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Biroul pentru Gestionare RIS3 (BGRIS3) și Biroul Specializare Sectorială (BSS) 

 

 

 

Rolul BGRIS3 și BSS 

 
 

Echipele dedicate 

operaționalizării RIS3 

Nord-Est urmăresc 

încurajarea spiritului 

antreprenorial, dezvoltarea 

companiilor inovative, 

valorificarea infrastructurilor 

de cercetare-inovare și 

stimularea parteneriatului 

între universități, instituții de 

cercetare și companii, în 

domeniile agro-alimentar și 

industria lemnului (1), textile 

(2), TIC (3), energie (4), 

mediu (5), turism (6) şi 

sănătate (7). 

 

Specializarea 

Inteligentă  

 
Specializarea inteligentă 

reprezintă un proces de 

transformare economică 
bazat pe identificarea 

domeniilor în care o regiune 

poate excela. Inovarea 

presupune asumarea și 

operaționalizarea a trei 

ingrediente principale: 

informații documentate, 

creativitate și inițiativă; 

Acestea generează împreună 

plus valoare pentru 

utilizatorul final, dispus să 

plătească. 

 

 

RIS3  

 
 

Strategia de Cercetare și 

Inovare pentru Specializare 

Inteligentă a Regiunii 

Nord-Est (RIS3 Nord-Est), 

este instrumentul strategic 

care asigură implementarea 

conceptelor inovative în 

economia regională printr-o 

abordare de jos în sus, ce 

înseamnă includerea în 

proces a reprezentanților 

mediului academic, 

universitar și de cercetare, ai 

mediului de afaceri, societății 

civile și ai autorităților 

publice (Cvadruplu Helix).

 

 

  



 

 

          Gabriela Macoveiu 

           Coordonator RIS3 Nord-Est 

 

 

 

 

 

 

Activitatea echipei ADR dedicată inovării a fost 

marcată în anul 2021 de continuarea eforturilor 

de îmbunătățire a calității Strategiei de Cercetare 

și Inovare pentru Specializare Inteligentă a 

Regiunii Nord-Est și de implementare a acesteia. 

În acest context, ADR Nord-Est a revizuit 

strategia, ținând cont de recomandările rezultate 

din analiza ex-ante efectuată de către experții 

Centrului Comun de Cercetare (JRC) al DG 

Regio, rezultând RIS3 Nord-Est 2021-2027 

Ediția 3 revizia 1. Strategia, aprobată în 07 iulie 

2021 de către Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est, stabilește domeniile pe care 

se vor concentra investițiile aferente Obiectivului 

de Politică 1 al politicii de coeziune din perioada 

de programare 2021-2027. 

Apelul deschis în 2020 pentru colectarea fișelor 

de proiect necesare construirii portofoliului de 

proiecte RIS3 Nord-Est s-a finalizat prin 

constituirea unui portofoliu de 85 propuneri 

proiecte, dovedind interesul și încrederea 

actorilor regionali în mecanismul transparent și 

profesionist propus de ADR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea proiectelor în cadrul POR 2014-2020 

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului 

tehnologic a continuat, fiind evaluate un număr 

de peste 30 proiecte și semnate noi contracte de 

finanțare.  

Am valorificat experiența acumulată în perioada 

2017-2021 privind implementarea RIS3 prin 

elaborarea variantelor de lucru a Programului 

Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, care 

va aloca resurse financiare importante pentru 

Obiectivul de Politică– O Europă mai inteligentă, 

care vizează îmbunătățirea competitivității 

regionale, stimularea capacităților de cercetare-

inovare, promovarea utilizării tehnologiilor 

avansate și fructificarea avantajelor digitalizării, 

în care se reflectă în bună măsură nevoile de 

investiții identificate în RIS3 Nord-Est. 

Continuăm cu încredere și pasiune să ne întărim 

echipa și să ne diversificăm serviciile pentru a 

deveni cât mai eficienți în activitatea noastră.  

Sper să vă facă plăcere să parcurgeți acest Raport 

și să găsiți elemente interesante, care să vă 

motiveze în activitatea dumneavoastră viitoare. 



 
 

 

Aspecte cheie 2021 
 

 

 

 

 

85
Proiecte în 

Portofoliul de 

proiecte RIS3

24
Clarificări 

soluţionate privind 

apelurile de 

proiecte RIS3

12
Ediții 

newsletter 

lunar pe teme 

RIS3

1
campanie 

”Povești de 

succes”,  proiecte 

din domenii RIS3

13
Proiecte admise 

pentru 

finanțarea 

documentațiilor 

tehnice din AT 

POAT 

(OUG 88)

6
Proiecte 

internaţionale în 

implementare

RIS3

2021-2027 
actualizată și 

aprobată

1
Întrunire a 

structurilor de 

guvernanţă 

RIS3

5
Programe ale 

Băncii 

Mondiale în 

regiune

1
Pagina Facebook 

dedicată

(Connect Nord-

Est)



 

Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare 

Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 
 

 

Revizuire și aprobare RIS3 Nord-Est 
 

La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului de Asistență Tehnică „RIS3 

în regiuni rămase în urma”, Faza II, finanțat de DG Regio, experții Centrului Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific 

intern al Comisiei Europene, au realizat analiza ex-ante a tuturor strategiilor de specializare inteligentă regionale. 

Astfel, în continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a 

Regiunii Nord-Est, ADR Nord-Est a revizuit Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-

Est, ținând cont de recomandările rezultate din analiza ex-ante, în primul semestru al anului 2021.  

Versiunea revizuită, în format electronic, a Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-

Est a fost transmisă spre avizare membrilor Consorțiului Regional de Inovare în Regiunea Nord-Est, conform prevederilor 

Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consorțiului Regional de Inovare în Regiunea Nord-Est. Strategia de 

Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 Ediția 3, revizia 1 a fost avizată de 

Consorțiul Regional de Inovare în data de 3 iunie 2021 și aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 

în data de 7 iulie 2021. 

Totodată, varianta aprobată a strategiei a fost tradusă în limba engleză. 

Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 propune următoarea 

viziune de dezvoltare la orizontul anului 2027: Regiunea Nord-Est creează, transferă și transpune în practică inovație 

sistematic, sustenabil și cu beneficii societale, în următoarele domenii-cheie – agroalimentar & industria lemnului, textile, 

sănătate, turism, TIC, energie și mediu. 

RIS3 Nord-Est este gândită să intervină pe următoarele direcții: 

P1: Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare-inovare și tranziție industrială, prin promovarea parteneriatelor pentru 

dezvoltare/actualizare curricula educațională și sincronizarea ofertei de pregătire cu nivelul tehnologic actual din domeniile 

prioritare Smart, facilitarea stagiilor de pregătire practică a elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor în industrie și 

dezvoltarea activităților extrașcolare dedicate creativității și atitudinii inovative, dezvoltarea aptitudinilor pedagogice în 

învățământul preuniversitar și universitar regional și familiarizarea cadrelor didactice cu noile trenduri și tehnologii relevante 

pentru domeniile Smart. 

P2: Creșterea capacității companiilor de a inova și exploata potențialul regional pentru digitalizare  prin dezvoltarea 

capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea, maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-off în 

domenii de specializare inteligentă, sprijinirea dezvoltării tehnologice și durabile a companiilor inovative (investiții inovative 

pentru noi tehnologii, transformare digitală și soluții de economie circulară), dezvoltarea unor soluții smart pentru dezvoltarea 

comunităților locale. 

P3. Creșterea capacității, performanțelor și atractivității ecosistemului regional de cercetare-dezvoltare prin 

consolidarea capacității de cercetare-inovare la nivel regional, ca răspuns la nevoile identificate în EDP, promovarea colaborării 

între organizațiile CDI și mediul de afaceri, dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale. 

P4. Creșterea capacității de asociere și internaționalizare prin susținerea creării și consolidării rețelelor de afaceri și a 

clusterelor, promovarea cooperării interregionale și internaționale în domeniul CDI, atragerea investițiilor străine directe în 

domenii prioritare Smart. 



 

P5. Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional, a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est și dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul 

de descoperire antreprenorială. 

 

Domeniile și nișele cu potențial de specializare inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială sunt:  

 

 

 

Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 Ediția 3, revizia 1 poate fi 

consultată pe site-ul www.adrnordest.ro, secțiunea Specializare inteligentă, atât în limba română, cât și în limba engleză. 

La nivel național, Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 este gestionată de 

Comitetul de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI). ADR Nord-Est face parte din CCSI, dl. Vasile 

Asandei, Director General ADR Nord-Est, având calitatea de Vicepreședinte și dna. Gabriela Macoveiu, Director 

Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă, având calitatea de membru titular.  

Pe parcursul anului 2021, reprezentanții din partea ADR Nord-Est au participat la reuniunile ce au avut ca scop 

definitivarea Documentului Cadru privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 

2021-2027. Conform SNCISI 2021-2027,  România va avea strategii de specializare inteligentă la nivelul fiecărei regiuni 

de dezvoltare și la nivel național, sinergice. 

 

Portofoliul de Proiecte RIS3 Nord-Est 
 

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 4 septembrie – 14 decembrie 2020, un proces 

de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea constituirii portofoliului de 

proiecte RIS3 Nord-Est. Apelul s-a încheiat cu 118 propuneri primite în termen (buget de 980,675 mil. euro), dovedind interesul 

și încrederea actorilor regionali în mecanismul transparent și profesionist propus de ADR Nord-Est. 

Având în vedere numărul mare de propuneri primite, perioada de analiză și evaluare efectuată de către experți ai ADR Nord-

Est s-a finalizat la sfârșitul lunii februarie 2021, necesitând un interval mai mare de timp decât cel planificat inițial. Evaluarea 

a constat în verificarea îndeplinirii criteriilor administrative și de eligibilitate și punctarea criteriilor calitative. 

