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COMISIA 
EUROPEANA

un partener de nădejde 
pentru Regiunea Nord Est

O delegație a Comisiei Europene, condusă de Carsten 

Rasmussen – Șeful Unității pentru România, Direcția Generală 

Politică Regională și Urbană, s-a aflat într-o vizită de lucru în 

Regiunea Nord-Est, în perioada 25-28 aprilie 2017.



Prin agenda misiunii, extrem de densă, reprezentanții 

Comisiei au luat pulsul Regiunii, atât prin întâlniri aplicate cu 

reprezentanții administrației publice locale, ai mediului 

academic și ai sistemului antreprenorial, cât și prin vizitarea 

unor proiecte finațate din Instrumente Structurale în 

perioada 2007-2013, cu impact major asupra comunităților 

locale și dezvoltării regiunii, în ansamblu.

La Bacău, Moinești, Vaslui, Negrești, Piatra Neamț, Iași și 

Bacău, discuțiile s-au concentrat pe dificultățile întâmpinate 

la proiectele existente, dar și pe  obiectivele strategice și 

intențiile de proiecte pentru perioada 2014-2023. 

Reprezentanții Comisiei au luat la cunoștință aceste 

dificultăți și și-au exprimat sprijinul în găsirea unor soluții 

pentru depășirea lor, dar au atras atenția că trebuie să existe 

o abordare comună a tuturor primăriilor implicate și o viziune 

de dezvoltare integrată. 

“Delegația Comisiei Europene a apreciat proiectele 

implementate cu finanțare din POR 2007-2013, precum și 

determinarea primarilor de a depune proiecte mai multe, 

mai calitative, în perioada curentă de programare, pentru a 

rezolva problemele comunităților pe care le coordonează și 

a crește nivelul de trai al locuitorilor pe care îi reprezintă.

Comisia Europeană, un partener de nădejde 
pentru Regiunea Nord Est

Gabriela Bobeanu
Șef Birou Regional de Informare

 Colaboratorii noștri, care au participat activ la această 

misiune, sunt parteneri pe temen lung și își vor putea vedea 

răsplătite eforturile prin implicarea și interesul pe care le 

manifestă față de oportunitățile oferite de Comisia 

Europeană. Suntem recunoscători reprezentanților 

Comisiei Europene, care ne-au facilitat și încurajat dialogul 

si care pot vedea în rezultatele muncii noastre o posibilă 

soluție pentru Politica de Coeziune post 2020”, susține 

Vasile Asandei, Director general al  ADR Nord-Est. 

“Cea mai puternică impresie a mea este că oamenii sunt 

extrem de motivați și dinamici în regiunea Nord-Est. Ne-au 

fost expuse numeroase idei de proiecte și suntem extrem de 

mulțumiți de asta. Ne dorim ca oamenii să aibă idei, visuri și 

să vadă în fondurile europene mijloacele prin care și le pot 

împlini. Ne-au fost semnalate și probleme sensibile cu care 

se confruntă beneficiarii, în special pentru proiectele 

majore, iar birocrația și documentațiile stufoase au fost 

reiterate ca posibile bariere în accesarea acestor fonduri.

Nu sunt lucruri noi pentru noi, le cunoaștem, dar aceste 

întâlniri sunt o excelentă ocazie de a încerca să găsim 

împreună soluții constructive. Știm foarte bine unde ne 

aflăm, dar la fel de bine știm și unde vrem să ajungem în 

viitorul apropiat” a declarat Carsten Rasmussen, Șeful 

Unității pentru România din partea Comisiei Europene.
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Cum vor arăta orașele în care trăim peste 20 de ani? 

Nu știm, dar cu siguranță ne dorim ca ele să fie locuri în  care 

copiii noștri să se poată juca în siguranţă, unde aerul este 

curat, unde să vedem o mulţime de parcuri şi spaţii verzi, dar 

și afaceri care prosperă. Cum putem ajunge acolo?

