii sunt implicate în proiecte inovative. 

 
3. structuri de sprijin și transfer: 

• exista o buna recunoastere atat din partea firmelor cat și din partea altor tipuri de organizatii ca agentiile 
publice, universitatile și institutele de cercetare sunt orientate catre acest tip de servicii; 

• principalele functii (recunoscute atat de companii cat și de alte organizatii) oferite de acestea trebuie să fie: 
diseminarea informatiilor despre proiecte, alocarea unor resurse financiare și sprijin acordat în gasirea 
partenerilor pentru proiecte inovative;  

• în ceea ce priveste felul în care este orientata politica de inovare, au fost indicate urmatoarele prioritati: 
identificarea de parteneri, promovarea infrastructurii și asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor 
de CD. 
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4.  Planului Regional de Actiune în Inovare  
 
Perceptia regionala indica ca 61.5% dintre companii nu s-au implicat și nu au beneficiat de finantare din partea lui. Alte 
organizatii indica Programul Operational Regional, Planul National pentru Cercetare și Dezvoltare precum și 
Programele CBC cu metodologiile lor corespunzatoare (planificiarea strategica bottom-up, analiza socio-economica, 
analiza sectoriala, etc).  

 
Resultatele programelor regionale de inovare recunoscute sunt apelurile de propuneri de proiecte, cum ar fi: cresterea 
competitivitatii economice, imbunatatirea infrastructurii de afaceri și a capacitatii de inovare. Indicatorii dezvoltati 
pentru evaluarea modului de implementare al acestor planuri regionale de actiune sunt: indicatori similari cu cei folositi 
în analiza statistica sau numarul de licente/patente. 

 
5.  Analiza existentei și descrierea politicilor și programelor dedicate inovarii a condus la urmatoarele concluzii: 

• 61.5% dintre companii recunosc ca nu au participat la programe care pomoveaza inovarea în comparative cu 
alte organizatii care recunosc  ca 82% au participat și au avut rezultate în programele UE; 

• programele care sprijina inovarea sunt relativ cunoscute la nivel regional: FP7, INTERREG IVC, SEE, POS 
Competitivitate, PO Romania-Ucraina-Republica Moldova. Toate programele sunt coordonate în parteneriat și 
ofera ca stimulent co-finantarea nationala, recunoasterea internationala și cresterea nivelului de 
competitivitate; 

• organzatiile nationale, ADR, Birourile CBC și CCI sunt recunoscute ca agentii implicate în sustinerea 
sistemelor regionale și locale de inovare. Ele au în medie competente bune cu bune rezultate în ceea ce priveste 
promovarea activitatilor de sprijin acordate; 

• nivelul de satisfactie fata de activitatile desfasurate de ADR sunt bune și foarte bune (peste 87%); 
• nivelul de intentisate al cooperarii dintre ADR și organizatiile intervievate este mediu și ridicat (peste 83%); 
• nivelul de profesionalism este ridicat (71%) și mediu (29%). 

 
b) organizare de intalniri tip focus-grup 
 
La nivelul regiunii Nord-Est s-a optat pentru organizarea a 4 focus group-uri cu structura mixta (actori publici și privati) 
cu acoperire teritoriala selectiva pentru a obtine și imaginea personalizata a distributiei regionale a inovarii. 
 
Structura focus group-urilor a fost urmatoarea: 
 
Focus Group Neamt-Bacau: 

• Camera de Comert și Industrie Bacau – Centrul de Informare tehnologica IND-TECH Nord-Est  
• ASTRICO NORD-EST (și firmele incluse) 
• SC INFAST SRL Piatra Neamt  
• OI POS DRU Regiunea Nord-Est  
• OI POS MEDIU Nord-Est  

 
Focus Group Iasi 

• Universitatea de Stiinte Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iasi  
• Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi)  
• Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iasi  
• SC ADDVANCES SRL Iasi  
• Asociatia Oamenilor de Afaceri Iasi  
• SC TEHNOPOLIS SRL Iasi  

