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MINUTA INTALNIRII ADR NORD-EST – CENTRUL COMUN DE CERCETARE 
STIINTIFICA AL COMISIEI EUROPENE 

 
Eveniment:   Lansarea proiectului „RIS3 in Lagging Regions”  –  conferinta preliminara  

Intalnirea partenerilor de proiect din Regiunea Nord-Est (RNE)   
 

Organizatori:  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est  (ADR Nord-Est) 
Joint Research Centre (JRC) – Centrul Comun de Cercetare Stiintifica al CE 

 
Data:   18 februarie 2016 
Locatia:  Piatra Neamt, Sediul central al ADR Nord-Est  
 
Participanti:  JRC, ADR Nord-Est, Consiliile Judetene din RNE, reprezentanti ai principalelor 

universitati, ai mediului de afaceri si ai societatii civile din RNE.  
 Un numar de entitati invitate, dar care nu au putut fi prezente la intalnire, au 
transmis numele persoanelor desemnate pentru colaborarea cu ADR Nord-Est si 
JRC pe durata implemetarii proiectului.  
 

Scopul intalnirii: 

 Prezentarea initiala a proiectului “RIS3 in Lagging Regions”, care urmeaza a fi implementat 
in RNE timp de doi ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2016, in cadrul actiunilor preparatorii ale 
Parlamentului European: „Sprijin pentru crestere economica si guvernare in regiunile 
europene mai putin dezvoltate” (PA1) si „Avantajele competitive si potentialul de 
specializare inteligenta de la nivel regional din Romania” (PA2). 

 Prezentarea documentului si stadiului actual de implementare a Strategiei de Specializare 
Inteligenta (RIS 3) a RNE. 

 Prezentarea partenerilor de proiect si a stakeholderilor regionali si pozitionarea acestora fata 
de procesul regional de specializare inteligenta; 

 Prezentarea obiectivelor si asteptarilor pe care le au ADR Nord-Est si stakeholderii regionali 
fata de acest proiect. 

  
REZUMATUL INTERVENTIILOR: 
 
JRC 
Dr. Mark BODEN, Project Leader  
A prezentat: 

 scopul si impactul preconizat al actiunilor preparatorii ale Parlamentului European PA1 si 
PA2 prin implementarea proiectului „RIS3 in Lagging Regions”; 

 obiectivele proiectului in RNE: 
- acordarea de sprijin specific pentru implementarea RIS3 in regiunile tinta; 
- optimizarea nivelului de intelegere a problemelor structurale majore din regiunile vizate; 

utilizarea unei abordari orizontale, in linie cu politicile si practicile europene fata de 
problematici similare identificate in regiunile tinta, inclusiv prin coopeare transnationala;  

- optimizarea aspectelor teoretice legate de elaborarea si implementarea RIS3; utilizarea 
unei abordari orizontale in elaborarea strategiilor regionale de specializare inteligenta si 
a implementarii si monitorizarii acestora;  
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- facilitarea interconectarii strategiilor regionale si nationale de  cu strategia nationala de 
profil; 

- identificarea bunelor practici si diseminarea acestora in alte regiuni europene slab 
dezvoltate. 

 aria de acoperire a proiectului actual „RIS3 in Lagging Regions” – regiuni din sapte tari 
europene (Romania, Polonia, Italia, Spania, Portugalia, Ungaria si Bulgaria); regiuni tinta din 
Romania: Regiunea Nord-Vest si Regiunea Nord-Est; prezentarea criteriilor de selectie a 
regiunilor incluse in proiect.  

 metodologia si instrumentele generice de lucru care urmeaza a fi utilizate pentru 
implementarea proiectului in RNE, si pasii de urmat in elaborarea planurilor specifice de 
actiune pentru fiecare regiune vizata. 

 parteneriatul pentru implementarea proiectului: JRC, DG REGIO, autoritati nationale si 
regionale, stakehodleri regionali din mediul de afaceri, academic si din cadrul societatii civile, 
alte Directorate Generale ale CE (GROW, AGRI, CNECT, COMP etc.).  

 
Karel Haegemans, scientific officer  
A prezentat: 

 experienta dobandita in cadrul proiectului pilot „RIS in Laggin Regions” din Grecia, din 
regiunile Macedonia de Est si Tracia (REMTh).  

 exemple de instrumente de lucru utilizate pe parcursul proiectului pilot REMTh 
A subliniat: 

 rolul mediului de afaceri in elaborarea RIS3, prin adoptarea ideilor generate de acesta;  

 importanta implicarii diferitelor categorii de experti (e.g. R & D, inovare) si stakeholderi 
regionali in procesul de descoperire antreprenoriala si de elaborare a strategiilor sectoriale 
de interventie.  

