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Scopul 

 

Regiunea Vest este cea mai dezvoltată regiune din România după Regiunea 

București-Ilfov în ceea ce privește PIB-ul regional pe cap de locuitor, deși mai are mult 

de recuperat înainte să atingă media Uniunii Europene în această privinţă. Pentru a 

orienta concentrarea către activităţi cu valoare adăugată mai mare și pentru a 

accelera procesul de convergenţă, Regiunea Vest și-a propus să identifice strategia 

potrivită pentru a atinge o creștere durabilă și inclusivă. În acest context, elaborarea 

strategiei regionale de specializare inteligentă (RIS3) va avea un rol cheie în 

promovarea unei contribuţii mai mari a factorului de cunoștinţe la dezvoltarea 

economică.  

În baza ideii că eficacitatea politicilor de cercetare și inovare urmărite depinde 

în foarte mare măsură de informaţiile disponibile pe piaţă care indică sectoarele 

economice cu avantaje comparative observabile, prezenta strategie urmează o 

abordare la nivel de sector pentru a evalua specializarea economică a Regiunii Vest și 

pentru a identifica nișele de specializare inteligentă din sectoarele ţintă care au fost 

selectate pentru analiza aprofundată, nu pentru că acestea sunt văzute ca activităţi 

„câștigătoare” per se, ci datorită reprezentativităţii și potenţialului acestora în 

economia Regiunii Vest.  

În măsura în care niveluri diferite de informaţii privind specializarea 

economică implică șanse diferite de succes în orientarea politicilor, sectoarele supuse 

analizei au fost clasificate în funcţie de nivelul de avantaj comparativ și au fost 

identificate zonele pentru orientarea politicilor și a intervenţiilor ce pot ajuta la 

sporirea potenţialului de creștere al regiunii. Conform informaţiilor disponibile pe 

piaţă, regiunea are un avantaj comparativ evident în concentrarea pe sectorul 

producătorilor de componente pentru automobile, tehnologia informaţiilor și 

comunicaţiile și industria textilă, în timp ce industria agroalimentară și sectorul 

turismului au fost clasificate ca domenii cu avantaj comparativ latent, iar domeniul 

construcţiilor a fost clasificat ca sector cu avantaj comparativ neclar.  

Întrucât politicile de specializare inteligentă ar trebui să se concentreze pe 

sporirea conţinutului de cunoștinţe și a valorii adăugate a producţiei existente în 

industriile în care avantajele comparative există deja, ca și pe facilitarea dezvoltării 

unor noi activităţi economice prin măsuri ce sprijină antreprenoriatul și 

experimentarea, prezenta strategie propune zone de intervenţie publică atât la nivel 

orizontal, în întreaga economie, cât și la nivel specific pentru fiecare sector în parte.  

Zonele de politică publică orizontală includ extinderea și îmbunătăţirea 

sistemului de formare profesională pentru remedierea deficitelor semnificative de 

tehnicieni cu calificare medie care afectează majoritatea sectoarelor, furnizarea unor 

cursuri de antreprenoriat și management al afacerilor, precum și extinderea accesului 

la finanţare. În plus, politicile orizontale ar putea urmări sporirea impactului 
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cercetării și inovării asupra creșterii economice și dezvoltării competitivităţii 

întreprinderilor locale.  

Prezentul document strategic are patru obiective principale complementare, 

care derivă din ghidul de elaborare al RIS31. Scopul Strategiei de specializare 

inteligentă a Regiunii Vest este acela de a:         

 prezenta o imagine de ansamblu asupra punctelor forte și asupra punctelor 

slabe ale sistemului productiv al economiei Regiunii Vest, cu detalierea 

caracteristicilor cererii și ofertei, avantajelor comparative şi potenţialului 

pentru excelenţă; 

 investiga capacitatea întreprinderilor de a adopta noi tehnologii, luând în 

considerare factorii determinanţi specifici ai modernizării tehnologice din 

sectorul respectiv;  

 identifica nișele de specializare inteligentă din sectoarele ţintă, precum și 

oportunităţile care apar la nivel de cooperare între întreprinderi și 

infrastructura de cercetare și dezvoltare tehnologică; 

 propune politici și intervenţii publice pe termen lung disponibile la nivel 

regional și local pentru a sprijini mediul privat să investească în priorităţile-

cheie, nevoile şi provocările pentru dezvoltarea bazată pe cunoaştere, inclusiv 

măsuri legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).  