O propunere vine din partea Programului Operațional 

Regional 2014-2020, care are printre prioritățile de investiții 

și „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin această prioritate de investiție (POR 3.2), orașele și 
municipiile, altele decât cele reședință de județ, au 
posibilitatea de a-și finanța măsuri care vor contribui în mod 
direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte 
gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier 
motorizat de la nivel urban, generat, în principal, de 
deplasarea populaţiei oraşului/municipiului în interiorul 
acestuia cu autoturismele proprietate personală, dar şi 
propuneri pentru sporirea atractivitatății şi utilizării extinse a 
modurilor nemotorizate de transport. Astfel de proiecte pot fi 
realizate exclusiv în baza unor planuri de mobilitate urbană 
și pot viza trei operațiuni principale, cu următoarele activități 
eligibile: 

Mobilitatea urbană - 
cheia către orașele viitorului

Gabriela Bobeanu
Șef Birou Regional de Informare

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban

- achiziționarea de material rulant (tramvaie), troleibuze și autobuze; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric;

- construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public;

- construirea/modernizarea stațiilor de transport public urban (tramvai, troleibuz, autobuz);

- crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”);

- construirea/modernizarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public local, pentru creșterea nivelului de 

siguranță și eficiență în circulaţie; 

- construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi pasajelor supra şi subterane cu coridoare dedicate transportului public urban 

de călători.

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat

- achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;

- construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști;

- crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-sharing”); 

- construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone.

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

- crearea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme inteligente 

de transport; 

- plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;

- construirea parcărilor de tip „park and ride” – „parchează și călătorește cu transportul în comun/moduri nemotorizate”.

Cele 40 de orașe și municipii din Regiunea Nord-Est cărora li 
se adresează această prioritate de investiții vor avea la 
dispoziție o alocare financiară de 73 milioane Euro pentru a-
și pune în practică viziunea orașelor de mâine. 
Calitatea planurilor de mobilitate urbană realizate de 
orașele din Regiunea Nord-Est va fi esențială, întrucât o 
trăsătură notabilă a acestor documente este impactul lor 
asupra influențării planificării și activității de dezvoltare în 
oraș sau municipiu. Un plan cu adevărat integrat va încerca 
să se concentreze către acele zone în care creșterea 
economică viitoare va avea loc, inclusiv în activitatea de 
dezvoltare rezidențială sau comercială și va încerca să ofere 
soluții de transport durabile pentru aceste zone.



Infrastructura educațională este esențială pentru 

dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru educația acestora, în 

vederea  construirii și dezvoltării de abilități sociale și a 

capacității de integrare socială. 

În condițiile în care media europeană a participării la 

grădiniță a copiilor de cel puțin 4 ani era, în 2011, 93,2%, în 

România procentul era doar de 82%, fapt datorat în mare 

măsură infrastructurii insuficiente. Una dintre provocările 

sistemului educațional o reprezintă disponibilitatea inegală 

a serviciilor de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari și 

accesul limitat la acestea, care contribuie la o rată ridicată 

de părăsire timpurie a școlii.

Pentru a contribui la diminuarea acestui fenomen, 

investițiile prevăzute în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea 

10.1, vizează învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar 

și nivelul secundar inferior.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de 

investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri 

de investiți, care vor face obiectul unor apeluri de proiecte 

distincte:

- construcția / reabilitarea /modernizarea / extinderea / 

echiparea infrastructurii pentru educația timpurie  - 

educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și 

grădinițe);

- construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / 

echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul 

general obligatoriu (școli I - VIII);

- construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / 

echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 

profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee 

tehnologice şi şcoli profesionale);

- reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea 

infrastructurii educaţionale universitare.
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REGIO finanțează, în premieră, investiții pentru 

modernizarea învățământului antepreșcolar și preșcolar

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt 

autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale 

din mediul urban și rural, precum și instituţii de învăţământ 

superior de stat. Municipiile reședință de județ sprijinite prin 

intermediul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane vor fi 

eligibile doar pentru acțiuni care sprijină infrastructura 

pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru 

învățământul superior. 

