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Cartografierea
potențialului economic,
științific și de inovare a
Republicii Moldova se
axează pe cinci zone din
Republica Moldova:

 Municipiul Chișinău 
 Zona de Nord
 Zona de Centru
 Zona de Sud

 UTA Găgăuzia 
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Metodolodia de calcul

• Câtul sau coeficientul locației (LQs) = (ei /e) / (Ei / E) Unde,

LQi = Câtul locației pentru sectorul (i) în cadrul economiei regionale

ei = volumul/mărimea activității sectorului (i) în cadrul economiei regionale

e = volumul/mărimea totală a activității în cadrul economiei regionale

Ei = volumul/mărimea activității în industrie (Ei) în cadrul economiei naționale

E = volumul/mărimea totală a activității în cadrul economiei naționale

• Masa critică: este măsurată prin ponderea unei industrii într-o activitate în comparație cu totalul
acestei activități în regiune: Cmi = ei / e

Cartografierea potențialului economic a identificat industriile în care
regiunile au o masă critică de activități și specializare:

Valorile limită 

(pragurile) 

utilizate pentru 

cartografierea 

potențialului 

economic

Ocuparea forței de muncă și Cifra de afaceri Salarizare

toate industriile producere (fabricație)
Comparativ cu salariile 

medii din fiecare 

industrie în RM

Comparativ cu salariile 

medii din toate industriile 

din fiecare regiunemărimea LQ mărimea LQ

Chișinău 1,5% 1.25 2,0% 1,50
Cel puțin la fel de mare 

ca salariile medii în RM

Cel puțin cu 10% mai mari 

decât media din regiune

Nord

2,0% 1,50 2,0% 1,50

Cel puțin la fel de mare 

ca 90% din salariul 

mediu în Moldova

Cel puțin cu 10% mai mari 

decât media din regiune

Centru

Sud

Găgăuzia



Cartografierea potențialului inovațional a identificat industriile în care
regiunile au o masă critică de activități și specializare, utilizând:

• Câtul sau coeficientul locației (LQi) = (inni / inn) / (INNi / INN)

LQi = Câtul locație pentru sectorul i în economia regională

inni = numărul întreprinderilor inovatoare a industriei i în economia regională

inn = numărul total al întreprinderilor inovatoare în regiune

INNI = numărul întreprinderilor inovatoare a industriei i în economia națională

INN = numărul total al întreprinderilor inovatoare în economia națională

• Masa critica: Mărimea absolută a industriilor materie, și „masa critică“ se măsoară prin
numărul de întreprinderilor inovatoare din regiune: inni.

Valorile limită (pragurile) utilizate pentru 

cartografierea potențialului inovativ

Mărimea (numărul 

întreprinderilor inovatoare)
Specializarea (LQ)

Chișinău 4 1.25

Nord 2 1.5

Centru 2 1.5

Sud 1 1.5

Găgăuzia 1 1.5

Metodolodia de calcul



Potențialul economic (E) și potențialul de inovare (I) potenţialul

științificChișinău Nord Centru Sud Găgăuzia

Agricultură și industria alimentară E E E E

Publicații 

internaționale: 

științe agricole 

și biologice

A01 Agricultura, vânătoare si servicii anexe E E E E

A011 Cultivarea plantelor din culturi 

nepermanente

E E E

A014 Creșterea animalelor E

A02 Silvicultură și exploatare forestieră E

A021 Silvicultura si alte activități forestiere E

C10 Industria alimentară E & I

C101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii 

şi a produselor din carne

E & I

C104 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și 

animale

E & I

C105 Fabricarea produselor lactate E & I

C106 Fabricarea produselor de morărit, a 

amidonului și a produselor din amidon

E & I E & I

C107 Fabricarea produselor de brutărie și a 

produselor făinoase

E

C108 Fabricarea altor produse alimentare E & I

C11 Fabricarea băuturilor E & I E & I

Domeniile prioritare propuse pentru specializare inteligentă
Sursa: ”Cartografierea potențialului economic, științific și  inovativ a RM”
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Potențialul economic (E) și potențialul de inovare (I) potenţialul 

