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Apel pentru propuneri de proiecte  
în cadrul portofoliului RIS3 Nord-Est 

 
 

Obiectivul prezentului document este de a oferi informaţii suplimentare promotorilor de 
proiecte, care pot contribui la realizarea obiectivelor de specializare inteligentă de la nivel 
regional în vederea dezvoltării acestora în concordanţă cu prevederile actelor normative în 
vigoare la nivel european şi naţional, precum şi ale documentelor de planificare strategică 
relevante. 
 
Scopul apelului: definirea portofoliului de proiecte care vor contribui la operaționalizarea Strategiei 
de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, prin implementare cu resurse financiare atrase din 
Programul Operațional Regional 2021-2027, din alte programe operaționale și fonduri publice disponibile 
la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă. 

 
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) este rezultatul unui proces 
bottom-up, care a presupus o amplă consultare cu actorii regionali implicați în domeniile de activitate 
în care regiunea beneficiază de avantaje competitive și/sau comparative. Acest proces de consultare este 
însoțit de un proces de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process/ EDP), prin care, 
periodic, se urmărește identificarea: 

- priorităților de intervenție și provocărilor aferente fiecărui sector de specializare inteligentă; 
- soluțiilor inovative – proiecte care corespund unor sectoare/nișe de specializare și se adresează 

nevoilor identificate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială. 
 

Operaționalizarea RIS3 Nord-Est înseamnă materializarea strategiei prin implementarea 
proiectelor din portofoliu. 

 

Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel ? 

Orice întreprindere, universitate, institut/organizație de cercetare-dezvoltare, entitate de inovare și 
transfer tehnologic, parc științific și tehnologic, administrație publică locală, asociație/fundație (inclusiv 
clustere), structuri de sprijinire a afacerilor etc., individual sau în parteneriat cu alte entități din categoriile 
enumerate mai sus, care se angajează că va localiza activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Est. 

Ce propuneri de proiect pot fi transmise ? 

Pot fi transmise doar propuneri de proiecte care au la bază priorități de specializare aferente sectoarelor 
și nișelor identificate în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială (EDP), organizate de ADR Nord-
Est pe parcursul anului 2020 (v. Anexa 1 Rezultate Connect Nord-Est).  

Toate propunerile de proiect trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor 
RIS3 Nord-Est. 

Ce tip de proiecte sunt așteptate ? 

Proiecte gestionate de o singură entitate sau în parteneriat, care își propun: 
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1. Activitate economică (generatoare de venituri), cu o valoare totală a proiectului de minim 1 milion 
euro; 

Proiecte care urmăresc:  

a. proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă (proiecte 
integrate care îmbină obligatoriu mai multe tipuri de activităţi – de ex. cercetare, 
dezvoltare, fabricație/prestare servicii, valorificare/comercializare). Având în vedere 
complexitatea lor, aceste tipuri de proiecte, presupun implicarea mai multor categorii de 
actori cheie (în special companii, universități și centre de cercetare-dezvoltare-inovare, 
autorități publice locale) și atingerea unui impact mare prin realizarea rezultatelor vizate. 

b. dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a activităților de specializare inteligentă (ex.: 
crearea sau dezvoltarea structurilor regionale sau locale de sprijinire a afacerilor1, parcuri 
industriale, centre de transfer tehnologic etc.).  

2. Finanțarea publică a cercetării, cu o valoare totală a proiectului de minim 5 milioane euro; 

Proiecte care urmăresc investiții pentru infrastructuri publice de cercetare-dezvoltare-inovare, 
construcția/modernizarea/extinderea acestor infrastructuri, dotarea lor cu echipamente și instrumente 
de cercetare, inclusiv a celor prioritizate prin Roadmap-ul infrastructurilor publice de cercetare-
dezvoltare-inovare din România actualizat. 

În cazul în care o infrastructură publică de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât 
și pentru activități fără caracter economic, finanțarea prin intermediul resurselor publice a costurilor 
legate de activitățile fără caracter economic ale infrastructurii nu constituie ajutor de stat. Finanțarea 
publică intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat doar în măsura în care acoperă costuri 
legate de activitățile economice2. Numai acestea din urmă sunt luate în considerare în vederea asigurării 
respectării intensității maxime a ajutorului și maximului de ajutor care poate fi acordat. 

