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Partea I-a – Informații Generale 
 

 

Partea a II-a – Contextul politicii 
Planul de Acțiune își propune să aibă un impact asupra: 

 
☒ Programului "Investiții pentru creștere și locuri de muncă" 
☐ Programului de cooperare teritorială europeană 
☐ Altui instrument al politicii de dezvoltare regională 

Numele instrumentului de politică vizat:  

 Programul Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Est, Axa prioritară 1 
„Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate” 
(axa care continuă AP1 din POR 2014-2020). 

 

Autoritate de management: 

 POR 2021-2027: ADR Nord-Est 
 

La finalul anului 2021, situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 - 
Promovarea transferului tehnologic, care vizează promovarea investițiilor în C&I, 
dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco inovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de 
uz general, se prezintă astfel: 

Nr. Apel 
Dată 

închidere 
apel 

Nr. 
proiecte 
depuse 

Valoare 
solicitată  
proiecte 
depuse  
(mil. lei) 

Alocare 
apel/regiun

e 
(mil. lei) 

% acoperire 
alocare 

apel/regiune 
sume solicitate 

proiecte 
contactate/ în 

selecție 

Nr. 
contrat

e 
semnat

e 

Nr. 
proiecte 

în 
selecție 

nr. 
Proiecte 

respinse / 
retrase 

Obiectiv specific 1.2 - 
Creșterea inovării în 
companii prin sprijinire 
abordărilor multisectoriale 
rezultate in urma 
implementării inițiativei 
regiuni mai puțin dezvoltate 
în Romania - Apel 1 (1.2) 

30.09.2020 11 17,929 29,196 16,18% 3 0 8 

Operațiunea A - Sprijinirea 
entităților de inovare și 

20.04.2019 6 8,242 6,047 11,52% 1 0 5 

Proiect: iWATERMAP – Water Technology Innovation Roadmaps 
Organizație parteneră: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (PP5) 

(ADR Nord-Est)  
Țara: România 
Regiune NUTS2: Nord-Est 
Persoana de contact: Simona-Andreea Popa 
E-mail: simona.popa@adrnordest.ro  
Telefon: +40 745.534.647 



  

 

transfer tehnologic (ITT) - 
Apel 1 (1.1.A - 2018) 
Operațiunea A - Sprijinirea 
entităților de inovare și 
transfer tehnologic (ITT) - 
Apel 2 (1.1.A - 2020) 

30.10.2020 7 12,296 6,047 82,32% 2 0 5 

Operațiunea B - Sprijinirea 
parcurilor științifice și 
tehnologice (PST) - Apel 1 
(1.1.B) 

13.04.2019 1 1,841 5,982 30,78% 1 0 0 

Operațiunea C - Investiții 
pentru IMM-uri pentru 
implementarea unui rezultat 
al cercetării – inovării în 
parteneriat cu ITT - Apel 1 
(1.1.C - 2017) 

25.08.2018 32 5,466 5,889 0,00% 0 0 32 

Operațiunea C - Investiții 
pentru IMM-uri pentru 
implementarea unui rezultat 
al cercetării – inovării în 
parteneriat cu ITT - Apel 2 
(1.1.C - 2020) 

15.05.2021 26 4,662 5,889 25,33% 0 8 18 

1 Euro = 4,9498 lei (conform https://www.cursbnr.ro/curs-inforeuro pentru perioada 01 decembrie 2021 - 31 decembrie 2021) 
 

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

Începând cu perioada de programare 2021-2027, ADR Nord-Est va îndeplini funcția de 
Autoritate de Management pentru POR. Noua responsabilitate a ADR Nord-Est este statuată 
prin Ordonanță de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea 
eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării 
regionale în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020. 

Unul din obiectivele principale de politică propuse de Comisia Europeană (din 5), vizat prin 
acest proiect, este o Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și 
inteligentă) și presupune îmbunătățirea competitivității regionale prin creșterea productivității 
în domenii cu potențial de creștere și specializare inteligentă, prin stimularea capacităților de 
inovare și cercetare și promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a serviciilor tehnologiei 
informației și comunicațiilor, adresat prin prioritățile nr. 1: NE - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă și nr. 2: NE - O regiune mai digitalizată. 