științificChișinău Nord Centru Sud Găgăuzia

Textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele 

(Tafl)

E E

C13 Fabricarea produselor textile E & I

C139 Fabricarea altor articole textile E & I

C141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu 

excepția articolelor din blană

E

C143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin 

tricotare sau croşetare

E

C152 Fabricarea încălțămintei E

TIC E

J61 Comunicaţii electronice E & I

J612 Activităţi de comunicaţii electronice prin reţele

fără cablu

E

J62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei E & I

C26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor 

electronice și optice

E & I
Publicații 

internaționale: 

Informatică
C265 Fabricarea de echipamente de măsură, 

verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

E & I

Energie regenerabila E E E

Publicații 

internaționale: 

Energie

D energie electrică, gaz, abur și aer condiționat E & I

D352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor 

gazoşi prin conducte

E & I E

Domeniile prioritare propuse pentru specializare inteligentă
Sursa: ”Cartografierea potențialului economic, științific și  inovativ a RM”
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Potențialul economic (E) și potențialul de inovare (I) potenţialul 

științificChișinău Nord Centru Sud Găgăuzia

Alte

C17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie E & I

C172 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului E & I

C19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din 

prelucrarea ţiţeiului

E & I

C192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului E & I

C20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice E & I Publicații 

internaționale: 

Chimie, Inginerie 

Chimică

C203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si 

masticurilor

E

C21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor 

farmaceutice

E & I

C212 Fabricarea preparatelor farmaceutice E & I

C23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice E

C231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă E E & I

C235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului E E

C27 Fabricarea echipamentelor electrice E & I

C273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de 

conexiune pentru acestea

E

C28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. E

C31 Fabricarea de mobila E

C33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor

E

C331 Repararea articolelor fabricate din metal, maşinilor şi 

echipamentelor

E

K662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii E

M Activități profesionale, științifice și tehnice E & I

Domeniile prioritare propuse pentru specializare inteligentă
Sursa: ”Cartografierea potențialului economic, științific și  inovativ a RM”
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Zona NORD: Cartografierea zonelor economice prioritare după 
dimensiune și specializare folosind datele ocupării forței de muncă

Axa orizontală: rata medie anuală de creștere. Axa verticală: Câtul locației. Dimensiunea bilelor: cota ocupării 
forței de muncă. Axa verticală traversează axa orizontală, la rata medie anuală de creștere a producerii.

Toate industriile

Producere
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Domenii prioritare (potențialul) economice, 
inovatoare și științifice a zonei de Nord

Industriile cu un potențial economic și de inovare sunt evidențiate cu caractere aldine (bold). Domeniile
științifice sunt scrise cu caractere italice.

INDUSTRII

Agricultură și industria alimentară: Producția 

vegetală și animală, activități de vânătoare și servicii 

anexe; Cultivarea culturilor nepermanente; 

Fabricarea produselor alimentare (uleiuri şi grăsimi

vegetale şi animale; Produse lactate; Alte produse 

alimentare)

CLUSTERE

 Îmbrăcăminte

 Echipamente electrice

de iluminat

Producerea și 

prelucrarea alimentelor

Ciment, var și ipsos

Echipament electric

Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune

pentru acestea

Energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Publicații internaționale în domeniul științelor biologice și 

agricole

brevete internaționale în chimie alimentară; brevete naționale

în vin, alimente, plantare
INDUSTRIILE 

EMERGENTE

 Dispozitive medicale

 Tehnologii de 

mobilitate



Domeniile prioritare propuse pentru specializare inteligentă
Sursa: ”Cartografierea potențialului economic, științific și  inovativ a RM”
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INDUSTRII

 TIC
 Hârtie și produse din hârtie
 Chimie și produse chimice
 Utilaje și echipamente
 Mobilă
CLUSTERE

 Servicii de afaceri
 Marketing, Design si publicare
INDUSTRII EMERGENTE

 Ambalaje
 Industrii creative
 Industrii digitale
 Industrii experimentale

INDUSTRII:
 Agricultură și industria alimentară
 Ciment, var și ipsos
 Echipament electric
 Cabluri și dispozitive de cablare
 Energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat

CLUSTERE:
 Îmbrăcăminte
 Echipamente electrice și de iluminat

 Producerea și prelucrarea

alimentelor

INDUSTRII EMERGENTE: Dispozitive
medicale, Tehnologiile de mobilitate

Nord

INDUSTRII:

 Agricultură și industria alimentară

 Gaz; distribuția combustibililor 

gazoși

CLUSTERE:

 Servicii de mediu

 Creșterea animalelor și procesarea și 

cărnii

INDUSTRII EMERGENTE: -

Sud

INDUSTRII:

 Agricultură și industria alimentară
 Cocs și produse petroliere rafinate
 Produse petroliere rafinate
 Sticlă și produse din sticlă
 Gaz; distribuția combustibililor 

gazoși
CLUSTERE:
 Îmbrăcăminte
 Servicii de mediu
 Producerea și prelucrarea

alimentelor

Găgăuzia

INDUSTRII:
 Agricultură și industria alimentară
 Silvicultură și exploatare forestieră
 Textile
 Produse farmaceutice de bază și 

preparate farmaceutice
 Alte produse minerale nemetalice
 Ciment, var și ipsos

CLUSTERE:
 Creșterea animalelor, prelucrarea cărnii
 Confecționarea textilelor

Centru

Chișinău



1. Caracterizarea și descrierea detaliată a domeniilor prioritare

identificate;

2. Identificarea actorilor relevanți pentru EDP;

3. Cartografierea și vizualizarea modelelor de colaborare între

acești actori;

4. Identificarea partenerilor-cheie externi;

5. Oferirea unei perspective pentru a sprijini procesul

decizional, strategic și operațional.

Caracterizarea domeniilor prioritare 

preliminare pentru specializarea inteligentă în 

Moldova Rezultatele studiului SIRIS-Academic 

în Republica Moldova
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Obiectivele proiectului



Domeniu Criterii de selecție Sursă

Numărul de 

înregistrări 

(2007-2017)

Publicații științifice

în revistele tematice

internaționale

Publicații cu cel puțin un

autor cu o afiliere

moldovenească.

Scopus (Elsevier) 3925

Proiecte europene Proiectele FP7 și H2020 cu

cel puțin un partener din

Moldova

CORDIS – Serviciul

comunitar pentru informare

de Cercetare și dezvoltare

71

Proiecte naționale

competitive

Acordată de Academia de

Științe a Moldovei

EXPERT On-line –

Sistemul RM S&T de

aplicare și evaluare a

Propunerilor

1204

Cererile de brevet

naționale

Cel puțin un inventator sau

solicitant din Republica

Moldova

AGEPI - Agenția de Stat

pentru Proprietatea

Intelectuală din Moldova

2815

Surse de date și intervalul de timp

12

http://scopus.com/
https://cordis.europa.eu/home_en.html
https://expert.idsi.md/en/research_projects
http://www.agepi.md/en


Cartografierea

domeniilor prioritare

preliminare pentru

specializarea

inteligentă la sursa

de date de bază –

taxonomia originală

Prima abordare metodologică: 
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A doua abordare metodologică: 

Identificarea subiectelor

de specializare

emergente din

rezumatele textului sau

descrierile înregistrărilor.

După o preprocesare a

limbajului natural -

”Modelarea

temei/subiectului”, este

aplicată o tehnică de

citire computerizată,

returnând o colecție de

subiecte, care redau

cel mai bine contextul.

14
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Extragerea subiectelor emergente

Subiectele sunt, în practică, o listă de cuvinte cheie care tind să apară împreună

în diferite documente și care redau cel mai bine contextul.
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Modelarea temei/subiectului - prioritatea preliminară 

„Sănătate, biomedicină și produse farmaceutice“ 

Exemplu de subiecte extrase din documentele referitoare la o prioritate

preliminară, clasificate în funcție de prezența lor relativă.

16



11

Extinderea domeniilor prioritare preliminare identificate în 

Cartografierea potențialului economic, științific și inovativ al RM

17



Numărul de înregistrări clasificate în cadrul fiecărei

priorități preliminare și cota contribuției fiecărei priorități

preliminare în sursele de date.