 
Focus Group Vaslui 

• Consiliul Judetean Vaslui  
• Primaria Municipiului Vaslui  
• Camera de Comert Industrie și Agricultura Vaslui 
• Patronatul Judetean al IMM Vaslui 
• Directia pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala Vaslui 
• Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui 
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• SC Rulmenti SĂ 

 
Focus Group Suceava-Botosani  

• Camera de Comert și Industrie Suceava  
• SC Software și Sisteme Informatice SĂ Suceava  

     
 
Cu ajutorul membrilor acestor grupuri de lucru, în timpul celor 4 runde de discutii au fost colectate opinii pentru 
completarea unei analize swot regionale a inovarii.De asemenea au fost colectate urmatoarele propuneri de actiuni pilot 
în domeniul inovarii. Aceste actiuni ar urma să fie intreprinse cu sprijinul membrilor din Laboratorul Regional de 
Inovare: 
 
 

Nevoie  Soluţie  

AP1. Utilizarea unui forum comun pentru 
informare și promovare privind rezultatele 
sectorului cercetare-dezvoltare regional  

Promovarea urmatoarelor categorii de informatii: 

- date de contact mebrii laboratorului  

- oferta serviciilor suport pentru inovare în regiune (Centre de 
informare tehnologica existente, incubatoare de afaceri, parcuri 
tehnologice și industriale, organizatii suport) 

- oferta rezultatelor cercetarii aplicate (brevete și licente emise de 
OSIM pentru colective CD din regiune grupate pe domeniile de 
cercetare conform clasificarii CE      

Creare forum on-line pentru formularea nevoii de inovare în IMM 

AP2. Mediatizarea în randul IMM a  
rezultatelor CDI 

Editare publicatie regionala  (format ziar) dedicata promovarii 
rezultatelor CDI  cu informatii ca: solutii tehnologice, patente 
existente și a exemplelor de buna practica privind inovarea 
tehnologica sau spin-off, mediatizare servicii support, evenimtente, 
surse de finantare pentru inovare 

AP3. Stimulare prin actiuni suport și schimb 
de experienta a unui management performant 
în structurile de suport ale inovarii de tipul 
CIT, parcuri industriale și incubatoare de 
afaceri  

Facilitare schimb de experienta intre Centrele de Informare 
Tehnologica din Regiunea Nord-Est 

AP4. Dezvoltarea capacitatii de management 
strategic la nivelul întreprinderilor  

Identificare/organizare oferte programe de formare profesionala 
pentru executivi disponibile la nivel regional – diseminare informaiti 
prinbuletin informativ electronic 
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Nevoie  Soluţie  

AP5.Incurajarea de noi structuri asociative Crearea clusterului textil regional: 

-agreare agenda de lucru 

-semnare accord colaborare 

-participare instruire clustere 

-initiere schimb de experienta cu structuri similare din uniunea 
Europeana   

 Promovare modele de buna practica pentru functionare GAL-uri 

AP6. Facilitare intalnire mediu academic și 
IMM pe sectoare de activitate, inclusiv sursa 
de finantare  

Eveniment dedicat unui domeniu de activitate initat de o universitate 

Eveniment regional dedicat inovarii (intalnire OI-uri pentru corelare 
surse de finantare și exemple de proiecte specifice implementate) 

 
     
2.3.3 Analiza SWOT 
 
Concluziile acestor analize și al intalnirilor cu membrii focus group-urilor au fost incluse în urmatioarea matrice a 
inovarii: 

        Puncte tari        Puncte slabe 
• Existenta unor resurse umane bine pregatite ce 

activeaza în sectorul CDI și IT 
• Existenta a trei centre universitare care au în 

preocuparile de baza pe langa educatie, cercetarea 
stiintifica, inventica și inovarea tehnologica 

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

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

• Existenta în regiune a unor firme specializate în 
producerea de software și furnizarea serviciilor IT 

• Existenta unor domenii de activitate cu potential 
de dezvoltare, inclusiv prin inovare, cum ar fi: 
industria alimentara, industria de constructii de 
masini, utilaje și echipamente, industria usoara 
(tricotaje, confectii, incaltaminte), agricultura 
biologica, industria farmaceutica, IT, sectorul 
energiilor regenerabile, turism, mestesuguri.  