Punctul de plecare al elaborării Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă 

– Regiunea Vest îl reprezintă Strategiile Regionale de Inovare elaborate pentru 

perioada 2004-2008 și pentru perioada 2009-2013. În acelaşi timp, acest document 

are în vedere modificările survenite în această perioadă în domeniul CDI la nivel 

european, naţional şi regional, precum şi proiectele deja implementate în acest sector 

cu precădere la nivel regional. În acest sens, documentul elaborat într-un larg cadru 

partenerial urmăreşte activităţi punctuale, pornind de la competenţele şi expertiza 

instituţiilor publice şi private care acţionează la nivel regional.  

Această strategie urmează o abordare la nivel de sector pentru a evalua 

specializarea economică a Regiunii Vest și pentru a identifica nișele de specializare 

inteligentă din sectoarele ţintă.  

Metodologia utilizată pentru această analiză sectorială se bazează pe un studiu 

recent efectuat de Correa și Guceri (2013) care prezintă un cadru pentru investigarea 

specializării economice a unei regiuni (sau ţări) și pentru identificarea politicilor de 

cercetare și inovare urmărite ce pot sprijini potenţialul de creștere al economiei.    

În baza ideii că aceste informaţii sunt asimetrice și incomplete, autorii susţin 

faptul că o structură de guvernanţă din sectorul public ce descurajează gestionarea 

eficientă a riscurilor și procesele colective de adoptare a deciziilor ce sunt înclinate 

inevitabil către interesele deţinătorilor unor funcţii poate îngreuna capacitatea 

                                                           
1 Guide to Research and Innovation Strategies for smart Specialisations (RIS 3), May 2012. 
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guvernului de a selecta în mod adecvat sectoarele sau produsele ce ar putea 

determina o transformare economică. Drept urmare, eficacitatea politicilor de 

cercetare și inovare urmărite depinde foarte mult de informaţiile disponibile pe 

piaţă privind existenţa unor sectoare cu avantaje comparative observabile în 

regiunea (ţara) respectivă.   

În baza acestui concept, Correa și Guceri propun trei cazuri în care diverse 

niveluri de informaţii privind specializarea economică implică diverse șanse de succes 

cu vizarea sectoarelor:   

 

 Regiuni cu avantaj comparativ evident2, 

 Regiuni cu avantaj comparativ latent3, 

 Regiuni cu avantaj comparativ necunoscut4. 

 

Prin urmare, pentru a concepe un RIS3 de succes, este esenţial să înţelegem 

dacă aceste cunoștinţe reprezintă o constrângere obligatorie faţă de transformarea 

structurală a regiunii, întrucât acest lucru determină, de asemenea, natura 

recomandărilor de politică. În cazul în care constrângerile obligatorii se referă la mai 

multe blocaje structurale asupra mediului de afaceri, regiunea trebuie să prioritizeze 

abordarea acestor obstacole, ţinând cont de următoarele etape de cercetare și inovare 

în agenda sa pe termen mediu sau lung. Pe de altă parte, politicile de cercetare și 

inovare orientate pot ajuta societăţile solide din regiunile cu avantaj comparativ 

evident să păstreze un avantaj competitiv pe pieţele internaţionale sau să facă faţă 

concurenţei internaţionale în creștere, sau pot sprijini societăţile cu creștere mare 

potenţială să elibereze avantaj comparativ latent, de exemplu prin politici de C&D și 

inovare, investiţii în formarea competenţelor, sau alte servicii de dezvoltare a 

afacerilor.  