Publicații Proiecte UE Proiecte ASM
Brevete 

naționale

Prioritatea N. doc % doc N. doc % doc N. doc
% 

doc
N. doc % doc

Agricultură și industria alimentară 226 6% 5 7% 180 15% 784 28%

TAFL 0 0% 0 0% 0 0% 14 0%

TIC 373 10% 16 24% 0 0% 140 5%

Energie 114 3% 2 3% 47 4% 99 4%

Sănătate, biomedicina și produse

farmaceutice
600 15% 5 7% 249 21% 764 27%

Industriia chimică industriala, 

materiale si Nanotech.
1771 45% 5 7%

378 31%

762 27%

Tehnologii de producere și utilaje grele 298 8% 3 4% 482 17%

Tehnologii electrice și electronice 611 16% 1 1% 232 8%

Industriile din domeniul mediului, 

servicii și științe
130 3% 9 13% 130 11% 180 6%

Materiale vulcanizate și arse 0 0% 0 0% 0 0% 46 2%

Industria hârtiei 0 0% 0 0% 0 0% 2 0%

Mobilă 0 0% 0 0% 0 0% 15 1%

Fără prioritate 1030 26% 22 32% 220 18% 175 6%
18



Prioritățile preliminare - sinteza cantitativă

19



(distribuirea anualăa documentelor perprioritate preliminară conform sursei)

Prioritățile preliminare - sinteza cantitativă

20



Agricultura și procesarea produselor agricole

Prioritatea preliminară ” Agricultura și procesarea produselor agricole”

este un domeniu orientat tehnologic-inovativ, care oferă o contribuție

importantă la brevete, dar și înregistrări semnificative de publicare. Trebuie

remarcat faptul că ponderea brevetelor, aferente inovației tehnologice, este în

creștere.

Șase dintre subiecte sunt de brevetare intensivă, cu accent pe agricultura,

prelucrarea alimentelor, producția de alcool și utilajele pentru industria

alimentară.

Două din subiecte sunt de publicare intensă, cu accent pe biotehnologie și

genetică.

Proiectele europene sunt în mare parte legate de ultimul domeniu – genetică.

Modelarea temei/subiectului - prioritatea preliminară 

„Agricultura și procesarea produselor agricole“ 
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Distribuția surselor prin intermediul 

subiectelor emergente
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Alinierea/conexiunea între Subiectele Emergente 

și Prioritățile preliminare
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Aplicație Web  de vizualizare interactivă
24

http://sirislab.com/lab/ris3/moldova/#/

http://sirislab.com/lab/ris3/moldova/#/


Rețeaua este complet interactivă, acționează ca un filtru,

are o funcție de căutare pentru diferite organizații și
structuri, bazate pe variabile categorice.
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Harta prezintă specializarea relativă a țării și în raport cu o

regiune. (Publicațiile pentru prioritatea preliminară „Agricultura și

procesare produselor alimentare“):
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Modulele de informații prezintă indicatori specifici ai

specializării, distribuția regională, organizațiile de

top din Moldova și parteneri de top externi

27



Rețeaua de co-autori internaționali

Sursa de date: Scopus (Elsevier). Elaborator: SIRIS Academic
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Rezumat:

Clasificarea Priorităților Preliminare
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Procesul de Descoperire Antreprenorială

Prioritățile Preliminare:

30



EDP = inima Strategiilor de Specializare 
Inteligentă

Provocări

Strategii

Priorități
Policy mix



EDP - Procesul de descoperire
antreprenorială
💊 Facilitează setarea priorităților prin interacțiunea actorilor
asociați acestora pentru a produce transformarea
economică

🛠 Prioritățile trebuie sa fie corect definite în S3 - la un nivel
adecvat de granularitate - să asigure transpunerea în mixul
de politici - implementarea și monitorizarea

🛠 Definiți, rafinați și reașezati prioritățile - ! EDP este un 
proces continuu

🛠Abordare bottom-up cu element decizional top-down 
privind prioritățile - ! 