A rezultat un număr de 85 de propuneri admise și selectate în portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare 

pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, bugetul total al propunerilor admise fiind de 728,849 mil. euro. 

Propunerile de proiecte admise au vizat cele șapte domenii de specializare inteligentă, cu un buget mediu pe proiect de 8,574 

mil. euro. 

http://www.adrnordest.ro/


 

 

 

 

Portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est este compus din 64 de propuneri de proiecte cu activitate economică 

(generatoare de venituri), cu un buget ce reprezintă 75,3% din total și 21 de propuneri de proiecte pentru finanțarea publică 

a cercetării, cu un buget ce reprezintă 24,7% din total. 

Lista finală a proiectelor selectate pentru portofoliul RIS3 Nord-Est a fost avizată de Consorțiul Regional de Inovare în 

data de 3 iunie 2021 și aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în data de 7 iulie 2021. 

Un centralizator al portofoliului RIS3 Nord-Est poate fi consultat pe site-ul www.adrnordest.ro. 

În data de 22 iunie 2021, ADR Nord-Est a organizat evenimentul online „Atelier de lucru pentru dezvoltarea proiectelor 

din portofoliul RIS3 Nord-Est”, cu scopul de a prezenta activitățile suport pentru promotorii proiectelor din portofoliul RIS3 

Nord-Est, de a prezenta aspecte privind Portofoliul RIS3 Nord-Est 2021-2027 și de a informa participanții cu privire la stadiul 

elaborării POR 2021-2027. Evenimentul s-a bucurat de participarea a 105 persoane. 
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ADR Nord-Est va desfășura următoarele activități suport pentru dezvoltarea ideilor de proiecte aferente Portofoliului RIS3: 

 

 

 

În vederea încadrării ideilor de proiect pe tematica programelor de finanțare, echipa BGRIS3 a lucrat la extragerea unor 

elemente principale din fiecare fișă de proiect, urmată de activitatea de identificare a surselor de finanțare oportune pentru 

implementarea fiecărei propuneri. Fiecare din cei 85 de promotori admiși în Portofoliul aferent RIS3 a fost informat, prin e-

mail, cu privire la sursele de finanțare identificate pentru ideea sa de proiect, pe baza informațiilor disponibile la momentul 

respectiv privind oportunitățile de finanțare din perioada 2021-2027. Ca urmare a mesajelor transmise, au avut loc și discuții 

online pentru clarificarea informațiilor prezentate, cu promotorii care au solicitat acest lucru.  

În perioada mai - iulie 2021, s-au organizat întâlniri online și cu promotorii care au depus propuneri de proiect dar nu au fost 

selectați în cadrul Apelului de constituire a portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est. Au avut loc 22 întâlniri pentru 25 fișe 

respinse. Pentru 8 fișe de proiect respinse, promotorii nu au fost interesați să participe sau nu au putut fi contactați. Scopul 

acestor întâlniri a fost de a oferi feedback și de a discuta punctual principalele elemente de îmbunătățit din cadrul propunerii 

de proiect, în vederea obținerii punctajului minim necesar (pentru viitoare apeluri de constituire a portofoliului de proiecte 

aferent RIS3 Nord-Est) sau a identificării unei surse de finanțare potrivită pentru sprijinirea implementării respectivei idei de 

proiect. 

  



 

 

 Guvernanța RIS3 Nord-Est  
 

 

 

Consorțiul Regional de Inovare (CRI) a fost constituit la începutul anului 2017. ADR Nord-Est a derulat un proces de selecție 

a candidaturilor în vederea ocupării pozițiilor de membru printr-un apel deschis, lansat în data de 19.01.2017, din care a rezultat 

o structură formată din 36 de membri titulari (reprezentanți din mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, 

administrații publice locale și societate civilă). Componența CRI a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est în februarie 2017. Întreg procesul a avut la bază Procedura Operațională privind selecția candidaturilor pentru 

constituirea Consorțiului Regional de Inovare. 

Pentru buna desfășurare a activităților în cadrul Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est, în luna februarie 2021, ADR Nord-

Est a demarat procesul de actualizare a componenței Consorțiului Regional de Inovare, ținând cont de prevederile 

Regulamentului privind Organizarea şi Funcționarea Consorțiului Regional de Inovare și a Comisiei Consultative Academice 

în Regiunea Nord-Est.   

Componența actualizată a CRI a fost aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în data de 22.04.2021. 

ADR Nord-Est a publicat lista pe pagina de internet  www.adrnordest.ro.  

În perioada mai-iunie, s-a derulat procesul de actualizare a componenței Comisiei Consultative Academice. Membrii CCA 

care și-au manifestat interesul privind continuarea implicării în această structură au fost invitați să completeze un formular 

privind domeniile de specializare inteligentă în care au expertiză și să transmită un CV actualizat. În urma acestui proces CCA 

are în componență 31 de membri a căror expertiză acoperă toate domeniile de specializare inteligentă din regiune. 

În data de 3 iunie 2021, ADR Nord-Est a organizat, online,  Reuniunea Consorțiului Regional de Inovare (CRI), cu scopul 

consultării și avizării Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 

(actualizată conform recomandărilor JRC). 

Agenda a cuprins, de asemenea, prezentarea și agrearea modificărilor Regulamentului privind Organizarea și Funcţionarea CRI 

și CCA.  

În cadrul reuniunii s-a aprobat Portofoliul de proiecte RIS3, rezultat în urma Apelului deschis pentru constituirea portofoliului 

de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. 

 

În data de 07 iulie 2021, a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în cadrul căreia au fost 

aprobate: 

 Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, 2021-2027, Ediția 

3, revizia 1; 

 Portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est; 

 Componența actualizată a Consorțiului Regional de Inovare (CRI).  

http://www.adrnordest.ro/


 

 Promovare RIS3 Nord-Est  
 

 

În perioada martie-iunie 2021, echipa BGRIS3 s-a ocupat de pregătirea machetelor grafice pentru materialele de informare 

și promovare, în limba engleză, dedicate RIS3 Nord-Est - pliant, broșură și afiș. 

Au fost tipărite 300 exemplare pliante, 250 exemplare broșură, 20 exemplare afiș. 

 

   

 

 

Creat în anul 2019, Newsletter-ul lunar privind RIS3 este un material informativ digital ce cuprinde informații de actualitate 

despre specializarea inteligentă, oportunități de finanțare, conferințe şi evenimente de training online & webinarii, ce pot fi 

utile actorilor regionali (4helix). În vederea consolidării relațiilor cu colaboratorii regionali, pe parcursul anului 2021 au fost 

transmise 12 ediții, fiecare la o listă de aproximativ 500 de contacte.       

De asemenea, RIS3 Nord-Est a fost prezentată în cadrul unor evenimente internaționale sau naționale. Astfel, în data de 8 iulie 

2021, reprezentanții BSS au prezentat RIS3 Nord-Est în cadrul conferinței Noua Strategie de Competitivitate a României: 

Tranziția Industrială, organizată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cooperare cu Tehnopolis și 

platforma Afaceri.ro, au prezentat modul în care Digitalizarea este abordată în RIS3 Nord-Est și măsurile aferente de sprijin, 

propuse de ADR Nord-Est în cadrul POR 2021-2027, iar pe data de 20 octombrie 2021, corpului academic și invitaților 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

Totodată, în luna noiembrie 2021, ADR Nord-Est a lansat în mediul 

online campania „Povești de Succes”, care promovează bune practici din 

ariile prioritare RIS3 Nord-Est, prezentând publicului larg exemple de 

proiecte de inovare regionale și internaționale implementate cu succes de 

entități din Regiunea Nord-Est.  

 

 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/povesti-de-succes-proiecte-de-inovare-din-domenii-ris3-nord-est/


 

Activitățile aferente actualizării și operaționalizării RIS3 Nord-Est, au fost prezentate pe tot parcursul anului 2021 atât în 

secțiunea „Specializare inteligenta” a website-ului ADR Nord-Est (www.adrnordest.ro), cât și pe pagina 

www.facebook.com/ConnectNordEst/. 
 

 

 

 

Sesiuni de informare  

 

Având în vedere anunțul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) privind desfășurarea unui amplu proces de 

analiză și selecție a infrastructurilor de cercetare ce vor alcătui Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare 

actualizată pentru perioada 2021-2027, BGRIS3 a organizat, în data de 23 iulie 2021, o întâlnire online cu scopul de a clarifica 

necesitatea corelării proiectelor de interes regional ce vor fi admise în Foaia de parcurs națională cu cele din portofoliul RIS3 

Nord-Est, ca o eventuală condiție de eligibilitate pentru finanțarea din POR 2021-2027. Au fost transmise invitații către 

promotorii proiectelor de tip 2 (proiecte pentru finanțarea publică a cercetării) din portofoliul RIS3 Nord-Est și au participat 42 

persoane.  

În urma evaluării propunerilor noi de mari infrastructuri de cercetare, MCID a publicat Foaia de parcurs națională pentru 

Infrastructuri de Cercetare 2021 ce cuprinde 94 infrastructuri de cercetare din care 10 sunt din Regiunea Nord-Est. 

BGRIS3 și Biroul Regional de Informare, au organizat 2 sesiuni de informare online, cu privire la drepturile de proprietate 

intelectuală: 

 în data de 31 august 2021, sesiune de informare REGIO online cu tema „Înregistrarea unui drept de proprietate 

intelectuală la nivel european”, la care au participat 74 persoane; 

 în data de 25 noiembrie 2021, sesiune de informare REGIO online cu tema „Înregistrarea drepturilor de proprietate 

industrială la nivel național”, la care au participat 112 persoane. 