                                                           
2 Regiuni cu avantaj comparativ evident. Acestea sunt regiunile în care un număr de industrii sunt deja bine dezvoltate şi au atins un 
nivel de competitivitate care permite întreprinderilor locale din aceste sectoare să exporte pe piaţa globală. Cu toate acestea, regiunile 
de acest tip ar putea cunoaşte fie o creştere, fie un declin, prin urmare modelul de specializare adoptat până aici ar putea fi pe termen 
lung durabil sau nu. În acest caz, politicile specifice de C&D şi inovare ar putea fi utile pentru a „completa elementele productive 
existente”, ajutând întreprinderile să menţină un avantaj competitiv în sectorul respectiv, investind în C&D sau să recupereze avantajul 
competitiv pierdut în faţa noilor actori de pe piaţa globală.  
3 Regiuni cu avantaj comparativ latent. Acestea sunt regiunile în care nu există o activitate industrială semnificativă în sectorul 
economic în care se preconizează potenţialul de specializare. Cu toate acestea, regiunea ar putea avea cunoştinţele necesare datorită 
(i) disponibilităţii unei resurse necomercializabile, specifică locaţiei, precum o resursă naturală sau un activ imobil (teren sau climă, de 
exemplu); sau datorită (ii) cunoştinţelor comune locale cu privire la activitatea economică, o tradiţie răspândită în regiune ce indică 
potenţial de specializare. În acest context, politicile de C&D şi inovare (precum şi inVestiţiile în formarea competenţelor şi alte servicii 
de dezvoltare a afacerilor) pot fi utile pentru a ‘elibera’ avantajele comparative existente.  
4 Regiuni cu specializări neclare. Atunci când informaţiile disponibile nu indică niciun element observabil într-un anumit domeniu de 
specializare, orientarea către un anumit sector devine mai puţin recomandabilă. În acest context, factorii de decizie politică ar trebui să 
se concentreze pe crearea unui mediu propice selectării eficiente a pieţei care să permită apariţia acestei specializări ca urmare a 
intrării pe piaţă, a ieşirii de pe piaţă şi a experimentării. Acest lucru presupune combinarea unor măsuri care să promoveze intrarea 
întreprinderilor pe piaţă şi să încurajeze firmele nou-înfiinţate (potenţiale întreprinderi cu creştere mare) – şi care să permită ieşirea 
întreprinderilor de pe piaţă. În acest caz, politicile de cercetare şi inovare au un rol central în promovarea intrării, însă sunt relevante şi 
alte politici, cum ar fi facilitarea accesului la creditare, competenţe şi informaţii; şi îmbunătăţirea mediului de afaceri (de exemplu  
adoptarea unor reglementări pro-concurenţiale în sectoarele de servicii).  
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Acest document este structurat după cum urmează: Secţiunea 1 prezintă o 

scurtă imagine de ansamblu a noţiunii de specializare inteligentă și introduce cadrul 

analitic ce va fi aplicat pentru a evalua specializarea economică din Regiunea Vest. 

Secţiunea 2 prezintă o evaluare a serviciilor locale infrastructură de cercetare și 

dezvoltare tehnologică  (ICDT) și discută modul în care poate fi utilizat și îmbunătăţit 

ecosistemul CDI din Regiunea Vest pentru a sprijini creșterea economică și pentru a 

spori potenţialul regional de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare și 

antreprenoriat. Secţiunea 3 prezintă o analiză detaliată la nivel de sector prin care se 

identifică avantajele comparative și principalele blocaje ale creșterii în cele șase 

domenii economice ţintă. Secţiunea 4 prezintă oportunităţile de finanţare pentru 

domeniul CDI disponibile în ciclul financiar 2014-2020. Secţiunea 5 conţine partea 

strategică propriu-zisă în care sunt identificate priorităţile, măsurile de intervenţie și 

planul de acţiune pentru atingerea acestora. Secţiunea 6 descrie mecanismul de 

monitorizare și  evaluare a documentului strategic. Documentul se încheie cu o 

secţiune destinată guvernanţei cu accent pe procesul partenerial și coordonarea 

întregului demers strategic. 
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1. Context 

 

Lansată de Comisia Europeană la începutul anului 2010, Strategia Europa 

2020 reprezintă răspunsul Uniunii Europene la numeroasele provocări (îndeosebi 

cele de tip economic) cu care se confruntă.  

Concepută pentru o durată de zece ani, Strategia Europa 2020 a stabilit trei 

direcţii principale de consolidare a creșterii pentru a combate deficienţele structurale 

ale Uniunii Europene şi anume: i) creșterea inteligentă, bazată pe cunoștinţe și inovare; 

ii) creșterea durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere 

al resurselor, mai verde și mai competitivă; și iii) creșterea favorabilă incluziunii, prin 

promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă care să asigure 

coeziunea economică, socială și teritorială.  