EDP este un “experiment controlat”



Ecosistemul de inovare
Reprezentanții Quadriple Helix

în calitate de participanți

Mediul de afaceri

producție și servicii, sectoare primare, 

sectorul financiar, industrii creative, sectorul 

social, firme mari, IMM-uri, tineri 

antreprenori, studenți cu idei de afaceri, 

clustere și organizații de afaceri etc.

Cercetare

organisme publice și private de cercetare, 

universități, parcuri științifice și 

tehnologice, birouri de transfer tehnologic, 

membri ai comitetului Horizon 2020, foi de 

parcurs regionale, etc.

Întreprinzător în compoziție și spirit: (asumarea de 

riscuri, o viziune mai largă dincolo de granițe ...)

Diferite departamente, dacă este relevant -

la diferite nivele de guvernare, agenții, de 

ex. pentru consiliere de afaceri pentru 

dezvoltare regională, birouri de achiziții 

publice, incubatoare, etc.

Administrație publică

NGO-urile și inițiativele cetățenilor legate 

de provocările societale pentru care ar fi 

de ajutor soluții inovatoare, asociațiile 

consumatorilor, talentele!, etc.

Societatea civilă / Utilizatorii



👫👬 Principalii actori în EDP

Cercetare și
academia

• Indica cele
mai
promitatoare
arii de 
cercetare și
tehnologii
din 
perspectiva
nevoilor de 
piata

• Identifica
avantajul
competitiv în
aceste arii

Entitati
private

• Indica
lanturile
valorice
semnificative

• Indica
inovatiile
adoptate

• Confirma
capacitatea
de 
demonstrare
și adoptare a 
inovatiei

Autoritati
publice

• Indica
conditiile de 
facilitare a 
inovarii

• Indica
obiectivele
de dezvoltare

Societate
civila

• Indica
provocarile
societale
imediate



Cum setam prioritatile?

Selectam logica verticala a 

interventiei pentru specializare

inteligenta în aumite sectoare

economice sau/si tehnologii, 

folosind anumite grupuri de 

actori, urmarind valorificarea

potentialului de crestere

economica

Sectoare/Lanturi
de valoare sau/si

Tehnologii/Procese

Provocari
societale

Resurse
culturale

sau
naturale



Ce urmeaza?   - Traseul EDP

EDP în timpul elaborarii RIS3 (pana la aprobarea RIS3, PO și PA):

• Focus pe identificarea și selectia prioritatilor - !granularitate - criterii de 
selectie - !transformare economica

• Implica acele metode prin care administratia publica primeste input de 
la anumiti actori/retele

• informative (ex. studii, dialog bilateral, interviuri) si/sau

• interactive (ex. Intalniri publice, ateliere de lucru). 

EDP în timpul implementarii RIS3 - managementul politicii:

• Formularea și managementul apelurilor, guvernarea și monitorizarea

• Detectare mecanisme care permit actorilor să rămână conectați la 
proces = modul în care evoluează aria selectată

• creare de noi structuri sau

• adaptarea unora noi



⚠️ EDP- Lectii invățate de colegii 

din  România

• Proces ciclic, iterativ și transparent

• Proces incluziv - clustere, academia, autoritati publice + 
“unusual suspects” - !momentul implicarii IMM

• Proces care depinde de institutii/oameni și resurse dedicate

• Necesita capacitate administrativa buna pentru setarea
corecta a cadrului de referinta

• Mareste increderea intre actori și implicarea lor în dezvoltarea
regionala

• Mareste increderea în sectorul public și procesul decizional, 
intareste guvernanta la toate nivelele

• Permite adaptarea agendei de cercetare la nevoile locale, 
tinteste spre investitii colaborative care produc difuzia inovarii



Exemple

Imbunatatirea cadrului pentru
schimb economic și

antreprenoriat Sunt prioritati
orizontale care pot completa
specializarea inteligenta, dar

nu ar trebui sa fie o tinta
pentru aceasta

Materiale avansate, clădiri
eficiente, gestiunea sustenabilă
a resurselor naturale, producția

de energie din surse
regenerabile și eficiență
energetică, eficientizarea
consumurilor energetice și

inclusiv a proceselor
tehnologice, gestiunea 

sustenabilă a deșeurilor, etc.