• Infrastructura de telecomunicatii bine dezvoltata și 
cu un grad ridicat de acoperire  

• Insuficienta finantare a sectorului CDI atat din surse 
publice cat și private 

• Nivel redus al investitiilor în modernizare, 
retehnologizare 

• Insuficienta colaborare intre centrele de 
cercetare/universitati și mediul de afaceri pentru 
utilizarea rezultatelor cercetarii și realizarii transferului 
tehnnologic catre economie 

• Accesarea insuficienta de catre companii a finantarilor 
nerambursabile disponibile  

• Numar redus de intreprinderi certificate ISO 
• Ponderea  scazuta a investitiilor straine în Regiunea 

Nord Est 
• Productivitatea muncii scazuta la nivelul regiunii Nord 

Est 
• Nivelul redus al culturii antreprenoriale și inovative 
• Decalajul de dezvoltare mare dintre Regiunea Nord-Est 

și celelalte regiuni de dezvoltare (produsului intern brut 
pe locuitor  este doar 68,39% din valoarea la nivel 
national) 

• Contributia insuficienta a industriei la PIB regional 
(44,3%) 
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2.4 Finantarea inovarii 
Obiectivele politicilor din domeniul CDI sunt implementate în principal prin programele de cercetare-dezvoltare și 
inovare coordonate de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), în calitatea de organ de specialitate al 
administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Educatiei și Cercetarii, avand misiunea de a asigura 
elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice și 
inovarii. 
 
Implementarea strategiei regionale de inovare are la baza atragerea de resurse financiare neexistand un program de 
finantare national sau regional dedicat. În consecinta s-au identificat acele programe operationale nationale sau 
programe europene care au finantat și finanteaza proiecte ce se incadreaza în aceste domenii de interventie, respectiv:  
 
Programul de granturi pentru cercetare stiintifica, lansat din 1996. Programul sustine în special formarea și 
dezvoltarea carierelor stiintifice și a echipelor de cercetare performante. 
Programele nucleu de cercetare-dezvoltare, lansate în 2003, pentru finantarea activitatilor CDI specifice la nivelul 
institutelor nationale de profil.  
 
Planul sectorial CD al MEdC - ANCS, lansat în 2004, pentru a sustine realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare 
la nivel de sector, inclusiv intarirea capacitatii ANCS de a elabora și implementa politici specifice domeniului .  
 
Programul INFRATECH pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic a fost lansat în anul 2004 
și reprezinta instrumentul de sustinere a constituirii și dezvoltarii entitatilor din infrastructura de inovare și transfer 
tehnologic (parcuri stiintifice și tehnologice, incubatoare tehnologice și de afaceri, centre de transfer tehnologic, centre 
de informare tehnologica precum și oficii de legatura cu industria).  

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

• Insuficient schimb de experienta, informatii și 
colaborare în interiorul mediului de afaceri  

• Inexistenta unei piete unice pentru oferta și nevoia de 
inovare care să fie promovata corespunzator  

      Oportunitati        Riscuri 
• Cresterea importantei inovarii în cadrul politicilor 

europene  
• Oportunitati de finantare a proiectelor CDI prin 

fonduri nationale și structurale    
• Cresterea gradului de constientizare a rolului 

sectorului CDI în dezvoltarea economica a 
regiunilor  

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

• Cresterea dinamicii sectorului IMM 
• Dezvoltarea din ce în ce mai rapida a comertului 

electronic și a pietei e-business  
• Posibilitatea dezvoltarii schimburilor comerciale 

datorita amplasarii regiunii pe cea mai lunga  
granita de uscat a Uniunii Europene  

• Dezvoltarea primei strategii regionale pentru 
inovare  

• Cresterea numarului de proiecte derulat în 
Regiunea Nord-Est vand drept obiectiv incurajarea 
inovarii  