 

  

http://www.adrnordest.ro/
http://www.facebook.com/ConnectNordEst/


 

Implementare RIS3 Nord-Est  

 

 

Contribuție la elaborarea Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Având în vedere că, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va 

îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, reprezentanții BGRIS3 au 

contribuit la elaborarea versiunilor de lucru ale POR NE 2021-2027 (inclusiv la elaborarea Cadrului de performanță ce conține 

estimarea obiectivelor de etapă, a țintelor și a datelor de referință, precum și metodologia aferentă) pentru intervențiile aferente 

Obiectivului de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente. 

 

 

 

Conform noii versiuni a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, ce a fost transmisă către Comisia Europeană 

în data de 15.11.2021, operațiunile dedicate investițiilor, corespunzătoare Priorității 1. Nord-Est  - O regiune mai 

competitivă, mai inovativă, în perioada 2021-2027 sunt: 

 Integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și internaționale, 

aliniate domeniilor RIS3; 

 Consolidarea ecosistemului de CDI regional; 

 Dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor; 

 Dezvoltarea inovativă a clusterelor; 

 Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării tehnologice a companiilor; 

 Dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea și maturizarea start-up/spin-off în 

domenii de specializare inteligentă prin investiții în crearea, dezvoltarea de incubatoare și acceleratoare de afaceri, 

pentru promovarea serviciilor și beneficiilor oferite de acestea. 

 

 

 

 

 



 

Axa 1 POR 2014-2020 

 

Un rol important al Biroului pentru Gestionare RIS3, în vederea operaționalizării Strategiei Regionale de Specializare 

Inteligentă, este acordarea de asistență tehnică promotorilor de proiecte din portofoliul RIS3, inclusiv prin soluționarea 

solicitărilor de informații cu privire la RIS3, la condițiile de accesare a finanțărilor disponibile prin Axa 1 POR 2014 – 

2020 la nivelul Regiunii Nord – Est și la apelul destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 

inteligente pentru Regiunea Nord-Est. 

Pe parcursul anului 2021 s-a răspuns la un număr total de 24 de solicitări, majoritatea aferente apelului destinat pregătirii 

proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est. Prin acest apel de proiecte se vor 

finanța activități care să sprijine elaborarea de documentații pentru proiecte de infrastructură pe domeniul specializare 

inteligentă, care să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în RIS3 Nord-Est. 

Un interes sporit (9 solicitări) a fost manifestat și față de apelul 1.1.C/2 -  IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții 

de transfer tehnologic finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020”, ce are ca obiectiv creșterea inovării în firme 

prin susținerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă“. 

De asemenea, potențialii beneficiari au fost interesați de data de lansare a apelului Dezvoltarea unui model conceptual 

inovativ (1.2 - Proof of Concept) finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020. 

La finalul anului 2021, situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic, 

se prezintă astfel:  

 

Nr. Apel 

Dată 

închidere 

apel 

Nr. 

proiecte 

depuse 

Valoare 

solicitată  

proiecte 

depuse  

(mil. lei) 

Alocare 

apel/regiune 

(mil. lei) 

% acoperire 

alocare 

apel/regiune 

sume solicitate 

proiecte 

contractate/ în 

selecție 

Nr. 

contracte 

semnate 

Nr. 

proiecte 

în 

selecție 

Nr. 

Proiecte 

respinse / 

retrase 

1.2 30.09.2020 11 88,747 144,515 16,18% 3 0 8 

1.1.A (2018) 20.04.2019 6 40,795 29,929 11,52% 1 0 5 

1.1.A (2020) 30.10.2020 7 60,862 29,929 82,32% 2 0 5 

1.1.B 13.04.2019 1 9,113 29,612 30,78% 1 0 0 

1.1.C (2017) 25.08.2018 32 27,058 29,149 0,00% 0 0 32 

1.1.C (2020) 15.05.2021 26 23,076 29,149 25,33% 0 8 18 
 

În cadrul Axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic, pe parcursul anului 2021, au fost semnate 5 contracte 

de finanțare: 

Prioritatea de Investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor 

multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” 

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a 

ușilor de intrare prevăzute cu interfon, beneficiar Electra SRL. Semnat în data de 19.11.2021,  

contractul are o valoare totală de 14,26 milioane lei, din care 8,91 milioane lei valoare 

nerambursabilă.   

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Soluții integrate pentru managementul deșeurilor 

provenite din industria avicolă - Chicken Waste, beneficiar GRADINARU RARES SRL. 



 

Semnat în data de 09.12.2021, contractul are o valoare totală de 16,811 milioane lei, din care 10,05 

milioane lei valoare nerambursabilă.   

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clienților 

magazinelor online de haine, beneficiar ROMUS TRADING & DEVELOPMENT SRL. Semnat 

în data de 27.12.2021, contractul are o valoare totală de 6,103 milioane lei, din care 4,426 milioane 

lei valoare nerambursabilă.   

 

Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic  

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Înființare Centru de Transfer Tehnologic Automatic 

Industry, beneficiar AUTOMATIC INVEST SRL. Semnat în data de 23.12.2021, contractul are 

o valoare totală de 20,615 milioane lei, din care 11,916 milioane lei valoare nerambursabilă.   

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Înființare Centru de Transfer Tehnologic 

SMARTFARM, beneficiar AGRIGODA SRL. Semnat în data de 29.12.2021, contractul are o 

valoare totală de 22,725 milioane lei, din care 12,721 milioane lei valoare nerambursabilă.   

 

Derulare apel destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării 

inteligente pentru Regiunea Nord-Est 

 

 

În cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea 

Nord-Est, ce are ca obiectiv finanțarea activităților care sprijină elaborarea de documentații tehnico-economice pentru proiecte 

de infrastructură în domeniul specializare inteligentă, au fost depuse 24 de documentații cu o valoare totală de 28,57 mil. lei, 

valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor fiind de 14,96 mil lei și reprezentând 247% din alocarea 

regională de 6.055.000,00 lei. 

În etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității au participat și experți BGRIS3. Ținând cont de rezultate 

verificării CAE și de deciziile AM POAT au rezultat: 7 documentații respinse, 4 documentații retrase și 13 documentații 

admise pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est. 

Valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor aprobate este de 7,97 mil. lei și reprezintă 131,68% din 

alocarea regională. 

Documentațiile de finanțare declarate admise în urma procesului de evaluare CAE au vizat următoarele domenii de specializare 

inteligentă: 

 



 

 

 

În ceea ce privește locul de implementare a proiectelor de investiție pentru cele 13 documentații de finanțare declarate admise, 

9 sunt localizate în județul Iași, 3 în județul Neamț, 1 în  județul Bacău.  

ADR Nord-Est a inițiat demersurile necesare suplimentării alocării financiare regionale pentru a include în procesul de 

contractare, toate cele 13 proiecte declarate admise după verificarea CAE. 

De asemenea, Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de administratori ai schemei de ajutoare de stat și de minimis 

au înaintat AM POAT propuneri de modificare a modelului de contract de acordare a sprijinului financiar (aprobat prin 

792/03.06.2020), care sunt de natură să clarifice anumite aspecte contractuale și să asigure condițiile necesare gestionării 

schemei la nivelul fiecărei regiuni. 

Apelul este finanțat în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin 

la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul 

specializare inteligentă”. 

 

Întâlniri cu companii din Regiunea Nord-Est 

 

Pe parcursul anului 2021, reprezentanții BSS au avut 48 de întâlniri unu-la-unu cu companii din regiune, interesate de 

dezvoltarea unor proiecte de inovare. La acestea se adaugă întâlnirile organizate împreuna cu BGRIS3, pentru a veni în sprijinul 

promotorilor care nu au reușit sa treacă pragul de eligibilitate în cadrul Apelului regional de proiecte RIS3 (ed. 2020), dar 

urmăresc în continuarea dezvoltarea respectivelor idei de proiect.   

Pentru a întări relațiile de colaborare dintre ADR Nord-Est și companiile mari din regiune și pentru a valorifica în mod coerent 

oportunitățile locale și internaționale de dezvoltare, la inițiativa Directorului General al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a luat 

ființă în februarie 2021, un Grup Consultativ dedicat companiilor mari din regiune. Până în prezent, au aderat la această 

inițiativă 20 de firme care activează în Regiunea Nord-Est.     
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Proiecte declarate admise după verificarea CAE în 

funcție de domeniile de specializare inteligentă 

TIC Agro-alimentar și industria lemnului Sanatate



 

Asistență tehnică Banca Mondială 

 

În cadrul Programului de Asistență Tehnică, oferit de Reprezentanța Băncii Mondiale în România, Regiunea Nord-Est participă 

la implementarea a 5 programe: Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării / Research Valorization Program 

(RVP), Programul Contract Structurat pentru Cercetare / Structured Contract Research Program (SCRP), Programul 

de Dezvoltare a Capacității Instituționale pentru Transferul de Tehnologie / Technology Transfer Institutional Building 

Program (TTIBP), Programul Proof of Concept (PoCP) și Programul de sprijinire a monitorizării și evaluării 

impactului pentru specializarea inteligentă în țările UE. 

 

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării / Research Valorization Program (RVP) 

RVP 2.0 este un program derulat pentru a facilita tranziția rezultatelor activității de cercetare către piață, prin intermediul unei 

călătorii personalizate, concepute pentru a acoperi toate nevoile pentru competențe antreprenoriale, specifice echipelor de 

cercetare. Acest sprijin este oferit în limba engleză, sub forma unor workshop-uri de dezvoltare a afacerii, sesiuni de coaching 

personalizate și asistență pentru lansarea pe piață a produsului inovativ. 

