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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) și 

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 

 

  

Și în anul 2022 activitatea echipei ADR dedicată 

inovării a fost marcată de continuarea eforturilor 

de implementare a Strategiei de Cercetare și 

Inovare pentru Specializare Inteligentă a 

Regiunii Nord-Est, stabilind noi contacte cu 

reprezentanții ecosistemului CDI regional, 

încurajând noi parteneriate pentru 

internaționalizarea RIS3 şi pentru implementarea 

de proiecte. 

În calitate de membru al Comitetului de 

Coordonare pentru Specializare Inteligentă, am 

colaborat cu Ministerul Cercetării, Digitalizării și 

Inovării, contribuind la configurarea SNCISI 

2021-2027 asigurând recunoașterea RIS3 Nord-

Est și a rolului regiunilor în politica de CDI a 

României.   

Cu sprijinul echipei RIS3 au fost atrase în regiune 

câteva proiecte fanion: în domeniul TIC - 

proiectul Digital Twin AI REDGIO5.0 și 

proiectul eDIH-DIZ finanțat din Programul 

Europa Digitală, în domeniul Textile - primul 

proiect de Investiții Interregionale Inovative 

REGIOGREENTEX și în domeniul Sănătate – 

proiectul Orizont Europa Euratom SECURE.   

Evaluarea proiectelor în cadrul POR 2014-2020 

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului 

tehnologic a continuat, fiind semnate un total de 

10 contracte de finanțare. 

 

De asemenea, prin intermediul ADR au fost 

semnate 9 contracte de finanțare pentru 

elaborarea documentațiilor tehnico-economice 

aferente unor proiecte de specializare inteligenta 

din portofoliul RIS3 din Programul de Asistenta 

Tehnica 2014-2020,  Axa Prioritara 1 Întărirea 

capacității beneficiarilor de a pregăti și 

implementa proiecte finanțate din FESI.   

Am valorificat experiența acumulată în perioada 

2017-2021 privind implementarea RIS3 prin 

elaborarea intervențiilor aferente Priorității 1 

Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai 

inovativă din cadrul Programului Regional Nord-

Est 2021-2027, în care se reflectă în bună măsură 

nevoile de investiții identificate în RIS3 Nord-

Est. Programul a fost aprobat de CE in octombrie 

2022 și suntem activi în pregătirea lansării în 

2023 a primelor apeluri de proiecte dedicate 

cercetării și inovării.  

Continuăm cu încredere și pasiune să ne întărim 

echipa și să ne diversificăm serviciile pentru a 

deveni cât mai eficienți în activitatea noastră.  

Sperăm să vă facă plăcere să parcurgeți acest 

Raport și să găsiți elemente interesante, care să 

vă motiveze în activitatea dumneavoastră 

viitoare. 



 
 

 

Aspecte cheie 2022 
 

 

 

 

 

420,07 

mil. euro
P1, PR NE 

2021-2027

9
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pentru 
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9
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1
Întrunire a 

structurilor 

de 

guvernanţă 

RIS3

5
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regiune

1
Pagina 

Facebook 

dedicată

(Connect 

Nord-Est)

1
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Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare 

Inteligentă a Regiunii Nord-Est 2021-2027 
 

 

Portofoliul de Proiecte RIS3 Nord-Est 
 

Pentru promotorii proiectelor din portofoliul Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-

Est, a continuat monitorizarea oportunităților de finanțare, pe baza informațiilor disponibile, în vederea identificării de posibile 

surse de finanțare relevante pentru implementarea acestor propuneri de proiecte. 

În data de 15 decembrie 2022, ADR Nord-Est a organizat, online, o întâlnire cu promotorii de proiecte inovative din 

Regiunea Nord-Est, cu scopul de a prezenta “Povești de succes” cu finanțare europeană, precum și oportunități de finanțare. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea a 83 persoane. În cadrul evenimentului, pentru demonstrarea potențialului proiectelor 

inovative din Regiunea Nord-Est, beneficiarii a 2 proiecte de succes (UMF Iasi – proiectul Mavis finanțat prin POR 2014-

2020, AMSIMCEL – proiectul hyperPV finanțat în cadrul EIC Accelerator) au prezentat proiectele și stadiul în care se află.  

De asemenea, au fost prezentate oportunități de finanțare pentru proiectele RIS3 și Campania Connect Nord-Est - Povești de 

succes.  

Pe parcursul anului 2022 s-au transmis mai multe informări specifice, prin e-mail sau distribuire online (social media), privind 

apeluri deschise pentru a oferi sprijin promotorilor RIS3, din cadrul următoarelor programe de finanțare:  

 Orizont Europa  

 EIT HEI – 4 informări 

 Interregional Innovation Investments (I3)  

 Programul Operațional Competitivitate 

 EU4 Health 2022  

 Innovation Norway Romania  

 EIT Food 

 EIT Manufacturing 

 EIT Climate KIC 

 EIT Health 

 Digital Europe 

 Creative Europe (Culture Moves Europe) 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 (Apelul Proof-of-Concept) 

 Planul Național de Redresare și Reziliență 

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 

 StartLife Accelerate (Agrifoodtech Accelerator) 

 Interreg Danube Transnational Programme 

 Interreg Europe 

 

Platforma online de brokeraj pentru servicii CDI pentru Regiunea Nord-Est 

În anul 2022, ADR Nord-Est a operaționalizat Platforma TeRRItoria, o platformă regională de brokeraj pentru servicii CDI, 

dedicată sectoarelor economice cu potențial de dezvoltare în Regiunea Nord-Est (agro-alimentar & industria lemnului, energie, 

mediu, textile, TIC, sănătate și turism). Scopul acesteia este de a aduce la aceeași masă “cererea” și “oferta” de inovare. 

În cadrul platformei pot fi dezvoltate parteneriate și se poate facilita tranzacționarea următoarelor servicii de 

cercetare/dezvoltare/inovare: studii (de fezabilitate, tehnice, analize economice), testare/validare/demonstrare produs sau 



 

serviciu, asistență pentru dezvoltare și/sau adaptare de servicii și produse, certificare de servicii, asistență pentru exploatarea 

drepturilor de proprietate intelectuală, servicii de marketing. 

Platforma a fost creată de ADR Nord-Est în cadrul proiectului Orizont 2020 TeRRItoria (2019 – 2022), pentru un microteritoriu 

experimental (GAL Bazinul Dornelor și GAL Ceahlău), fiind inițial activată doar pentru domeniile agro-alimentar și turism. 

După încheierea proiectului, Platforma a fost extinsă la nivelul întregii regiuni și pentru toate sectoarele RIS3 Nord-Est. 