• Existenta GAL-urilor pentru identificarea 
proiectelor inovative din mediul rural 

• Incurajarea dezvoltarii polilor de crestere 
 

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

• Competitivitatea redusa a firmelor din regiune pe piata 
europeana  

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

• Inexistenta unei structuri care să integreze sistemul de 
inovare la nivel regional     

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

• Cresterea volumului de produse de import pe piata 
romaneasca  

• Nivel redus al exporturilor   
• Nivelul mare al pirateriei în IT pune în pericol 

dezvoltarea acestui sector; 
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Programul Cercetare de excelenta (CEEX), lansat în 2005, avand ca obiectiv dezvoltarea ariei romanesti a cercetarii 
și a capacitatii comunitatii stiintifice și tehnologice din Romania de a se integra în Aria Europeana a Cercetarii (ERA),  
 
Programul IMPACT lansat în anul 2006, pentru a asigura dezvoltarea portofoliului de proiecte CDI ce urmeaza să 
beneficieze de finantare din fonduri structurale.  
 
Planul Naţional Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 
 
Planul Naţional reprezintă instrumentul principal prin care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
implementează Strategia Naţională, şi a fost aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 475/2007.  
 
În alcătuirea Planului Naţional s-a ţinut seama de rezultatele obţinute prin consultarea largă a comunităţii ştiinţifice din 
ţară şi din străinătate - consultare efectuată în perioada 2005–2006, în cadrul primului exerciţiu naţional prospectiv în 
domeniul ştiinţei şi tehnologiei (ST), de starea economiei naţionale şi a sistemului CDI, de obiectivele strategice 
formulate prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pentru perioada 2007–2013, cât şi de consecinţele intrării 
României în Uniunea Europeană.  
 
Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere experienţa acumulată în organizarea şi desfăşurarea activităţilor CDI, ca urmare a 
derulării Planului Naţional CDI 1999–2006, a Programului de granturi pentru cercetarea ştiinţifică în perioada 1995–
2008, a Programului Cercetare de Excelenţă (CEEX) 2005–2008, precum şi a bunelor practici înregistrate în alte 
programe interne şi internaţionale. 
 
Obiectivele Planului Naţional 

În conceperea Planului Naţional s-a avut în vedere rolul sistemului naţional CDI, care, pentru etapa în discuţie, are trei 
obiective strategice, formulate prin Strategia Naţională:  

i) crearea de cunoaştere în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti;  
ii) creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact la nivelul agenţilor economici şi 

transferul cunoştinţelor în practica economică, şi  
iii) creşterea calităţii sociale, prin găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi 

îmbunătăţesc condiţia umană a acesteia. Investiţia publică are în vedere dezvoltarea cunoaşterii, motivată 
de nevoile socio-economice, iar cercetarea este evaluată referitor la capacitatea să inovativă. 

 

Structura Planului: prezentarea programelor  

Planul Naţional este structurat pe şase programe componente, dintre care, până la data de 31 decembrie 2008, au fost 
lansate doar cinci (nu a fost lansat programul Susţinerea performanţei instituţionale), după cum urmează: 
 

1. Programul Resurse umane, cu obiectiv creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale 
acestora, prin creşterea atractivităţii carierei în cercetare şi oferirea de facilităţi pentru reintegrare. 

 
2. Programul Capacităţi, pentru a dezvolta infrastructura de cercetare şi a permite cercetătorilor să lucreze cu 

aparatură performantă, să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile 
socio-economice.  

 
3. Programul Idei. Având în vedere importanţa cercetării fundamentale în dezvoltarea cunoaşterii şi faptul că ea 

asigură o bază solidă cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice, programul urmăreşte obţinerea unor 
rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, comparabile cu cele de la nivel european. Accentul este pus pe 
excelenţă şi vizibilitate internaţională, pe cercetarea la frontiera cunoaşterii, pe interdisciplinaritate şi cercetări 
complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare de excelenţă. 

