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Iașul devine capitala inovării europene 

Cea de-a X-a ediție a conferinței „Săptămâna Regiunilor Inovatoare din Europa” va avea loc la Iași, în perioada 26–28 iunie 

2019, fiind ultimul eveniment dedicat cercetării și inovării, din calendarul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

și singurul pe această tematică, care se organizează în afara capitalei.    
(continuare în pagina 2)

Buletin informativ al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
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Săptămâna Regiunilor Inovatoare din Europa – WIRE X 2019
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Axată pe trei concepte cheie: a explora, a crea și a 
inova, WIRE X va încuraja schimbul de cunoștințe și 
căutarea de soluții practice pentru o transformare 
economică și societală sustenabilă prin intermediul 
cercetării și inovării. Conferința va urmări parcursul de la 
excelență regională la lanțurile valorice europene și 
globale, încercând să descopere noi sinergii între nevoile 
societale și agenda de cercetare, precum și între 
instrumentele de finanțare, cercetare și antreprenoriat.

Conferința WIRE reprezintă principalul forum politic 
european de inovare și dezvoltare regională, oferind 
factorilor de decizie, autorităților publice, centrelor de 
cunoaștere și întreprinderilor din întreaga Europă o 
platformă de discuție pe tema practicilor, finanțărilor, 
provocărilor și oportunităților din domeniul cercetării și 
inovării. 

WIRE X va oferi participanților 3 zile de seminarii, mese 
rotunde și ateliere de lucru, susținute cu peste 35 lectori 
din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, Canada, 
SUA, Israel și Republica Moldova, situate în locații 
excelente pentru explorarea patrimoniului cultural, istoric 
și gastronomic al Iașului. 

Agenda celor trei zile va include, pe lângă sesiunile în plen 
și atelierele de lucru, vizite și tururi științifice organizate cu 
sprijinul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „G.T. Popa” și 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion 
Ionescu de la Brad”, dar și o expoziție de produse 
inovative, intitulată „VISUAL SCIENCE”. 

Alături de gazda evenimentului, Vasile Asandei, Director 
General ADR Nord-Est, dintre oficialii care și-au anunțat 
prezența la eveniment, îi amintim pe Nicolaie Hurduc 
(Ministrul Cercetării şi Inovării din România), Academician 
Bogdan C. Simionescu (Vice-preşedinte al Academiei 
Române), Signe Ratso (Director General Adjunct, 
Directoratul General pentru Cercetare, Tehnologie şi 
Inovare) și Kevin Morgan (Profesor, Şcoala de Geografie 
şi Planificare, Universitatea din Cardiff, Marea Britanie). 

Mai multe detalii despre eveniment, precum și agenda 
completă pot fi consultate pe pagina web dedicată: 
www.wire2019.eu  

WIRE 2019 este organizată de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, cu sprijinul Ministerului Cercetării și 
Inovării din România și al Directoratului General pentru 
Cercetare și Inovare al Comisiei Europene, prin Programul 
Orizont 2020: Răspândirea excelenței și lărgirea 
participării. 

GABRIELA MACOVEIU
Director Comunicare, Inovare și Cooperare Externă



Curajul micilor întreprinzători de a o porni pe drumul 
antreprenoriatului este, de multe ori, invers proporțional cu 
sursele de finanțare disponibile. Planurile mari, elanul 
ambițios, dar și dorința de inovare au nevoie de resurse 
pragmatice pentru a fi puse în practică. REGIO (Programul 
Operațional Regional 2014-2020) îți oferă o șansă:

Poți să te dezvolți și să intri în competiție pe piață, dacă te 
încadrezi în condițiile Priorității de Investiții 2.1.A 
Microintreprinderi – Apel 2019. 

Ca să știi dacă activitățile pe care le desfășori sunt eligibile 
pentru finanțare, trebuie să consulți lista domeniilor 
eligibile (codificate dupa CAEN), care este anexă la ghid și 
trebuie să ai deja domeniul de activitate vizat de investiție, 
autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a 
proiectului. O singură activitate se finanțează, iar această 
activitate poate fi principală sau secundară.