Totodată, a fost inclusă în Planul Regional de Acțiune al proiectului Interreg Europe TraCS3 (2018 - 2023) în care ADR Nord-

Est este partener. În această nouă etapă, platformei i-a fost adăugată o hartă virtuală a furnizorilor de servicii CDI din regiune, 

aflată în momentul de față în faza pilot.  

 

  



 

 

 Guvernanța RIS3 Nord-Est  
 

 

 

Consorțiul Regional de Inovare (CRI), constituit la începutul anului 2017, reprezintă 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 actualizată a CRI, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în data de 22.04.2021, este 

publicată pe pagina de internet  www.adrnordest.ro. 

În data de 13 decembrie 2022, ADR Nord-Est a organizat, online, Reuniunea Consorțiului Regional de Inovare (CRI), cu 

scopul informării asupra activităților specifice RIS3 Nord-Est desfășurate pe parcursul anului 2022. Subiectele abordate în 

cadrul reuniunii au inclus: informarea cu privire la activitățile specifice RIS3 Nord-Est, prezentarea de oportunități de finanțare 

pentru proiectele RIS3, prezentarea Pact for Skills (European Skills Agenda), prezentarea European Innovation Agenda și a 

Platformei Territoria. 

 

 

  

http://www.adrnordest.ro/


 

 Promovare RIS3 Nord-Est  
 

 

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

despre specializarea inteligentă, ce pot fi utile actorilor regionali (4helix). 

La începutul anului 2022, echipa BGRIS3 a pregătit și transmis către persoanele abonate la newsletter-ul electronic BGRIS3 

un formular pentru exprimarea opiniei asupra newsletter-ului. În urma feedback-ului primit s-a introdus o nouă secțiune: 

Povești de succes, ce aduce în atenția cititorilor exemple de proiecte inovatoare câștigătoare finanțate de Consiliul European 

pentru Inovare și Consiliul European pentru Cercetare. 

În vederea consolidării relațiilor cu colaboratorii regionali, pe parcursul anului 2022 au fost transmise 12 ediții, fiecare la o 

listă de aproximativ 550 de contacte. Buletinul informativ conține secțiuni referitoare la: noutăți și informații privind teme de 

S3, povești de succes, evenimente de training online & webinarii, oportunități de finanțare. 

 

Dacă doriți sa fiți informați despre noutățile din domeniul Specializare Inteligentă - RIS3, direct                        

în inbox-ul dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la newsletter aici.  

 

 

 

 

Campania online „Povești de Succes”, lansată de ADR Nord-Est, în luna 

noiembrie 2021, a promovat, pe parcursul anului 2022, 12 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.  

 

 

 

Activitățile aferente actualizării și operaționalizării RIS3 Nord-Est, au fost prezentate pe tot parcursul anului 2022 atât în 

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

www.facebook.com/ConnectNordEst/. 
 

 

 

 
 

 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/abonare-newsletter-specializare-inteligenta-ris3/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/povesti-de-succes-proiecte-de-inovare-din-domenii-ris3-nord-est/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.facebook.com/ConnectNordEst/


 

În cadrul întâlnirilor ce au avut loc pe parcursul anului 2022 au fost oferite participanților materiale de informare și 

promovare, în limba engleză, dedicate RIS3 Nord-Est. 

Broșura RIS3 Nord-Est poate fi vizualizată aici. 

 

 

 

 

Sesiuni de informare  

În data de 15 iunie 2022, BGRIS3 și Biroul Regional de Informare au organizat o sesiune de informare online cu scopul de a 

prezenta informații persoanelor interesate despre  condițiile de accesare a finanțării pentru apelul de proiecte 

POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2- Proof of concept (Dezvoltarea unui model conceptual inovativ), din cadrul POR 2014-2020, 

Axa Prioritara 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv specific 1.2 Creșterea inovării in companii prin sprijinirea abordărilor 

multisectoriale rezultate in urma implementării ”Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” in Romania. La eveniment au 

participat 23 de persoane. 

 

  

https://www.adrnordest.ro/en/ris3-new-brochure/
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2021/06/Brosura-RIS-3-2021-25-mai-BT.pdf


 

Implementare RIS3 Nord-Est  

 

 

Contribuție la elaborarea Programului Regional Nord-Est 2021-2027  

 

 
 

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

funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, una din atribuțiile sale fiind 

elaborarea programului regional, pe parcursul anului 2022 reprezentanții BGRIS3 au contribuit la conturarea intervențiilor 

aferente Priorității 1. Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă, au participat la rundele de negocieri cu 

reprezentanții Comisiei Europene și la ajustarea acestora în funcție de recomandările primite. 

Varianta finala a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 a primit aprobarea Comisiei Europene în luna octombrie 2022. 

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică 

inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter 

regionale. 

 

 

 

Conform Programului Regional Nord-Est 2021-2027 aprobat de Comisia Europeană, Prioritatea 1. Nord-Est  - O regiune 

mai competitivă, mai inovativă are o alocare financiară de 420,07 mil euro. 

Intervențiile dedicate Priorității 1. Nord-Est  - O regiune mai competitivă, mai inovativă, în perioada 2021-2027, sunt: 

 



 

 

 
1. Sprijinirea cu instrumente financiare a întreprinderilor cu capitalizare medie 

și întreprinderilor mici cu capitalizare medie 

2. Activități CDI in colaborare cu IMM și investiții in organizațiile CDI publice 

și universități 

3. Sprijin pentru dezvoltarea capacitații de inovare a IMM  

             3.1 Proiecte de CDI și investiții in IMM necesare pentru dezvoltarea de 

produse și procese inovative  

              3.2 Proiecte pentru transferul de cunoaștere de la organizații CDI&TT 

către IMM (vouchere de inovare)  

              3.3 Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept)  

4. Finanțarea proiectelor cu promotori privați din Regiunea Nord-Est, care 

primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont Europa  

5. Dezvoltarea inovativă a clusterelor 

 

  

 

1. Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor   

2. Investiții pentru creșterea durabila a IMM   

3. Instrumente financiare pentru IMM   

4. Proiecte ale start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe 

piață a unui produs minim viabil (MVP) 

5. Investiții pentru implementarea soluțiilor de specializare inteligenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea de competente pentru specializare inteligenta, tranziție 

industriala și antreprenoriat in rândul angajaților IMM din regiune  

2. Program de suport pentru valorizarea rezultatelor cercetării – RVP 3.0  

3. Creșterea capacitații AM PR, beneficiarilor și potențialilor beneficiari de 

finanțare, prin acțiuni care contribuie la o mai buna și eficienta 

implementare a proiectelor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupuri de lucru 

Pe parcursul anului 2022, au avut loc întâlniri in cadrul unui grup de lucru format din reprezentanți din partea UEFISCDI 

și celor 8 ADR-uri. Temele de discuție au abordat soluții de sinergie intre SNCISI și RIS3 regionale, precum și intervențiile 

propuse în cadrul Priorității 1 a fiecărui program regional și a celor propuse prin PNCDI 4. 