Autoritatea de Management pentru POR a lansat în 

consultare publică Ghidul specific pentru formare  Obiectiv 

Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 

care propune ca, până în 2023, 45.000 de copii să 

beneficieze de condiții moderne de învățământ 

antepreșcolar și școlar, în Romănia.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între minimum 

100.000,00 euro și maxim 6.700.000,00 euro, cu o 

contribuție a solicitantului de cel uțin 2% din valoarea 

eligibilă.  

Este de așteptat ca sprijinul POR să asigure creșterea 

accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la 

creșterea ratei de participare și la reducerea abandonului 

școlar și a părăsirii timpurii a școlii.

Detalii pe  www.inforegionordest.ro

Gabriela Bobeanu
Șef Birou Regional de Informare

http://www.inforegionordest.ro
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În cadrul parteneriatului încheiat în 2016 între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) și Uniunea 

Provinciilor Olandei de Nord (SNN) un grup de studenți 

olandezi și unul de studenți români au participat la un 

eveniment destinat dezvoltării rurale în comuna Bârgăuani, 

județul Neamț. 

55 studenți ai Universității VAN HALL LARENSTEIN 

Leeuwarden de la specializarea Managementul Dezvoltării 

Internaționale, însoțiți de 4 profesori și un grup de 11 studenți 

de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

Iași au colaborat pentru identificarea unor măsuri în scopul 

dezvoltării economice și sociale a comunei Bârgăuani.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 05-12 mai 2017. 

Studenții au fost cazați la Școala Generală din satul Talpa, 

formând echipe mixte, care au vizitat satele comunei 

Bârgăuani, au discutat cu autoritățile locale, fermierii din 

comună, companiile care își desfășoară activitatea în aceste 

locații precum și cu locuitorii din zonă. 

La finalul perioadei, fiecare grup de studenți a prezentat 

propuneri de dezvoltare a zonei:

- Înființarea unei școli de formare profesională în comuna 

Bârgăuani - școală serală pentru tineri și adulți, cu o 

abordare practică, în colaborare cu universitățile, cursuri 

profesionale în domeniul agriculturii, ingineriei tehnice, prim 

ajutor, școli de croitorie, tricotaje, etc.;

- Înființarea unei fabrici de peleți din biomasă în scopul 

reducerii defrișărilor, a pierderilor de biomasă, asigurarea 

unei surse de caldură ieftine și sustenabile și pentru crearea 

unor noi locuri de muncă;

- Realizarea unui club pentru tineri care să asigure activități 

extracuriculare într-un mod distractiv și educațional 

(învățarea limbii engleze, petrecerea timpului liber, 

dezvoltarea aptitudinilor sociale, divertisment, pregătirea 

pentru activitățile viitoare);

Dezvoltarea rurală, un deziderat 

în cadrul parteneriatului ADR – SNN

- Producția și procesarea rapiței în comuna Bârgăuani: 

utilizarea biocombustibilului în activitățile din bucătărie, 

protejarea pădurilor, evitarea utilizării combustibililor fosili, 

neregenerabili, venituri stabile pentru fermieri, surse de venit 

suplimentare prin crearea de noi locuri de muncă,; 

- Crearea unui fond  în scopul finanțărilor fermelor de 

subzistență, nedezvoltate, precum și crearea unui fond 

special pentru startup-uri;

- Înființarea unui sistem de irigații în satul Vlădiceni utilizînd 

izvoarele cu debit mare, care nu necesită electricitate ci doar 

dirijarea gravitațională a apei captate;

- Înființarea unei fabrici de procesare a lactatelor în satul 

Bălănești și crearea unor tipuri diverse de brânzeturi;

- Crearea unui ONG care să sprijine autoritățile publice 

locale, fermierii și tinerii întreprinzători în scrierea proiectelor 

pentru accesarea fondurilor europene.    

În afară de contribuția direct adusă, studenții olandezi și cei 

români au avut posibilitatea de a schimba experiențe și 

tradiții cu locuitorii comunei, au participat la excursii 

organizate în zonă și activități recreative. Proiectul de 

colaborare început în comuna Bârgăuani se va desfășura pe 

o perioadă de 5 ani, urmărind identificarea unor soluții de 

dezvoltare durabilă pentru comunitățile cele mai sărace din 

toate județele regiunii. 