Dacă ai o firmă cu o vechime de cel puțin 1 an (e 
înregistrată cel târziu în 3 ianuarie 2018), ai profit din 
exploatare la sfârșitul anului 2018, nu ești în stare de 
faliment/ insolvență sau lichidare, ai o cifră de afaceri 
anuală netă sau deții active totale de maximum 2 milioane 
de euro, ai reușit să angajezi până în 9 oameni, dar... nu 
mai faci față junglei economice, nu mai găsești resurse să-
ți extinzi afacerea, să construiești, să modernizezi și să-ți 
dotezi spațiile, îți poți îndrepta atenția către banii europeni 
nerambursabili. 

Poți obține o finanțare minimă de 25.000 euro și maximum 
200.000 de euro, dar ai nevoie și de o contribuție proprie 
de minimum 10 % din valoarea eligibilă a proiectului. 
Investiția trebuie să fie în mediul urban și să vizeze lucrări 
de construire/ modernizare/ extindere a spațiilor de 
producție, achiziții de echipamente/ utilaje, active 
necorporale (brevete, licențe, programe informatice), 
instrumente de comercializare online a serviciilor proprii 
(e-shop) și multe alte activități pe care le găsești în Ghidul 
specific dedicat acestei Priorități de investiții. 

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare

Dezvoltă-ți microîntreprinderea prin REGIO!
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Acum ai câteva repere care să te ghideze în conturarea 
unei idei de investiții, dar și exemplul unor semeni de ai tăi 
care au reușit. Mai ai nevoie de puțin curaj și de o doză 
consistentă de încredere în forțele proprii și în viabilitatea 
proiectului tău. Succes!

La nivelul Regiunii Nord-Est, au fost semnate 230 de 
contracte de finanţare, prin care se solicită asistenţa 
nerambursabilă în valoare de 38 milioane Euro, iar 100 
dintre aceste proiecte au fost deja finalizate.

În privința orientărilor spre domeniile de investiții, 
antreprenorii din Regiunea Nord-Est își păstrează 
interesul pentru producție (tâmplărie, mobilier, textile), 
construcții, întreținere auto, servicii tipografice, servicii de 
tehnică dentară, dar apar și elemente de noutate în sfera 
investițiilor, cum ar fi IT, publicitate, automatizări inteligente 
și economia circulară. 

Detalii pe www.inforegionordest.ro. 

Dacă ai intoleranță la hârtii, află că depunerea cererilor de 
finanțare se desfășoară exclusiv electronic, prin sistemul 
MySMIS, tot prin mediul online derulându-se și 
corespondența ulterioară.

Intri într-o competiție de proiecte, cu depunere până în 8 
noiembrie 2019, iar perioada de implementare a 
activităților din proiect nu trebuie să depășească 31 
decembrie 2023.

În 2016, lansarea primului apel de proiecte pentru 
Prioritatea de Investiții 2.1 A-Microîntreprinderi a fost 
privită de mulţi întreprinzători din Regiunea Nord-Est ca o 
şansă reală de dezvoltare, cu o contribuţie financiară 
minimă.
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Dezvoltare urbană durabilă
UN DEZIDERAT ÎN REGIUNEA NORD-EST

La nivelul Regiunii Nord-Est, dupa aprobarea Strategiilor 
Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) și a Planurilor de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la finalul anului 2017 
și dupa elaborarea Documentelor Justificative pentru 
finanțare din fonduri ESI (DJ FESI), în cursul anului 2018, 
de către Autoritățile Urbane (AU) constituite la nivelul celor 
6 municipii reședință de județ, perioada aprilie 2018 – 
martie 2019 a fost marcată de efortul susținut depus de toți 
actorii implicați, în vederea încadrării în termenul de 
depunere stabilit pentru proiecte, respectiv 29.03.2019. 

Structura de Sprijin a Dezvoltării Urbane (SSDU) din 
cadrul Direcției Planificare Programare din ADR Nord-Est 
a desfășurat o serie de activități specifice pentru sprijnirea 
Autorităților Urbane pe parcursul procesului de selectare și 
prioritizare a fișelor de proiect, precum și în vederea 
elaborării DJ FESI. De asemenea, SSDU a oferit suport 
municipalităților în procesul de elaborare a cererilor de 
finanțare, în vederea depunerii acestora la OI POR Nord-
Est. În acest sens, au fost organizate 24 de întâlniri de 
lucru cu reprezentanții municipiilor reședință de județ și au 
fost elaborate 18 rapoarte de verificare și analiză a 
documentelor propuse de municipalități, inclusiv propuneri 
de îmbunătățire a acestora.     