 
4. Programul Parteneriate în domeniile prioritare, are ca obiectiv concentrarea resurselor şi crearea 

parteneriatelor de dimensiuni mari (universităţi – institute de cercetare – întreprinderi – organizaţii publice – 
alţi operatori economici) dedicate rezolvării unor probleme complexe şi creşterea competitivităţii CD prin 
transfer tehnologic. 
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5. Programul Inovare susţine proiecte de cercetare pre-competitivă şi competitivă, conduse de agenţi economici, 

în condiţiile respectării regulilor de ajutor de stat.  
 
Accesul la programele CDI finantate din fonduri publice este în regim competitional și, cu exceptia programelor nucleu 
de CD, este deschis tuturor categoriilor de participanti - institutii cu profil CD, universitati, intreprinderi cu capacitate 
de cercetare-dezvoltare, IMM-uri, etc. 
 
Sectorul CDI beneficiaza și de avantajele financiare datorate racordarii la sistemul CDI al UE, mai precis asocierea la 
Programele Cadru și Programul Euratom, dar și la alte programe CDI desfasurate în spatiul european, cum ar fi 
EUREKA, COST. Existentei unei traditii academice ce acopera peste 50 de domenii stiintifice și tehnologice și a 
eforturilor depuse pentru alinierea la standardele UE. În 2004, Romania a cheltuit 0,39% din PIB pentru activitati de 
cercetare și dezvoltare, ceea ce reprezinta mai putin de jumatate din media inregistrata în noile state membre și o 
cincime din media UE 25. Desi alocarile bugetare pentru cheltuieli de cercetare și dezvoltare s-au dublat în 2006, 
ajungand la 0,39% din PIB, pentru a atinge tinta de 3% stabilita prin strategia de la Lisabona, contributia sectorului 
privat la cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare trebuie de asemenea să creasca.  
 
Se constata ca în anul 2006 în Regiunea Nord-Est cheltuielile efectuate din fonduri publice (60,62%) detin o pondere 
mult mai mare fata de cele efectuate de intreprinderi (34,35%), situatie diferita fata de perioada 2000-2004 cand în 
Regiunea Nord-Est cheltuielile private erau de peste 50%.   
 
Programul Operaţional Sectorial  Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013 
 
Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile 
unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie 
anuală a PIB per persoană ocupată cu cca. 5,5 %. Aceasta va permite României, ca până în 2015, să atingă un nivel de 
aproximativ 55% din productivitatea medie a UE. 
 
Obiective specifice 

•  Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv românesc în conformitate cu cerinţele de mediu; 
•  Constituirea unui mediu favorabil pentru o dezvoltarea durabilă a întreprinderilor; 
•  Creşterea capacităţii C&D, stimularea cooperării între instituţiile de CDI şi întreprinderi, şi creşterea accesului 

întreprinderilor la CDI; 
•  Valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetățeni, 

întreprinderi); 
•  Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice. 

 
POSCCE finanţează proiecte fin domeniile: 

•  Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici și mijlocii; 
•  Cercetare/Dezvoltare; 
•  IT şi Comunicaţii; 
•  Energie. 

 
Inovarea este adresata prin intermediul axelor prioritare 1-3 care includ urmatoarele domenii de interventie: 
 
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie 
1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri; 
1.2 Accesul IMM-urilor la finanţare; 
1.3 Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. 
 
AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate 
2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile în economie ; 
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI 
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile). 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul 
întreprinderilor. 
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AXA PRIORITARA 3 - Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor pentru sectorul privat și public 
3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 
3.2 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice 
3.3 Dezvoltarea e-economiei 
 
Programul Operational Regional 2007-2013 
 
POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, și un instrument foarte 
important pentru implementarea strategiei nationale și a politicilor de dezvoltare regională. Acest program se aplica 
tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. 
 
Obiectivul general al POR constă în “sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere 
economic, cât și social, în regiunile României, prin îmbunătătirea conditiilor de infrastructură și a mediului de afaceri, 
care sustin cresterea economică”. Aceasta înseamnă că POR urmăreste reducerea disparitătilor de dezvoltare economică 
și socială dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai putin dezvoltate. 
 