 

 

Pentru lansarea și implementarea RVP 2.0 în Regiunea Nord-Est, pe tot parcursul anului 2021 au avut loc întâlniri de lucru, la 

care au participat experți ai echipei BGRIS3 și experți ai Băncii Mondiale. 

În luna februarie 2021, au fost organizate video conferințe cu reprezentanți ai universităților din Regiunea Nord-Est 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași) pentru a discuta despre potențiala colaborare cu experții 

Băncii Mondiale și ai ADR Nord-Est în faza a doua a proiectului „Sprijinirea inovației în regiunile rămase în urmă din 

România”, Programele RVP 2.0, SCRP și TTIBP. 

La sfârșitul seriei de întâlniri cu universitățile, experți din cadrul BGRIS3, împreună cu reprezentanți ai Băncii Mondiale,  au 

stabilit un plan de acțiune pentru lansarea celui de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării 

(RVP 2.0) în vederea identificării proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și care 

vor beneficia de sprijin pentru a-și consolida cunoștințele și capacitățile pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai 

ridicat de pregătire tehnologică (TRL). Astfel, în perioada martie – aprilie s-au desfășurat activitățile pregătitoare pentru 



 

lansarea de către ADR Nord-Est a RVP 2.0, respectiv s-a creat, pe site-ul www.adrnordest.ro o secțiune dedicată acestui apel 

atât în limba română - https://www.adrnordest.ro/rvp2_0/, cât și în limba engleză - https://www.adrnordest.ro/en/rvp2_0_en/.   

Apelul RVP 2.0 a fost lansat în data de 4 mai 2021, iar în data de 12 mai 2021 reprezentanți ai BGRIS3 au organizat 

evenimentul online „RVP 2.0 Info Day”, cu scopul de a prezenta informații despre apel membrilor echipelor de cercetare 

interesate să depună aplicații și pentru a răspunde eventualelor întrebări de clarificare. Evenimentul s-a bucurat de participarea 

a 63 persoane. 

În perioada de depunere a aplicațiilor (04 mai 2021 – 04 iunie 2021), universitățile din Regiunea Nord-Est au trimis 13 aplicații 

care au acoperit următoarele domenii: 

- TIC, Smart City & Smart Village, Dezvoltare de noi produse TIC hardware & software și soluții de testare; 

- Mediu, Apă (soluții inovative); 

- Agroalimentar & Industria lemnului, Smart Farming; 

- Sănătate, e-Health, Dispozitive biomedicale / hardware-software, Medicină de precizie, Biotehnologii medicale și 

farmaceutice. 

În perioada iunie – iulie 2021,  experți ai BGRIS3 și ai Băncii Mondiale au evaluat aplicațiile și au organizat interviuri cu 

fiecare echipă de cercetători. Au fost selectate 10 echipe din cadrul următoarelor universități din Regiunea Nord-Est pentru a 

participa în etapa următoare a programului: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

Ca parte a pregătirii echipelor, în perioada 20-24 septembrie 2021 s-a organizat, cu ajutorul echipei de experți din cadrul 

Băncii Mondiale, un workshop online destinat îmbunătățirii caracterului comercial al proiectelor propuse. Echipele de 

cercetători au avut ocazia să parcurgă elemente de management strategic, marketing și proprietate intelectuală, lucrând cu 

instrumente precum Lean Canvas, pentru a-și rafina modelul de business. Pentru cele 8 echipe care au participat la acest 

workshop introductiv, în luna octombrie a început programul de coaching personalizat, care are o durată aproximativă de 3 luni 

și se va finaliza în luna februarie 2022 cu un DemoDay (eveniment în cadrul căruia echipele care au finalizat cu succes 

programul de coaching își vor prezenta ideile de proiect în fața unor investitori). 

 

 

Nr.crt.  Promotor Denumire proiect 

1 Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Tehnologie inteligentă de comunicare a luminii vizibile pentru siguranța 

activă a mașinii și asistența șoferului (IVLC) 

2 Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Sistem de monitorizare a volumului de muncă mentală, a stresului și a 

stărilor emoționale 

3 
Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” 

Imprimarea 3D a modelelor macromoleculare fizice utile pentru predare și 

demonstrație 

4 
Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T Popa” 

Soluții farmaceutice cu administrare orală pentru ameliorarea simptomelor 

și reducerea efectelor secundare induse de terapia oncologică 

5 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și 

emergenți pentru procesele avansate de tratare a apelor uzate (PureGeo) 

6 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

O nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale 

(BioOrthoAlloy) 

7 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Platformă de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi de 

lucru din polimer conductor (WE) 

8 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memoria 

formei 

http://www.adrnordest.ro/
https://www.adrnordest.ro/rvp2_0/
https://www.adrnordest.ro/en/rvp2_0_en/


 

Programul Contract Structurat pentru Cercetare / Structured Contract Research Program (SCRP) 

Programul SCRP are ca obiectiv oferirea de asistență tehnică pentru utilizarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane 

în vederea creării unui flux suplimentar de venituri provenit din sectorul privat, pentru universități și alte structuri publice de 

cercetare. 

Pentru implementarea acestuia, experți ai echipei BGRIS3 au colaborat cu experții nominalizați din partea Băncii Mondiale 

pe tot parcursul anului 2021, astfel: 

- periodic au avut loc ședințe de lucru, inclusiv pentru stabilirea planului de acțiune și a livrabilelor aferente; 

- au avut loc întâlniri online cu reprezentanții celor 2 laboratoare incluse în program CEMEX, din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și LABELMAG, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iași, cu scopul de a discuta despre continuarea programului; 

- au avut loc discuții privind procesul de elaborare a metodologiei de monitorizare a activității economice a 

infrastructurilor de cercetare; 

- experții Băncii Mondiale au prezentat un prim draft al metodologiei de monitorizare a activității economice a celor 2 

laboratoare înscrise în cadrul SCRP, urmând o serie de discuții în vederea îmbunătățirii acesteia;  

- în luna octombrie a avut loc prima sesiune introductivă din cadrul SCRP, la care au participat ambele laboratoare din 

Regiunea Nord-Est - CEMEX și LABELMAG, cu scopul de a lansa în mod oficial acest program și de a prezenta 

cele două direcții de acțiune și suport oferite de către experții Băncii Mondiale (suport în înțelegerea și testarea 

metodologiei de monitorizare a activității economice a infrastructurilor de cercetare, precum și asistență pentru 

lansarea pe piață a serviciilor oferite de către acestea); 

- în luna noiembrie au avut loc primele două sesiuni individuale de coaching cu fiecare din cele două laboratoare; 

 

SCRP se va finaliza în luna februarie 2022, cu un raport privind progresul înregistrat de cele două echipe, pe fiecare dintre cele 

două linii de acțiune. 

 

Programul de Dezvoltare a Capacității Instituționale pentru Transferul de Tehnologie / Technology Transfer 

Institutional Building Program (TTIBP) 

Programul TTIBP are ca obiectiv creșterea capacității TTO-urilor, sau a altor structuri similare, pentru definirea si 

implementarea politicilor de proprietate intelectuală, astfel încât să poată derula tranzacții comerciale cu terți. 

Pentru implementarea acestui program, experți ai echipei BGRIS3 au colaborat cu experții nominalizați din partea Băncii 

Mondiale pe tot parcursul anului 2021. Au avut loc ședințe de lucru pentru: 

- stabilirea planului de acțiune și a livrabilelor aferente; 

- a discuta despre studiul asupra situației IP în România și „TTO concept note” în vederea îmbunătățirii acestuia. 

 

În data de 23 aprilie 2021, experți ai BGRIS3 au participat la sesiunea de evaluare a nevoilor UTCN Cluj-Napoca referitoare 

la SCRP și TTIBP organizată de ADR Nord-Vest. 

Programul de sprijinire a monitorizării și evaluării impactului pentru specializarea inteligentă în țările UE, Pilonul I 

Pilonul I al acestui program, Dezvoltarea unui cadru complementar de M&E pentru RIS3 care să permită ajustarea 

politicilor și învățarea, urmărește să sprijine Regiunea Nord-Est și Regiunea Pomorskie din Polonia să dezvolte o abordare 

complementară pentru cadrul de M&E al politicii regionale de inovare. Activitățile au început în anul 2020 și s-au finalizat la 

mijlocul anului 2021. 

În anul 2021, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la o serie de video conferințe organizate de Banca Mondială, în cadrul 

cărora au avut loc discuții și activități de lucru privind aplicarea Teoriei schimbării și a cadrului general de rezultate (ipoteze, 

rezultate, indicatori) pentru o serie de intervenții din POR NE 2021-2027, a cadrului de monitorizare și evaluare RIS3 în 

corelare cu POR. De asemenea, s-a discutat despre datele statistice disponibile în România în domeniul cercetării, dezvoltării, 

inovării și creșterii companiilor și despre politica de specializare inteligentă. Au avut loc întâlniri comune, la care au participat 



 

și reprezentanți ai Regiunii Pomorskie (Polonia) pentru prezentarea sistemului de monitorizare și evaluare a strategiei de 

specializare inteligentă în cele 2 regiuni; 

În a doua jumătate a lunii mai 2021, experții Băncii Mondiale au pregătit raportul „A complementary M&E Framework for EU 

Smart Specialisation Strategies” (draft) pentru care s-au transmis sugestii de îmbunătățire. 