 

ADR Nord-Est face parte din Comitetul de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (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. CCSI asigură corelarea strategiilor de specializare 

inteligentă regionale cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 (SNCISI). 

SNCISI a fost adoptată de Guvern în iulie 2022. Monitorizarea și evaluarea implementării acesteia și a RIS3 se va realiza 

prin intermediul unei platforme integrate dezvoltată de MCID. În luna octombrie 2022 s-a creat un grup de lucru MCID-ADR 

– echipa proiect SIPOCA 592 care are drept scop dezvoltarea modulului de monitorizare și evaluare a RIS3 din platforma 

națională.  

 

Gabriela Macoveiu este reprezentantul ADR Nord-Est în cadrul Comitetului Național pentru îndeplinirea condițiilor 

favorizante (pe parcursul anului 2022 acest comitet s-a reunit de două ori, analizând progresul înregistrat de autoritățile 

române desemnate pentru îndeplinirea fiecărei condiții favorizante). În această calitate,  dna. Gabriela Macoveiu  a participat 

la revizuirea Raportului național de autoevaluare privind îndeplinirea condiției favorizante “Buna guvernanță a strategiei 

naționale sau regionale de specializare inteligentă” elaborat de MIPE cu suportul ADR și înaintat CE in iunie (versiunea 1) 

și mai apoi în octombrie (versiunea 2).  

 

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 2022 s-a răspuns la un număr total de 9 solicitări referitoare la apelurile POR/2022/1/1.1/OS 1.2/2 - 

Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) și POR/2022/1/OS 1.2/RV/1 - Programului de Valorizare a 

Cercetării finanțate prin  Programul Operațional Regional 2014-2020. 

La finalul anului 2022, la nivelul Regiunii Nord-Est, 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 88,747 143,625 16,28% 3 0 8 

1.1.A (2018) 20.04.2019 6 40,795 29,744 11,59% 1 0 5 

1.1.A (2020) 30.10.2020 7 60,862 29,744 82,83% 2 0 5 



 

1.1.B 13.04.2019 1 9,113 29,430 30,97% 1 0 0 

1.1.C (2017) 25.08.2018 32 27,058 28,970 0,00% 0 0 32 

1.1.C (2020) 15.05.2021 26 22,959 28,970 11,97% 3 1 22 

1.2/2 Proof-

of-Concept 
27.07.2022 9 7,027 6,391 29,99% 0 2 7 

1.2/RV/1 19.10.2022 1 0,217 1,230 17,61% 0 1 0 

 

La nivel național, situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic, se 

prezintă astfel:  

 

 

           

 

În cadrul Axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic, pe parcursul anului 2022, la nivelul Regiunii Nord-Est, 

au fost semnate 3 contracte de finanțare: 

Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea 1.1.C - IMM sau IMM in parteneriat cu ITT pentru investiții de 

transfer tehnologic 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Lansarea în producție a unei game de dispozitive tip senzor, 

controller, gateway destinate vânzării către integratori și utilizatori finali, beneficiar TEDELCO 

S.R.L.. Semnat în data de 10.05.2022, contractul are o valoare totală de 1.108.676,72 lei, din care 

956.033,43 lei valoare nerambursabilă.   

 



 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Construire centru de producție pentru dispozitive 

inteligente de detecție în vederea creșterii inovării în cadrul Medaventis S.R.L., prin transfer 

tehnologic, beneficiar MEDAVENTIS SRL. Semnat în data de 29.08.2022, contractul are o valoare 

totală de 1.214.248,80 lei, din care 917.007,05 lei valoare nerambursabilă.   

 

 Contractul de finanțare pentru proiectul Tehnologie & tradiție - mobilier inovativ pentru dezvoltarea 

durabila a producției de mobila la NordArin Prod Com SRL , beneficiar NORDARIN PROD COM 

SRL. Semnat în data de 26.09.2022, contractul are o valoare totală de 818.519,80 lei, din care 

679.353,00 lei valoare nerambursabilă.  

 

ADR Nord-Est a organizat, în perioada 06-08 aprilie 2022, la Piatra Neamț, o întâlnire de lucru, la care au fost invitate toate 

ADR-urile din tara. Obiectivul general al întâlnirii a avut în vedere discutarea aspectelor privind gestionarea Axei prioritare 

1: Promovarea transferului tehnologic, POR 2014-2020, prezentarea rezultatelor din cadrul apelurilor aferente Axei 

prioritare 1 pentru fiecare regiune, identificarea de bune practici, lecții învățate pentru viitoarea perioadă de programare. 

 

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 și a altor 

documentații necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură din domeniul specializare inteligentă, au fost 

semnate 9 contracte de finanțare, cu valoarea totală de 7,84 mil. lei, având o valoare nerambursabilă solicitată de 6,54 

mil. lei, reprezentând 68,14% din alocarea regională. 

 

 

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”. 

Proiectele contractate vizează următoarele domenii regionale de specializare inteligentă: 4 sănătate (4), agro-alimentar și 

industria lemnului (4), TIC (1);  valoarea nerambursabilă a acestora în funcție de domeniile RIS3 Nord-Est prezentându-se 

astfel: 

24 documentații depuse, 

valoare nerambursabilă

solicitată 14,96 mil lei

13 documentații admise CAE, 

valoare nerambursabilă

solicitată 7,97 mil. lei

9 contracte semnate

valoare nerambursabilă

solicitată 6,54 mil. lei



 

 

Ținând cont de tipul promotorilor care au semnat contracte de finanțare în cadrul acestui apel, situația se prezintă astfel: 

 

 

 

Întâlniri cu companii din Regiunea Nord-Est 

 

În luna iulie 2022, reprezentanții BGRIS3 au avut 3 vizite de lucru in Iasi, la promotori  de proiecte aferente Axei Prioritare 1, 

Operațiunea 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puţin dezvoltate, selectate ca pilot în cadrul „Iniţiativei 

DG Regio pentru regiuni mai puţin dezvoltate”. Scopul vizitelor de lucru a fost de a discuta aspecte privind activitățile 

desfășurate și planificate în cadrul proiectelor.  

