
10 Cooperare şi parteneriat

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, Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est a organizat acţiuni diverse în vederea 
identificării nevoilor locale de inovare şi colectării de 
propuneri concrete de instrumente de lucru pentru 
încurajarea inovării în rândul IMM-urilor.
Ca urmare, a fost elaborat un Plan Regional de Acţiune care 
cuprinde 6 acţiuni pilot, după cum urmează: 

Ap1. Diseminarea de informaţii prin intermediul paginii web 
a agenţiei (www.adrnordest.ro), pentru promovarea  
rezultatelor din domeniul CDI la nivelul Regiunii Nord-Est, 
precum şi prin intermediul paginii web dedicate a proiectului 
(www.asvilocplus.eu). Secţiunea dedicată inovării a 
agenţiei va cuprinde oferta serviciilor suport pentru inovare 
în regiune (centre de informare tehnologică existente, 
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi industriale, 
organizaţii suport), precum şi oferta rezultatelor cercetării 
aplicate în Regiunea Nord-Est. 

AP2. Editarea unei publicaţii regionale semestriale (format 
ziar) dedicată promovării rezultatelor CDI, care să includă 
exemple de bună practică, oportunităţi de finanţare, ştiri şi 
calendar evenimente inovare. Această publicaţie va fi 
editată în 6 numere a câte 2000 exemplare / ediţie, iar 
fiecare membru al Laboratorului Regional de Inovare va 
contribui cu articole şi ştiri. ADR Nord-Est asigură pregătirea 
pentru tipar, editarea şi distribuţia materialului către 
grupurile ţintă reprezentate de universităţi, centre de 
cercetare, IMM-uri cu activitate de cercetare, administraţii 
publice locale / centrale. 

Ap3. Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă 
a managementului performant în Centrele de Informare 
Tehnologică, parcuri industriale şi incubatoare de afaceri. 
Astfel, ADR Nord-Est va iniţia, facilita şi coordona schimbul 
de experienţă între Centrele de Informare Tehnologică din 
regiune.

AP4. Dezvoltarea capacităţii de management strategic la 
nivelul întreprinderilor din regiune, prin identificarea / 
organizarea de programe de formare profesională pentru 
personalul executiv (module de instruire referitoare la 
managementul ciclului de proiect, managementul 
resurselor umane, achiziţii publice, etc.),  prin intermediul 
Centrului Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu 
Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi (Centrul de Studii Europene).

acţiuni pilot în cadrul proiectului AsviLOC Plus

Inovarea

Ap5. Încurajarea de noi structuri asociative, respectiv 
înfiinţarea primului cluster textil din regiune (agreare 
agenda de lucru şi plan anual de acţiuni dedicate, semnare 
acord colaborare, participare instruire clustere, iniţiere 
schimb de experienţă cu structuri similare Franţa, Marea 
Britanie, etc.). 
Prima activitate a reprezentat-o seminarul organizat în data 
de 2 martie 2011, la Săvineşti, judeţul Neamţ (sediul Rifil 
SA), în cadrul căruia membrii asociaţiei ASTRICO Nord-Est 
au primit informaţii privind Reţeaua „Cradle to Cradle” – 
concept european care promovează  reducerea utilizării de 
materii prime care generează deşeuri şi poluare, şi au fost 
prezentate, de asemenea, câteva exemple de bună practică 
implementate de alte state europene industrializate 
(Olanda, Germania, Italia, Franţa).
În data de 21 martie 2011, ADR Nord-Est a găzduit întâlnirea 
de lucru a membrilor clusterului textil înfiinţat in regiune şi a 
fost definit un plan de acţiuni viitoare. 

AP6. Facilitarea de întâlniri între mediul academic şi 
sectorul IMM, pe domenii de activitate, inclusiv identificarea 
surselor de finanţare care sprijină inovarea. 

În data de 2 martie 2011, ADR Nord-Est, în parteneriat cu 
Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tehnopolis” Iaşi şi OTIMMC 
Iaşi, a organizat, la sediul Tehnopolis, seminarul intitulat 
„Inovarea la puterea exemplului”. Agenda evenimentului a 
inclus următoarele teme:
-Prezentarea proiectului Cradle to Cradle (C2C), concept, 
iniţiative, rezultate – ADR Nord-Est
-Servicii oferite de Tehnopolis pentru încurajarea 
transferului tehnologic şi a inovării in domeniul produselor 
«curate» - SC Tehnopolis SRL Iaşi
-Oportunităţi de finanţare pentru mediul de afaceri 
disponibile în anul 2011 – OTIMMC Iaşi
-Oportunităţi de finanţare pentru inovare şi cercetare 
disponibile din PNCDI şi POS CCE – ANCS Birou Teritorial 
IaşiPartea a 2-a a acestei întâlniri a fost dedicată 
desfăşurării a două ateliere de lucru simultane, având ca 
obiectiv prezentarea de propuneri de bune practici C2C în 
domeniile industrie (mobilier, produse tipografice, 
papetărie, fire sintetice, reciclare deşeuri) / construcţii şi 
buna guvernanţă, în vederea colectării de propuneri  şi 
iniţiative pentru încurajarea protecţiei mediului,  multiplicării 
exemplelor de bune practici C2C la nivel regional şi 
inventarierii propunerilor de transfer de bune practici
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