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Comunicat de presa                         27 februarie 2017 

 
Evenimentul de lansare a proiectului  

D-STIR  - “Cadru pentru inovare si cercetare responsabila  prin utilizarea 
conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii” 

 
Avand in vedere interesul Comisiei Europene de a crea o punte de legatura intre 

comunitatea stiintifica si societatea civila, proiectul D-STIR  - “Cadru pentru inovare si 
cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea 
Dunarii” isi propune sa intensifice colaborarea intre actorii din domeniul stiintei si cei ai 
tehnologiei pentru a implementa conceptul de Cercetare-Inovare Responsabila, prezent 
pe agenda europeana inca din anul 2011. 

Proiectul este finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea, Prioritatea 1 
"Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 
"Imbunatatirea conditiilor cadru pentru inovare". Obiectivul strategic al programului este 
imbunatatirea politicilor publice si a cooperarii institutionale, in concordanta cu 
prevederile Strategiei Europa 2020, pentru o crestere inteligenta, sustenabila si 
inclusiva.  

Avand in vedere impactul socio-economic al inovarii, proiectul D-STIR urmareste 
imbunatatirea conditiilor de inovare in cadrul regiunilor adiacente Dunarii, prin 
dezvoltarea si aplicarea metodei integrate de cercetare socio-tehnica - STIR (Socio-
Technical Integration Research). 

Proiectul este implementat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Est, in calitate de lider si va avea o durata de 30 luni, intre 1 ianuarie 2017- 30 iunie 
2019. 

15 parteneri din 8 tari europene (Romania, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Cehia, 
Germania, Croatia si Bosnia-Hertegovina) au participat, in perioada 22-23 februarie 
2017, la evenimentul de lansare a proiectului D-STIR, organizat de catre Asociatia non-
profit pentru cercetare si inovare in domeniul medical si al stiintelor naturii  din 
Kosice/Slovacia.  

Conferinta de lansare organizata in data de 23 februarie 2017 a reunit 
reprezentati ai regiunilor partenere, precum si actori cheie locali interesati de aplicarea 
metodei STIR si de modalitatile de implementare a cercetarii-inovarii responsabile. De 
asemenea, evenimentul a reprezentat o platforma de informare asupra obiectivelor, 
structurii si impactului proiectului D-STIR la nivelul regiunii Dunarii.  

Urmatoarele 2 evenimente de diseminare a rezultatelor proiectului vor fi 
organizate in Romania, de catre Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Fizica 
si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, 
pe parcursul anilor 2018 si 2019. 

Pentru mai multe informatii despre proiectul D-STIR, va rugam sa accesati: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir 
 
Contact: 
Nina Irimia, coordonator proiect D-STIR, Director Directia Implementare Proiecte 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Romania – lider de proiect 
Str. Anghel Saligny nr. 24, Braila, 810118, Romania 
e-mail: nina.irimia@adrse.ro  
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telefon: 0040339 732 416 
 
 
Parteneriat: 

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (lider de proiect) 

 Asociatia non-profit pentru cercetare si inovare in domeniul medical si al stiintelor 
naturii (Slovacia)  

 Asociatia pentru Inovare Responsabila (Ungaria) 

 Asociatia non-profit pentru cercetare si dezvoltare ELI-HU (Ungaria) 

 Centrul de Dezvoltare “Inima Sloveniei” (Slovenia) 

 Institutul de fizica al Academiei de Stiinte  (Cehia) 

 Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Fizica si Inginerie Nucleara „Horia 
Hulubei” (Romania) 

 Bwcon GmbH (Germania) 

 Administratia Locala din Csongrad (Ungaria) 

 Centrul de Inovare Boemia Centrala (Cehia) 

 Agentia de Dezvoltare din Istria (Croatia) 

 Agentia pentru Dezvoltare Economica din Sarajevo, Bosnia-Hertegovina (partener 
IPA) 
o Consiliul Judetean Ilfov (partener strategic asociat) 
o Regiunea autonoma Kosice, Slovacia (partener strategic asociat) 
o Institutul de Planificare din Sarajevo, Bosnia- Hertegovina (partener strategic 
asociat) 