 
DG REGIO 
Iulia SERBAN (video-conferinta) 

 o scurta prezentare a implicarii DG REGIO in initierea si implementarea proiectului „RIS3 in 
Lagging Regions”  

 reiterarea sustinerii DG REGIO pentru partenerii de proiect.  
 
Adr Nord-Est 
Gabriela MACOVEIU, Director, Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor  
A prezentat: 

 obiectivele si prioritatile strategiei RIS3 a RNE si corelarea acesteia cu strategia nationala de 
specializare inteligenta; 

 etapele parcurse de RNE in elaborarea RIS3 si in selectia celor 4 sectoare regionale de 
specializare inteligenta (agro-food, textil, IT&C, biotehnologii); 

 stadiul actual de implementare a RIS3 in RNE; 
- oportunitatile si provocarile regiunii in implementarea RIS3 ; 
- criterii RIS3 incluse in selectia proiectelor derulate in RNE prin intermediul programelor  

finantate din fonduri europene structurale si de investitii (FESI);  
- situatia proiectelor inovative derulate in RNE in cele 4 sectoare strategice; 

 obiectivele si asteptarile RNE fata de proiectul „RIS in Lagging Regions”: 
- cresterea capacitatii de optimizare si implementare a RIS3 in RNE; 
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- optimizarea procesului de descoperire antreprenoriala, de identificare si implementare 
a proiectelor in cadrul RIS3; 

- cresterea capacitatii de monitorizre si dezvoltare in sectorul IT&C; 
- crearea de mecanisme eficiente de colaborare intre mediul academic si industrie; 
- identificarea barierelor in exploatarea maximala a potentialului economic si de inovare 

al regiunii; identificarea de mecanisme si parteneriate in vederea eliminarii acestor 
bariere. 

  
Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi  
Conf.univ.dr.ing. Brandusa Mihaela ROBU, Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului 
A prezentat: 

 colaborarea dintre universitate si industrie (cu peste 3000 de contracte in diferite stadii de 
derulare, includerea antreprenoriatului in curriculum-ul programelor de masterat, adaptarea 
programelor de studiu la cerintele concrete ale industriei)  

 oportunitati de colaborare cu industriile (transfer tehnologic si realizarea de studii si analize); 

 NGO-ul „Academic Organization for Environmental Protection and Sustainable Development”, 
fondata de membri ai Facultatii, in scopul educatiei pentru protectia mediului, publicarii de 
cercetari stiintifice si transferului tehnologic; 

Propune: 

 includerea ingineriei si protectiei mediului in RIS3;  
o in replica, ADR Nord-Est a punctat prezenta acestei tematici in RIS3, la nivel orizontal, 

e.g. prin concepte de economie circulara sau culturi secundare incluse in diferite 
proiecte dezvoltate prin RIS3.) 

 imbunatatirea colaborarii interinstitutionale, a colaborarii cu industria  
A subliniat: 

 nevoia de parteneriate externe pentru realizarea de proiecte de profil 

 importanta stimularii competitivitatii economice bazate pe produse cu valoare adaugata 
sporita 

  
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi 
Prof.univ.dr. Liviu MIRON, Decanul Facultatii de  Medicina Veterinara. 
A prezentat: 

 cercetarile USAMV din domeniul biotehnologiilor specifice pentru cresterea unor diferite 
soiuri de plante: 

 Institutul pentru Cercetare in Agricultura si Mediu, destinat  realizarii   unui fond de material 
genetic specific, cu tehnologii avansate de manipulare genetica; 

 Studiile USAMV in domeneiul biotehnologiilor de crestere dirijata a diferitelor specii de 
organisme acvatice; 

 trei inventii ale USAMV privind modalitatea de crestere a midiilor, premiate la concursuri 
internationale si care urmeaza a fi puse in aplicare in Romania.  