Un aspect esenţial este faptul că investiţiile în cercetare, inovare și 

antreprenoriat reprezintă nucleul acestei abordări.  

În 2011 Comisia Europeană (CE) a lansat iniţiativa emblematică ,,O Uniune a 

Inovării’’5, care introduce noţiunea de ,,strategie de specializare inteligentă’’.  

 

Caseta 1: Ce este specializarea inteligentă?  
 
Specializarea inteligentă este o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijin 
specific pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI). Acesta reprezintă baza strategică 
pentru investiţiile fondurilor structurale în CDI, ca parte a contribuţiei politicii de 
coeziune la crearea de locuri noi de muncă în Strategia Europa 2020. Mai general, 
specializarea inteligentă presupune un proces de dezvoltarea unei viziuni, identificarea 
avantajelor competitive, stabilirea priorităţilor strategice, pentru a maximiza 
potenţialul de dezvoltare bazată pe cunoaștere din orice regiune, mai puţin dezvoltată 
sau mai puţin dezvoltată, high-tech sau low-tech. 
 

Sursa: Platforma de Specializare inteligentă, EC. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu.  
 

Această iniţiativă are scopul de a mări impactului politicilor de cercetare și 

inovare ale Statelor Membre asupra creșterii economice. Acest cadru se bazează pe 

noţiunile dezvoltate în 2007 și 20096, și trebuie înţeles ca o abordare a creșterii axată 

pe cunoștinţe care valorifică avantajele comparative existente, ajută la dezvoltarea 

unor noi activităţi în locuri în care ar putea apărea un puternic avantaj comparativ și  

promovează o mai mare implicare a inovării la creșterea economică. Astfel, rolul unei 

”strategii de specializare inteligentă” este acela de a acţiona ca un sistem flexibil care 

pune accent pe rolul mecanismelor de monitorizare și evaluare în dezvoltarea 

                                                           
5 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 
6 Foray, Dominique, Van Ark, Bart (2007): Specializarea inteligentă într-un domeniu de cercetare cu adevărat integrat reprezintă cheia 
către o mai mare atragere a C&D în Europa. Knowledge Economists Policy Brief nr. 1 Octombrie 2007  
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strategiei, însă nu ţintește anumite activităţi economice. Acest lucru permite 

experimentarea politicilor, care este crucială pentru învăţarea structurată și o 

adaptare sistematică a programelor și a politicilor către obiectivele predefinite.  

Ca parte a celor 7 iniţiative emblematice din cadrul programului Europa 2020, 

,,O Agendă Digitală pentru Europa’’, ţinteşte să asigure o creştere economică 

sustenabilă şi beneficii sociale din domeniul TIC. În acest context, această iniţiativă 

este relevantă pentru strategia de specializare inteligentă deoarece propune o mai 

bună exploatare a potenţialului TIC favorizând inovarea7. 

Noua abordare a strategiei de specializare inteligentă ţinteşte la îndeplinirea 

obiectivelor Politicii de Coeziune a Uniunii, promovând creşterea economică şi 

multiplicarea locurilor de muncă şi implicit reducerea decalajelor de dezvoltare între 

statele Uniunii Europene8. Pornind de la premiza că fiecare regiune/stat deţine un rol 

în economia bazată pe cunoaştere, această abordare este valabilă atât pentru 

regiunile/statele dezvoltate, cât şi pentru cele mai puţin dezvoltate.  

Urmând această abordare, Statele Membre au fost încurajate să definească 

politicile de cercetare și inovare pentru strategiile lor de specializare inteligentă și, 

mai formal, Comisia a stabilit ca depunerea unei RIS3 să fie o condiţionalitate ex ante 

pentru accesul la Fondurile Structurale în perioada 2014-20209. Această 

condiţionalitate se aplică la două dintre cele 11 obiective tematice (OT) şi anume OT 1 

– consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării şi OT 2 – Îmbunătăţirea 

accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor 

(TIC). 