Corneliu Popa,
Expert Birou Specializare Sectorială
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În baza parteneriatului stabilit cu EBS Business School din 

Spania, Centrul Regional de Studii Nord-Est al Agenției 

pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va organiza în 

România, în perioada 9-15 Octombrie 2017, instruirea 

experiențială EBS Challenge.     

                                   

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a devenit, 

astfel, partenerul oficial al acestui program unic în lume prin 

care manageri de mari companii, universitari, directori de 

instituții din peste 5 țări vor dobândi competențe de 

leadership și lucru în echipă, în cadrul unei instruiri outdoor 

care se va desfășura pe teritoriul României. Programul va 

cuprinde de asemenea, o misiune comercială bilaterală care 

va reuni oameni de afaceri spanioli și întreprinzători din 

Regiunea Nord-Est a României.

EBS Business School este cea mai tânără școală de 

leadership din Spania, ce este preocupată de formarea și 

dezvoltarea individuală a persoanelor cu responsabilități 

manageriale din cadrul organizațiilor, printr-un angajament 

față de calitatea formării fără concesii.

Încă de la fondarea ei în 2008, școala are o facultate de 

profesori și colaboratori cu peste 70 de membri, cu un nivel 

ridicat al experienței în training management și în lumea 

afacerilor, la nivel internațional.

EBS Challenge 2017 România

Toți profesorii Școlii sunt specialiști prestigioși, care au 

acumulat o vastă traiectorie profesională dedicată 

învățământului și mediului de afaceri în diversele zone care 

fac obiectul studiului. 

EBS Business School își propune să ofere liderilor de afaceri 

ai țării cea mai înaltă calitate, cu o pregătire profesională 

internațională, orientată către managementul de vârf. 

Programele lor vor să fie referințe pentru toți cei care dau 

importanță timpul lor și pun calitate în ceea ce fac.

Pentru a atinge aceste obiective, EBS desfășoară activități 

de formare, promovare, acreditare, predare și orice alte 

activități care contribuie la îmbunătățirea abilităților 

manageriale.

Printre cele mai cunoscute activități organizate se află EBS 

Challenge, o activitate outdoor, de formare a personalului din 

management, prin experimentarea pe viu a diferitelor 

aspecte ce conduc la îmbunătățirea calității resursei umane. 

Această activitate, care a avut loc de șase ori până în 

prezent, propune participanților diverse provocări, pornind 

de la premisa că procesul de învățare și de a trăi împreună, 

sunt la fel de importante ca și conținutul dezvoltat în timpul 

antrenamentului. De asemenea, ele dezvoltă abilități 

personale noi și sunt dobândite concepte și exigențe noi, la 

nivel personal și de grup, ce presupun efort fizic, cognitiv și 

de socializare, într-un context modern de competitivitate, 

respectând etica și valorile.



Cheia constă în a ști să te detașezi de frică într-o anumită 

situație în care aceasta apare, pentru a putea acționa în 

situația respectivă. Trebuie detectat esențialul situației, 

dincolo de frică, și gestionat acest sentiment. Provocarea nu 

este frica, ci măsura în care știm să o gestionăm.

În timpul challenge-ului din România, participanții vor avea 

ca obiectiv să nu permită fricii să le altereze capacitățile. Și 

toate acestea prin încercări sugestive, provocatoare, care le 

vor permite, de asemenea, să ne cunoască țara minunată.

În timpul edițiilor anterioare EBS Challenge, s-au efectuat 

numeroase teste și activități legate de aspecte ale dezvoltării 

personale:

- EBS CHALLENGE 2007 Spania – Leadership;

- EBS CHALLENGE 2009 Spania – Luarea deciziilor;

- EBS CHALLENGE 2010 SUA – Munca în echipă;

- EBS CHALLENGE 2011 Italia - Gestionarea incertitudinii;

- EBS CHALLENGE 2014 Israel și Iordania  - Gestionarea 

valorilor;

- EBS CHALLENGE 2015 Portugalia (Azore)  - Gestionarea 

situațiilor dificile/adversităților.