 
Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa”, Iasi  
Mihaela Tomaziu, Sef Departament Proiecte Europene 
A prezentat: 

 proiectele dezvoltate de UMF – peste 30 de proiecte europene implementate in perioada 
2007-2015; prin aceste proiecte au fost realizate:  

- clusterul IMAGOMOL - parteneriat durabil cu ADR NE 
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- mai multe platforme de cercetare in chirurgie, nanotehnologie, centre de simulare 
(medicina dentara) 

- un Centru pentru Politici de Sanatate (unic in Romania) 
- un centru de formare specialisti in reabilitare orala. 

 finalizarea unui proiect de infrastructura - Centrul de Medicina Experimentala (unic in 
Europa de Est) – in parteneriat cu Institutul de Oncologie si compania Antibiotice Iasi  

 proiectul Cronex, realizat in parteneriat cu Rep. Moldova si Ucraina, in domeniul medicinei 
de familie, si infiintarea Fundatiaei „Noi Inceputuri”, care va duce mai departe acest 
proiect. 

 Proicetul de chirurgie cardiaca pediatrica: 
- Regiunea Nord-Est ocupa locul I in Romania la malformatiile cardiace congenitale la 

copii. De aceea, UMF a  initiat un proiect pilot strategic de formare de specialisti in 
domeniul chirurgiei si cardiologiei pediatrice 

- la inceputul anului 2015 existau doar 6 specialist la Targu Mures, iar la finalul anului 
2015 au fost formati, prin acest centru, 160 de asistente si cate 75 medici in cele 4 
centre universitare - Iasi, Bucuresti, Targu Mures si Cluj-Napoca;  

- au participat la stagii in UE in clinici din Italia, Germania, Anglia, Polonia, iar expertii 
straini au venit si au operat impreuna cu nucleul de specialisti de la Iasi peste 100 de 
copii cu malformatii cardiace congenitale. 

Probleme cu care se confrunta:  

 identificarea partenerilor pentru astfel de proiecte; 

 dezvoltare infrastructurii. 
 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi 
Conf.univ.dr.Lenuta ALBOAIE, Prodecanul Facultatii de Informatica  
A prezentat colaborarea cu mediul de afaceri: 

 programul national de internship pentru studenti (cu start in luna martie) cu peste 40 de 
parteneri din mediul de afaceri din tara (se organizeaza anual); 

 incurajarea firmelor sa vina cu propuneri subiecte/domenii de cercetare - traspunerea lor 
in tezele de masterat sau doctorat (elaborate de studenti cu sprijinul profesorilor); 

 Bring IT on - eveniment organizat o data la 2 ani (antreprenori care prezinta studentilor 
initiativele lor, viziunile si experientele lor legate de startup-uri + workshop de  2 zile cu 
proiecte tematice) 

 deschiderea FdI catre proiecte de cercetare in cooperare cu mediul de afaceri  
 
Camera de Comert si Industrie Neamt  
Mihaela CONSTANTINESCU, Sef Departament Programe si Relatii Internationale 
A prezentat:  

 activitatea CCI Neamt in calitate de one-stop-shop in cadrul retelei nationale de sprijin pentru    
infiintarea de firme private; 

 programele in derulare ale CCI Neamt pentru mediul de afaceri (cursuri de formare, ERASMUS 
petru antreprenori, programe de sprijin pentru stratupuri, colaborare cu institutii de 
invatamant). 

 
Clusterul textil "ASTRICO Nord-Est" 
Serban STRATILA, Presedintele Colegiului Director 

 din 2010 colaboreaza cu institutiile locale, ADR si mediul de afaceri in vederea livrarii de 
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suport in educatie si dezvoltarea domeniului textilelor. 

 a subliniat importanta implicarii mediului de afaceri in elaborarea RIS3  a RNE si a unei 
colaborari mai stranse cu mediul academic, pentru realizarea de programe de formare 
targetate.  

 
Consiliul Judetean Bacau 
Silviu BOTEZ, Director executiv, Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Managementul Proiectelor   
A prezentat: 

 proiectele derulate de CJ Bacau in domeniul infrastucturii, mediului de afaceri, sanatatii si 
turismului; 

 dezvoltarea si implementarea sistemului de urgenta al Regiunii Nord-Est;  

 cooperarea cu EURONEST (cluster inovativ al RNE) in domeniile IT&C, transfer tehnologic., 
managementului afacerilor.  

 cooperarea cu mediul academic (cu doua universitati din Iasi si una din Bacau) pentru 
realizarea de programe de studiu care sa raspunda necesitatilor economiei judetului Bacau  