Sunt câteva justificări de bază care susţin implementarea acestei strategii la 

nivel regional şi anume10: 

 Prin concentrarea resurselor de cunoaştere şi conectarea lor la un număr 

limitat de activităţi economice, statele, respectiv regiunile devin şi rămân 

competitive la nivel global; 

 Imitarea succesului economic a unor regiuni nu reprezintă o garanţie a 

succesului, ci mai degrabă perpetuează modelul de piaţă al “liderilor” şi 

„urmăritorilor”. Pentru a avea o şansă mai mare de reuşită este nevoie de 

strategii care să combine inovarea cu avantajele specifice ale economiei unei 

anumite ţări sau regiuni. 

 

                                                           
7 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_ro.htm 
8 Articolul 174 a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene – Tratatul de la Lisabona, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN 
9 A se vedea propunerea de Politică de Coeziune a Comisiei – COM (2011)615 pentru 2014-2020. Mai recent, ca un efort de comunicare 
a acestui proces, CE a emis Ghidul de Strategii de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3) ce conturează şase etape 
pentru stabilirea unei strategii naţionale sau regionale, pornind de la o analiză a specializării economice a ţării sau a regiunii; 
continuând cu stabilirea domeniilor prioritare şi a procesului consultativ prin care trebuie determinate aceste priorităţi; finalizând cu 
seria de mecanisme de monitorizare şi evaluare necesare pentru punerea în aplicare. 
10 Guide to Research and Innovation Strategies for smart Specialisations (RIS 3), May 2012. 
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Disparităţile sunt în continuare mari, atât între Statele Membre, cât şi între 

regiuni cu privire la capacitatea de inovare după cum se poate observa în harta de mai 

jos: 

 

Harta 1. Tablou de bord privind inovarea regională în  

regiunile Uniunii Europene (2014) 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf 

 

Conform Tabloului de bord privind inovarea regională, în Uniunea 

Europeană se disting patru grupuri de regiuni:11 

 lideri în materie de inovare regională (34 de regiuni),  

 urmăritori (57 de regiuni),  

 inovatori moderaţi (68 de regiuni) și  

 inovatori modești (31 de regiuni) – REGIUNEA VEST. 

Toţi liderii în materie de inovare regională sunt localizaţi în 8 din cele 28 de 

state membre şi anume în Danemarca, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Olanda, 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014-summary_ro.pdf, p.2 
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Suedia şi Regatul Unit, ceea ce arată faptul că regiunile care excelează în materie de 

inovare sunt localizate în Nord-Vestul Europei12. 

Mai mult de atât, harta prezentată arată clar că regiunile cele mai modeste în 

materie de inovare sunt localizate în Estul Europei, majoritatea dintre acestea fiind 

statele care au aderat recent la Uniunea Europeană. 

În România, regiunea care stă cel mai bine privind inovarea este Bucureşti-

Ilfov, Regiunea Vest fiind un inovator regional modest. Această nouă clasificare a 

regiunilor în funcţie de capacitatea de inovare este alcătuită din trei indicatori – 

facilitatori, activităţile firmelor şi rezultate (outputs) – şi 8 dimensiuni de inovare, 

incluzând în total 25 de indicatori. 

Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare stă la baza strategiei Uniunii 

Europene de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere 

până în 2020. Unul din obiectivele iniţiale stabilite de Strategia de la Lisabona şi 

menţinut în strategia Europa 2020 este de a creşte cheltuielile de cercetare-

dezvoltare cu cel puţin 3% din PIB până în 2020, din care două treimi ar trebui 

finanţate de sectorul de afaceri.13 

Cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare depăşesc obiectivul Europa 2020 de 

3% doar în una din 9 regiuni, în timp ce doar o treime din statele UE (29%) sunt peste 

media uniunii. 

Potrivit datelor EUROSTAT, regiunile care alocă cele mai mari ponderi din PIB 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt în Finlanda (3,32%), Suedia 

(3,21%), Danemarca (3,05%) şi Germania (2,94%). La polul opus, regiunile cu cele 

mai mici ponderi din PIB alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare 

sunt în România (0,39%), Cipru (0,48%) şi Letonia (0,60%).  