În România, conceptul de dezvoltare urbană durabilă este pus în practică în cel mai pragmatic mod prin Axa 
Prioritară 4 din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Această axă prioritară combină priorități de investiții 
subscrise următoarelor obiective tematice: economii cu emisii reduse de CO2; protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; investiții în educație și competențe.  

Beneficiarii eligibili pentru finanțările din Axa Prioritara 4 a POR 2014-2020 sunt cele 39 de municipii reședință de județ din 
regiunile mai puțin dezvoltate, singura excepție fiind municipiul Tulcea, care beneficiază de o alocare dedicată în cadrul 
instrumentului ITI Delta Dunării.



În cadrul acestui apel, în Regiunea Nord-Est au fost pregătite 6 proiecte (1 în Botoșani, 3 în Iași, 1 în Piatra Neamț și 1 în 
Suceava), cu o valoare totală de 117 milioane Euro.  

În același context, trebuie menționat și faptul că, prin apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, a apărut 
oportunitatea achiziționării mijloacelor de transport ecologice în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP).  
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La momentul închiderii apelului de proiecte, în data de 29 martie 2019, la ADR Nord-Est erau depuse 69 de proiecte 
aferente Axei 4 POR 2014-2020, astfel: 

OS 4.1

OS 4.2

OS 4.3

OS 4.4

OS 4.5

TOTAL AXA 4
69 proiecte 

313,5 
mil. EURO 

reprezentând 140% din alocare

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ, prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă

28 de proiecte – 262,5 mil. EURO, 
reprezentând 144,5% din alocare

Reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor și suprafețelor degradate, 
vacante sau neutilizate din muncipiile 
reședință de județ

9 proiecte – 16,8 mil. EURO, 
reprezentând 83,4% din alocare

Îmbunătățirea regenerării fizice, 
economice și sociale a comunităților 
marginalizate în municipiile reședință 
de județ din România

8 proiecte – 12,7 mil. EURO, 
reprezentând 134% din alocare

Creșterea calității infrastructurii în vederea 
asigurării accesului sporit la educație 
timpurie și sprijinirea participării părinților 
pe piața forței de muncă

16 proiecte – 10,6 mil. EURO, 
reprezentând 127% din alocare

Creșterea calității infrastructurii educaționale 
relevante pentru piața forței de muncă

8 proiecte – 10,9 mil. EURO,
reprezentând 272% din alocare

SEBASTIAN CUPTOR
Șef Serviciu Dezvoltare Urbană
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20 de ani în slujba Regiunii Nord-Est 
prin prisma colaboratorilor

“În ce se măsoară succesul?” 

Acestei întrebări au încercat să-i găsească răspuns atât 
organizatorii, respectiv Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, cât și peste 200 de colaboratori din 
administrația publică locală, mediul universitar și mediul 
privat, care au luat parte în 16 aprilie la evenimentul de 
celebrare a 20 de ani de activitate a ADR Nord-Est.

Preocuparea de a da consistență Politicii de coeziune 
implementată prin Programul Operațional Regional în 
regiunea noastră este completată prin demersuri 
permanente de stimulare a cooperării între mediul 
universitar și mediul antreprenorial, de creștere a 
capacității administrative a autorităților publice locale și de 
creare a unui climat de stabilitate și încredere care să 
stimuleze atragerea investițiilor private și să încurajeze 
noii antreprenori.

Fie că este vorba despre îndeplinirea misiunii conferită 
prin legea dezvoltării regionale din România, despre 
managementul programelor de dezvoltare regională 
finanțate din fonduri europene, despre diversificarea 
activității pentru a răspunde nevoilor Regiunii, dar și 
provocărilor societale în continuă schimbare sau despre 
evoluție organizațională, bilanțul celor 20 de ani de 
activitate s-a dovedit a fi unul încurajator: sprijin pentru 
implementarea a peste 2300 de proiecte de către actori 
regionali, în valoare de 1,8 miliarde euro; 97 de proiecte 
internaționale sau de asistență tehnică în care ADR Nord-
Est a fost beneficiar, utilizând peste 52 milioane euro. 