Conform noii versiuni a POR Nord-Est 2021-2027, ce a fost transmisă către Comisia 
Europeană în data de 10.12.2021, 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; 

ADR Nord-Est este inițiatorul primei Strategii de Specializare Inteligentă din România – 
RIS3 Nord-Est (2013), și actualizarea acesteia se face împreună cu actori locali, publici și 
privați: companii, universități – centre de cercetare-dezvoltare, administrații publice și 
societate civilă. 

RIS3 Nord-Est 2021-2027 (corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și 
Specializare inteligentă) are ca scop stabilirea domeniilor în care se vor focusa investițiile 
aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O Europă mai inteligentă”. Pentru 
operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții, 
dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau 



  

 

cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în 
comunitățile regiunii.  

În acest sens, în vederea actualizării RIS3 Nord-Est, ADR Nord-Est a organizat în perioada 
martie-iulie 2020, 12 ateliere de descoperire antreprenorială (EDP) pentru identificarea și 
revalidarea domeniilor prioritare cu potențial și a nișelor de specializare, actualizarea viziunii 
sectoriale, a țintelor și mecanismelor de intervenție, necesar a fi implementate în perioada 
2021-2027 pentru fiecare domeniu de specializare, actualizarea sistemului de monitorizare și 
evaluare în baza analizei potențialului de inovare regional, al analizei avantajelor competitive 
și comparative pentru sectoarele cu potențial de specializare și al procesului de mapare a 
competențelor.  

Noua reconfigurare a sectorului prioritar MEDIU – cu nișele (Apa – soluții inovative, Aer – 
soluții inovative și Economie Circulară) și sub-nișele (descriere orientativă și nu limitativă) 
rezultate în urma procesului EDP, au fost validate de către reprezentanții cvadruplu helix, 
invitați în cadrul dezbaterii publice, și vor fi baza direcțiilor viitoare de investiție.  

Sector MEDIU 

Nișe Sub-nișe (cu caracter exemplificativ, nu limitativ) 

Apa  
(soluții inovative) 

Soluții inovative de eficientizare a consumului de apă 

Tehnologii de tratare și epurare a apelor reziduale 

Tehnologii de valorificare și recirculare / reutilizare a apelor uzate 

Sisteme avansate de monitorizare și control al calității apei (incl. 
poluanți prioritari și emergenți) 

Tratarea și valorificarea nămolurilor 

Spre deosebire de exercițiul anterior (POR 2014-2020), dependent de măsurile de finanțare 
existente la nivel național, în cadrul POR 2021-2027 va fi o componentă importantă 
dedicată operaționalizării Strategiei RIS3, cum ar fi 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, etc. 

România este în mod constant listată ca un inovator modest, înregistrând procente dintre cele 
mai scăzute în ceea ce privește transferul de tehnologie și inovația de marketing și cu cel mai 
mic procent de companii care au inovat și au comercializat în UE. Practic, una dintre 
principalele probleme pare să fie capacitatea de a absorbi inovația în companii, principalele 
caracteristici ale procesului de inovare și transfer de tehnologie făcând referire la: cooperarea 
redusă între IMM-uri și instituțiile de cercetare și dezvoltare; un număr mic de IMM-uri 
inovatoare care participă la activități de transfer de cunoștințe; IMM-urile sunt mai interesate 
de dezvoltarea capacităților decât de activitățile de cercetare și inovare; rata scăzută a 
transferului de tehnologie și cultura antreprenorială slabă. 

  



  

 

Partea a III-a – Acțiuni preconizate 
 

Creșterea colaborării între părțile interesate regionale prin inițierea și 
activarea unor Grupuri de Acțiune (GA), și stimularea și sprijinirea 
acestora în vederea creșterii capacitații de a inova și de a aplica cu succes 
pentru finanțare în cadrul viitoarelor scheme de finanțare  
 