! Puneti sub semnul intrebarii fiecare propunere și atingeti consensul asupra propunerilor
de investitie
!! Cu cat mai limitativa prioritatea, cu atat este mai usor de gestionat obtinerea unor
rezultate concrete



Exemplu: in regiune Nord-Est România

Valorificare lana in 
constructii

Solutii IT pentru
trasabilitatea si

certificarea produselor
ecologice

Promovare lant
valoric integrat

produse organice

Noi dispozitive pentru
a reduce consumul de 

apa in agricultura

Provocari

Sector agrofood cu produse finale cu valoare
adaugata redusa

Prea multe alimente modificate importate

Potential ridicat pentru compusi bio din agricultura
nevalorificati

Lipsa unui sistem regional de management a sanatatii

Sisteme de alimentare cu apa potabila si limitate in 
mediul rural

Lanturi de valoare incomplete (alimente, 
textile, mobila)

Prioritati S3
in agricultura



Exemplu de bune practici:
Un proiect cu „notă“ socială
din Vâlcea, România
în contextul implementării RIS3 
din regiune.

• O premieră pentru România, a fost realizat în urma unui proiect pilot derulat 
pe parcursul a doi ani, 2017 - 2018, cu finanțare prin Ministerul Cercetării şi
Inovării

• Dar cum a început totul? Simplu. Cu o idee, aceea de a folosi o resursă irosită 
(lâna oilor) și curajul de a se înscrie într-o competiție de afaceri.
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• 3 milioane de lei au primit șapte parteneri 
din diverse domenii (institute de cercetare 
si o firmă Minet Conf SA, producător de 
saltele din lână de oaie) pentru a analiza 
tendințele pe plan mondial și pentru a 
efectua cercetări în institute specializate 
pentru folosirea lânii ca termoizolant.

• Rezultat: în 2019 apart primele case 
izolate termic cu lână!



Informații suplimentare privindRIS 3 inEuropa

PlatformaCentrului Comun de Cercetare:

ttp://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Platforma
tematică

ENERGIE

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


Apeluri/proiecte relevante

• Danube S3 Cluster - Cooperare transnațională a clusterelor active în 
domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în 
regiunea Dunării, finanțat în cadrul celui de-al 2-a apel de proiecte al P.T.
Dunărea, Axa Priorit. 1: Inovare și responsabilitate socială în regiunea 
Dunării, O.S. 1.1: Îmbunătățirea condițiilor cadru la nivel instituțional și de 
infrastructură precum și a instrumentelor de cercetare și inovare pentru a 
asigura un acces mai larg la cunoștințe în vederea dezvoltării de noi 
tehnologii/ 2018-2021

• Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by 
developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications 
through excellence in research and twinning/H2020-WIDESPREAD-05-
2017-Twinning/Coordonator – UTM/ 2018-2021



• Platforma CE DGRTD pentru inovare și inovatori la nivel european -

www.innoradar.eu (utila pentru cautare de parteneri internationali)

• ERRIN, www.errin.eu – Asociatia Europeana a Regiunilor Inovative în

Europa – ofera platforme de promovare proiecte de CDITT cu finantare

din Programe Europene gen H2020

• Platforma Centrului Comun de Cercetare(JRC) al DG Regio -

www.3platforms.jrc.ec.europa.eu – aici gasiti ghiduri manuale exemple

de buna practica pentru elaborare guvernare monitorizare RIS3

• Apeluri de proiecte interesante: www.innovaucher.eu (deschis pana în

iunie 2019, ofera 25000Euro cu 25% cofinantare.Digital Innovation

Hubs (apel deschis pana în 16.01.2019).

Link-uri utile

http://www.innoradar.eu/
http://www.errin.eu/
http://www.3platforms.jrc.ec.europa.eu/
http://www.innovaucher.eu/


Diana Russu
diana.russu@chamber.md
+373 (22) 224983
+373 69581031

Mulțumesc pentru atenție!

http://powerpoint.sage-fox.com/
http://powerpoint.sage-fox.com/
mailto:diana.russu@chamber.md