Pe parcursul anului 2022, reprezentanții BSS au avut 41 întâlniri unu-la-unu (directe sau telefonice/online) cu companii 

din regiune, interesate de dezvoltarea unor proiecte de inovare în domenii RIS3 Nord-Est. 

În aceeași perioadă (2022), au avut loc alte 26 întâlniri și cu alți reprezentanți ai quadruplului helix din ecosistemul de inovare 

(instituții de învățământ, clustere, asociații/ONG-uri, administrații publice), în vederea identificării și stimulării inițiativelor 

din domeniile prioritare de specializare sectorială.  

 



 

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 a fost 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 a fost 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. 

 

 

Apelul RVP 2.0 a fost lansat în data de 4 mai 2021, iar implementarea programului s-a finalizat în luna aprilie 2022. Pe tot 

parcursul acestei perioade au avut loc întâlniri de lucru, la care au participat experți ai echipei BGRIS3 și experți ai Băncii 

Mondiale. 

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

care au acoperit domeniile: 

- 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 ianuarie - aprilie 2022 au continuat rundele de coaching pentru echipele selectate, a avut loc atelierul de pregătire 

a echipelor din RVP 2.0 cu scopul de a ajuta echipele să își prezinte proiectul într-o manieră clară și ușor de înțeles pentru a 



 

atrage atenția părților interesate, partenerilor cheie și a investitorilor în cadrul RVP 2.0 DemoDay (Pitching Workshop), 

sesiunea finală de pregătire a echipelor în vederea prezentării proiectelor în cadrul RVP 2.0 DemoDay (RVP 2.0 PrepDay). 

Ca urmare a pregătirii echipelor, în data de 12 aprilie 2022 a avut loc sesiunea online de prezentare a proiectelor de cercetare 

de către echipele participante în program (RVP 2.0 DemoDay). În cadrul acestui eveniment, echipele și-au prezentat proiectele 

inovative de cercetare în fața publicului larg, format atât din instituții publice, cât și companii private interesate de soluțiile 

inovative prezentate, precum și să primească întrebări și feedback din partea unor specialiști în domeniul inovării, dezvoltării 

afacerilor și investițiilor private. 

Un număr de 7 echipe, din cadrul universități din Regiunea Nord-Est, au parcurs cu succes toate etapele programului RVP 

2.0: 

 

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 „Alexandru Ioan 

Cuza” 

Imprimarea 3D a modelelor macromoleculare fizice utile pentru predare și 

demonstrație 

3 
Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T Popa” 

Soluții farmaceutice cu administrare orală pentru ameliorarea simptomelor 

și reducerea efectelor secundare induse de terapia oncologică 

4 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și 

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

5 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

O nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale 

(BioOrthoAlloy) 

6 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Platformă de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi de 

lucru din polimer conductor (WE) 

7 
Universitatea Tehnică  

„Gheorghe Asachi” 

Sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memoria 

formei (SMARS) 

 

După finalizarea programului, experții ADR Nord-Est au pregătit un Manual de implementare pentru Programul de Valorificare 

a Rezultatelor Cercetării (RVP). Manualul reprezintă un material de informare și ghidare a promotorului de program și a 

partenerilor acestuia și constituie un suport pentru implementarea Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP). 

Informații detaliate despre apelul RVP 2.0 pot fi accesate la adresa https://www.adrnordest.ro/rvp2_0/. 

 

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

Programul SCRP a avut 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. 

Cele 2 laboratoare din Regiunea Nord-Est care au primit suport în cadrul programului au fost CEMEX (Centru Avansat de 

Cercetare-Dezvoltare in Medicina Experimentala) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 

și LABELMAG (Laboratorul pentru Studiul Electromagnetic al Materialelor Inovative) din cadrul Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași. 

Colaborarea dintre experții echipei BGRIS3 și cei ai Băncii Mondiale, s-a finalizat, în septembrie 2022, cu livrarea unei 

metodologii pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea activității economice a infrastructurilor publice de cercetare. 

 

https://www.adrnordest.ro/rvp2_0/


 

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

Institutional Building Program (TTIBP) 

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

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

În cadrul programului, experții Băncii Mondiale au elaborat un Raport de analiză privind regimul Proprietății Intelectuale în 

România. Raportul final a fost transmis în octombrie 2022 și poate fi consultat la adresa https://www.adrnordest.ro/wp-

content/uploads/2022/10/Raport-de-analiza-privind-regimul-Proprietatii-Intelectuale-Banca-Mondiala-mai-2021.pdf . 

 

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

Având în vedere că ADR Nord-Est a fost selectată să participe la Workshop-ul Evaluare de impact organizat de DG REGIO 

și Banca Mondială, în prima parte a anului 2022 s-a participat la întâlnirile online pregătitoare, iar în perioada 31 mai 2022 – 

3 iunie 2022 s-a participat la Workshop-ul Evaluare de impact, la Lisabona. Scopul workshop-ului a fost de a învăța despre 

metodele de monitorizare și evaluare a impactului în vederea utilizării în cadrul P1 PR Nord-Est  2021-2027. 

  

https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-de-analiza-privind-regimul-Proprietatii-Intelectuale-Banca-Mondiala-mai-2021.pdf
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/Raport-de-analiza-privind-regimul-Proprietatii-Intelectuale-Banca-Mondiala-mai-2021.pdf


 

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.     

 

Platforme Europene de Specializare Inteligentă 
 

 

Pe parcursul anului 2022, a continuat activitatea din cadrul Platformelor pentru 

Specializare Inteligentă pentru Modernizare Industrială / S3P Industry 

(parteneriatele tematice Investments for Textiles Innovation și Water Smart Territories) 

și pentru Domeniul Agro-alimentar / S3P Agri-Food) (parteneriatul tematic High-

Tech Farming). 

Un rezultat marcant al activității din cadrul Parteneriatului Investments for Textiles Innovation îl reprezintă obținerea unei 

finanțări prin programul Interregional Investments for Innovation (i3) al Comisiei Europene (EISMEA), pentru proiectul 

REGIOGREENTEX, destinat economiei circulare în sectorul textil european, în care ADR Nord-Est, S.C. Katty Fashion 

SRL și Asociația ”Mai Bine” din Iași fac parte din consorțiul de proiect, alături de alți 41 de parteneri europeni (detalii la 

p.23).  