1. Context 

Problemele ce țin de sectorul apei, întâmpinate de către entitățile regionale sunt parțial 
dependente de specificul entității, de localizare, de disponibilitatea resurselor și de calitatea 
acestora. Principalele probleme rezultate în urma consultării entităților regionale sunt: 

 creșterea continuă a competiției pentru apă ca urmare a creșterii modelului de consum; 
 infrastructura învechită și costuri mari de operare a operatorilor regionali de apă; 
 capacitate limitată de a absorbi inovația în companii; 
 cooperare redusă între IMM-uri și instituțiile de cercetare și dezvoltare;  
 numărul mic de IMM-uri inovatoare care participă la activități de transfer tehnologii și 
de cunoștințe;  
 IMM-urile sunt mai interesate de dezvoltarea capacităților decât de activitățile de 
cercetare și inovare; 
 rata scăzută a transferului de tehnologie;  
 cultura antreprenorială slab dezvoltată la nivel regional; 
 lipsa personalului calificat. 

Este inevitabilă necesitatea soluționării problematicilor mai sus menționate, prin cooperare 
atât la nivel regional cât și interregional deoarece, prin prisma caracteristicilor domeniului apei, 
aceste dificultăți nu pot fi tratate local sau singular. 

Una dintre bunele practici identificate în cadrul proiectului, și anume Parteneriatul S3 “Water 
Smart Territories” (WST) acordă o atenție deosebită sprijinirii colaborării intersectoriale între 
sectoarele apei și domeniul IT&C cu evidențierea celor mai promițătoare inovații. Schimbul de 
experiență între lanțurile valorice inter-regionale, portofoliile și platformele de investiții, au rolul 
de a consolida dialogul industrial și vor favoriza dezvoltarea de tehnologii și a serviciilor de 
inovare. Regiunea Nord-Est a aderat și a devenit membru formal în cadrul parteneriatului 
Water Smart Territories în anul 2019.  

În vederea dezvoltării și creșterii masei critice a ecosistemului de inovare în sectorul apei, 
activitatea din cadrul Platformei S3 ne-a inspirat și am considerat oportună inițierea și 
activarea unor Grupuri de Acțiune (GA) ce reprezintă un prim pas către atragerea diferiților 
actori, din sectoare diverse, pentru colaborare în rezolvarea provocărilor din sectorul apă-
energie-mediu-economie circulară-biodiversitate. Grupurile de Acțiune (GA). în format 
cvadruplu-helix – autorități/agenții guvernamentale - mediul privat – mediul academic și CDI 
– ONG-uri, reprezintă o comunitate pentru dezbateri, unde se poate face schimb de informații, 
identifica oportunități în vederea colaborării inter-instituționale și alinierea între profilul 
educațional și cererea de pe piață, se pot genera idei, proiecte, concepte, tehnologii, produse, 
etc.  

O altă bună practică care ne-a inspirat este WaterCampus Leeuwarden, o organizație umbrelă 
pentru WETSUS, CEW și Water Alliance, care stimulează cooperarea între companiile 



  

 

(inter)naționale, institutele de cunoaștere și guvernele din sectorul tehnologiei apei, pentru a 
crea sinergie pentru inovația de clasă mondială, educație și antreprenoriat. 

În acest caz, ne-am concentrat pe faza de antreprenoriat, am pus la pachet toate cunoștințele 
și experiența, cu mentori certificați pentru a transforma ideile inovatoare în inovații de succes 
- de exemplu apelul regional pentru idei de proiecte de inovare, organizat de ADR Nord-Est, 
și programul de sprijin pentru dezvoltarea capacității de inovare, implementat în colaborare cu 
Banca Mondială – a avut ca scop favorizarea numărului și calității cererilor de proiecte la 
apelurile organizate în cadrul Axa prioritară 1 a POR 2021-2027. 

De asemenea, în elaborarea sub-acțiunilor din cadrul planului regional de acțiune, ne-am 
inspirat si din contribuția partenerilor cu privire la rezultatele evaluărilor regionale, bunele 
practici identificate dar și de discuțiile one-to-one din cadrul reuniunilor interregionale. Astfel, 
pentru a îmbunătăți politicile de inovare în vederea creșterii masei critice a ecosistemelor de 
inovare, regiunile Creta (Grecia), Murcia (Spania), Sud Moravia (Republica Cehă) și Regiunea 
de Nord (Portugalia) și-au propus creșterea și îmbunătățirea procedurilor de consultare publică 
în timpul pregătirii RIS3 regionale și a politicilor de inovare în domeniul apei și Letonia și-a 
propus crearea unui grup puternic de părți interesate care să lucreze autoritățile de 
management pentru a asigura o absorbție mult mai bună a fondurilor. 