În luna august 2021, DG REGIO și Banca Mondială au anunțat deschiderea unui apel de interes pentru Workshopul 

Evaluare de impact pentru domenii de politică legate de strategia de specializare inteligentă, cu durata de 4 zile, ce va fi 

organizat în anul 2022. ADR Nord-Est și-a manifestat interesul de a participa în acest program, desfășurând activitatea de 

completare și transmitere a expresiei de interes. În urma evaluării acesteia, ADR Nord-Est a fost selectată, alături de alte 10 

echipe, pentru a participa la Workshopul privind Evaluarea de impact, ce este programat a se desfășura în luna iunie 2022. 

Atelierul va permite echipelor să învețe despre cercetările recente privind domeniile de politică, metodele de evaluare a 

impactului și elaborarea unei prezentări conceptuale privind evaluarea de impact.  

  



 

Internaționalizare RIS3 Nord-Est  
 

 

Internaționalizarea ecosistemului de cercetare și inovare din Regiunea Nord-Est este o prioritate recunoscută atât de către ADR 

Nord-Est, care alocă resurse proprii semnificative susținerii acestui tip de activități, cât și de Strategia de Cercetare și Inovare 

pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, care indică necesitatea Promovării cooperării interregionale și 

internaționale în domeniul CDI (Măsura strategică 4.2).  

Sunt încurajate: participarea la implementarea unor proiecte inovative aprobate în cadrul programelor europene centralizate de 

cooperare interregională sau Orizont Europa, participarea la activitățile platformelor tematice de specializare inteligentă ale 

JRC (Platformele S3), formarea de alianțe strategice interregionale pentru pregătirea și depunerea de proiecte inovative în 

domenii S3 de interes comun, aderarea la structuri asociative/parteneriale transnaționale, cum ar fi inițiativele Institutului 

European pentru Inovare și Tehnologie (EIT) - Comunitățile pentru Inovare și Cunoaștere (KICs).  

Prezența ADR Nord-Est în calitate de membru în parteneriate și structuri colaborative inovative europene, prezența la reuniuni 

tematice, grupuri de lucru, consilii consultative, asigură accesul rapid la informații relevante și noi oportunități de dezvoltare 

pentru colaboratorii săi din domeniul cercetării & inovării.   

Fiind informate și conectate la cele mai actuale subiecte de pe agenda cercetării și inovării Europene, făcând schimb de 

experiență și bune practici, învățând sau dezvoltând împreună soluții la cele mai acute provocări societale, companiile și mediul 

academic și de cercetare regional își asigură premisa performanței  și competitivității.     

În prima jumătate a anului 2021, Regiunea de Nord-Est a aderat (în calitate de membru cu statut de observator) la Inițiativa 

Vanguard, fiind interesată să adere la Pilotul Medicină Inteligentă (în contextul evoluției parteneriatului S3P4PM  - Platforma 

Europeană pentru Specializare Inteligentă în domeniul Medicinii Personalizate) și Inteligență Artificială (în contextul 

dezvoltării activităților Digital Innovation Hub Nord-Est), structuri parteneriale din care ADR Nord-Est face parte.  

 

Platforme Europene de Specializare Inteligentă 

Au continuat și în acest an activitățile din cadrul Platformelor Europene de Specializare Inteligentă în care Regiunea Nord-

Est este Membră. Astfel, reprezentanții BSS au participat la: 

 reuniunea Comitetului Director al Platformelor Europene de Specializare 

Inteligentă – 1 iulie 2021 

 activitățile informativ-formative aferente programului Facilități de Asistență 

Tehnică (TAF), care oferă consiliere de specialitate gratuită proiectelor de 

investiții eligibile generate prin Platforma de specializare inteligentă pentru 

modernizare industrială (S3P-Industry): 

 27 ianuarie 2021 – TAF workshop on financials and links between 

clusters and interregional projectsș  

 23 aprilie 2021 – TAF Talk 2.0 -  short bite-sized webinar on project development - the Application 

 29 aprilie 2021 – TAF Talk 2.0 - short bite-sized webinar on project development - I3 Instrument 

 15 iunie 2021 – TAF Talks 2.0 webinar on InvestE 

 18 noiembrie 2021 – TAF Final Conference 

Iar în cadrul parteneriatelor tematice:   

 S3P Industry / Modernizare Industrială: 

Parteneriatul tematic Regional Investments for Textiles Innovation, în care Regiunea Nord-Est este co-leader alături 

de Regiunea Valencia (Spania): 

- 1 și 26 martie 2021 – participare la Technical Kick-off Meeting, respectiv Kick-off Meeting pentru 

proiectul Circular Economy in Health Partnership, implementat de REGIOTEX 



 

- 17 martie 2021 – ședința tehnică de lucru a conducerii parteneriatului tematic 

- 22 iulie 2021 – participare la atelierul de lucru „Pact for Skills in the textile ecosystems”, organizat de 

DG GROW, Unit G1  

Parteneriatul tematic Water Smart Territories:  

 27 ianuarie 2021 – Kick-off meeting 2021 a grupului de lucru Circular Economy  

 28 ianuarie 2021 – Kick-off meeting 2021 a grupului de lucru Digitalisation 

 11 februarie 2021 – participare la webinarul WST General meeting 

 26 februarie 2021 – Kick-off meeting 2021, grup de lucru Sludge 

 5 martie 2021 – Kick-off meeting 2021, grup de lucru Micropollutants 

 19 martie 2021 – Întâlnire a partenerilor WST 

 S3P Agri-Food, parteneriatul tematic High-Tech Farming; 

- 28 aprilie 2021 – participare la webinarul Innovation Procurement: the Andalusian experience 

- 7 aprilie 2021 – întâlnire tehnică a parteneriatului ERRIAF, rețea suport a S3P Agri-Food 

- 26 octombrie 2021 – Kick-off meeting 2021, grup de lucru Food Systems 

 

De asemenea, a continuat colaborarea cu comunități de inovare și cunoaștere 

(KIC) din cadrul Institutului European pentru Inovare și Tehnologie (EIT). 

Reprezentanții BSS au participat la următoarele activități: 

 

 EIT Climate KIC 

ADR Nord-Est este membru al Comunității EIT Climate-KIC de la sfârșitul anului 2020. În urma unui proces național de 

selecție de aplicații, începând din luna aprilie 2021, ADR Nord-Est a devenit membru al Centrului regional de inovare 

pentru comunitatea de cunoaștere și inovare dedicată Climei din România (EIT Climate-KIC Hub), organizație care 

facilitează interacțiunea cu actorii locali din educație, cercetare și industrie, precum și mobilizarea și internaționalizarea 

rețelelor locale de profil. 

În august 2021 au fost semnate Acordul de Grant și Scrisoarea de Asumare pentru organizarea unui eveniment de creștere a 

conștientizării și implicării cetățenilor în inițiative eco-inovative. Intitulat “North-East Climate Awareness Day”, 

Evenimentul, organizat online de către BSS în data de 5 octombrie 2021, a reunit 50 de reprezentanți ai autorităților publice, 

mediului academic și de cercetare, companiilor și ONG-urilor regionale. 

În perioada 18 – 19 noiembrie 2021, ADR Nord-Est, prin biroul BSS, în colaborare cu EIT Climate-KIC, Primăria municipiului 

Suceava și The Climate Vertical, a organizat (online) cel de-al doilea eveniment de tip Climathon din Regiunea de Nord-Est, 

Climathon Suceava, cu peste 40 de participanți. Printr-un Maraton de idei, cu sprijinul a 3 echipe de specialiști  au fost co-

elaborate soluții pentru 2 provocări de mediu cu care se confruntă comunitatea locală. Aceste soluții vor putea fi implementate 

ulterior de către Primăria Suceava. 

Alte evenimente EIT Climate-KIC la care au participat reprezentanții BSS: 

 21 aprilie 2021 – webinar Climathon Learning Call 

 22 aprilie 2021 – prima întâlnire anuală a partenerilor EIT Climate-KIC – 2021 

 23 aprilie 2021 – prima întâlnire a membrilor Hub-ului EIT Climate-KIC România 

 28 aprilie 2021 – întâlnirea membrilor EIT Climate-KIC CEE RIS HUBs România  

 16 iunie 2021 – webinar 2nd EIT Climate-KIC RIS1 Matchmaking event: Cohesion Policy 2021-2027 and 

innovation in territorial policymaking 

 1 iulie 2021 – a doua întâlnire anuală a partenerilor ClimateKIC – 2021 

 7 octombrie 2021 – Climate KIC - third partner meeting of 2021 

 25 noiembrie 2021 – webinar Transitioning to the new Community Model in 2022 

                                                           
1 EIT RIS (Regional Innovation Scheme) reprezintă un mecanism suplimentar pentru statele emergente în ecosistemul european de inovare, cu  potențial 

mare de inovare, în scopul îmbunătățirii interacțiunii acestora cu Comunitățile de Cunoaștere și Inovare (KIC) ale EIT.  
  N.B. A nu se confunda cu abrevierea RIS = Strategie Regionala de Inovare/Specializare Inteligentă.  

https://www.adrnordest.ro/event/north-east-climate-awareness-day/
https://climathon.climate-kic.org/europe/romania/suceava/?lang=en
https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme


 

 1 decembrie 2021 – webinar Introduction to Plaza - with Reporting focus 

 9 decembrie 2021 – workshop EIT Climate-KIC Partner Day 

 10 decembrie 2021 – workshop Governance Model 2022 

 14 decembrie 2021 – RIS Hub & Partners Meeting 

 

 EIT Food 

EIT Food reprezintă cea mai mare și mai dinamică comunitate de inovație alimentară din Europa. În cadrul acestei platforme 

se creează conexiuni în întregul sistem alimentar, care stimulează identificarea de noi soluții și tehnologii inovative pentru a 

conduce la schimbare.  

