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 Stimate cititor, 
 

Unitatea de management a proiectului 
AsviLoc Plus  are placerea de a impartasi cu 
dumneavoastra  rezultatele finale ale 
proiectului  
 
Prin intermediul acestei ultime editii al 
buletinului informativ al proiectului Asviloc 
Plus, partenerii din cadrul proiectului doresc 
sa va informeze despre rezultatele finale ale 
proiectului  si despre viitorii pasi si strategii 
agreati in comun de catre agentiile de 
dezvoltare regionala pentru a asigura 
sustenabilitatea rezultatelor proiectului si a 
promova valorificarea acestora pe termen 
lung. 
De asemenea, va vom oferi noutati 
interesante despre conferintele care vor mai 
fi organizate si tematici de inovare! 

 

Cele mai bune urari din partea 

UNITATII DE MANAGEMENT ASVILOC PLUS   

 

 

 

 

 
 
CUPRINS 
 

1. Proiectul AsviLoc Plus - 
Eveniment Transnational si 
Conferinta Finala din Viena:  
O trecere in revista a rezultatelor 

 
2. Noutati de la partenerii de 

proiect  
 

3. Nouatati si inovatii din domeniul 
inovarii 

 

  

Proiectul ASVILOC PLUS  
 
Agentii care sprijina Valoarea 
Sistemelor de Inovare  in Economiile 
Locale si Regionale 
Buletin Informativ nr. 6  
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Conferinta Transnationala AsviLoc Plus si Evenimentul Final organizate in Viena in 
perioada 21 – 22 iunie. 

Conferinta Transnationala care a avut loc pe 21 iunie a reprezentat un moment in 
care am impartasit si diseminat actiunile innovative sprijinite de catre agentiile de 
dezvoltare si implementate pe perioada derularii proiectului subliniind rolul catalizator 
al ADR-urilor in sistemele regionale de inovare pentru a promova imaginea zonei sud-
est europene ca regiune a inovarii. 

Conferinta Transnationala a avut loc in incinta AWS – Austria Wirtschaftsservice 

Pe parcursul diminetii, participantii au discutat si impartasit idei concentrandu-se pe 
urmatoarele tematici ale strategiei de inovare: 

- Schimbarea paradigmei: dela sisteme C&D la sisteme de inovare; 

- Inovarea sociala – provocare viitoare pentru economie si societate;  

- Sisteme de management al inovarii – o provocare speciala pentru 
intreprinderile mici; 

- Inovare tehnologica – inovare in tehnologiile de productie prin cerectare 
stiintifica si cooperare in retele;  

- Inovare pe baza de cunoastere – promovarea conditiilor cadru pentru 
incurajarea dezvoltarii industriilor creative  

In plus fata de aceste interventii au fost prezentate doua bune practice austriece 
privind inovarea: 

- Proiectul OTELO  – laboratoare deschise tehnologiei care printr-o abordare de 
jos in sus creaza un cadru prin care imbunatateste creativitatatea oamenilor si 
antreprenoriatul si ii incurajeaza sa abordeze principalele provocari din zonele 
rurale  

- Inovarea Serviciilor Sociale Relevante – Lupta impotriva diabetului cu 
MYSUGAR – un proiect a carui obiectiv este sa imbunatateasca nivelul de 
sanatate al diabeticilor prin revolutionarea terapiilor  

 

 

 

 

1. Eveniment Transnational si Conferinta 
Finala din Viena:  

     O trecere in revista a rezultatelor  
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Cea de-a doua parte a Conferintei Transnationale a fost dedicata prezentarii 
Catalogului de Bune Practici AsviLoc Plus. 

Catalogul colecteaza cele mai bune practice din domeniul guvernantei pentru inovare 
implementate ca si actiuni pilot in cadrul proiectului AsviLoc Plus in regiunile din sud-
estul Europei. 