Prin implementarea acestor acțiuni ne propunem să creștem colaborarea în regiune și să 
stimulăm părțile interesate să aplice cu un număr mai mare de cereri de finantare cu proiecte 
de inovare și transfer tehnologic în sectorul apei, depuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 
1 a POR 2021- 2027 și nu numai. O astfel de inițiativă este extrem de necesară pentru 
implementarea instrumentului de politică, a cărui provocare majoră în perioada 2014-2020 a 
fost numărul redus de cereri de proiecte, și numărul și mai mic de cereri acceptate, de unde 
absorbția insuficientă a fondurilor alocate. 

2. Natura acțiunii 

Acțiunea care va fi implementată în regiunea de Nord-Est a României va avea două sub-
acțiuni (faze) principale: 

1. Consolidarea ecosistemelor regionale de inovare; 

2. Stimularea și sprijinirea părților interesate regionale să depună cereri finanțare. 

 

2.1. Sub-Acțiunea 1: Inițierea, activarea și maturizarea grupurilor de acțiune 
regionale și implicarea în parteneriate regionale și/sau interregionale 

Consolidarea ecosistemelor regionale de inovare prin maturizarea Grupurilor Regionale 
Acțiune și implicarea acestora în colaborări interregionale pe diverse tematici, este strâns 
legată de toate cele 3 foi de parcurs (FP) și anume: FP1: Creșterea masei critice a 
ecosistemului de inovare, FP2: Resurse umane și FP3: Internaționalizare. Maturizarea 
acestor GA-uri presupune, pe lângă dezvoltarea masei critice a ecosistemului de inovare prin 
îmbunătățirea colaborărilor intersectoriale, creșterea abilitaților prin pregătire profesională în 
domeniul apei, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței apei, și o conectare cu 
inițiative similare la nivel regional/european și identificarea de proiecte potențiale pentru 
implementare în parteneriat cu actori locali, regionali, internaționali. 

Următoarele grupuri de acțiune (GA) au fost propuse și agreate de părțile interesate regionale 
care au participat la reuniunile regionale organizate în regiunea de Nord-Est: 



  

 

(a) Grupul Regional de Acțiune “Infrastructură Verde” 

(b) Grupul Regional de Acțiune “Digitalizarea serviciilor de apă”  

(c) Grupul Regional de Acțiune “Economia circulară în domeniul apei” 

Pentru maturizarea acestor grupuri de acțiune vor avea loc, frecvent, întâlniri în cadrul cărora 
se vor aborda următoarele: nevoi și provocări regionale, oportunități de finanțare, idei de 
proiecte, creare de consorții, bune practici, nevoi de training, de proiecte, întâlniri de 
matchmaking, planificare și organizare de evenimente conștientizare și responsabilizare în 
domeniul apei etc. 

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. 

Planul de activități ce au fost și vor putea fi realizate în Faza a 2a a proiectului, poate fi 
consultat în tabelul următor: 

Nr. 
crt. 

Perioada Activități 
% 
finalizat 

1 11.2020- 
12.2020 

 Determinarea criteriilor de apartenență la fiecare Grup de 
Acțiune (GA). Selectarea actorilor regionali pentru 
participarea la Grupurile de Acțiune, funcție de competențe 
și a experienței acumulate. 

100 

2 12.2020  Dezvoltarea formularului de strategie a fiecărui grup de 
acțiune. Consultarea actorilor invitați să participe voluntar.  

100 

3 01.2021  Inițierea și organizarea a 3 întâlniri, câte una pentru fiecare 
GA. Discutarea tematicii de abordat în fiecare GA. 
Întocmirea minutei întâlnirilor și informarea voluntarilor 
participanți din fiecare GA. 

100 

4 02.2021  Inițierea și organizarea celei de-a II-a runde de întâlniri. 
Dezvoltarea viziunii fiecărui GA, funcție de tematicile și 
cerințele specifice ale pieței. Întocmirea minutei întâlnirii și 
consultarea participanților voluntari. 