ATENȚIE! Toate proiectele, indiferent de tip, trebuie să propună soluții inovatoare, 
dezvoltate într-unul sau mai multe sectoare/nișe de specializare inteligentă, ca răspuns la 
provocările regiunii descoperite în cadrul  atelierelor de descoperire antreprenorială (EDP), 
colectate de ADR Nord-Est pe parcursul anului 2020.  

Nu sunt eligibile proiectele care implică: investiții de înlocuire sau doar reabilitarea/renovarea unor active 
fixe existente. 

Care sunt domeniile vizate de acest apel ? 

Domeniile vizate sunt sectoarele economice cu potențial de specializare identificate la nivelul Regiunii 
Nord-Est (agro-alimentar & industria lemnului, energie, mediu, TIC, sănătate, textile, turism), a căror 
creștere se așteaptă să fie obținută prin orientarea spre anumite direcții de specializare a activităților 

 
1 Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate, care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea 
activităţilor economice de producţie şi de prestare servicii. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor şi dezvoltarea potenţialului 
resurselor umane şi materiale ale zonei. 
Nu sunt eligibile spre finanţare structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de comerţ (de ex. centre 
comerciale). 
2 Dacă utilizarea economică a infrastructurii rămâne complet auxiliară, și anume activitatea economică este în mod direct legată de 
exploatarea infrastructurii și necesară pentru aceasta sau este în mod intrinsec legată de utilizarea principală fără caracter economic a 
infrastructurii, iar amploarea sa este limitată, infrastructura de cercetare nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat. Amploarea 
activităților economice este limitată în cazul în care activitățile economice consumă aceeași factori de producție (de exemplu, materiale, 
echipamente, forță de muncă și capital fix) ca activitățile fără caracter economic, iar capacitatea alocată în fiecare an unei astfel de 
activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală totală a infrastructurii de cercetare. 
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de cercetare și inovare (conform Anexa 1 Rezultate Connect Nord-Est). 

Ideile de proiect trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor specifice asociate domeniilor RIS3 Nord-Est 
și, prin natura soluțiilor, să demonstreze contribuția la rezolvarea provocărilor regionale. Prin idei de 
proiecte care contribuie la realizarea intervențiilor RIS3 Nord-Est, înțelegem propuneri de activități, 
investiții în scopul sprijinirii inovării în domeniile cu potențial de specializare inteligentă, de tipul: 

1: Dezvoltarea competenţelor pentru inovare 

1.1. Parteneriate pentru dezvoltare/actualizare curriculă educațională și sincronizarea ofertei de 
pregătire cu nivelul tehnologic actual din domeniile prioritare smart  

1.2. Facilitarea stagiilor de practică în industrie și dezvoltarea activităților extrașcolare dedicate 
creativității și atitudinii inovative 

1.3. Dezvoltare de aptitudini pedagogice și familiarizarea cu noile trenduri şi tehnologii relevante 
pentru domeniile smart   

 

2: Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii companiilor active în Regiunea Nord-Est 

2.1: Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea, maturizarea și 
internaționalizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă  

2.2 Sprijin pentru dezvoltarea tehnologică și durabilă a companilor inovative  

2.3: Sprijin pentru implementarea de către IMM inovative a unor instrumente financiare 

2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea comunităților locale (servicii publice, sănătate, cultură, etc.) 

 

3: Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare și promovarea colaborării cu industria 

3.1 Consolidarea capacității de cercetare-inovare la nivel regional, ca răspuns la nevoile identificate în 
EDP  

3.2 Promovarea colaborării între organizațiile CDI și mediul de afaceri 

3.3: Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale 

 

4: Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare şi internaționalizare 

4.1: Crearea și consolidarea rețelelor de afaceri şi a clusterelor 

4.2: Promovarea cooperării interregionale și internaționale  

4.3: Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare Smart  
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Procesul de evaluare și selectarea proiectelor aferente portofoliului RIS3 Nord-Est  
Propunerile de proiecte vor fi transmise folosind formularul din Anexa 2 - Fișa de proiect, până la data 
de 27 noiembrie 2020. 

Documentele se completează electronic. Versiunea electronică (semnată electronic) sau scanată (semnată 
olograf) a fișelor de proiect va fi transmisă la adresa: adrnordest@adrnordest.ro. Fișa trebuie completată 
în limba română. 

Pot fi transmise alte documente suport/justificative, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul 
ideii de proiect propusă și menționate în fișa completată, la secțiunea relevantă. 