Versiunea in format PDF a acestui catalog poate fi descarcata de la adresa de internet 
urmatoare: 
http://www.asvilocplus.eu/images/stories/20120620_AsviLoc_Good_Practice_Catalogue_Final.pdf 

 

Urmatoarea actiune pilot a fost 
prezentata pentru a impartasi, 
promova si valorifica rezultatele 
obtinute: 

SVIM – Sviluppo Marche si Consvipo: 
testarea software-ului pentru 
Managementul  relatiilor cu Clientii  

Experienta ANTROX  

Prezentarea experientei Antrox CRM de catre 
dl. Luca Giraldi  

 

 

 

 

 

 

Tekint srl  

Prezentarea experientei Tekinr Srl de catre 
Antonio Italiano  

http://www.asvilocplus.eu/images/stories/20120620_AsviLoc_Good_Practice_Catalogue_Final.pdf
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AWS si Ecoplus: 

Clusterul de mecatronica din Austria de 
Jos – maparea Competentelor si a 
Tehnologiei Radar 

Prezentare facuta de Simone Hagenauer de la 
Ecoplus  

 

 

Agentia de Dezvoltare Nord-Vest: 

Clusterul de Mobilier din Transilvania de 
Nord  

 

 

 

 

Prezentare: Ioana Dragos, ADR Nord-Vest  

 

 

SVIM – Sviluppo Marche: 

Laborator de instruire pentru noi profile 
profesionale de agenti pentru 
schimbare si dezvoltare  

 

 

Prezentare: Fabiola Bedini, Sviluppo Marche 

 

 

ANATOLIKI:   

Pol Regional de Inovare in Macedonia 
Centrala 

 

 

Prezentare: Costas Tramantzas 
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INFORMEST si Regiunea FRIULI VENEZIA 
GIULIA: 

Guvernanta de Inovare Regionala 
concentrate pe secortul de sanatate – 
Sprijinirea dimensiunii international a “FVG 
as @Lab”. 

Prezentare: dl. Giulio Antonini din Regiunea 
Autonoma Friuli Venezia Giula  

 

 

VEDA, Agentia de Dezvoltare Economica: 

Actiuni pilot pentru IMM si Dezvoltarea 
Politicilor de Inovare Regionala  

 

 

Prezentare: dl. Nikolov, VEDA 

 

 

Toate prezentarile sustinute in timpul Conferintei Transnationale pot fi descarcate de 
pe website-ul proiectului: 

http://www.asvilocplus.eu/en/news.html 

 

Evenimentul Final al proiectului a avut loc pe 22 iunie la sediul AWS concentrandu-se 
pe urmatoarele: 

- Abordarea Strategiilor de Specializare Inteligenta (S3) pentru strategii de 
dezvoltare regionala. (a fost prezentat un studiu de caz privind politicile 
regionale pentru specializare inteligenta in Austria de Jos) 

- Rezultatele obtinute de proiectul AsviLoc plus, constatari si previziuni 
realizate de catre partenerii de proiect si liderul de proiect  

- Strategia de valorificare AsviLoc plus pentru sistemele de inovare 
transnationale: prezentarea Planului de Actiune pentru Inovare Regionala 
2020  si a Memorandumului de Intelegere. 

Toate prezentarile sustinute pe parcursul Conferintei Finale, versiunea complete a 
Planului de actiune pentru Inovare regional 2020 si a Memorandumului de Intelegere 
AsviLoc plus incheiat intre partenerii de proiect pot fi descarcate de pe website-ul 
proiectului la: 

http://www.asvilocplus.eu/en/news.html 

http://www.asvilocplus.eu/en/news.html
http://www.asvilocplus.eu/en/news.html
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Noutati de la VEDA – Agentia de Dezvoltare Economica (Bulgaria) 

 

Ziua de Informare privind programul CIP Eco-Innovation in Bulgaria! 
A fost organizata in Varna pe 27.07.2012, 

 
Pe baza capacitatii crescute de a asigura servicii de inovare, Agentia de Dezvoltare 
Economica din Varna a organizat o zi de informare pentru a prezenta noile apeluri de 
propuneri din cadrul programului CIP Eco-innovation 2012 in Bulgaria. 
  