În 2017, EBS a ales România, și în special regiunea Nord-

Est, pentru organizarea următorului challenge în care se 

dorește dezvoltarea capacităților de gestionare a fricii. Frica 

este un sentiment defensiv util pentru auto-apărare, ce ne 

însoțește pe parcursul întregii vieți și ne ajută să distingem 

situațiile periculoase și să ne apărăm de eventuale ostilități 

din mediul ambiant, pregătindu-ne înainte de apariția 

acestora.
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Destinație: România

 - Perioada: 9 - 15 octombrie 2017

- Participanți: 50 - 70 persoane din 5 țări, organizate în 

echipe, provenind din diferite tipuri de organizații, 

bărbați și femei, de vârste diferite.

- Limbi: Spaniolă și engleză

- Organizator: EBS Business School, în parteneriat cu 

ADR Nord-Est

Roxana Pintilescu,

Director Centrul Regional de Studii Nord-Est
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Reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est au participat, în perioada 4-5 mai 2017, la 

Ljubljana, la vizita partenerilor RETRACE, găzduită de 

Oficiul Guvernamental pentru Dezvoltare și Politica 

Europeană de Coeziune, pentru a aprofunda exemplele 

slovene de bună practică în economia circulară. 

Schimbul de bune practici între parteneri este acțiunea 

cheie a proiectului RETRACE, care urmărește să 

promoveze designul sistemic ca metodă care permite 

politicilor regionale și locale să sprijine tranziția către 

economia circulară.

Vizita este deja cea de-a cincea dintr-o serie de vizite de 

bune practici ale partenerilor proiectului RETRACE, care 

este cofinanțat în cadrul Programului INTERREG EUROPE 

(FEDR). Partenerii și părțile interesate au aprofundat, 

începând din aprilie 2016, peste 40 de cazuri de bune 

practici din Italia, Spania, Franța, Olanda și Slovenia.

Cu sprijinul partenerului-lider, Universitatea Politehnică din 

Torino, au fost selectate 8 proiecte dintr-o listă de 16 cazuri 

de bună practică elaborată de Oficiul Guvernamental 

pentru Dezvoltare și Politică de Coeziune Europeană:

-�WINTHERWAX, un proiect în cadrul căruia compania M 

Sora a dezvoltat ferestre din lemn de molid tratat termic, 

pentru îmbunătățirea performanței privind izolarea termică 

și transferul umidității;

-�Fair Meter, un proiect de proiectare și producție 

ecologică a aparatelor de măsură (contoare electrice, 

pentru gaz și apă), rezultatul cooperării dintre compania 

IskraEmeco și patru companii olandeze de distribuție a 

energiei;

-�utilizarea plantei invazive Fallopiajaponica, ca materie 

primă pentru producerea de hârtie, ca activitate a asociației 

Re-generacija;

-�proiectul InnoRenew al Universității din Primorska 

pentru înființarea Centrului de excelență pentru 

cercetare și inovare în domeniul materialelor 

regenerabile și al mediul sănătos;

-�ECONYL®, un proiect care urmărește să furnizeze 

materii prime de calitate pentru producerea de fibre de 

nylon prin colectarea și prelucrarea deșeurilor 

(AquafilSlo);

-�Centre de reutilizare;

-�scaunul NicoLess al companiei Donar; 

- Parteneriatul Strategic de Cercetare și Inovare - 

Rețele pentru tranziția către economia circulară.

Această vizită o precede pe cea organizată de Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în perioada 15-

16 iunie 2017, în Regiunea Nord-Est. Vizitele 

facilitează stabilirea de noi contacte și parteneriate între 

entități din regiunile europene reprezentate în proiect.

Tranziția către o economie circulară orientează 

discursul către reutilizare, reparare, renovare și 

reciclarea materialelor și a produselor existente. 