Peste 250 de actori locali publici și privați au fost 
beneficiari ai acțiunilor de schimb de experiență și 
instruire, 650 de IMM-uri au beneficiat de consiliere pentru 
internaționalizare și inovare, 900 de tineri antreprenori au 
fost instruiți și 135 startup-uri au fost create, 10 Planuri 
Locale de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă au fost 
realizate pentru Bacău, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, 
Vaslui, Moinești, Roman, Bicaz, Siret, Comuna Victoria-
Iași, 6 Planuri Locale de Acțiune pentru protejarea 
patrimoniului cultural pentru municipiile Bacău, Botoșani, 
Suceava, Piatra Neamț, Vaslui și Iași, 6 clustere din 
Regiunea Nord-Est sunt premiate de Asociația Europeană 
a Clusterelor cu „eticheta bronz”, doar ca urmare a 
implicării lor în inițiativele noastre internaționale.

Pe Programul Operațional Regional actual, pentru cele 
1.089 milioane Euro alocate Regiunii Nord-Est din POR 
2014-2020 au fost depuse 1.328 de cereri de finanțare , din 
care au fost deja contractate 507 proiecte în valoare de 
753 mil Euro, care vor fi transpuse în investiții în dezvoltare 
urbană, eficiență energetică în clădir i  publice, 
infrastructură de transport rutier, infrastructură medicală, 
socială și educațională, valorificarea potențialului turistic și 
a patrimoniului cultural, dezvoltarea competitivității IMM-
urilor, inovare și transfer tehnologic. 
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Efectele benefice ale acestor rezultate concrete asupra 
dezvoltării Regiunii Nord-Est au fost recunoscute de toți 
cei care fac echipă cu ADR Nord-Est în acest lung drum al 
dezvoltării regionale: Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, Comisia Europeană, reprezentată  
de o delegație a DG Regio condusă de Dl. Carsten 
Rasmussen, Șeful Unității pentru România, rectori ai 
universităților din regiune, beneficiari de finanțare, startup-
uri la început de drum sau IMM-uri puternice.

 

„Aceste rezultate sunt ale noastre, ale tuturor. 
Devenirea noastră se datorează în mare parte 
partenerilor, beneficiarilor și colaboratorilor noștri, 
în care am găsit deseori repere de 
profesionalism, surse de inspirație și un imbold 
permanent pentru progres.” 

a declarat Vasile Asandei, Director General ADR 
Nord-Est. 

Dl. Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului Județean 
Bacău și Președintele în exercițiu al Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est,  a apreciat că cei 20 de 
ani au fost o perioadă în care cei din administrația publică, 
dar și din mediul de afaceri și chiar cetățenii regiunii au 
învățat ce înseamnă dezvoltare regională pornind de la 
nevoile comunităților. 

„Prin Programul Regio 2007-2013, rata de absorbție a 
fondurilor europene a fost de peste 90%. În actualul 
Program, numai în județul Bacău s-au semnat 53 de 
contracte de finanțare, de peste 100 de milioane de lei, 
investiții vitale în județ, pe infrastructură rutieră, de 
educație, de sănătate, de servicii sociale, de 
reabilitare energetică a unor clădiri.”

„Am remarcat profesionalismul personalului agenției. 
Când i-am cunoscut, în 2017, am luat contact cu 
calitatea lor de Organism Intermediar. Treptat, am 
descoperit cât de diversă și de intensă este activitatea 
lor în slujba acestei Regiuni. Le-am pus angajaților 
întrebări deschise, iar răspunsurile lor au fost foarte 
inteligente. Am realizat că nu am de a face cu birocrați. 
Cred că ADR Nord-Est este o organizație bazată pe 
valori precum solidaritate și profesionalism, pe care 
eu le consider valori intrinsec europene.” 