Programul Operational Regional din România este finantat prin unul Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR). Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013). 
Finantarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publică 
(14%) și cofinantare privată (2%). 
 
Proiectele finantate prin POR urmăresc, printre altele: 

• Îmbunătătirea calitătii vietii și a înfătisării oraselor, precum și cresterea rolului lor în regiune; 
• Îmbunătătirea accesibilitătii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructură − drumuri judetene și sosele 

de centură; 
• Modernizarea serviciilor sociale: scoli, spitale, servicii de interventie în situatii de urgentă etc.; 
• Cresterea investitiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microîntreprinderilor, îmbunătătirea retelei de 

utilităti și a infrastructurii de afaceri; 
• Modernizarea și reabilitarea infrastructurii turistice existente. 

  
Axa prioritara 4 – Sprijinirea mediului de afaceri regional și local 
  
Aceasta axa prioritara vizeaza crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala și 
locala, reabilitarea siturilor industriale și sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale și locale, care să faciliteze 
crearea de noi locuri de munca și cresterea economica durabila. 
  
Regio se va concentra pe dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor specifice fiecarei regiuni, în special în zonele 
mai putin dezvoltate, aflate în declin economic, care să atraga investitii și să creeze locuri de munca. 
Regio va sprijini și reabilitarea siturilor industriale acestea urmand să devina un factor economic important pentru 
dezvoltarea locala și regionala. 
  
Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor va avea totodata un rol important în dezvoltarea economica regionala și 
locala și crearea de noi locuri de munca. 
  
Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei 2007 – 2013 
 
Aria de cooperare: 
1. Austria, Grecia şi Italia 
2. Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia; 
3. Turcia 
4. Croaţia 
5. FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei); 
6. Albania, Bosnia, Muntenegru şi Serbia; 
7. Moldova şi Ucraina 
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Obiectiv global al programului: 
Crearea de parteneriate transnationale în domenii de importanta strategica în scopul imbunatatirii 
procesului de integrare teritoriala, economica și sociala și al sprijinirii coeziunii, stabilitatii și competitivitatii. 
 
Obiective specifice: 
1. Facilitatea inovarii, antreprenoriatului, economiei bazate pe cunoastere și a societatii informationale prin actiuni 
concrete de cooperare și rezultate vizibile (Axele 1, 3 și 4) 
2. Cresterea gradului de atractivitate al regiunilor și oraselor avandu-se în vedere dezvoltarea durabila, 
accessibilitatea fizica și la cunoastere și calitatea mediului prin abordari integrate și actiuni concrete de cooperare și 
rezultate vizibile (Axele 2, 3 și 4) 
3. Cresterea gradului de integrare prin sprijinirea echilibrata a capacitatilor de cooperare teritoriala 
transnationala la toate nivelurile. 
 
PRIORITATEA 1 – Facilitarea inovarii și antreprenoriatului 
1.1 Dezvoltarea retelelor tehnologice și de inovare în domenii specifice 
1.2 Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ; 
1.3 Imbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare. 
 
 
Programul Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IV C 
 
Obiectivul strategic general al programului 
Cresterea eficacitatii politicilor de dezvoltare regionala și contribuirea acestora la modernizarea economica și intarirea 
competitivitatii în Europa, în domeniile inovarii, economiei cunoasterii, mediului și prevenirii riscului prin mijloace de 
cooperare interregionala. 
 