Pentru România, ţinta pentru anul 2020 este ca 2% din PIB să fie investit în 

CDI, însă acest lucru înseamnă că ţara noastră trebuie să mărească de mai bine de 4 

ori bugetul actual. Această ţintă este una destul de ambiţioasă şi pentru atingerea 

acestui obiectiv, România trebuie să găsească modalităţi eficiente de a dezvolta acest 

sector atât de necesar creşterii competitivităţii. 

Datele preliminare pentru anul 2013 arată că, în România, premisele de 

creştere a investiţilor din acest domeniu nu sunt sustenabile având în vedere că, faţă 

de 2012, în 2013 se preconizează o scădere a bugetului din PIB investiţi în CDI (0,39% 

faţă de 0,49% în anul 2012). 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/ 
13  Europa în cifre — Anuarul Eurostat 2010, p. 584 



12 
 

Fig.1- Ponderea cheltuielilor pentru CDI în anul 2013 

 
Sursa: Eurostat, rd_e_gerdreg, ultima actualizare din data de 17.11.2014 
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Deşi la momentul actual nu sunt disponibile date la nivel de regiune pentru 

anul 2013, în perioada 2009-2011 s-a manifestat o tendinţă de creştere a investiţiilor 

în CDI, cu toate că, în unele regiuni din România nu s-a revenit la valoarea înregistrată 

în anul 2008 – Nord-Est, Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Vest. 
 

Fig. 2 - Ponderea investiţiilor în CDI, % din PIB în perioada 2007-2011 

 
Sursa: Eurostat, rd_e_gerdreg 
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Hunedoara este al doilea judeţ ca pondere a investiţiilor în CDI (0,15%), însă este sub 

media regională. 

 

Fig. 3 - Ponderea investiţiilor în CDI, % din PIB în perioada 2007-2011 

 
Sursa: Eurostat, rd_e_gerdreg 

 

O modalitate de a atinge obiectivul de a deveni “cea mai competitivă şi 

dinamică economie bazată pe cunoştere din lume” este prin intermediul investiţilor în 

capitalul uman.  

În Regiunea Vest, în anul 2013, personalul din cercetare şi dezvoltare 

înregistra o pondere de 0,46% din totalul persoanelor care activau pe piaţa forţei de 

muncă. În comparaţie cu nivelul naţional, regiunea deţine o pondere mai mică, însă la 
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Din corelarea acestui indicator cu indicatorul investiţiilor în CDI ca pondere 

din PIB, se observă faptul că, deşi regiunea are un personal destul de numeros, nu 

alocă fonduri suficiente pentru sporirea performanţei acestui sector. O comparaţie în 

acest sens ar fi cea cu regiunea Nord-Vest, unde, cu toate că, aceasta are o pondere 

mai mică a personalului din cercetare şi dezvoltare (0,26%), reuşeşte să dubleze 

investiţiile - 0,49% din PIB, faţă de  0,23% din PIB regiunea Vest. 

La nivel regional disparităţile sunt considerabile. Cea mai mare valoare se 

găseşte în jud. Timiş (0,72%), care este peste nivelul naţional. Judeţele Arad (0,36%) 

şi Hunedoara (0,33%) înregistrează valori asemănătoare, în timp ce în judeţul Caraş-

Severin ponderea este mult sub nivelul regional. 

În termeni de evoluţie absolută, Regiunea Vest a înregistrat progrese 

semnificative în perioada 2007-2013 (vezi fig.5). În acest interval, regiunea a crescut 

de la 0,28%14 la 0,46%. Cu toate acestea, performanţele regiunii au fost mixte în acest 

                                                           
14 Valoare pentru anul 2007 
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interval deoarece după o creştere spectaculoasă a ponderii de personal din anul 2010 

s-a înregistrat o scădere abruptă în 2011. Practic, valoarea din anul 2013 (0,46%) a 

acestui indicator  a fost apropiat celei înregistrate în anul 2010 (0,50%), însă în 

continuare acest indicator este inferior perioadei de dinainte de criza economică. 