 

 

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

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



 

În data de 3 noiembrie 2022, ADR Nord-Est, în parteneriat cu 

compania Volta X, a organizat la Iași, la sediul Universității 

Tehnice ”Gheorghe Asachi”, cea de-a 3-a ediție a evenimentului 

de descoperire antreprenorială Climathon – eveniment organizat 

sub egida EIT Climate, în virtutea apartenenței Regiunii Nord-Est 

la EIT Climate Hub Romania. Au participat peste 50 de persoane, 

(specialiști din cadrul autorităților publice, mediul universitar și 

mediul privat), care  generat soluții pentru a veni în întâmpinarea 

nevoilor / provocărilor din organizațiile reprezentate, pornind de 

la tema:”Cum supraviețuim crizei energetice și cum putem găsi, cât mai repede, soluții fezabile și adaptabile privind eficiența 

și independența energetică?”.  

 

Structuri colaborative 

 

În prima jumătate a anului 2021, ADR Nord-Est a aderat la Inițiativa Vanguard,  în calitate 

de membru cu statut de observator. În iunie 2022 ADR Nord-Est a devenit membru cu 

drepturi depline și face parte din Pilotul Medicină Inteligentă. În decembrie 2022 ADR Nord-

Est, prin Domnul Vasile Asandei, Director general, a devenit membru al Boardului 

Vanguard Initiative.  

ADR Nord-Est a facilitat cooptarea Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” și a companiei 

Katty Fashion SRL din Iași în consorțiul de proiect AI REDGIO 5.0, dezvoltat în cadrul 

Inițiativei Vanguard. Proiectul a fost acceptat pentru finanțare în cadrul programului Orizont 

Europa - TWIN TRANSITION (iulie 2022), beneficiind de un grant de aproape 8 milioane 

euro.  

 

 

           Membru EURADA (Asociația Europeană a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) din iulie 

2003, în prezent ADR Nord-Est deține președinția interimară până la următoarele alegeri din 

decembrie 2023. 

 

 

 

ADR Nord-Est face parte din ERRIN (Rețeaua Europeană a Regiunilor pentru Cercetare și 

Dezvoltare) din ianuarie 2018. În prezent, coordonatorul Biroului de Reprezentare Bruxelles al 

ADR Nord-Est  deține calitatea de vice-președinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiecte Internaționale 

ADR Nord-Est în calitate de partener:   

TraCS3 – Promovarea colaborării şi sprijinului interregional în domeniul 

infrastructurii de inovare, prin îmbunătățirea ecosistemelor regionale de inovare în 

domenii prioritare RIS3 

Proiectul vizează îmbunătățirea politicilor regionale care sprijină infrastructura de 

inovare din sectoarele prioritare RIS3, contribuind la crearea unui mediu favorabil pentru 

integrarea acesteia în lanțuri valorice și rețele de cunoaștere interregionale. Versiunea 

finală a Planului de Acțiune Regional pentru Nord-Estul României (elaborat de ADR Nord-Est) a fost aprobată de Secretariatul 

Comun al Interreg Europe la 10 ianuarie 2022, iar implementarea a demarat conform graficului. Au fost cartografiate serviciile 

regionale de CDI oferite de infrastructurile regionale și a fost elaborat un set de criterii de includere a infrastructurilor CDI 

(furnizori de servicii) pe harta regională. În același timp, a fost pregătită o hartă interactivă regională a furnizorilor de servicii 

CDI și a fost extinsă platforma online de brokeraj TeRRItoria dezvoltată anterior pentru servicii CDI, la toate domeniile 

prioritare ale Strategiei regionale S3 prin conectarea hărții furnizorilor CDI la această platformă. Platforma extinsă 

(TeRRItoria) a fost lansată pe 26 mai 2022, în cadrul întâlnirii cu stakeholderii regionali (deținători publici și privați de 

infrastructură CDI), aceștia fiind consultați și cu privire la criteriile de mapare a furnizorilor de servicii CDI. În cadrul întâlnirii 

interregionale din 29-30 iunie 2022, s-a discutat despre oportunitatea continuării proiectului, precum și despre acțiunile viitoare 

și modalități de abordare. Conferința Finală a proiectului TraCS3 a avut loc pe 17 noiembrie 2022, în format hibrid.  

 

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).  

Implementarea Planului de Acțiune Regional a fost monitorizată, iar aspectele principale au fost reflectate în raportul de 

monitorizare. A fost editată broșura de prezentare a proiectului în versiune bilingvă (română și engleză) digitală și tipărită în 

200 de exemplare. Implementarea și rezultatele proiectului au fost diseminate prin participare la lucrările Grupului de Lucru 

pentru Economie circulară organizate de SC Agricola International SA Bacău, în contextul proiectului Aquaspice, cu o 

prezentare de bune practici ADR Nord-Est cu privire la apă și economie circulară și al Planului de Acțiune susținuta de un 

reprezentant al Biroului Cooperare Externa pe 1 noiembrie 2022. De asemenea, prezentarea "IWATERMAP: a Blueprint for 

place-based Innovation Ecosystems" a fost susținută pe 15 noiembrie 2022, în Bruxelles, de către un reprezentant al Biroului 

de Reprezentare al ADR Nord-Est în capitala belgiană, pentru a reflecta reducerea decalajului de inovare și creșterea masei 

critice în ecosistemele de inovare. Nu în cele din urma, merita menționată implicarea  CRIBERNet în misiunea economică 

ADR Nord-Est - ADR Malopolska care a avut loc în Cracovia și Tarnow (Polonia) în perioada 24-25 octombrie 2022 care a 

avut ca  scop stimularea schimburilor comerciale între companii, identificarea de  parteneri și instituții interesate să se alăture 

în noi consorții pentru valorificarea ideilor de proiecte inovatoare, cu posibilitate de finanțare din diverse programe europene 

(Orizont Europa, Europa Digitală, Programul Piața Unică, Erasmus etc.). 

 

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).  