100 

5 04.2021 – 
12.2021 

 Stabilirea organizării de reuniuni sau invitarea părților 
interesate să participe la diferite evenimente conexe, 
conferințe, identificare și transmitere oportunități de 
finanțare, promovarea celor mai bune practici etc. (ex. 
North-East Climate Awareness Day, 05.11.2021 – au fost 
invitați reprezentanți din mediul academic și mediul de 
afaceri pentru a prezenta proiecte implementate și 
tehnologii inovative din domeniul apei); 

 Întâlniri ale grupurilor de acțiune regionale care discută: 
nevoile și provocările regionale, oportunitățile de finanțare, 
ideile de proiecte, crearea consorțiilor, cele mai bune 
practici, nevoile de formare, proiectele, întâlnirile de 
potrivire, planificarea și organizarea de evenimente de 
conștientizare și responsabilitate în domeniul apei etc. (ex. 
întâlnirea regională a grupurilor regionale de acțiune, 
26.11.2021 – au fost dezbătute provocările, nevoile 
grupurilor regionale de acțiune și s-a propus crearea unui 
Cluster în domeniul Mediu) 

 Lansarea unei campanii de promovare a poveștilor de 
succes în Regiunea Nord-Est în domeniile de specializare 

100 



  

 

inteligentă (ex. Newsletter #2 – promovare proiect ce 
vizează economia circulară în domeniul apei) – distribuire 
pe site-ul ADR Nord-Est și Facebook Connect Nord-Est 
(proiecte implementate sau în derulare) 

6. 01.2022 – 
05.2023 

 Organizarea de evenimente pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor și provocărilor regionale discutate în întâlnirile 
anterioare ale grupurilor de acțiune (invitarea actorilor de la 
nivel regional/național/internațional să împărtășească cele 
mai bune practici, experți să împărtășească perspective 
etc.) 

 Întâlniri frecvente ale grupurilor regionale de acțiune prin 
care se discută: oportunități de finanțare, idei de proiecte, 
creare de consorții, bune practici, nevoi de training, de 
proiecte, întâlniri de matchmaking, planificare și organizare 
de evenimente conștientizare și responsabilizare în 
domeniul apei etc. 

 Maturizarea GA regionale prin implicarea în parteneriate 
interregionale, rețele internaționale, propuneri de proiecte 
în parteneriat, formarea specialiștilor, etc. 

- 

 

2.2. Sub-Acțiunea 2: Stimularea și sprijinirea participării părților interesate 
regionale în vederea aplicării de cereri de finanțare în cadrul viitoarelor 
scheme de finanțare  

ADR Nord-Est a lansat un apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte 
aferent RIS3 Nord-Est (4 septembrie – 14 decembrie 2020). Scopul acestui apel a fost 
constituirea unui portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare 
inteligentă ale Regiunii Nord-Est și sprijinirea acestora pentru a fi implementate cu succes în 
perioada de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 
(POR Nord-Est 2021-2027), prin alte programe operaționale și fonduri publice disponibile la 
nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea 
inovativă.  

Apelul s-a încheiat cu 118 propuneri primite în termen (buget de 980.68 mil. euro), dovedind 
interesul și încrederea actorilor regionali în mecanismul transparent și profesionist propus de 
ADR Nord-Est. Propunerile de proiecte au fost analizate și evaluate de către experți ai ADR 
Nord-Est, rezultând un număr de 85 de propuneri admise și selectate în portofoliul de proiecte 
al RIS3 Nord-Est. Promotorii fișelor de proiecte vor primi sprijinul ADR Nord-Est în vederea 
maturizării ideilor de proiect și vor fi invitați să participe la Ateliere de Dezvoltare Idei de 
Proiecte (PDL) în cadrul cărora se vor identifica surse de finanțare adecvate pentru proiectele 
lor, se va oferi feedback cu privire la modul în care își pot îmbunătăți ideile, etc. 

Două dintre propunerile de proiect depuse vizează nișa „Apa (soluții inovative)” 
(domeniul de specializare Mediu) și nișa „Eficiență energetică” (domeniul de specializare 
Energie), și se referă la reducerea impactului de mediu prin implementarea unor soluții 
inovative în domeniul apei în cadrul a două companii private din regiune, în colaborare cu 
mediul academic și de cercetare. 