Începând cu luna octombrie 2021, un reprezentant al BSS a devenit membru al  EIT Food RIS Policy Council 2021, aderând 

și participând la lucrările grupului de lucru „Sustainability and Digital Traceability in Agriculture”. Consiliul pentru Politici 

RIS (Regional Innovation Scheme) este un organism consultativ de politici, înființat în 2019 pentru a sprijini dialogul și alte 

interacțiuni în țările EIT RIS, pentru a contribui la elaborarea instrumentelor și proiectelor EIT Food, precum și pentru a 

promova legăturile cu autoritățile guvernamentale și cu alte părți interesate. În cadrul acestui parteneriat, s-au stabilit conexiuni 

cu EIT Food HUB din România, reprezentat la nivel național de Impact Hub București. 

În acest context în data de 26 noiembrie 2021, reprezentantul ADR Nord-Est a participat, în calitate de jurat, la concursul de 

idei Empowering Women in Agrifood. 

Alte evenimente EIT Food la care au participat reprezentanții BSS: 

 5 martie 2021 - Sesiune de informare oportunități de finanțare EIT Food  

 26 mai 2021 - EIT Food HUB Romania – Conferința Agrifood Innovation Summit 2021 

 30 septembrie 2021 - IMPACT HUB Bucuresti – Întâlnire online de networking ecosistem agrifood 

 19-20 octombrie 2021 -  Annual Partner Event & Venture Summit 2021 (Malaga, Spain) 

 15 octombrie 2021 - workshop First training on FoodHive and Miro 

 27 octombrie 2021 - EIT Food RIS Policy Council, Group A 1st meeting 

 15 noiembrie 2021 - webinar Innovation Call 2022: Call Guidelines 

 17 noiembrie 2021 - CLC North-East info session: RIS in the EIT Food Innovation Call 2022 

 

 EIT Manufacturing 

Destinat promovării inovării în domenii ca automotive și aerospațiale, industria prelucrătoare, producția de bunuri de consum, 

de mașini și unelte, tehnologii medicale, TIC și electronice, EIT Manufacturing reunește peste 55 de companii europene de top, 

universități și institute de cercetare care acoperă integral lanțurile valorice din aceste industrii cheie.   

Un prim eveniment organizat în parteneriat de către ICEBERG+ (Brașov), coordonator al HUB-ului național al EIT 

Manufacturing, și ADR Nord-Est (prin BSS) a avut loc pe 15 aprilie 2021 – conferința online Industria manufacturieră din 

Regiunea Nord-Est, încotro?, la care au participat reprezentanți ai mediului academic și de afaceri din domeniile vizate de acest 

EIT. Ulterior, în data de 8 iulie 2021, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții EIT Manufactoring Co-location Centre East (Viena) 

și EIT Manufacturing HUB Romania (ICEBERG+, Brașov), în cadrul căreia au fost prezentate ADR Nord-Est și EIT 

Manufacturing și s-au purtat discuții cu privire la semnarea unui Memorandum of Understanding între cele două instituții. 

În data de 7 decembrie 2021, acest memorandum a fost semnat, deschizând noi oportunități de sprijin pentru industria din 

Regiunea Nord-Est.  

Alte evenimente EIT Manufacturing la care au participat reprezentanții BSS: 

 18 ianuarie 2021 - webinar Ideation Connection #2 

 25 Mai 2021 - EIT Manufacturing CLC EAST - webinar „Smart Production” 

 15 iulie 2021 - EIT Manufacturing Business Creation Team – webinar SM Transform Call  

 25 noiembrie 2021 – EIT Manufacturing Regional Executive Academy: Industry 4.0 

 7 decembrie 2021 – webinar Cybersecurity in Manufacturing 

 7 - 9 decembrie 2021 – Atelierul de lucru Best Practices Classes (BPC) on Innovation Policy for Slovak National 

Authorities 

https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme


 

 

Participări la evenimente comune tuturor Comunităților de Cunoaștere și Inovare ale EIT: 

- 2 februarie 2021 – workshop Exploring synergies between Horizon Europe and regional policy 

- 23 martie 2021 – webinar IGLO OPEN session on the topic of EIT Novelties 

- 14 iunie 2021 – conferința New EIT Strategy to power Europe’s largest innovation network 

 

Pe întreg parcursul anului, au continuat activitățile de diseminare a oportunităților de colaborare primite prin intermediul 

Rețelei Europene pentru Cercetare și Inovare (ERRIN), pentru domeniile Agro-alimentar, Bioeconomie și Smart Cities 

and Energy & Climate Change. De asemenea, reprezentanții BSS au participat la evenimente organizate în cadrul rețelei: 

 24 februarie 2021 – întâlnirea Grupului de Lucru pentru Bioeconomie: Mission on Soil Health and Food 

 2 martie 2021 – participare la webinarul Industry 4.0 - a key element for a green transition 

 10 martie 2021 – webinar How to attract smart and agile SMEs?  

 20 octombrie 2021 – întâlnirea Grupului de Lucru pentru Bioeconomie: Exploiting the innovative potential 

of food waste 

Pentru a face mai bine cunoscute toate oportunitățile de sprijin pentru inovare pe care ADR Nord-Est la oferă părților interesate 

din regiune prin apartenența la toate aceste rețele europene, pe data de 14 septembrie 2021, BSS, în colaborare cu alte 

departamente relevante din Agenție și promotori locali de proiecte internaționale de succes, a organizat evenimentul online 

Cooperare internațională pentru inovare în cadrul RIS3 Nord-Est, la care au participat 77 de persoane.  

 

Proiecte Internaționale 

   
TraCS3 – Promovarea colaborării şi sprijinului interregional în domeniul 

infrastructurii de inovare, prin îmbunătățirea ecosistemelor regionale de inovare 

în domenii prioritare RIS3 

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea politicilor regionale care sprijină 

infrastructura de inovare din sectoarele prioritare RIS3, contribuind la crearea unui mediu 

favorabil pentru integrarea acesteia în lanţuri valorice şi reţele de cunoaştere 

interregionale. În perioada 19-20 mai 2021, ADR Nord-Est a organizat prima întâlnire online a partenerilor de proiect, care 

a reluat seria schimburilor interregionale de experiență, întrerupte pentru o perioadă din cauza epidemiei de COVID-19. Cu 

acest prilej, Universitatea de Științele Vieții si Universitatea de Medicină și Farmacie „G.T. Popa” din Iași, Institutul de 

Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au alăturat ADR Nord-Est 

în prezentarea, către ceilalți parteneri europeni, a unor bune practici de colaborare cu industria și cu societatea. Schimburi 

similare de experiență au fost organizate online și de către partenerii din Lituania (MITA/Agency for Innovation and 

Technology, 16-17 iunie 2021) și Spania (Fundacion CEEI Albaceite, 27-28 octombrie 2021). La 30 noiembrie 2021, s-a 

finalizat Faza I a proiectului, destinată învățării interregionale prin schimburi de experiență și activități comune ale 

partenerilor. Pe baza experienței acumulate, ADR Nord-Est a pregătit și prezentat părților interesate din regiune, un Plan de 

Acțiune dedicat îmbunătățirii activității infrastructurilor de cercetare care primesc sprijin prin Axa Prioritară 1 din POR 2021-

2027, prezentat acestora în cadrul evenimentului de diseminare TraCS3 organizat de BSS în data de 26 noiembrie 2021. 

Planul urmează să fie implementat în Faza II a proiectului (până la 31 mai 2023), vizând, în principal, maparea ofertei de 

servicii de cercetare și inovare din infrastructurile CDI din regiune și oferirea unui spațiu virtual de brokeraj pentru aceste 

servicii (prin extinderea unei platforme electronice de brokeraj realizată de ADR Nord-Est prin proiectul H2020 TeRRItoria).   

      

Proiectul Orizont 2020 „TeRRItoria - Cercetare și inovare responsabilă la nivel 

teritorial prin implicarea actorilor locali din Cercetare & Inovare” urmărește 

conectarea cercetării și inovării la strategiile de specializare inteligentă (S3 sau RIS3) a 

https://www.adrnordest.ro/cooperare-internationala-pentru-inovare-in-cadrul-ris3-nord-est/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/tracs3/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/territoria/
http://territoriaproject.eu/


 

regiunilor, pornind de la premisa că o creștere a responsabilității în sistemele care generează cunoaștere va atrage după sine 

și o creștere a competitivității teritoriilor europene. În Regiunea Nord-Est, proiectul se adresează comunităților din zona 

montană - Ţara Dornelor și teritoriul GAL Ceahlău, vizând creșterea implicării acestora în stabilirea agendei locale de 

investiții pentru inovare. Pentru a depăși limitările impuse de epidemia de COVID-19, ADR Nord-Est a realizat și 

implementat un plan de acțiune hibrid, care a îmbinat focus-grupurile de descoperire antreprenorială în triplu helix 

realizate în teritoriu – 2 dedicate sectorului agro-alimentar și 2 dedicate turismului, organizate la Vatra Dornei (21 mai 2021), 

respectiv Bicaz (11 iunie 2021) – cu consultarea online a mediului academic și de cercetare (10 august – 10 septembrie 

2021) și realizarea unui focus-grup online, în cvadruplu helix (5 noiembrie 2021). În cadrul acestor evenimente au fost 

analizate punctele tari și provocările întâmpinate de cele două comunități locale în domeniile economice vizate (prin 

elaborarea unor analize SWOT) și au fost selectate un număr restrâns de priorități de investiție pentru inovare pe termen scurt 

și mediu. În paralel, ADR Nord-Est a realizat o platformă electronică pentru brokerajul serviciilor de cercetare, 

dezvoltare și inovare, cu instrumentele de lucru aferente, care va facilita interacțiunea dintre cele două comunități locale din 

cadrul proiectului și potențialii furnizorii de servicii CDI. Destinată, într-o primă fază, sectoarelor agro-alimentar și turism, 

platforma va fi lansată public în luna ianuarie 2022 și urmează a fi extinsă către toate sectoarele RIS3 Nord-Est, pentru a 

asigura continuitatea și sustenabilitate activităților proiectului TeRRItoria după încheierea acestuia, la 31 ianuarie 2022. 