În luna februarie 2022 a avut loc cea de a doua întâlnire a Grupului Consultativ pentru Economie Circulară (GCEC) unde au 

fost dezbătute aspecte precum: rolul economiei circulare în creșterea calității vieții, funcționalitățile Platformei Naționale 

pentru Economie Circulară – ROCESP, instrumentul pentru evaluarea sustenabilității Enterprise Europe Network dedicat 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/tracs3/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1639559515.pdf
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/iwatermap/
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/05/PRA_iWATERMAP_Feb2022_RO.pdf
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/06/Reporting-PRA_Phase-2_year-1_June-2021-May-2022-EN.pdf
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/06/Reporting-PRA_Phase-2_year-1_June-2021-May-2022-EN.pdf
https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/05/Brochure%20iWATERMAP%20mix_final.pdf
https://aquaspice.eu/
https://www.cribernet.ro/?gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr5cdcUBhhXG-BykgaA9UnJT-re1RZTGAz-lmSauv7HGgZJOzCtvW8kaAvO9EALw_wcB
https://www.adrnordest.ro/misiune-economica-a-companiilor-din-regiunea-nord-est-in-polonia-24-25-octombrie-2022/
https://www.adrnordest.ro/misiune-economica-a-companiilor-din-regiunea-nord-est-in-polonia-24-25-octombrie-2022/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/replace/
https://rocesp.ro/
https://een.ec.europa.eu/about-enterprise-europe-network/advice-support/sustainability
https://www.interregeurope.eu/iwatermap/


 

întreprinderilor, dar și impactul pandemiei Covid-19 asupra economiei circulare. În perioada 30/05-03/06/2022 s-a desfășurat 

întâlnirea de parteneriat REPLACE organizată de partenerul NEXA-Réunion, Franța, unde au fost prezentate bunele practici 

colectate, s-au dezbătut ultimele modificări ale planurilor de acțiune regionale și au avut loc mai multe tururi de circularitate 

pentru a aprofunda posibilitatea de conectare interregională a lanțurilor valorice. La începutul lunii iulie 2022 a fost aprobat 

Planul de Acțiuni de Politică Regionala Replace (PRA-Replace) la nivelul regiunii Nord-Est a României pentru susținerea 

tranziției către economia circulară în regiune. Tot în luna iulie 2022 a avut loc cea de a 3 a întâlnire cu GCEC unde s-a discutat 

despre viitorul apel pentru punerea în aplicare a mecanismelor economiei circulare în întreprinderile din Regiunea Nord-Est ce 

a fost propus pentru includerea în noul Program Regional 2021-2027. Nevoia de formare în acest domeniu este una continuă, 

fapt pentru care 4 reprezentanți ai ADR Nord-Est au participat la prima ediție a Școlii de vară pentru economie circulară, 

organizată la Roma în perioada 11-15 iulie 2022. 

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. Partenerii percep efectele pozitive pentru economie, mediu, muncă și societate pe care modelul circular le poate 

îndeplini pe teritoriul lor. Astfel se dorește o utilizare sinergică 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 eficiența 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.  

Printre activitățile cele mai importante desfășurate pe parcursul anului 2022, merită 

menționată vizita de studiu din Lyon, Franța unde a fost vizitat un Centrul de Inovare Regională Digitală (Campus Region de 

Numerique), o ofertă inovatoare de servicii digitale a Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes și accesibilă pe întreg teritoriul, cu 

suprafața de 10 ha, ce include entități care livrează către beneficiari, 3 tipuri de servicii: formare profesională în domeniul 

IT prin intermediul unor scoli de învățământ dual (finanțate de companii mari din domeniu), transformare digitală, serviciu 

oferit de un ONG (ENE Enterprises & Numerique) care colaborează cu clusterul de IT DIGITAL LEAGUE și inovare digitală 

prin intermediul unor centre de testare: laser, 3D printing, realitate virtuală, robots și co-bots, IoT, Orange Labs, Digital 

Twinning. De asemenea, reprezentantul Dihital Innovation Zone Nord-Est a avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanții 

altor doua EDIH-uri și anume: MinaSmartEDIH – Grenoble, Lyon care e derivatul de la Clusterul de Digital Tehnology 

înființat în 2005 și Digital Innovation Hub South Tyrol – Bolzano. 

 

 

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.  

În 2022 proiectul Retrace a fost diseminat în cadrul proiectului ERASMUS Multitraces - 

Pregătire multidisciplinară în economie circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri, cu 

ocazia evenimentului Economia Circulară în zona rurală organizat de Universitatea Vasile Alecsandri Bacău (mai multe 

informații aici). Au fost identificate și publicate pe platforma Interreg Europe următoarele bune practici regionale: FRC- 

Recotex, Mevcer – Energie curata pentru ferme, Zwup – Gust de viata. De asemenea, au fost organizate 2 întâlniri virtuale de 

învățare de bune practici și politici de la partenerii de consorțiu ocazie cu care, în cea de-a doua întâlnire, ADR Nord-Est a 

prezentat măsurile ce vizează economia circulară care vor fi susținute financiar prin intermediul Programului Regional Nord-

Est 2021-2027. 

 

https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-actiune_REPLACE_ADR-NE_Final_Aprobat_en.pdf
https://www.veltha.eu/blog/upcoming-velthas-first-international-summer-school-for-the-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/clusterix2/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.ene.fr/
https://www.digital-league.org/
https://www.minalogic.com/en/minasmart-the-strength-of-a-network/
http://www.digitalinnovationhub.bz.it/en/
https://www.interregeurope.eu/retrace/
https://multitraces.ub.ro/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/multitraces/
https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/specializare-inteligenta/multitraces/
https://frc-recotex.ro/
https://frc-recotex.ro/
https://www.interregeurope.eu/good-practices/clean-energy-from-farms
https://zwup.ro/
https://www.interregeurope.eu/retrace/


 

 

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

teritorial prin implicarea actorilor locali din Cercetare & Inovare” (2018-2022) a 

urmărit conectarea cercetării și inovării la strategiile de specializare inteligentă (S3 sau 

RIS3) a 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 

s-a adresat comunităților din zona montană, GAL Bazinul Dornelor și  GAL Ceahlău, vizând creșterea implicării acestora în 

stabilirea agendei locale de investiții pentru inovare. Principalele rezultate ale BSS în cadrul acestui proiect sunt crearea (în 

fază pilot) a Platformei electronice de brokeraj pentru servicii de cercetare, dezvoltare și inovare TeRRItoria 

(https://territoria.adrnordest.ro) și testarea cu succes a unei metodologii de descoperire antreprenorială pentru 

comunități mici/inclusiv din mediul rural. Ambele rezultate sunt în curs extindere în cadrul altor inițiative ale ADR Nord-

Est, fiind prezentate de reprezentanții BSS, pe parcursul anului 2022, și în 3 conferințe internaționale de profil. 

 

   

 

Proiectul Interregional Investments for Innovation (I3) „RegioGreenTex – Regions for 

Green Textiles”, aduce împreună 44 parteneri (în  quadruplu helix) din 11 regiuni europene 

(8 țări). ADR Nord-Est s-a alăturat acestui consorțiu în calitate de partener, împreună cu  SC 

Katty Fashion SRL și Asociația “Mai Bine” din Iași. 

Bugetul total al proiectului este de 12.607.826,33 euro (finanțare nerambursabilă 8.825.478,44 

euro), din care 777.284,38 euro (544.099,07 euro nerambursabili) sunt alocați regiunii Nord-Est din România. 