 
Consiliul Judetean Suceava 
Narcisa NENEC, Consilier Superior - Serviciul Proiecte  

 a punctat importanta infrastructurii in dezvoltarea regionala 

 a prezentat proietele derulate de CJ Suceava in domenile: 
- transportului public (e.g. eco-transport cu autobuze hibrid in municipiul Suceava, unul 

dinte cele 4 orase in Romania care au beneficiat de finantare prin Swiss-Romania 
Cooperation Program) 

- iluminatului public 
- turismului - Bucovina’s Traditions Supporting Centre   
- sanatatii (dotarea cu echipamente noi a spitalelor) 
- protectiei solului si a apelor. 

 considera ca pot imbunatati politicile guvernamentale, politicile locale, serviciile publice 

 pot livra eficient informatii pentru stakeholderi, instititutii publice si publicul larg. 
 
Asociatia Zona Metropolitana Iasi 
Liviu IACOB, Sef Birou Managementul Proiectelor 
(Asociatia Zona Metropolitana Iasi = Primaria municipiului Iasi + Consiliul Judetean Iasi + 18 
comune limitrofe.)  
A prezentat:  

 coordonarea si implementarea unui plan integral de dezvoltare in cadrul zonei 
metropolitane Iasi (plan de peste 1 mil EUR) cu proiecte in domeniul infrastructurii, 
sprijinirea mediului de afaceri, transfer tehnologic 

 parteneriatul cu mediul de afaceri si Consiliul Judetean la realizarea parcului tehnologic, 
industrial si stiintific TehnoPolis; 

In momentul de fata: 

 lucreaza la elaborarea strategiei zonale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, in care 
domeniul de educatie, cercetare si dezvoltare va fi prioritar.  

 Primaria Municipiului Iasi este membru intr-o serie de clustere din Iasi. 
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Fundatia CORONA, Iasi 
Irina SILE, Director Executiv 
A prezentat activitatea Fundatiei, activa de 15 ani la nivel regional si national:   

 educatie antreprenoriala pentru tineri si adulti cu focus special pe elevii de liceu; 

 suport pentru accesarea de fonduri publice de catre entitati care lucreaza in beneficiul 
autoritatilor publice 

 focus pe antreprenoriatul social – au contribuit la infiintarea a 6 intreprinderi sociale anul 
trecut   

 intentia de a dezvolta serviciile de suport pentru intreprinderile inovative si dezvoltarea de 
activitati de cercetare in domeniul socio-economic 

In prezent: 

 deruleaza activitati de cercetare in domeniul socio-economic 

 interes pentru dezvoltarea regiunii printr-o viziune cu rezultate palpabile  

 deruleaza activitati in domeniul educativ si al serviciilor sociale. 
 
 
CONCLUZII 
 

ADR Nord-Est 
Dl Vasile ASANDEI, Director General  

 A prezentat proiectul de cooperare in domeniul RIS3 dintre Regiunea Nord-Est si Olanda de 
Nord: „Joint Smart Specialization Programme between Romania’s North-East Region and the 
Northern Netherlands”. 

A subliniat: 
- rolul de facilitator al ADR Nord-Est si interesul pentru colaborarea cu JRC si ceilalti 

parteneri de proiect in vederea  optimizarii RIS3 a RNE si, in mod, special, pentru 
elaborarea unui plan de actiuni specifice si a unor mecanisme eficiente de implementare 
si monitorizare, care sa permita utilizarea cat mai eficienta a tuturor categoriilor de 
resurse regionale implicate. 

- importanta corelarii dintre strategia RIS3 a RNE si strategiile RIS3 ale celorlalte regiuni, 
precum si cu strategia nationala de profil.  

 
JRC  
Dl. Mark Boden, Project Leader 
Subliniaza: 

- rolul de facilitator al JRC si faptul ca impartasim aceeasi viziune; 
- sprijinul tehnic si metodologic pe care JRC il poate oferi in vederea imbunatatirii 

strategiei de specializare inteligenta si implementarea cu succes a acesteia.  
Propune:  

- realizarea  de diferite scenarii de interventie, potrivit specificatiilor fiecarui sector cu 
potetial de specializare, in vederea testarii acestora si alegerii celor mai potrivite; 

- colaborarea inter-regionala, in vederea optimizarii procesului de implementare a RIS3. 
Urmeaza: 

- sa vina cu propuneri pentru calendarul si obiectivele viitoarelor intalniri din cadrul 
proiectului. 