Totodată, ADR Nord-Est va acorda sprijinul necesar familiarizării utilizatorilor cu această platformă.        

 

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru 

Tehnologii Inovative în domeniul Apei are obiectivul de îmbunătățire a politicilor de 

inovare pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la creşterea masei critice a 

ecosistemului de inovare în regiunile partenere (8 parteneri din 6 ţări europene).  

În perioada 19 ianuarie  – 19 februarie 2021 au fost organizate două serii a câte 3 întâlniri ale grupurilor de lucru regionale 

inițiate în cadrul acestui proiect – Infrastructura Verde, Digitalizare și Economie Circulară la care au participat 48 actori 

regionali. În contextul pandemiei COVID-19, întâlnirile interregionale cu partenerii și stakeholderii care trebuiau să aibă loc 

în Murcia, Spania au avut loc în mediul online, pe 18 mai 2021 și 03-04 noiembrie 2021, unde au fost prezentate bune 

practici regionale, foile de parcurs și acțiunile din cadrul Planurilor de Acțiune regionale. Cele două întâlniri ale Grupului 

Regional Consultativ în domeniul apei au avut loc tot în mediul virtual, pe 11 martie 2021 şi 26 noiembrie 2021, fiind 

prezentate foile de parcurs, acțiunile din cadrul Planului de Acțiune Regional, oportunități de finanțare, implicarea actorilor 

locali în grupuri de lucru tematice și identificarea de soluții pentru îmbunătățirea colaborării regionale. În contextul 

parteneriatului Water Smart Territories constituit în cadrul Platformei de Specializare Inteligentă, actorii regionali și-au arătat 

interesul în grupurile de acțiune pe digitalizare, economie circulară, nămol și micro poluanți (două dintre acestea coincid cu 

grupurile de lucru de la nivel regional).  

 

Proiectul de cooperare interregională  REPLACE – Acțiuni de Politică Regională 

pentru Economia Circulară, care are ca obiectiv îmbunătățirea gestionării, 

implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea 

tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă: 

principalul obiectiv operativ se referă la dezvoltarea și aplicarea politicilor și acțiunilor 

axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea și finanțarea lanțurilor valorice circulare, rezultând în noi proiecte locale și 

interregionale (9 parteneri din țări diferite). Datorită dificultăților cauzate de pandemia de Covid-19 multe din întâlnire de 

lucru ale proiectului s-au realizat în mediul virtual. În luna martie 2021 a fost realizată analiza cu privire la gradul de 

circularitate regională cu ajutorul unui instrument dezvoltat în cadrul proiectului. În luna mai 2021 s-a constituit Grupul 

Consultativ pentru Economie Circulară (GCEC) ca urmare a unui apel deschis de expresii de interes pentru aderarea celor 

interesați. Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, 

antreprenori, firme de consultanță, dar și unități administrativ-teritoriale. Prima întâlnire a GCEC a avut loc online pe 03 

august 2021 și a vizat subiecte precum: exploatarea oportunității de conectare la lanțurile valorice circulare interregionale; 

analiza de benchmarking privind gradul de circularitate la nivelul regiunii; oportunitatea lansării unui apel pentru proiecte în 

domeniul economiei circulare, iar membri au fost încurajați să fie activi pentru a putea identifica provocările sectorului și 

nevoile de finanțare pentru stimularea și implementarea  economiei circulare, conturarea apelurilor cu ghiduri ale 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/iwatermap/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/replace/
https://www.interregeurope.eu/iwatermap/


 

solicitantului și criterii de evaluare cât mai adecvate. În perioada 6-8 octombrie 2021 s-a desfășurat întâlnirea de parteneriat 

REPLACE organizată de partenerul Regiunea Creta-Grecia, unde au fost prezentate bunele practici colectate și s-a discutat 

despre posibilitatea de conectare interregională a lanțurilor valorice pe baza analizelor locale dezvoltate la nivel regional. 

Consorțiul dorește să se pregătească pentru realizarea unor rezultate notabile orientate spre impact în mai multe domenii: 

transformarea proceselor de producție, protecția mediului, reducerea deșeurilor și reutilizarea, extinderea ciclului de viață al 

produselor. Se dorește o utilizare sinergica a finanțării pentru economia circulară, conectată la RIS3, pentru a consolida 

inovarea și competitivitatea, precum și performanțele economice și de ocupare a forței de muncă, crescând în același timp 

eficientă instrumentelor de politică. 

 

Proiectul de cooperare interregională CLUSTERIX 2.0: Noi modele de inovare pentru 

parteneriate strategice de clustere, a abordat îmbunătățirea politicilor regionale de 

inovare prin utilizarea mai bună a clusterelor în proiectarea și implementarea strategiilor 

de inovare și specializare inteligentă. Proiectul a primit o extensie de 1 an (01.10.2021 – 

30.09.2022) care permite continuarea schimbului de experiență, cu accent pe efectele 

crizei COVID-19. Pandemia COVID-19 a lovit grav economia tuturor țărilor, unele sectoare fiind mai puternic afectate decât 

altele. Această perioadă a arătat punctele slabe ale lanțurilor valorice globale, în special în sectorul asistenței medicale. Grupul 

de experți europeni pentru clustere reafirmă faptul că aceste structuri au potențialul de a accelera tranziția ecologică și digitală, 

de a consolida reziliența și de a stimula redresarea. Partenerii proiectului din Austria, Italia, Ungaria, Danemarca, Franța, 

Belgia și Suedia vor face schimb de experiență cu privire la modul în care factorii de decizie regionali pot sprijini și pot lucra 

în parteneriat strâns cu clusterele. ADR Nord-Est și-a propus să îmbunătățească guvernanța POR Nord-Est 2021-2027, Axa 

Prioritară 1, prin definirea unui apel de proiecte inovative dedicat clusterelor. Învățarea interregională se va desfășura prin 

organizarea de întâlniri ale întregului parteneriat(2), întâlniri ale grupurilor de lucru (9), un atelier de fertilizare încrucișată 

pentru a învăța din experiența altor proiecte relevante finanțate prin Programul Interreg Europa și prin organizarea semestrială 

a unor reuniuni de reflecție regională cu părțile interesate locale.  

 

Proiectul de cooperare interregională RETRACE: O abordare sistemică pentru regiunile 

în tranziție spre o economie circulară a reunit parteneri din Spania, Suedia, Polonia, Malta, 

Italia și România într-un efort comun de accelerare a procesului de promovare a politicilor 

regionale destinate utilizării eficiente a resurselor. Proiectul a primit o extensie de 1 an 

(01.10.2021 – 30.09.2022) pentru implementare de activități adiționale privind impactul 

pandemiei de COVID-19. Plecând de la faptul că regiunile ar trebui să aibă un rol crucial în prima linie de răspuns la criza 

COVID-19, oferind scenarii de colaborare pentru politici inovatoare de redresare și acționând ca adevărate laboratoare vii 

pentru testarea soluțiilor de redresare, partenerii proiectului își propun să analizeze și să formuleze propuneri privind modul în 

care ar trebui să arate strategiile și proiectele de economie circulară, în perioada următoare. Partenerii vor consulta părțile 

interesate regionale și vor încuraja schimbul de experiență și învățarea pentru a construi un mediu regional inovator pentru 

economia circulară. ADR Nord-Est și-a propus să îmbunătățească guvernanța POR Nord-Est 2021-2027, Axa Prioritară 1, prin 

definirea unui apel de proiecte dedicat promovării în IMM a soluțiilor de economie circulară.  

 

https://www.interregeurope.eu/clusterix2/
https://www.interregeurope.eu/retrace/
https://www.interregeurope.eu/retrace/


 

 
 

 

ADR Nord-Est este partener asociat în cadrul proiectului „Forests in Women’s Hands“ 

(Fem4Forest), adresat bunelor practici cu privire la prezența femeilor în managementul 

silvic. Proiectul este derulat în cadrul Interreg Danube Transnational Programme, în perioada 

2020-2022, și are parteneri din Slovenia, Austria, Germania, Croația, Republica Cehă, 

România, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Serbia și Ucraina.  

La invitația Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentanții BSS au participat, în data de 20 iulie 2021, la întâlnirea 

de proiect dedicată planului Campaniei Transnaționale de Conștientizare Fem4Forest, și în 11 noiembrie 2021, la un 

atelier de lucru dedicat abordărilor inovatoare pentru egalitate de șanse în sectorul silvic. 