Obiectivul principal al proiectului RegioGreenTex este realizarea unei schimbări semnificative în circularitatea textilelor prin 

investiții specifice în proiectele-pilot pentru IMM-uri. Proiectul vizează conectarea ecosistemelor regionale europene de-a 

lungul lanțului valoric circular textil  și extinderea inovării și industrializării prin intermediul a 5 hub-uri regionale de reciclare 

selectate pentru a fi dezvoltate, dintre care unul în Regiunea Nord-Est. 

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul Parteneriatului Tematic Investments for Textiles Innovation din cadrul S3P Industrial 

Modernisation.  

  

ADR Nord-Est în calitate de partener asociat:  

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 

iulie 2020 – decembrie 2022, și are parteneri din Slovenia, Austria, Germania, Croația, 

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

În cadrul proiectului, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a elaborat un Plan Regional de Acțiune pentru creșterea 

prezenței femeilor și recunoașterea competenței lor profesionale în sectorul forestier. Conferința Finală a proiectului a avut 

loc în data de 17 Noiembrie 2022. 

 

European Campus of City Universities (EC2U) este o alianță academică destinată creării 

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).  

ADR Nord-Est, prin reprezentanții BSS și ai Biroului de Reprezentare la Bruxelles, a participat 

la întâlnirile Consiliului Plenar al proiectului EC2U și la cele ale Partenerilor Asociați (6 aprilie 

2022, 11 octombrie 2022), precum și la Forumul EC2U din 11 octombrie 2022, organizat de Universitatea “Alexandru Ioan 

https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/territoria/
https://territoria.adrnordest.ro/
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest
http://territoriaproject.eu/


 

Cuza” din Iași, abordând tematici legate de modul prin care partenerii asociați (printre care și ADR Nord-Est) pot veni în 

sprijinul colaborării inter-universitare pentru inovare.  

Prima ediție a proiectului s-a încheiat la finele lui 2022, prilej prin care au fost demarate demersurile necesare continuării 

acestei Alianțe academice și pentru anii următori. În acest sens, în 29 noiembrie 2022, ADR Nord-Est și-a reiterat interesul de 

a face parte din EC2U, ed.II, în calitate de Partener Asociat.    

 

ADR Nord-Est în calitate de membru în consiliul consultativ:  

 

 

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 s-a derulat pe parcursul a 24 luni (martie 2021 - septembrie 2022), este de a încuraja femeile să inoveze 

prin inspirație, competențe și rețele, pentru o industrie a modei cât mai 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 și în grupul de mentori al proiectului, participând activ la procesul decizional asupra implementării.  

În anul 2022, s-a publicat shemakes open toolkit on gitlab un instrument de angajare a femeilor antreprenori pe ruta inovării 

și digitalizării care oferă posibilitatea de învățare și de conectare cu laboratoarele experimentale și mentori puși la dispoziție 

de Rețeaua SHEMAKES https://shemakes.eu/network la nivel european.   

 

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.  

În perioada aprilie-iunie 2022, s-a desfășurat apelul de candidaturi pentru selectarea ERA-Chair holder. Au fost primite 3 

candidaturi și a fost selectat Dr. Habil. Ciprian Iliescu. În luna octombrie 2022, ERA-Chair holder a elaborat și înaintat 

Consiliului Consultativ Planul de cercetare și management operațional ERA-Chair (ERA-Chair research and research planul 

de management operațional) – Livrabil D 3.1 pentru care Gabriela Macoveiu a întocmit lista de comentarii și recomandări 

pentru îmbunătățire. În luna noiembrie 2022, Institutul Regional de Oncologie a solicitat și primit din partea ADR Nord-Est 

scrisoare de suport pentru proiectul elaborat de TRANSCEND Centrul Român de Cancer: Detectarea precoce a cancerului și 

tratamente oncologice personalizate bazate pe inteligență artificială și biopsie lichidă, înaintat pentru finanțare în cadrul  

Componentei C9 a Programului Național de Redresare și Reziliență. 

  

Facilitare proiecte inter-regionale:  

Programul Orizont Europa:  

- TWIN TRANSITION (1) – AI REDGIO 5.0: TUIASI & SC Katty Fashion SRL, în cadrul Vanguard Initiative 

(proiectul a fost depus în martie 2022 și acceptat în iulie 2022);  

- ZEROPOLLUTION – RAINWATER: ApaVital SA Iași partener in consorțiu (proiectul a fost depus în februarie 

2022).    

 

https://www.shemakes.eu/
http://fabricademy.fabcloud.io/shemakes/handbook/
https://shemakes.eu/network
https://www.esei-biomed.eu/


 

Programul Erasmus+ (1): Parteneriat mobilitate între Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Regiunea Para din 

Brazilia (finanțare primită în octombrie 2022). 

Programul Interreg Danube: ICMPP Iași & Mechatronik Cluster (Upper Austria); expresia de interes a fost depusă în 

noiembrie 2022.   

 

Alte propuneri de proiecte inter-regionale:  

• Orizont Europa, apel Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01): în martie 2022 s-a 

depus proiectul  CROIE-RVEH. Proiectul avea ca obiectiv principal construirea unor ecosisteme regionale de 

cercetare și inovare sustenabile orientate către piață în domenii precum energie durabilă și tranziție ecologică 

prin dezvoltarea unui cadru în vederea integrării unei abordări de tip RIS3 în politicile de valorificare a cercetării 

a următoarelor trei țări aflate în expansiune: regiunea Nord-Est din România, Bulgaria și Cehia. Proiectul a fost 

respins în iulie 2022, cu un punctaj de 9,5 puncte, dintr-un total de 10 puncte.  

• EUKI Climate (2) – textile (1); mediu (1) (depuse ianuarie 2022; respinse iunie 2022) 

• Orizont Europa, apel Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01): în martie 2022 s-a 

depus proiectul DiGIn4Tex. Scopul proiectului era să creeze un mediu propice pentru crearea, partajarea și 

transferul de inovație în context intra- și inter-regional, precum și pentru procesul de co-creare a inovațiilor prin 

implicarea reprezentanților tuturor părților interesate, atât din punct de vedere economic, cât și al politicilor 

publice. Proiectul urma să dezvolte o rețea de ecosisteme de inovare regionale – un Excellence Hub virtual, bazat 

pe cvadruplulul helix din trei țări emergente, cu o pondere semnificativă a industriei TCLF (Textile, Clothing, 

Leather, and Footwear): Cehia (regiunea Hradec Kralove), Polonia (regiunea Lodzkie) și România (regiunea 

Nord-Est), și consolidat de parteneri din Portugalia și Germania. Din regiunea Nord-Est, ca parteneri direcți, au 

fost: ADR Nord-Est, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Asociația Reginnova și Katty Fashion 

SRL. Proiectul a fost respins în iulie 2022, cu un punctaj de 9,5 puncte, dintr-un total de 10 puncte. 