De asemenea, pentru a veni in întâmpinarea nevoilor regionale, ADR Nord-Est derulează în 
2021 cel de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 
2.0) pentru identificarea proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din 
Regiunea Nord-Est și sprijinirea echipelor de proiect aferente în vederea consolidării 



  

 

cunoștințelor și capacităților pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de 
pregătire tehnologică (TRL). RVP 2.0 este un program derulat în limba engleză de către ADR 
Nord-Est pentru a facilita tranziția rezultatelor de cercetare către piață, prin intermediul unei 
călătorii personalizate concepute pentru a acoperi toate nevoile specifice ale echipelor de 
cercetare. Acest sprijin este oferit sub forma unor workshop-uri de dezvoltare a afacerii, 
sesiuni de mentorat personalizate și asistență pentru lansarea pe piață. Pentru a desfășura 
acest program, ADR Nord-Est beneficiază de asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în 
cadrul Acordului Administrativ (EC 2018.CE.16.BAT.059) dintre Comisia Europeană si Banca 
Mondială semnat în 2018. 

În cadrul acestui apel experții Băncii Mondiale și ADR Nord-Est au selectat 10 proiecte din 
regiunea Nord-Est în vederea acordării de asistență și îndrumare pentru consolidarea 
capacității și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de marketing, drepturi de 
proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc. Una dintre aplicațiile depuse acoperă 
domeniul de specializare inteligentă: MEDIU cu Nisa: Apa (solutii inovative), intitulata 
„Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și emergenți pentru 
procesele avansate de tratare a apelor uzate (PureGeo)”, Universitatea Tehnica „Gheorghe 
Asachi” din Iasi.  

Echipele de cercetare din cadrul universităților regionale au primit sprijin din partea ADR Nord-
Est si a Consultantilor Seniori in materie de Inovare din cadrul Bancii Mondiale ce a constat 
in asistență și îndrumare bazată pe propriile nevoi pentru consolidarea capacității și facilitarea 
interacțiunii cu industria, precum (dar fără a se limita la) strategii de marketing, drepturi de 
proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc., dar si în furnizarea de consultanță 
internațională axata pe antreprenoriat, ecosisteme de inovare, strategii de inovare, programe 
de accelerare, comercializarea cercetării și spin-out-uri, planificarea activităților de inovare la 
nivel sectorial și strategii de dezvoltare economică. 

Rezultatele apelului de portofoliu de proiecte RIS3 dar si RVP 2.0 ne-a demonstrat ca idei de 
proiecte in domeniul apei si a tehnologiilor inovative exista si se dorește maturizarea si 
finanțarea acestora in perioada următoare de programare 2021-2027. 

Activitățile propuse în vederea îmbunătățirii instrumentului de politică, Programului Operațional 
Regional 2021-2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă, 
Obiectiv specific FEDR a(i) Dezvoltarea capacitaților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate, vor consta în: 

 Invitarea tuturor parților interesate din domeniul apei – tehnologii inovative, pentru 
implicarea în procesul de consultare publică în momentul în care Ghidurile specifice 
aferente apelurilor din cadrul Priorității 1 vor fi disponibile;   

 Stimularea actorilor regionali din domeniul apei să aplice cu fișe de proiect la urmatorul 
apel pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est #2 (2022) 

 Prezentarea unei propuneri către Autoritatea de Management a POR Nord-Est 2021-
2027, în vederea îmbunătățirii Grilei de evaluare Tehnico-Financiară privind viitoarele 
apeluri de proiecte din cadrul Priorității 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă, prin acordarea unui punctaj suplimentar în grila de evaluare tehnico-
economică pentru propunerile de proiecte incluse în portofoliul RIS3 Nord-Est, care au 
la bază priorități de specializare aferente sectoarelor și nișelor identificate și validate în 
RIS3 Nord-Est (incl. Nișa Apă - tehnologii inovative); 

 Sprijin oferit de ADR Nord-Est: Sesiuni de informare, întâlniri one-to-one, programe de 
mentorat, invitarea experților în funcție de nevoile părților interesate pentru ateliere de 
lucru sau informare, etc., pentru maturizarea propunerilor și pentru a depune cereri de 
proiecte spre a fin finantare la nivel regiona/national sau international. 