Aria de cooperare 
• intreg teritoriul UE (27 State Membre) 
• 2 State partenere cu statut special: Norvegia și Elvetia 
 
AXA PRIORITARA 1 - Inovare şi economia cunoaşterii 
 
Obiective operationale 

1. Îmbunătăţirea capacităţii regiunilor de dezvoltare a cercetării, tehnologiei şi inovării; 
2. Promovarea şi facilitarea dezvoltării antreprenoriatului şi dezvoltării de noi afaceri în toate sectoarele relevante 
pentru economiile regionale, în special cele bazate pe cunoaştere şi inovare; 
3. Susţinerea mediului de afaceri, în special a IMM-urilor în dezvoltarea durabilă şi inovativă facilitând transferul de 
servicii specifice şi crearea de facilităţi comune; 
4. Ajutorul acordat în restructurarea regiunilor dependente de ramurile tradiţionale ale industriei, inclusiv adaptarea 
zonelor industriale la noi afaceri; 
5. Promovarea utilizării noilor tehnologii de informaţie şi comunicaţii în cadrul mediului de afaceri, serviciilor publice 
şi publicului larg, în special în zonele rurale; 
6. Îmbunătăţirea politicilor regionale privind ocuparea forţei de muncă, dezvoltării de aptitudini, instruire şi educaţie; 
7. Crearea cadrului necesar pentru adaptarea economiilor regionale la schimbările socio-economice, globalizare şi 
provocări demografice 
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Programul cadru 7 
 
Cel de-al saptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologica (PC7) acorda oatentie speciala IMM-urilor, 
prin intermediul programelor sale diferite: Cooperare (aproximativ32,3 miliarde €), Idei (aproximativ 7,5 miliarde €), 
Oameni (aproximativ 4,7 miliarde €) și Capacitati (aproximativ 4 miliarde €).  
 
Promovarea participarii IMM-urilor la programul 
„Cooperare” 

IMM-urile sunt incurajate să participe activ la toate actiunile de 
cercetare. De asemenea, este incurajata implicarea IMM-urilor în 
cadrul initiativelor tehnologice comune (ITC), acolo unde o astfel 
de activitate este considerata adecvata. 

Programul „Idei” este deschis IMM-urilor Ca în orice organizatie, echipele de cercetatori din IMM-uri pot 
concura pe criterii de excelenta. 

Potentialul uman din cercetare și tehnologie în 
cadrul programului „Oameni” 

O mai mare atentie este indreptata spre incurajarea participarii 
crescute a IMM-urilor la„parteneriatele și platformele dintre 
intreprinderi și universitati”. 

„Cercetare în beneficiul IMM-urilor” din cadrul 
programului „Capacitati” 

„Cercetare în beneficiul IMM-urilor” vizeaza intarirea capacitatii 
de inovare a IMM-urilor europene și a contributiei lor la 
dezvoltarea de produse și de piete bazate pe noile tehnologii. 
Bugetul estimativ pentru actiunile specificeIMM-urilor este de 
aproximativ 1,3 miliarde €.  

 
În conformitate cu analiza facuta de ADR Nord-Est privind situatia implementarii Strategiei Regionale de Inovare 
2007-2013, în perioada 2007-2010 au rezultat urmatoarele: 

- numarul total de proiecte finantate în conformitate cu prioritatile RIS Nord-Est, care au ca beneficiar institutii 
din regiune este 256; 

- total fonduri atrase în regiune prin aceste proiecte 70,412 mil. Eur, din care: 
o proiecte finantate din Programul National pentru Cercetare și Dezvoltare Faza II, 6 – 3,062 mil. Eur 
o proiecte finantate din Programul Operational Sectorial pentru Competitivitate, 133 – 25,534 mil. Eur 
o proiecte finantate din Programul Operational Regional, 77 – 27,544mil. Euro 
o proiecte finantate din Programul de Cooperare Teritoriala  SEE  5 – 0.887 mil. Euro  
o proiecte finantate din Programul de Cooperare Teritoriala  INTERREG IVC, 5 – 0.509mil. Euro 
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3. Concluzii cheie: 
 