Carsten Rasmussen, Șeful Unității pentru România din 
cadrul DG Regio, Comisia Europeană, a mărturisit că 
Regiunea Nord-Est este o surpriză plăcută pentru el și a 
adresat, la rândul său, aprecieri pentru ADR Nord-Est: 

GABRIELA BOBEANU
Şef Birou Regional de Informare



8

Achzițiile publice verzi, pe agenda 
Regiunii Nord-Est

În România, proiectul vizează îmbunătățirea Programului 
Operațional Regional, în vederea dezvoltării durabile și 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, în special prin achiziționarea pieselor de mobilier 
urban ecologic. La momentul aprobării proiectului, 
România nu adoptase un plan național cu privire la 
achizițiile publice verzi, deși circa 20% la sută din PIB este 
alocat spre achiziții publice (media europeană fiind de 
16%). Atenția acordată achizițiilor publice verzi trebuie 
privită nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci și a 
beneficiilor sociale și economice pe care acestea le 
produc. Autoritățile contractante, care primesc finanțare 
prin FEDR, pot dezvolta modele de bună practică ce pot fi 
preluate și de alte organisme publice și pot conduce la 
promovarea achizițiilor sustenabile.

Partenerii de proiect au împărtășit și au discutat bunele 
practici din domeniul achizițiilor publice verzi care au fost 
identificate deja în țările lor. În prezent, consorțiul continuă 
activitatea de identificare a minim 50 de modele de bună 
practică în domeniul achizițiilor publice verzi, respectiv 10 
din fiecare țară, cazuri ce vor fi descrise și publicate pe 
website-ul proiectului în lunile următoare. Pe parcursul 
evenimentului, instituții importante din Spania au 
prezentat modelele lor de bune practici. Agenda întâlnirii a 
inclus și o vizită în teren care a exemplificat în mod concret 
adoptarea achizițiilor publice verzi în Spania. 

În aprilie 2019, parteneri din Bulgaria, Spania, Franța, 
Italia și România, cele 5 țări participante în proiect, s-au 
întâlnit în cadrul unui eveniment transnațional de învățare 
și schimb de bune practici, care a avut loc la Alzira, în 
Spania.

Din dorința de a adopta achizițiile publice ecologice (Green Public Procurement - GPP) și de a 
le insera în instrumentele de politică regională, ADR Nord-Est s-a alăturat inițiativei GPP 
STREAM, un proiect destinat autorităților publice care vor coopera având obiectivul comun 
de a promova eco-inovarea, eficiența resurselor și creșterea verde prin implementarea 
achizițiilor publice verzi.

Mai multe informații despre proiectul GPP-STREAM pot fi găsite pe website-ul: https://www.interregeurope.eu/gpp-stream, 
care conține știri, rezultate și livrabile obținute în proiect, iar persoanele interesate se pot înregistra în lista de distribuție a 
newsletter-ului GPP-STREAM pentru a primi în mod regulat informații despre progresul activităților din proiect.

„Noile directive privind achizițiile publice verzi au transformat procesul de achiziții publice dintr-unul birocratic, într-unul 
strategic, pentru implementarea politicilor publice, nu numai pentru satisfacerea nevoilor autorității contractante. Când 
contractarea se utilizează pentru introducerea criteriilor sociale, de mediu și inovatoare nu se restrânge concurența. În orice 
moment se pot introduce criterii noi pentru dezvoltare durabilă, indiferent de obiectul contractului.”

Vor urma alte 3 evenimente transnaționale organizate în România, Franța și Bulgaria. Provocările majore pe care proiectul le 
vizează constau în integrarea achizițiilor publice verzi în cadrul a 8 instrumente de politică din cele 5 țări, precum și 
convingerea altor 40 de Autorități de Management din Uniunea Europeană să aplice setul de instrumente creat în cadrul 
proiectului GPP-STREAM. 

Pilar Batet, Șef Serviciu de Contractare și Achiziții din partea Consiliului Provincial Castellon: 

RAMONA TANASĂ
Șef Birou Cooperare Externă
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de membru fondator și facilitator 
al Clusterului Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-
MOL), în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, Spitalul 
Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu”, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, SC ROMSOFT SRL a organizat, în data de 10 
aprilie 2019, evenimentul Sistemul USMED – soluție de teleradiologie în Regiunea Nord-
Est.

Sistemul USMED și implementarea 
teleradiologiei în Regiunea Nord-Est

ALINA CĂPITANU
Șef Birou Proiecte Externe

Sistemul USMED (Unified informatics System for 
Managing mEdical Data) a fost dezvoltat de către echipa 
de cercetare, dezvoltare și inovare a Clusterului IMAGO-
MOL în cadrul proiectului „Consolidarea instituțională și 
creșterea vizibilității Clusterului Regional Inovativ de 
Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est, cadru-
suport pentru creșterea capacității de Cercetare 
Dezvoltare Inovare a membrilor și a competitivității IMM-
urilor în domeniu din România  – IMAGO MOL”, finanțat 
prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice” și este, în prezent, utilizat de 
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon” și  Spitalul 
Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu”.