  

 

Planul de activități ce au fost și vor putea fi realizate în cadrul Sub-Acțiunii 2, în Faza a 2a a 
proiectului, poate fi consultat în tabelul următor: 

Nr. 
crt. 

Perioada Activități % 
finalizat 

1 09.2020- 
02.2021 

 Lansare apel deschis pentru constituirea portofoliului de 
proiecte aferent RIS3 Nord-Est;  

 Invitație transmisă părților interesate regionale în vederea 
participării la o sesiune de informare și clarificări cu privire 
la apelul pentru constituirea portofoliului de proiecte de 
inovare aferent domeniilor de specializare inteligentă RIS3 
Nord-Est; 

 Informări sau clarificări one-to-one (telefonice sau email) 
cu privire la realizarea cu succes a fișei de proiect. Sprijin 
în crearea de parteneriate regionale (discuții și întâlniri 
online); 

 S-au primit 118 propuneri și au fost analizate și evaluate 
de către experți ai ADR Nord-Est - 2 propuneri de 
proiect vizează nișa Apă (soluții inovative); 

 Publicarea rezultatelor: 85 de propuneri admise și 
selectate în portofoliul de proiecte al RIS3 Nord-Est. 

100 

2 03.2021-
12.2021 

 Dezvoltarea strategiei de sprijin din partea ADR Nord-Est în 
vederea maturizării ideilor de proiect incluse în portofoliul 
RIS3; 

 Sesiune de informare cu privire la ADR Nord-Est în vederea 
maturizării ideilor de proiect incluse în portofoliul RIS3 și 
întâlniri frecvente cu inițiatorii fiselor de proiect; 

 Sprijin oferit pentru maturizarea ideilor de proiecte (ex. 
Lansarea celui de-al doilea apel al Programului de 
Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0) – 13 aplicații 
depuse, 10 selectate – 1 aplicație pe domeniul Mediu, 
nișa Apă (solutii inovative) – workshop-uri online destinate 
îmbunătățirii caracterului comercial al proiectelor propuse. 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). 

100 

3 01.2022 
– 

05.2023 

 Sesiuni de informare / Ateliere de dezvoltare a ideilor de 
proiect (PDL) în vederea maturizării ideilor de proiect; 

 Întâlniri de consultare cu privire la îmbunătățirea 
documentației de aplicare (ghid specific, grila de verificare a 
conformității administrative și eligibilității, grila de evaluare 
tehnico-economică, etc.) din cadrul POR 2021-2027, 
Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă și formulare de propuneri, daca este cazul; 

 Întocmirea unei propuneri către Autoritatea de Management 
a POR Nord-Est 2021-2027, în vederea îmbunătățirii Grilei 
de evaluare Tehnico-Financiară privind viitoarele apeluri de 
proiecte din cadrul Priorității 1. Nord-Est - O regiune mai 
competitivă, mai inovativă, prin acordarea unui punctaj 
suplimentar în grila de evaluare tehnico-economică pentru 
propunerile de proiecte incluse în portofoliul RIS3 Nord-Est; 

- 



  

 

 Sprijin oferit de către ADR Nord-Est în vederea realizării 
unor aplicații ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul POR 
2021-2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai 
competitivă, mai inovativă, și nu numai. 

 

3. Părți interesate implicate 

Se va avea în vedere creșterea numărului actorilor implicați prin promovarea activităților și 
bunelor practici desfășurate în cadrul GA-urilor. Actorii implicați în implementarea acțiunii fac 
parte din următoarele entități de la nivelul Regiunii Nord - Est: 

Organizatie Rol 

ADR Nord-Est Coordonarea și implementarea activităților din cadrul planului 
regional de acțiune prin: 
 facilitare de contacte în vederea creării de consorții de proiecte 

regionale / internaționale și oferirea de sprijin în vederea 
creșterii capacitații de realizare a unei aplicații de proiect; 

 inițierea și intermedierea de discuții preliminare și avansate; 
 organizarea sau participarea la evenimente de interes și 

invitarea actorilor de regionali pentru împărtășirea de bune 
practici; 