 

 

Shemakes este un proiect Orizont 2020, cu un consorțiu de 10 parteneri din 7 țări (leader 

CEDECS-TCBL (Franța), Institutul pentru Arhitecturi Avansate din Catalonia (Spania), 

Waag (Olanda), Onl’Fait (Elveția), Fab Lab (Franța), Redu (România), Matrix (Germania), 

Makesense (global organization), Institutul Tavistock (Germania) și Flod (Italia). Obiectivul 

acestui proiect, care se va derula pe parcursul a 24 luni (martie 2021 - septembrie 2022), este de a încuraja femeile să inoveze 

prin inspirație, competențe si rețele, pentru o industrie a modei cât mai sustenabilă. Pentru a răspunde provocărilor actuale din 

industria textilă și de îmbrăcăminte - cele mai scăzute nivele de salarizare, discriminare, competențe recunoscute cu valoare 

adăugată redusă în structurile de afaceri tradiționale, proiectul creează oportunități pentru un mediu de afaceri circular și 

sustenabil, încurajează femeile să ocupe poziții cu autoritate și venituri crescute, prin acumulare de competențe tehnologice, 

inovative sau de business modelling. În cadrul acestui proiect, ADR Nord-Est este prezentă prin Dna Gabriela Macoveiu, 

Coordonator Departament Comunicare, Inovare și Cooperare Externă, membră în Consiliul Consultativ și în grupul de mentori 

al proiectului, participând activ la procesul decizional asupra implementării. 

 1 
         Orizont 2020 

 

 5 
       Interreg Europe 

            

43 
          Parteneri 

 

20 
  State 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest
https://www.shemakes.eu/


 

 

Institutul Regional de Oncologie (IRO) de la Iași, prin Centrul de Cercetări Biomoleculare 

TRANSCEND, implementează cel de-al doilea proiect ERA – Chair, finanțat din programul 

Orizont 2020 în Regiunea de Nord-Est, ESEI-BioMed . Acest proiect meritoriu își propune 

atragerea unui cercetător de top care să îndeplinească rolul de Președinte ERA timp de 6 ani 

(perioada de implementare a proiectului 2021-2026), să construiască o echipă dinamică și multidisciplinară, să pună bazele 

Laboratorului de Nanotehnologii în cadrul Centrului de Cercetări TRANSCEND și să atragă resursele necesare creșterii 

excelenței în nanomedicina translațională într-o manieră sustenabilă. În cadrul acestui proiect, ADR Nord-Est este prezentă 

prin Dna Gabriela Macoveiu, Coordonator Departament Comunicare, Inovare și Cooperare Externă, membră în Consiliul 

Consultativ, participând activ la procesul decizional asupra implementării. 

 

Pe data de 17 mai 2021, ADR Nord-Est, prin reprezentanții BSS, a participat la întâlnirea 

Consiliului Plenar al proiectului European Campus of City Universities (EC2U), unde a fost 

discutat modul prin care partenerii asociați (printre care și ADR Nord-Est) pot veni în sprijinul 

colaborării inter-universitare pentru inovare.  

EC2U este o alianță al cărei obiectiv este crearea unui spațiu inovativ care să încurajeze 

mobilitatea și liberul schimb între 7 universități istorice europene și orașele în care acestea își 

desfășoară activitatea – Coimbra (Portugalia), Iași (România), Pavia (Italia), Jena (Germania), 

Poitiers (Franța), Salamanca (Spania) și Turku (Finlanda).  

  

Toate proiectele europene mai sus menționate contribuie la optimizarea implementării axelor prioritare 

centrate pe transfer tehnologic, inovare și specializare inteligentă din cadrul programelor naţionale şi 

regionale actuale şi viitoare (ex. POR 2014-2020, POR Nord-Est 2021 -2027), precum şi la dezvoltarea de 

propuneri pentru noi instrumente de finanțare și parteneriate în domeniul RIS3. 

 

Evenimente internaționale 

 

În cadrul evenimentului Săptămâna Europeană a Industriei (EU 

Industry Week) 2021, ADR Nord-Est, prin Biroul de Reprezentare 

de la Bruxelles, a organizat, în data de 24 martie 2021, o conversație 

virtuală din seria #EUIndustryDays despre cum pot regiunile crește 

competitivitatea UE în contextul actual - EU industry at the crossroads 

of Covid-19 pandemic, green growth and digital transformation. La 

evenimentul online au participat invitați cheie din industria din Regiunea 

Nord-Est, cât și factori de decizie relevanți în domeniu la nivel 

european. 

 
 

Școala de vară EURADA 2021, din perioada 14-15 iulie 2021, a 

inclus și sesiuni de dezbatere pe subiecte de interes în sfera 

parteneriatelor și proiectelor europene. În prima zi - EU projects ready: 

Tips, tricks, and trends to follow in 2021 - echipa ADR Nord-Est 

Bruxelles a susținut sesiuni precum The power of networks. Hacking 

the neuroscience of partnerships, Tapping in the EU bubble: a 

marketing effort, Culture eats strategy for breakfast, Stepping to the 

next level when promoting an EU Project – Graphic Design. 

Cursurile s-au desfășurat online. 

  
 

https://www.esei-biomed.eu/


 

Pe data de 23 septembrie 2021, reprezentanții BSS au dezbătut 

provocările implementării RIS3 Nord-Est în mediul rural din zona 

montană a regiunii, în cadrul evenimentului #Responsible Regions (9th 

dialogue), organizat de EURADA.   
 

În perioada 29-30 septembrie 2021, reprezentanții BSS au participat cu 

prezentarea North-East Romania: developing a consultative tool for 

agenda setting in local mountain communities la Sesiunea de Postere a 

conferinței internaționale Bringing RRI into Regional Planning: from 

theory to SeeRRI, de la Barcelona. 
 

 

La invitația EURADA, în data de 30 septembrie 2021, reprezentanții 

BSS au participat la atelierul de lucru online „Peer Review of the 

Strategy for Smart Specialisation of the Region Castilla y Leon 

(Spania)”. 

 

 
 

În cadrul evenimentului Săptămâna Europeană a Regiunilor și 

Orașelor (European Week of Regions and Cities) 2021, ADR 

Nord-Est Bruxelles s-a alăturat unui parteneriat regional compus din 

regiuni din Finlanda, Franța, Italia, Grecia și Olanda în organizarea 

unei sesiuni pe tema Rolul fermelor demonstrative în sistemele de 

cunoaștere și inovare agricolă: o perspectivă politică, în data de 12 

octombrie 2021. Atelierul online s-a bazat pe experiența a trei proiecte 

Orizont 2020 (NEFERTITI, AGRIDEMO și PLAID). 

  
  

Sub umbrela aceluiași eveniment (Săptămâna Europeană a 

Regiunilor și Orașelor 2021), ADR Nord-Est, prin Biroul de 

Reprezentare de la Bruxelles, a organizat, în data de 4 noiembrie 

2021, un eveniment sub egida acestei ample manifestări,  în cadrul 

căruia a abordat o tematică de mare actualitate: Tranziția Digitală. 

Evenimentul online a adus în atenția publicului principala 

provocare ce modelează societățile actuale: tranziția digitală, 

concentrându-se pe impactul acesteia asupra sectorului privat și 

public, din perspectiva părților interesate de la nivel european, 

național și local. 
 

 

 

 

 

 

 

https://conference.seerri.eu/call-for-posters/
https://conference.seerri.eu/call-for-posters/
http:///


 

Publicații  
 

Bioeconomie Circulară: Oportunități de dezvoltare în Regiunea Nord-Est, articol publicat de un colectiv de cercetători din 

regiune – Florin-Constantin Mihai (UAIC), Simona Popa (ADR Nord-Est/BSS), Anca Gheorghică (Asociația „Mai Bine”), 

Vasilica Racariu (UAIC, Asociația „Sustainable Village” – în volumul Provocări rurale contemporane: Studii de agronomie 

și antropologie rurală (Capitolul 11 pp.171-181), ISBN 978-606-37-1280-7, apărut în noiembrie 2021 la Editura Presa 

Universitară Clujeană (UBB). 

 

 Alte activităţi de susţinere a operaţionalizării RIS3 Nord-Est  

 

Pentru optimizarea capacității de programare și implementare a RIS3 Nord-Est, precum și de dezvoltare și dinamizare a 

ecosistemelor de inovare din domeniile regionale de specializare inteligentă, reprezentanții BGRIS3 și BSS au participat, pe 

tot parcursul anului 2021, la numeroase cursuri, conferințe și webinarii pe teme de specialitate, organizate atât la nivel 

național, cât și internațional. 

Pe tot parcursul anului a continuat diseminarea de evenimente sectoriale de interes în domeniile RIS3, oportunități de 

finanțare, parteneriate etc., către părțile interesate din regiune.  

  

https://www.researchgate.net/publication/355926377_Bioeconomie_circulara_-_oportunitati_de_dezvoltare_in_Regiunea_Nord-Est_a_Romaniei


 

Concluzii 

 

 
 

 
 Actualizarea, revizuirea RIS3 Nord-Est pentru perioada 2021-2027 conform JRC și aprobarea 

acesteia de către CRI și CDR 
 

 Actualizarea componenței CRI, CCA și a Regulamentului de funcționare CRI, CCA 
 

 Constituirea unui portofoliu de proiecte aferent RIS3 Nord-Est cu un număr de 85 propuneri 

de proiecte 
 

 Dezvoltarea capacității de operaționalizare RIS3 Nord-Est prin implicarea în Programul de 
Asistență Tehnică, oferit de Reprezentanța Băncii Mondiale în România 

 
 Realizarea și diseminarea a 12 ediții a newsletter-ului electronic pe teme de RIS3 

 
 Implementarea a 6 proiecte de inovare ce reunesc 43 de parteneri din 20 state europene 

 
 1 secțiune web actualizată periodic și 1 pagină de Facebook dedicată  

 

 

 

Acest raport reflectă activitățile desfășurate pe parcursul anului 2021 de către Direcția Comunicare Inovare 

şi Cooperare Externă, Birourile Gestionare RIS3, Specializare Sectorială, Cooperare Externă și Biroul de 

Reprezentare ADR Nord-Est de la Bruxelles privind Strategia RIS3 Nord-Est. 
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