• produsul intern brut regional pe locuitor (PIBR/loc), are cea mai mica valoare dintre toate regiunile, reprezentand 

sub 75% din valoarea produsului intern brut pe locuitor la nivel national 
• contributia agriculturii la PIB regional este superioara fata de cea la nivel national, sugerand slaba diversificare a 

activitatilor economice în mediul rural  
• productivitatea muncii este inferioara, pe toate sectoarele de activitate, celei nationale 
• numarul de IMM-uri la 1000 locuitori este cel mai redus comparativ cu celelalte regiuni indicand un nivel 

antreprenorial scazut 
• contributia la cifra de afaceri în domeniul industriei prelucratoare realizata de IMM-uri este  insuficienta. 
• finantarea sectorului de cercetare-inovare este majoritara din fonduri publice (peste 55%) 
• cheltuielile pentru cercetare dezvoltare anuale efectuate în Regiunea Nod-Est, au inregistrat un trend ascendent, dar 

mentinandu-se sub nivelul celor efectuate la nivel national 
• numarul de salariati din cercetare dezvoltare a inregistrat în ultimii ani o evolutie ascendenta 
• receptivitate scazuta a agentilor economici pentru realizarile cercetarii-dezvoltarii-inovarii datorata și capacitatii 

reduse de absorbtie a rezultatelor de cercetare de catre agentii economici 
• numarul de intreprinderi avand ca domeniu principal de activitate cercetarea dezvoltarea a cunoscut un trend 

ascendent, la fel și numarul de intreprinderi cu activitate de inovare  
• lipsa unei comunicari intre parti și, în consecinta, a unor parteneriate care să permita  dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare-inovare 
• transferul tehnologic și de inovare catre economie este intr-un stadiu incipient de dezvoltare, deoarece 

infrastructura de specialitate pentru difuzarea, transferul și valorificarea rezultatelor CDI este inca în proces de 
cristalizare 

• serviciile oferite de organizatiile de sprijin pentru promovarea cererii sau ofertei de inovare la nivel regional nu 
sunt vizible   

• se indica insuficienta informatiei sectoriale 
• clientii și furnizorii companiilor sunt amplasati în general în regiune sau la nivel national, deci este loc pentru 

intensificarea promovarii inovarii; clientii sunt evaluati periodic în ceea ce priveste nevoile și nivelul de satisfactie, 
dar sunt taxati cu cheltuielile de inovare 

• furnizorii sunt selectati functie de nivelul de tehnologie și inovare, dar fara a utiliza proceduri interne de selectie; 
cand este initiat un proiect/process de inovare, sunt implicati mai des clientii decat funrizorii 

• atat companiile cat și organizatiile au nivel bun de cunostinte privind institutiile și organizatiile implicate în 
inovare, rolul individual și performantele acestora.  

• respondentii nu au putut indica rolul și beneficiile unui plan regional de actiune pentru inovare, indicand ca 
utilizeaza programe nationale și europene pentru a finanta inovarea; de aici nevoia unui plan de actiune regional, 
finantat corespunzator, care raspunde nevoii și ofertei regionale de inovare (61% din companii nu au participat 
niciodata în proiecte/programe inovative) 

• ADR este perceputa pozitiv atat ca rol cat și ca nivel de performanta a activitatilor; alte instituii, cum ar fi cele 
nationale, birourile CBC și CCI sunt percepute ca avand un rol în activitatile de inovare dar performanta lor poate fi 
imbunatatita (în special la nivel national) 

• au fost indicate ca fiind cunoscute mai multe retele dedicate inovarii care ar trebui să fie interconectate sau cel 
putin promovate intr-o maniera consolidate 

• universitatile și parcurile stiintifice sunt percepute ca principali actori în promvarea inovarii tehnologice și a 
transferului tehnologic, deci ar trebui să isi mareasca vizibilitatea în regiune în privinta serviciilor oferite  

• organizatiile de transfer tehnologic local din Iasi și Botosani sunt recunoscute ca functionale dar cele din Bacau și 
Vaslui mai pot fi imbunatatite  

• initiativele de clustere în domeniile agri-food, turism și textile au o percpetie pozitiva în regiune, deci ar trebui 
incurajate să se dezvolte mai mult 

• conditiile de finantare, riscurile economice percepute și rigiditatea dintre diferitele tipuri de actori par a fi 
elementele majore care  afecteaza procesul de inovare. 
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