Beneficiile adoptării unui astfel de model merg dincolo 

de protecția mediului și economisirea resurselor, 

întrucât implementarea acestui model generează un 

proces intens de inovare, inclusiv a sistemului industrial 

tradițional, conducând către noi oportunități și modele 

de afaceri.

Mai multe despre proiect:

http://adrnordest.ro/index.php?page=RETRACE

Exemple de bună practică în economia circulară 

pentru Regiunea Nord-Est, furnizate de Slovenia

Ramona Tanasă

Șef Birou Cooperare Externă

http://adrnordest.ro/index.php?page=RETRACE
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În cadrul proiectului Noi modele de inovare pentru 

parteneriate strategice de clustere (Clusterix 2.0), a 

fost elaborată o Analiză de tip Peer-Review a Politicii de 

Dezvoltare Economică Regională bazată pe clustere în 

Regiunea Nord-Est de către Secretariatul European 

pentru Analiza Clusterelor din Germania (ESCA, 

www.cluster-analysis.org), singura entitate care deține 

metodologia de referință și relevantă pentru această 

activitate a proiectului. Eșantionul de clustere analizate a 

fost constituit din:

-�Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, Iași

-�Clusterul Regional de Turism APT Bucovina, Suceava 

-�Clusterul de Biotehnologie Biorone, Iași

-�Clusterul Breasla Constructorilor Ieșeni,

-�Clusterul Textil Astrico Nord-Est, Săvinești, Neamț

-�Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și 

Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), Iași

Clusterele au fost contactate și intervievate la sugestia și 

pe baza informațiilor primare furnizate de ADR Nord-Est 

iar analiza a fost realizată în mod direct prin furnizare de 

informații detaliate și interviuri individuale. Cu ocazia 

acestei analize, pe eșantionul reprezentativ de 6 clustere 

descris mai sus, au fost realizate și rapoarte de 

benchmarking independente pentru 4 dintre clustere. 

În plus, ca și indicator indirect al acestei analize, 

Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor a 

acordat Certificatul European de Excelență pentru 

Managementul de Cluster, eticheta de bronz pentru o 

perioadă de 2 ani celor 4 clustere de mai jos:

- Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, Iași 

(începând cu 11 ianuarie 2017);

- Clusterul Regional de Turism APT Bucovina, Suceava 

(începând cu 28 septembrie 2016); 

- Clusterul de Biotehnologie Biorone, Iași (începând cu 

30 septembrie 2016)

- Clusterul Breasla Constructorilor Ieșeni (începând cu 2 

octombrie 2016).

Astfel, în Regiunea Nord-Est există în acest moment 6 

clustere certificate cu eticheta de bronz, cele 4 

adăugându-li-se Clusterul Textil Astrico Nord-Est, 

Săvinești, Neamț respectiv Clusterul Regional Inovativ de 

Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-

MOL), Iași, certificate încă din ianuarie respectiv mai 

2016.

Noi clustere din Regiunea Nord-Est certificate cu 

„eticheta bronz” prin proiectul Clusterix 2.0

Ovidiu Savu

Expert Birou Cooperare Externă

http://www.cluster-analysis.org
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Mentori voluntari pentru 

formarea antreprenorilor de mâine

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor 

de liceu începe să prindă contur în Regiunea de Nord-Est. 

Din ce în ce mai multe licee încurajează și sprijină 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor, oferindu-

le cadrul necesar în care să își exprime creativitatea și 

stimulându-le gândirea analitică.

Proiectele antreprenoriale și activitățile din cadrul acestora, 

oferă elevilor oportunități să analizeze o problemă și să 

găsescă soluții, să comunice și să învețe să lucreze în 

echipă, să previzioneze și să evalueze riscuri, să facă 

networking și să intre în legatură cu mediul de afaceri.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Biroul 

Startup, își propune susținerea tinerilor interesați de 

antreprenoriat și îi încurajează să își testeze și să își pună în 

practică ideile.  Concursul anual desfășurat la nivel național - 

Compania Anului - organizat de Junior Achivement România 

(organizație la nivel mondial care susține antreprenoriatul în 

rândul tinerilor) reprezintă cadrul perfect prin care elevii pot 

face acest lucru. În cadrul concursului, echipe formate din doi 

până la șase elevi lucrează împreună la o idee de business, 

scriu un plan de afaceri, testeză produsul/serviciul în rândul 

colegilor lor și mai apoi fac o prezentare în fața unui juriu. 