• European Climate Initiative (EUKI) este un apel care vizează stimularea colaborărilor în domeniul 

modificărilor climatice. În 2022, ADR Nord-Est a participat la elaborarea și depunerea a 2 propuneri de proiecte, 

în calitate de partener,  depuse în Ianuarie 2022 și respinse în iunie 2022.  

- Proiectul FREST (Fostering REgional Sustainability through innovative circular economy in the 

Textile value chain) a abordat schimbările climatice prin îmbunătățirea tranziției către economia 

circulară a industriei textile și de confecții (T&C) în regiuni din România, Portugalia și Germania. 

Consorțiu a inclus: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, ADR Nord-Est, Steinbeis 

Innovation GGMBH – Germania și CITEVE – Portugalia; 

- Proiectul Romanian Climate Society a vizat creșterea gradului de conștientizare și crearea de conținut 

educațional privind schimbările climatice, dezvoltarea de rețele și schimbul de practici de succes, 

precum și creșterea cunoștințelor tehnice ale grupurilor țintă pentru a aplica pentru proiecte europene la 

scară mai mare. Consorțiul a inclus: ADR Nord-Est, ImpactHub, Asociația ROPOT, AHK Romania și 

Klimaschutz- Unternehmen e. V. (Germania).    

• Granturile SEE și Norvegiene, apelul „Schema de granturi mici pentru măsuri soft”: ADR Nord-Est a 

pregătit și a depus, în octombrie 2022, proiectul ICT Smart-Up. Competitiveness of ICT SMEs using 

DesignThinking in developing innovative projects. 

 

Asociere la inițiative regionale pentru inovare, la invitația: 

• Asociației Reginnova: aplicație proiect TEX-DAN, în cadrul apelului Interreg Danube. Aplicația a fost  

depusă pe 21 noiembrie 22 pentru prima etapă – depunerea de Expresii de Interes). A 2-a etapă urmează să 

fie lansată în primăvara anului 2023, pentru proiectele admise în prima etapă. 

• Universității ”V. Alecsandri”, Bacău: aplicații proiect Erasmus+  și PNRR (în pregătire). 



 

 

În anul 2022, ADR Nord-Est a emis 11 scrisori de sprijin pentru promotori de proiecte inovative din regiune:  1 expresie 

de interes, 1 protocol colaborare, 4 scrisori sprijin proiecte interregionale, 4 scrisori sprijin proiecte PNRR, 1 scrisoare de 

sprijin pentru GAL (obținere statut de utilitate publică).   

 

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

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

regionale (ex. POR 2014-2020, PR Nord-Est 2021 -2027), precum și la dezvoltarea de propuneri pentru noi 

instrumente de finanțare și parteneriate în domeniul RIS3. 

 

Evenimente internaționale 

 

În cadrul evenimentului Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (European Week of Regions and 

Cities) 2022, ADR Nord-Est a co-organizat în calitate de lider de consorțiu, împreună cu regiunile (Province of Gelderland, 

Province of Noord-Brabant, Region of Galicia, Region of North Portugal, Regional Council of Lapland) membre ale 

Vanguard Initiative, evenimentul intitulat „Boosting the Digital Transition by Connecting Regional Innovation 

Ecosystems", în data de 12 Octombrie. Din partea ADR Nord-Est, organizarea a fost asigurata de Biroul ADR Nord-Est la 

Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misiune economică a companiilor din Regiunea Nord-Est în Polonia – 24-25 Octombrie 2022 

 

În perioada 24-25 octombrie 2022, ADR Nord-Est, în parteneriat cu Agenția 

de Dezvoltare Regională Małopolska, a organizat o misiune economică în 

Polonia, care a inclus și un eveniment de brokeraj în domenii de interes RIS3. 

Inițiativa a avut ca  scop stimularea schimburilor comerciale între companii, 

identificarea de  parteneri și instituții interesate să se alăture în noi consorții 

pentru valorificarea ideilor de proiecte inovatoare, cu posibilitate de finanțare 

din diverse programe europene (Orizont Europa, Europa Digitală, Programul 

Piața Unică, Erasmus etc.). 

Misiunea s-a desfășurat în două mari orașe ale Poloniei (Cracovia și Tarnow) 

și a inclus întâlniri B2B între companiile românești și cele poloneze. Din 

Regiunea Nord-Est au participat 2 clustere și 19 de companii active în domeniile: industria alimentară, industria lemnului, 

industria textilă, IT&C (gaming, comerț electronic, recrutare HR), noi tehnologii educaționale și de sănătate, turism. 

Pe durata celor două zile, participanții din cele două regiuni au avut ocazia de a se cunoaște în mod direct și de a identifica 

posibilități viitoare de colaborare. Schimburile comerciale (de materii prime, produse și servicii românești, respectiv poloneze) 

inițiate cu prilejul acestei misiuni economice constituie un prim pas către dezvoltarea de noi relații de colaborare între cele 

două țări. 

 

 

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 2022, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concluzii 

 

 
 

 
 

 420,07 mil. euro alocate Priorității 1. Nord-Est  - O regiune mai competitivă, mai inovativă din 
PR Nord-Est 2021 -2027 

 
 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 

 
 TERRITORIA: Platforma regională de brokeraj pentru servicii CDI 
 

 12 bune practici de inovare – proiecte din domenii RIS3 implementate de entități din regiune – 

promovate prin Inițiativa Connect NE, campania online ”Povești de Succes” 
 

 Implementarea a 9 proiecte de inovare în calitate de partener sau partener asociat 

 
 1 secțiune web actualizată periodic și 1 pagină de Facebook dedicată  

 
 

Camp 
 

 

 

 

Acest raport reflectă activitățile desfășurate pe parcursul anului 2022 de către Direcția Comunicare Inovare 

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

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

 

 

Raportul a fost realizat de către colectivul ADR Nord-Est format din: Gabriela Macoveiu, Director, Direcția Comunicare, 

Inovare și Cooperare Externă; Lucian Sandu, Șef Birou Gestionare RIS3; Simona Ionel, Cosmina Moscalu, experți Birou 

Gestionare RIS3; Agatha Filimon, Șef Birou Specializare Sectorială; Ovidiu Savu, Șef Birou Cooperare Externă; Bogdan 

Chelariu, Șef Birou Reprezentare Bruxelles. 



 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 
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