În cursul perioadei de elaborare a fișelor, eventualele întrebări vor fi transmise doar în scris pe următoarea 
adresă: info@adrnordest.ro (cu mențiunea „Solicitare clarificări apel proiecte specializare inteligentă”). 

Fiecare fișă de proiect depusă, va parcurge o etapă de evaluare care implică verificarea îndeplinirii 
criteriilor administrative și de eligibilitate (1) şi punctarea criteriilor calitative (2) publicate împreună cu 
prezentul apel (a se vedea Anexa 3 – Grila de evaluare). Evaluarea este făcută de către 2 experţi, din cadrul 
ADR Nord-Est. Pentru fiecare din cererile care au trecut de etapele de evaluare a conformității 
administrative și elgibilității, se va realiza o evaluare calitativă și se va acorda un punctaj final prin media 
aritmetică a punctajului acordat de cei doi experţi. În eventualitatea în care cele două punctaje diferă cu 
mai mult de 5 puncte, fișa respectivă va fi reevaluată de un al treilea expert, tot din cadrul ADR Nord-Est, 
iar media aritmetică va fi calculată luând în considerare acele două punctaje finale dintre cel de-al treilea 
expert si cel mai apropiat punctaj cu acesta dintre primii doi. Proiectele propuse trebuie să obțină un prag 
minim de calitate de 50 de puncte, în caz contrar propunerile nu vor fi selectate. 

Promotorii trebuie să prezinte toate aspectele solicitate şi relevante în fișa de proiect, deoarece nu se vor 
transmite întrebări de clarificare sau solicita/accepta date/informaţii suplimentare în cursul procesului de 
evaluare. Lipsa unor informaţii solicitate pentru a fi analizate, va conduce la depunctare în cadrul criteriului 
corespunzător.  

La finalul acestei proceduri, promotorii de proiecte care au depus fișe de proiect în cadrul acestui apel vor 
fi anunţaţi cu privire la rezultatele procedurii prin e-mail, pe adresele de e-mail indicate în secţiunea fişei 
de proiect. Situația proiectelor evaluate saptămânal (inclusiv situația finală) se va publica pe website 
www.adrnordest.ro. Solicitanții vor fi informați asupra punctajului final, având opțiunea de a solicita grila 
de evaluare anterior depunerii contestației. Contestaţiile trebuie transmise în cel mult 3 zile lucrătoare de 
la data transmiterii rezultatului. Contestaţiile trebuie să conţină numele și adresa promotorului, motivul 
contestaţiei, o justificare a elementelor contestate, semnătura și ștampila (în cazul documentelor trimise 
scanate) sau semnătura electronică a reprezentantului legal. Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail: 
adrnordest@adrnordest.ro . 

Ulterior acestei etape, lista finală a proiectelor selectate va fi transmisă spre avizare Consorțiului Regional 
de Inovare Nord-Est, precum și Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est împreună cu un raport 
sintetic al procesului de selecţie.  

Fișele de proiect selectate vor fi analizate de către experți din cadrul ADR Nord-Est, din punct de vedere 
al identificării de potențiale surse de finanțare, în funcție de specificul ideii propuse. Pentru proiectele 
care se încadrează în cerințele POR 2021-2027, vor fi organizate sesiuni informative suplimentare, în 
vederea maturării ideilor de proiect și pregătirea cererilor de finanțare corespunzătoare. Pentru restul 
proiectelor selectate promotorii vor fi invitați să participe la un Laborator de Dezvoltare de Proiecte, unde 
se vor putea întâlni direct cu reprezentanți ai potențialilor finanțatori (autorități de management și 
organisme intermediare ale programelor de finanțare disponibile). 

mailto:adrnordest@adrnordest.ro
mailto:info@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/
mailto:adrnordest@adrnordest.ro
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Calendar estimativ 
 

 Perioada 
Lansare apel proiecte  04.09.2020 

Termen depunere Fișe de proiect 27.11.2020 

Evaluare preliminară a Fișelor Extinse Continuă (principiul primul venit, primul 
evaluat) 

Publicarea rezultatelor Săptămânal pe website www.adrnordest.ro  

Consultarea CRI și validare portofoliu de 
proiecte RIS3 Nord-Est 

Decembrie 2020 

Organizare reuniune CDR Nord-Est și validare 
portofoliu proiecte RIS3 Nord-Est 

Decembrie 2020 

Organizare  Laborator  de  Dezvoltare  Idei  de 
Proiecte (PDL). 

Ianuarie-Martie 2021 

 

http://www.adrnordest.ro/
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