Evenimentul a avut loc pe 27 iulie 2012 intre orele 9:30 - 13:00 in Sala de Conferinte a 
Clubului Managerilor din Varna din str. Dragoman nr. 25. Mai multe informatii sunt 
disponibile la www.veda-bg.eu. 
 

Eco-Inovare in Bulgaria 
Profilul de tara al OEI 2011 

 

Ebservatorul Eco-Inovarii (OEI) este un proiect 

cu o durata de 3 ani finantat de Comisia 

Europeana prin Directia Generala pentru 

Competitivitate si Inovare in cadrul 

programului CIP. OEI are scopul de a asigura 

sursele de inovare atat de necesare privind 

eco-inovarea pentru companii si furnizorii de 

servicii in domeniul inovarii precum si 

asigurarea unei baze solide din punct de 

vedere decizional in ceea ce priveste 

dezvoltarea de politici. 

OEI a dezvoltat profile ale eco-inovarii pentru 

toate Statele Membre utilizand atat expertiza 

interna cat si experti de la nivel national pe 

fiecare tara in parte. Aceste rapoarte includ o 

analiza concisa  a performantei eco-inovarii din 

arii de frunte si emergente din punct de vedere 

2. Noutati de la partenerii de 

proiect  

 

 

  

http://www.veda-bg.eu/
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al eco-inovarii, o imagine globala a masurilor politice relevante si un rezumat al 

barierelor si motoarelor eco-inovarii. 

Reprezentantii VEDA au pregatit un rezumat al profilului de tara al OEI 2011 pentru 

Bulgaria.raportul de tra este disponibil la 

http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&I

temid=36 impreuna cu alte rezumate ale profilelor de tara si poate fi descarcat gratuit 

de catre persoanele interesate de ultimele realizari si tendinte in domeniul eco-

inovarii. 

 
Noutati de la ADR NORD-EST – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 

(Romania) 
 

Scoala de Afaceri Nord-Est 
 

Conștientă de noile provocări ale culturii antreprenoriale în context global, dar și de 
realitățile și specificul sistemului de management românesc, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est își concentrează atenția în ultima perioadă si pe conturarea unei 
oferte educaționale pragmatice de formare a antreprenorilor din regiune. În acest 
context, sub cupola proiectului ASVILOC+ (finantat din Programul SEE), în perioada 
aprilie-iunie 2012 s-a desfășurat o acțiune pilot în colaborare cu Extremadura Business 
School (EBS) menită să contribuie la îmbunătățirea abilităților de management cu 
efecte benefice pentru întreg mediul socio-economic regional. 
  
Partener de excelență în această inițiativă, Extremadura Business School este o școală 

de afaceri spaniolă, specializată în formarea managerilor din Europa de Vest și care a 

dezvoltat programe de formare pentru antreprenori şi manageri în Spania, Portugalia, 

Italia şi Statele Unite ale Americii. Modelul EBS îşi propune să furnizeze managerilor, 

printr-un proces de formare orientat spre excelență, competențe legate de 

creativitate, leadership şi inovare în scopul obținerii unor rezultate cu impact ridicat. 

Aceste rezultate sprijină participanții implicați în procesul educațional să atingă un 

nivel de competitivitate globală la nivel mondial pentru a-și optimiza performanța şi 

punctele lor forte. 

Actiunea s-a desfasurat in 3 etape: 

Etapa 1 - Furnizarea modulelor de training specializat de către profesorii EBS 

În perioada 2 - 6 aprilie 2012, 13 reprezentanți ai ADR Nord-Est au beneficiat de 

training intensiv din partea profesorilor EBS pentru următoarele module de curs: 

Leadership, Management Financiar și Management Strategic. Pe lângă conținutul 

informativ generos, cursanții au avut ocazia să cunoască și maniera de lucru a EBS în 

http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=36
http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=36
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dezvoltarea programelor formative, pentru a putea la rândul lor să genereze produse 

de formare ce urmează a fi furnizate de ADR Nord-Est în zona sa de influență. 