Competiția are cinci etape: o primă prezentare a ideii de 

afaceri; selecția celor mai bune idei (maxim 150 de echipe la 

nivel național); o primă etapă de incubare în care echipele fac 

analiza SWOT a afacerii; o a doua etapă de incubare în care 

beneficiază de expertiza unor mentori (oameni de afaceri de 

succes) care vor spijini echipele să își îmbunătățească planul 

de afaceri și să se pregatescă pentru prezentarea în fața unui 

juriu (cele mai bune echipe se califică în semifinala 

concursului) și etapa finală este prezentarea afacerii în 4 

minute în fața unui juriu format din oameni de afaceri.

În perioada aprilie-mai 2017 Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est împreună cu Junior Achivement 

Romania au pus bazele unui parteneriat de sprijin pentru 

cele 4 echipe din Piatra Neamț, care au ajuns în cea de a 

doua etapă de incubare din competiția Compania Anului. 

Cele patru echipe sunt formate din elevi din cadrul Colegiului 

Național de Informatică Piatra Neamț, iar aceștia au 

beneficiat de mentorat din partea a 16 antreprenori. Mentorii 

au ajutat echipele să își îmbunătățească planurile de afaceri, 

lucrând la sustenabilitate și testare prodususe/servicii. 

Mentorii și echipele au avut o serie de întalniri de lucru în care 

elevii și-au exersat abilitățile de prezentare și de convingere, 

au facut brainstorming și și-au îmbuntățit planurile de afaceri. 

Rolul mentorilor a fost unul important, ei au însoțit echipele 

prin experiențele și cunostințele lor, nu doar în descoperirea 

antreprenoriatului ci și pe plan personal insuflâdu-le principii 

și valori de viață. 

Cele patru echipe au planuri de afaceri din domenii diverse, 

ideile de afaceri au  apărut în urma unei analize a nevoilor 

efectuată de elevi. Echipa "SOS Lacul Bicaz" propune o 

soluție de curațare a lacului de pet-uri, echipa "Aqua Geen" 

recomandă o soluție de curățare a apelor uzate menajere 

pentru casele din mediul rural care nu sunt conectate la 

rețeaua de canalizare, "Grâușorul de la munte" plănuiește 

cultivarea cerealelor bio, fără gluten, în zona de munte, iar 

echipa "Acvariul de Piatra" propune amenajarea unui parc 

tematic pe muntele Pietricica și promovarea fosilelor de pești 

găsite în zonă. Echipa "Aqua Green" a participat în data de 11 

mai 2017 la competiția națională de proiecte sociale Social 

Innovation Relay 2017 unde a obținut locul II.

În data de 24 mai 2017, la București, va avea loc finala 

națională a Competiției Compania Anului și sperăm ca 

echipele susținute de noi să aibă o experiență aparte.

Ana Ciobanu

Expert Birou Startup



11

Într-o lume în care ''speed matters'' a devenit o mantră 

universală trebuie să îndrăznești să pui frână și să te uiți în 

jur. Să te conectezi cu universul din care faci parte și să îi 

înțelegi nevoile, dorințele, aspirațiile, fricile și lipsurile 

deopotrivă. Împreună putem realiza multe, efortul colectiv 

întrecându-l pe cel individual, iar impactul generat de o 

comunitate este greu de egalat. 

Din nevoia de sprijin și încurajare a comunității de 

business a apărut Rubik Hub powered by ADR Nord-Est, 

un liant consistent pentru ecosistemul antreprenorial din 

întreaga regiune. Hub-ul va deveni un facilitator de 

oportunități celor dispuși să se alăture comunității 

antreprenoriale prin inițiativă, transparență, curaj și 

determinare. Indiferent că este vorba despre elevi sau 

studenți cu o idee de afacere, profesioniști în zona de 

business, despre companii dornice să investească, 

despre startup-uri mature sau la început de drum sau pur 

și simplu despre conectori și facilitatori, fiecare în parte și 

toți la un loc sunt parte esențială din misiunea Rubik Hub 

și contribuie semnificativ la povestea acestuia.