Evenimentul a avut ca scop prezentarea și promovarea 
sistemului USMED la nivel regional, subliniindu-se faptul 
că sistemul integrat de management al datelor pacientului 
permite interconectarea PACS-urilor din spitale, institute 
medicale și clinici de imagistică medicală din Regiunea 
Nord-Est, în vederea realizării transferurilor aferente 
examinărilor imagistice pentru consult multidisciplinar, 
fiind extrem de util in situații de urgență.

De asemenea, a fost prezentată aplicația Surgery Assist, 
un instrument modern de vizualizare a imaginilor medicale 
în sala de operație pe bază de comandă vocală, utilizată în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Spiridon”.

Spitalele județene de urgență și spitalele clinice 
part ic ipante ș i -au mani festat  in teresul  pentru 
implementarea acestui sistem de transmitere al datelor 
imagistice, extrem de necesar când se impune transferul 
pacienților între unități clinice, contribuind la îmbunătățirea 
procesului medical diagnostico-terapeutic și la creșterea 
accesibilității serviciilor de asistență medicală.
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Participare regională la evenimentul de 
brokeraj din cadrul HANNOVER MESSE 2019

LIDIA BEȚOAEA
Șef Birou One Stop Shop

> Automatizare integrată, IT industrial, transmisie și 
control al energiei;

> Soluții inovatoare de subcontractare și construcții 
ușoare;

Ediția din această primavară a HANNOVER MESSE a 
însemnat peste 30 de hale de expoziție, răspândite pe o 
suprafață semnificativă, unde cei peste 6.600 de 
expozanți și-au etalat cele mai îndrăznețe inovații în 
diverse domenii, precum:

> Tehnologii cu aer comprimat și vacuum;

> NORD ARIN PROD COM SRL jud. Neamț, companie 
producătoare de mobilier din lemn masiv

> Startup-uri inovatoare;
> Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic;

Organizate de rețeaua europeană Enterprise Europe 
Network, cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru 
IMM-urile cu ambiții internaționale, evenimentele de 
brokeraj reprezintă oportunități excelente pentru inițierea 
unor contacte transfrontaliere și noi colaborări.

> FRONTLINE SOFTWORKS SRL jud. Suceava, 
furnizoare de servicii software

> Procese integrate și soluții IT de digitalizare;

HANNOVER MESSE este cel mai important showroom 
internațional pentru tehnologii industriale, materiale și idei 
de produse inovatoare. Este locul unde găsești cele mai 
noi tehnologii, în cele mai variate domenii. Vorbim de 
tehnologii disruptive, care schimbă oarecum cursul 
istoriei, tehnologii care abia au ieșit pe piață sau urmează 
să fie lansate în anul curent.

> Energie Integrată – Sisteme Integrate de energie 
pentru industrie, mobilitate, sisteme de încălzire 
industriale;

> Relații de business și piață globale.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în 
calitate de Punct Local de Contact al  Enterprise Europe 
Network, a oferit 5 vouchere GRATUITE pentru 
participarea la Evenimentul de brokeraj „Zilele cooperării 
tehnologice și de afaceri”, organizat în cadrul  Hannover 
Messe.

Cele 5 companii selectate, în baza unei proceduri 
transparente de selecție, activează în diverse domenii de 
activitate:

> SIGMA APPDEV SRL jud. Neamț, firmă de IT  care 
execută programe pentru automatizarea de procese în 
diverse industrii

> OREO GRUP SRL jud. Bacău specializată în 
imprimare și măsurare 3D

> CLUSTERUL LEMNULUI Bucovina din Suceava, 
furnizoare de servicii de sprijin către firmele din domeniul 
prelucrării lemnului.