Etapa 2 - Elaborarea suporturilor de curs personalizate pentru Regiunea Nord - Est 

Beneficiind de asistență specializată din partea EBS, în decursul lunilor aprilie, mai și 

iunie, 6 formatori ai ADR Nord-Est selectati din randul participantilor la Etapa 1, au 

elaborat câte un suport de curs pentru fiecare din cele trei specializări certificate de 

EBS. 

Etapa 3 - Testarea noilor module de training 

În perioada 25 - 27 iunie, lectorii ADR Nord-Est au livrat cele 3 module de instruire 

personalizate pe un grup pilot de 15 manageri din Regiunea Nord - Est. Deschiderea și 

interesul cu care a fost primit acest pachet de cursuri, intitulat “Scoala de Afaceri Nord-

Est” ne îndreptățește să credem că generarea unui produs educațional integrat pentru 

antreprenorii din Regiune, pus în valoare de profesioniştii ADR Nord-Est, răspunde 

nevoii reale de formare calitativa la nivel de top contribuind astfel la îmbunătățirea 

competitivității afacerilor. 

De notat ca ADR Nord-Est (prin Centrul Regional de Studii) este furnizor certificat si 

autorizat de CNFPA (Consiliul National pentru Formare profesionala a Adultilor) care 

emite certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 

Sociale si Ministerul Invatamantului, cercetarii si Inovarii pentru ocupatiile de Manager 

de Proiect, Manager Resurse Umane si expert in achizitii publice.  

 

 

 

 

 

 

Testarea noilor pachete de instruire cu un grup 

pilot de manageri din Regiunea Nord-Est  
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Noutati de la ANATOLIKI  (Grecia) 

 

ANATOLIKI S.A. si Asociatia de Intreprinderi  ICT din Nordul Greciei au organizat cel de-

al 6-lea seminar intitulat "Oportunitati de cooperare in sectorul ICT " la Technopolis, 

Parcul de Afaceri ICT in cadrul proiectului AsviLoc plus pe 14  iulie 2012. 

Evenimentul a vizat identificarea oportunitatilor de cooperare in sectorul ICT. Pe 

parcursul evenimentului au fost prezentate actiunile de networking si brokerajul 

tehnologic si de cluster identificate la companiile ICT. 

Evenimentul face parte din actiunea 5.2 a proiectului AsviLocPlus fiind rezultatul altor 

5 seminarii care au fost dezvoltate in mod constructiv  pentru acoperirea unei game 

largi de nevoi a IMM incepand cu economiile de costuri orizontale si terminand cu 

brokerajul si clustering-ul tehnologic. Astfel,  echipa AsviLocPlus a avut posibilitatea de 

a aduce impreuna institute de cercetare si antreprenori cu rezultate pozitive de 

ambele parti.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Noutati si evenimente din 

domeniul inovarii  
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Masa Rotunda privind  
Dezvoltarea Oraselor 2012 

 
19-20 septembrie 2012 

OECD, Paris 
 
Masa Rotunda OECD Roundtable privind Invatamantul Superior in domeniul Dezvoltarii 
Regionale si a Oraselor 
"Universitati pentru aptitudii, antreprenoriat si crestere" 
 
Aptitudinile, antreprenoriatul, inovarea si cresterea sunt repere aflate pe agendele de 
lucru locale, regionale si nationale. Universitatile si alte institutii de invatamand 
superior sunt actorii cheie care generaza aptitudini, cunostinte si inovare si ajuta 
economiile locale si nationale sa creasca. Prin mobilizarea acestora pentru 
impulsionarea dezvoltarii socio-economice, orasele si regiunile pot deveni lideri in 
economia globala bazata pe cunoastere si pionieri ai dezvoltarii puternice si verzi.  
Pentru mai multe informatii vizitati website-ul: 
www.oecd.org/edu/imhe/regional/roundtable 
 