 încurajarea actorilor regionali să se alăture consorțiilor de 
proiecte, să aplice la diferite apeluri de proiecte, să participe 
la evenimente tematice, conferințe și cursuri pentru 
consolidarea capacităților; 

 invitarea actorilor regionali în vederea consultării cu privire la 
îmbunătățirea documentației de aplicare din cadrul POR 2021-
2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă; 

 întocmirea unei propuneri către Autoritatea de Management a 
POR Nord-Est 2021-2027, în vederea îmbunătățiri Grilei de 
evaluare Tehnico-Financiară privind viitoarele apeluri de 
proiecte din cadrul Priorității 1. Nord-Est - O regiune mai 
competitivă, mai inovativă, prin acordarea unui punctaj 
suplimentar pentru propunerile de proiecte incluse în 
portofoliul RIS3 Nord-Est. 

Mediul academic și de 
CDI în domeniul apei și 
domeniile conexe GA-
urilor din cadrul: 
Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din 
Iași si/sau Universității 
„Al. I. Cuza” din Iași 
si/sau Universității 
„Vasile Alecsandri” din 
Bacău si/sau Universității 
„Ștefan cel Mare” din 
Suceava 

 participare activă la întâlniri / mese rotunde / training-uri; 
 implicare în consorții de proiecte regionale/ internaționale; 
 împărtășirea poveștilor de succes - pentru a fi promovate pe 

diferite medii sau prezentate în diferite evenimente; 
 oferă training-uri și suport tehnic dacă este necesar; 
 implicare și transmitere feedback în consultările cu privire la 

îmbunătățirea documentației de aplicare din cadrul POR 2021-
2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă; 

 pregătire aplicații de proiect în parteneriat. 

Autoritati locale si 
ONG-uri  

 participare la întâlniri / mese rotunde / training-uri; 



  

 

Administrațiile bazinale 
de apă Prut –Bârlad și 
Siret 

 implicare și transmitere feedback în consultările cu privire la 
îmbunătățirea documentației de aplicare din cadrul POR 2021-
2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă Asociațiile de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) din 
sectorul apei 
Agențiile Județene de 
Protecție a Mediului 
Administrațiile Publice 
Locale 

Companii 
Operatorii regionali ai 
infrastructurii de apă  participare la întâlniri / mese rotunde / training-uri; 

 implicare și transmitere feedback în consultările cu privire la 
îmbunătățirea documentației de aplicare din cadrul POR 2021-
2027, Prioritatea 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 
inovativă 

 împărtășirea poveștilor de succes - pentru a fi promovate pe 
diferite medii sau prezentate în diferite evenimente. 

Firmele private, furnizori 
de tehnologie în 
domeniul apei, inclusiv 
cele din sectorul IT&C 
Firme private și publice, 
consumatori de apă 
(industria alimentară, 
textilă, etc.) 

4. Perioada de timp 

Sub-Acțiunea 1: November 2020 - Mai 2023 

Sub-Acțiunea 2: Septembrie 2020 - Mai 2023 

5. Costuri  

Datorită naturii acțiunii și a contextului pandemic global, majoritatea întâlnirilor se produc în 
mediul online. Cu toate acestea, ADR Nord-Est a planificat două întâlniri fizice ale grupului de 
stakeholderi din Regiunea Nord-Est sub formă de întâlnire bi-laterală, interviu, discuție cu 
privire la oportunități de colaborare, sprijin propuneri proiecte, etc. 

 Costuri de deplasare și subzistență (dacă este cazul) – Transport intern pentru întâlniri 
cu membrii grupului de stakeholderi din Regiunea Nord-Est: deplasări cu autoturismul 
pentru întâlniri individuale în regiune 

 Costuri legate de organizarea de eveniment (daca este cazul) – de preferat este 
organizarea întâlnirilor în mediul online 

 Nu sunt necesare costuri suplimentare (exceptând costurile salariale, nerelevante) 

6. Surse de finanțare 

Surse de finanțare potențiale: 

 Proprii organizațiilor participante 
 Se vor identifica și alte surse 



  

 

Data 

Semnătura 

Ștampila organizației 

 