> vedea la un loc companii inovatoare din Europa, Asia, 
America și a intra în contact cu tehnologii de ultimă 
generație din domeniile vizate;

> discuta față în față cu potențiali parteneri pentru 
cooperarea în materie de tehnologie și de cercetare;

Astfel, reprezentații companiilor au avut peste 25 de 
întâlniri bilaterale cu potențiali parteneri din mediul privat, 
universități, centre de cercetare și dezvoltare, au participat 
la un tur ghidat, organizat de NBank Bavaria unde, peste 
10 companii și-au prezentat oferta de bunuri și servicii de 
interes pentru participanții noștri și au avut 4 zile la 
dispoziție pentru a viziona Hannover Messe.

Pentru toate aceste companii, participarea la târg și la 
întâlnirile bilaterale, stabilite prin intermediul platformei 
de matchmaking, a fost o oportunitate de a:

> iniția discuții în vederea realizării de parteneriate 
comerciale internaționale.

Dincolo de  beneficiile directe de care s-au bucurat cele 5 
organizatii  câștigătoare, participarea la eveniment, a adus 
o mare provocare, aceea de a gândi inovator, de a găsi 
soluțiile pentru ca accesul la piața globală să devină o 
oportunitate . Participantii au avut ocazia să vadă în direct, 
că tehnologia evoluează cu o viteză amețitoare și pentru a 
ține pasul cu viteza de evoluție a Europei și a lumii întregi, 
este nevoie de o gândire inovatoare și de o asociere a 
entităților din aceleași domenii sau domenii conexe, astfel 
încât, eforturile de a deveni competitivi pe piața mondială, 
să poată fi susținute.

˝Din punct de vedere al tematicii abordate precum și al 
modului de derulare, acesta (Hannover Messe) acoperă în 
foarte bună măsură nevoile de internaționalizare ale IMM-
urilor, deschide oportunități și lansează provocari tuturor 
celor interesați în dezvoltarea propriilor afaceri și inovarea 
proceselor de producție.˝ 

Încă o dată, s-a dovedit că prețul nu mai reprezintă un 
avantaj competitiv și că piața cere în permanență soluții 
inovatoare care să răspundă cât mai bine nevoilor 
clientului, din orice domeniu ar fi el. Companiile interesate 
să acceseze o piață internațională trebuie să găsească 
elementul diferențiator care să  ofere avantajul competitiv 
în ̋ lupta˝ cu concurența globală. 

Detalii pe een-romania.ro.

Iată ce ne mărturisește unul dintre participanți:

Ovidiu Ilisei, Președinte Clusterul Lemnului Bucovina
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> Co_munitate: slotul a avut ca scop sublinierea puterii și 
beneficiilor pe care comunitatea de startup-uri o poate 
oferi fondatorilor, iar discuția a fost purtată între 5 
reprezentanți ai unor astfel de comunități din România, 
fiecare subliniind nevoile cu care startup-urile se 
confruntă;

Cele 11 Track-uri organizate în cadrul conferinței au 
abordat teme din zona AI & Machine Learning, IoT, Web 
Development, Architecture & Software Development, 
Testing, Cloud, Mobile, Management, dar și startup și 
antreprenoriat.

În data de 6 Aprilie 2019, la Hotel Internațional Iași a avut 
loc o nouă ediție Codecamp, una dintre cele mai mari 
conferințe de IT din România, la care au participat 
preponderent profesioniști IT, dar și studenți și alte 
persoane interesate de tehnologie și antreprenoriat.

Anul acesta, echipa Rubik HUB a organizat Track-ul de 
Antreprenoriat, ce a avut ca scop principal sublinierea 
importanței colaborării dintre actorii principali ai 
ecosistemului antreprenorial românesc: autorități publice, 
mediul academic, marile companii, organizațiile non-
guvernamentale, startup-uri.

Sloturi le au fost susţinute de reprezentanţi  ai 
ecosistemelor de startup-uri pe următoarele subiecte:

Tema colaborării a rezultat cu precădere din nevoia de a 
accelera și facilita evoluția startup-urilor românești, în 
contextul în care reprezentanții Comisiei Europene atrag 
frecvent atenția asupra faptului că Uniunea Europeană 
pierde teren ca jucător important pe scena mondială în 
direcţia stimulării competitivităţii sale, acest aspect fiind 
cauzat în mare parte de lipsa de conștientizare a 
potențialului de inovare din mediul antreprenorial și în 
special al startup-urilor.