Puteti descarca agenda preliminara de la urmatorul link: 
 
http://www.oecd.org/edu/imhe/oecdroundtableuniversitiesforskillsentrepreneurshipi
nnovationgrowth-preliminaryagenda.htm 
 
 

TEST DE STRES AL POLITICII DE INOVARE IN EUROPA 
 

Copenhaga 
23-24 octombrie 2012 

Sunteti pregatiti pentru marele Test de Stres al Politicii de Inovare in Europa? Sunteti 
pregatiti si pentru a testa programele de finantare ale IMM-urilor dvs, a programelor 
dedicate clusterelor sau sistemului de inovare national? 

Europe INNOVA 2012 va aborda cateva dintre cele mai faimoase povesti de succes din 
domeniul inovarii la nivel european: 

- Ce a dus la inregistrarea acestui succes? 
- A fost vorba doar de noroc sau exista lectii de invatat? 
- Care au fost programele care au contribuit la acest succes?  
- Programele au fost cele care au facut diferenta sau succesul a fost inregistrat 

independent de programe si aspectele de ordin decizional? 
- Ce s-a intamplat dupa festivitatea de premiere? 
- Putem gasi aspecte relevante ale proiectelor? 

http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_21571361_50115957_50529231_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/edu/imhe/oecdroundtableuniversitiesforskillsentrepreneurshipinnovationgrowth-preliminaryagenda.htm
http://www.oecd.org/edu/imhe/oecdroundtableuniversitiesforskillsentrepreneurshipinnovationgrowth-preliminaryagenda.htm
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Reprezentanti ai proiectelor dedicate intreprinderilor si inovarii, autoritati de 
management ale programelor dedicate IMM, programelor pentru colaborare pe parte 
de CD si clustere, factori decizionali si evaluatori – toti vor fi intervievati pe aceste 
teme. 

Europe INNOVA se va concentra pe urmatoarele trei teme: 

Tema 1: Programe de sprijin al inovarii in cadrul IMM  
Tema 2: Exploatarea comerciala a cunostintelor si inventiilor 
Tema 3: Politici si programe dedicate clusterelor 

Va puteti inregistra la conferinta Europe INNOVA 2012 care va avea loc in Copenhaga, 
Danemarca pe 23-24 octombrie 2012 la link-ul de mai jos: 

http://www.conferencemanager.dk/EuropeINNOVA2012-Copenhagen  

 

TCI – reteaua globala a practicieni in domeniul competititvitatii, clusterelor si 
inovarii 

A 15-a Conferinta Globala Anuala: 
Construirea fundamentului competitivitatii in vremuri de schimbari globale  

 
16 – 19 octombrie 2012 

Tara Bascilor, Spania 
 

Tema conferinte globale TCI 2012 este "Construirea fundamentului competitivitatii in 

vremuri de schimbari globale". Ca urmare a faptului ca a fost acordata o mai mare 

atentie strategiilor de competitivitate la nivel de firme si clustere, exista mai putine 

analize privind modul in care acestea se combina in procesul de elaborare a strategiilor 

urbane, regionale, nationale sau transfrontaliere pentru asigurarea unei dezvoltari si 

competitivitati sustenabile. Construirea acestei competitivitati bazate pe „aria de 

interes” prezinta provocari importante atat pentru politicile de competitivitate cat si 

pentru managementul firmelor si clusterelor. In plus, aceste provocari sunt accentuate 

ca urmare a schimbarilor rapide care au loc in relatiile de colaborare, institutii si 

contexte care caracterizeaza mediul competitional global actual. Conferinta va oferi o 

oportunitate unica pentru factorii de decizie, practicienii din domeniul clusterelor si 

academicieni in vederea avansarii in directia unei mai bune intelegeri a acestor 

provocari pentru a lucra la elaborarea unor solutii practice. 