Crezul inițiativei este de a oferi înainte de a primi, este 

motorul care energizează și modelează viața din 

ecosistemul antreprenorial, iar bucuria noastră, a echipei 

Rubik Hub, este că sunt mulți oameni în jur care gândesc 

și acționează așa.

Toate aceste intenții vor fi materializate printr-o serie de 

programe, evenimente și servicii care să deservească 

întreaga comunitate antreprenorială regională, activități 

ce au fost deja testate și validate.

Rubik Hub

Programele propuse pentru anul 2017 au drept scop 

inspirarea, educarea și dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și se adresează tuturor beneficiarilor 

comunității antreprenoriale și stakeholderilor ce 

contribuie la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. 

În plus, urmărim să atragem finanțări naționale și 

europene dedicate antreprenoriatului prin următoarele 

programe:

- Proiectul "Startup Activator" depus în cadrul Startup 

Plus - 75 de firme finanțate cu 40.000 euro, peste 150 de 

locuri de muncă nou create;

- Proiectul "ReSTART" depus în cadrul Startup 

Diaspora - 60 de firme finanțate cu 40.000 euro, peste 120 

de locuri de muncă nou create;

- Proiectul "Investește în educație" depus în cadrul unei 

linii de finanțare ce se adresează elevilor și studenților ce 

vor beneficia de stagii de practică, internship, traineeship.

Nucleul oricărei comunități antreprenoriale îl reprezintă 

evenimentele cu substanță și conținut relevant pentru 

membrii acesteia. Pentru anul 2017 avem deja plănuite o 

serie de evenimente care aduc împreună oameni cu 

background-uri și niveluri de experiență diferite și oferă 

prilejul potrivit pentru a împărtăși și dezvolta idei, dar și de 

a construi relații benefice pe termen lung. 

Acestea sunt dedicate tinerilor și adulților cu aspirații 

profesionale, intraprenoriale sau antreprenoriale, startup-

urilor inovatoare și IMM-urilor dornice să se reinventeze și 

să cucerească piețe noi. 

Andra Costin

Expert Birou Startup
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În perioada 15-16 mai 2017, EURADA (Asociația Agențiilor 

pentru Dezvoltare Regională din Europa) s-a întrunit la 

Bruxelles, sub cupola Agorada 2017. Cu această ocazie, 

Adunarea Generală a EURADA a votat Comitetul Director 

pentru perioada 2017-2020, din care va face parte, începând 

de anul acesta și ADR Nord-Est.

EURADA (Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională 

din Europa) are astăzi 69 de membri provenind in 21 de țări 

din Europa, dar  este, de asemenea, în contact cu asociațiile 

gemene din USA, Canada și Australia prin rețeaua INED.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este membru 

EURADA din iunie 2005, poziție din care are ocazia să 

participle la:

- schimbul de informatii privind strategiile de dezvoltare 

regională, strategiilor de specializare inteligentă, asistență 

pentru IMM-uri;

- analiza impactului politicilor comunitare;

- dezvoltarea proiectelor de cooperare între diferite agenții 

pentru dezvoltare;

- promovarea tehnicilor inovative și transferabile în 

domeniul dezvoltării economice locale și regionale;

- diseminarea informațiilor relevante în ceea ce privește 

politicile comunitare prin metoda celor mai bune practici;

- deschiderea către noi forme de schimb de know-how între 

agențiile pentru dezvoltare;

- reflectarea noilor metode de management a dezvoltării 

regionale sau a agențiilor de dezvoltare, inclusiv prin 

posibilitatea de a contura noi politici regionale.

Odată cu intrarea în Board-ul EURADA, toate aceste 

oportunități s-au potențat, iar vocea Regiunii Nord-Est la 

Bruxelles devine din ce în ce mai puternică. 
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