> Co_educație: în cadrul acestui slot a fost dezbătută 
importanța educației antreprenoriale între fondatori de 
startup-uri și profesori din cadrul Universității „Al.I.Cuza” și 
al Universității Tehnice din Iași, dar și reprezentanți ai 
mediului privat, dornici să împărtășească din experiența 
lor;

Startup Track @Codecamp Iași

Tot în cadrul track-ului de antreprenoriat a fost organizat și 
un târg al startup-urilor (Startup Alley) în cadrul căruia 
participanții au putut face cunoștință cu o serie de idei 
inovatoare din domenii precum HR & Recruitment, Legal & 
consultancy, Education, Blockchain, Gaming, VR & AR, 
IoT, Video, Transportation, Environment, Energy & Clean 
Tech. De asemenea, o parte din startup-urile participante 
au avut ocazia să profite de discuții individuale cu mentori 
relevanți din domeniul lor de activitate și, în plus, și-au 
putut prezenta ideile în fața publicului pentru a primi sfaturi 
și validări din partea participanților.

> Co_inovare:  slotul a adus la aceeași masă 
reprezentanți ai startup-urilor, precum și reprezentanți ai 
marilor companii, pentru a dezbate cum pot aceștia 
colabora. În urma dezbaterilor purtate, a rezultat faptul că 
marile companii pot oferi startup-urilor know how de 
valoare pentru o dezvoltare mai rapidă a acestora, iar 
startup-urile pot oferi companiilor o mai mare flexibilitate și 
idei inovatoare, ce pot duce la reduceri substanțiale de 
costuri.

Subiecte de o mare importanță pentru dezvoltarea corectă 
a ecosistemului antreprenorial românesc au fost activ 
dezbătute în cadrul acestui slot, fiind oferite inclusiv 
exemple de bune practici implementate de partenerii noștri 
din Uniunea Europeană.

Momentul cel mai important al Track-ului de antreprenoriat 
a fost însă cel din cadrul slotului de Co_responsabilitate. 
Practic, acest slot a reunit reprezentanți de renume din 
ecosistemul de antreprenoriat cum ar fi: Dacian Palladi – 
City Managerul orașului Oradea, Mihai Rotaru – fondatorul 
CleverTaxi, Oana Bouraoui – președinte Romanian IT și 
Mircea Meriacri – reprezentantul Capitalei Tineretului Iași.

SMARANDA BĂLUŢ 
Expert Rubik Hub
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În perioada 20-25 mai 2019, în localitatea Tașca, Județul Neamț, s-a desfășurat o tabără de cercetare, organizată și 
coordonată  de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Olanda. Coordonatorul proiectului a fost prof. Nellie van 
der Pasch, responsabil activități pentru România.

Echipa care a participat la acest program a desfășurat o activitate de cercetare, descoperire și identificare a nevoilor 
comunității din Tașca, legate de agricultură, turism, ecologie, stil de viață sănătos. Acest exercițiu de cercetare a avut ca 
finalitate descoperirea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea stilului de viață a locuitorilor comunei.

Studenții s-au organizat în echipe și au încercat să afle, prin interacțiunea directă cu locuitorii zonei pe care o prospectează, 
care sunt nevoile si problemele acestora. În urma analizelor făcute, se vor elabora propuneri de proiecte care au ca scop 
dezvoltarea zonei prin găsirea de soluții inovatoare.

Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare a ideile de proiecte ale studenților în fața membrilor comunității locale. Aceste 
proiecte au vizat: crearea unui brand local, înființarea unui centru de informare turistică, metode de promovare a produselor 
locale, soluții pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Acest tip de program în care sunt implicate universități din România și Olanda, ADR Nord-Est și localități din regiunea Nord-
Est are deja un istoric de trei ani, scopul fiind mereu același: cercetare, descoperirea nevoilor unei comunități, iar la final, 
propuneri de proiecte cu idei inovatoare pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.

În cadrul activităților, au participat 82 de studenți ai Universității Van Hall Larenstein, coordonați de 4 profesori și 18 studenți 
de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, alături de un profesor.

CLAUDIU MITREA
Expert Birou Gestionare RIS3 

Cooperare internațională în domeniul 

cercetării, în cadrul Taberei de la Tașca, 

Județul Neamț
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