Programul complet, formularul de inregistrare si actualizari de ultima ora gasiti pe 
urmatorul website: 

 
http://www.tci2012.com/en/secciones/tci2012.php 

http://www.conferencemanager.dk/EuropeINNOVA2012-Copenhagen
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Atelier de lucru: 
“Cum pot sprijini clusterele transformarea industriala si antreprenoriala in 

Europa” 
11 octombrie 2012 – Modena (Italia) 

 

Directia Generala pentru Intreprinderi si Industrie organizeaza, in colaborare cu 

Regiunea Emilia-Romagna (Italia), pe 11-12 octombrie 2012 un atelier de lucru in 

Modena care va  dezbate modul in care Observatorul European pentru Clustere (OEC) 

poate fi dezvoltat in continuare pentru a sprijini mai bine emergenta noilor industrii si 

entreprenoriate in Europa. Clusterele pot juca un rol important ca si „catalizatori ai 

schimbarii” insa, pentru a capta intregul lor potential, conceptul de clustere trebuie 

dezvoltat mult mai in detaliu si implementat mult mai viguros. 

Atelierul de lucru va: 

 Prezenta analizele statistice cheie si alte rezultate ale OEC, dificultatile cu care se 

confrunta precum si posibilitatile de imbunatatire a colectarii datelor, indicatorii si 

interfata web pentru accesarea site-ului OEC; 

 Dezbate rezultatele obtinute pana in prezent de OEC in ceea ce priveste 

identificarea industriilor emergente si a conditiilor cadru regionale necesare 

pentru sprijinirea acestora; 

 Reflecta asupra modului in care OEC poate fi mai bine valorificat in procesul de 

formulare a politicilor, asupra modului de organizare a procesului de invatare a 

politicilor in stransa cooperare cu Alianta Clusterelor Europene si asupra modului 

in care se poate dezvolta si asigura suportul practic pentru designul si 

implementarea „unor mai bune practici” pentru sprijinirea politicilor de clustere 

pe tot cuprinsul UE.  
 

Mai multe informatii puteti gasi la: 

http://www.proinno-europe.eu/cluster-excellenceeu/events/how-clusters-
can-support-industrial-transformation-and-entrepreneurship- 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin informativ editat de 
catre: 

SVIM  - Sviluppo Marche SpA (IT) 

Development Agency of Marche 
Region 

www.svimspa.it 

Grup de lucru  

Lucia Catalani  

http://www.svimspa.it/
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Head of Territory Development, 
Environment and Energy Area  

Mara Morici  

mmorici@svimspa.it 

Fabiola Bedini 

fbedini@svimspa.it 

Cristina Frittelloni 

cfrittelloni@svimspa.it 

 

 

cu contributia partenerilor de 
proiect: 

Consvipo – Consortium for the 
Development of Polesine 
(IT)www.consvipo.it 

Informest - Service and 
Documentation Centre for  
International Economic 
Cooperation (IT) 
www.informest.it 

AWS - Austria Wirtschaftsservice 
(AT) 
www.awsg.at 

VEDA - Varna Economic 
Development Agency (BG) 
www.veda-bg.eu 

ANATOLIKI - Development 
Agency of Eastern Thessaloniki 
(GR) 
www.anatoliki.gr 

ANRO - Regional Development 
Agency of Rodopi (GR) 
www.anro.gr 

STRIA - South Transdanubian 
Regional Innovation Agency (HU) 
www.ddriu.hu 

ADRNORDEST - North-East 
Regional Development AgeRO) 
www.adrnordest.ro 

NW RDA - North West Regional 
Development Agency (RO) 

www.nord-vest.ro 

IDA  -  Istrian Development 
Agency (HR) 
www.ida.hr 

 

 HRAST Development Agency 
Vukovar-Srijem County “HRAST” 
ltd (HR) 
www.ar-hrast.hr 
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