 

Fig. 4 - Personalul din cercetare şi dezvoltare (% din totalul ocupării forţei de muncă)  

în anul 2013 

 
Sursa: INS – Tempo Online, CDP102E, FOM103D;  

Eurostat (date pentru UE, valoare estimată)  

 

Fig. 5 -  Evoluţia personalului din cercetare şi dezvoltare  

(% din totalul ocupării forţei de muncă), în perioada 2007-2013 

 
Sursa: INS – Tempo Online, CDP102E, FOM103D;  

Eurostat (date pentru UE, valoare estimată)  
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Ştiinţa şi tehnologia au fost recunoscute ca domenii cheie pentru dezvoltarea 

Europei. O modalitate de măsurare a concentrării de persoane înalt calificate în 

regiuni este studierea resurselor umane din ştiinţă şi tehnologie (RUST). RUST includ 

persoane care au absolvit o instituţie de învăţământ terţiar (de exemplu, 

universitatea) – RUSTE şi/sau sunt angajate în ocupaţii din ştiinţă şi tehnologie 

(RUSTO). Stocul de RUSTO (angajaţi în ştiinţă şi tehnologie) poate fi utilizat ca un 

indicator al dezvoltării economiei bazate pe cunoştinţe.15  

Performanţa Regiunii Vest este puţin sub media naţională şi ocupă poziţia a 

treia în ierarhia regiunilor din România. Supremaţia copleşitoare a Bucureşti-Ilfov 

faţă de Vest poate fi explicată cu ajutorul tendinţei tipice pentru tiparul UE – RUST 

sunt concentrate marea majoritate în regiunile urbane, în special în apropierea 

capitalelor unde există de cele mai multe ori o concentrare mai mare a personalului 

înalt calificat şi a oportunităţilor de muncă, de exemplu datorită  prezenţei sediilor 

centrale ale companiilor şi instituţiilor guvernamentale.16  

 

Fig. 6 - Resursele umane în ştiinţă şi tehnologie  

(% din populaţia cu vârste între 15-74) în anul 2013  

 
Sursa: Eurostat, hrst_st_rcat 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Raportul Regional Anual Eurostat 2010, p.138 
16  Raportul Regional Anual Eurostat 2010, p.138 
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2. Sistemul CDI 

2.1. Infrastructura CDI 

 

Infrastructura de cercetare și dezvoltare tehnologică a Regiunii Vest este 

esenţială pentru dezvoltarea economică a zonei. 

Metodologia evaluării infrastructurii suport pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI) are la bază studiul ,,CREȘTEREA COMPETITIVITĂŢII ȘI 

SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ’’ derulat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

împreună cu Banca Mondială în Regiunea Vest.  În acest context, infrastructura CDI 

este compusă din actorii regionali din domeniul universitar (unităţile de educaţie 

superioară), de entităţi de cercetare (Institutele de Cercetare şi Dezvoltare (ICD) 

Naţionale, Centre şi Laboratoare de Cercetare) cât şi structuri suport pentru afaceri 

(parcuri industriale, zone industriale, parcuri ştiinţifice şi tehnologice).  

Educaţia superioară este dezvoltată în Regiunea Vest, fiind în 2013 a cincea 

regiune din ţară cu 12 unităţi de educaţie superioară, după Bucureşti-Ilfov (34 

unităţi), Nord-Vest (15 unităţi), Nord-Est (14 unităţi) şi regiunea Centru (13 unităţi). 

În regiune sunt prezente 7 universităţi publice şi 5 universităţi private (harta 2).  

 

Harta 2. Universităţile din Regiunea Vest 

 
Sursa: Tempo Online, SCL 101A, 101C 
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Municipiul Timişoara este cel mai important centru universitar din vestul 

ţării şi unul dintre cele mai importante centre universitare din România.  

Cercetarea este dezvoltată în cadrul universităţilor în centre de cercetare, 

acestea fiind acreditate de Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Educaţia 

Superioară sau în departamentele (catedrele) facultăţilor. 

Conform Legii naţionale a Educaţiei din România, universităţile au fost 

clasificate în 3 categorii şi anume: 

 Universităţi de cercetare avansată şi educaţie; 

 Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică; 

 Universităţi centrate pe educaţie şi creaţie artistică. 

 

Dintre acestea, cele mai importante sunt cele de categoria I (universităţi de 

cercetare avansată şi educaţie), în regiune Universitatea Politehnica deţinând acest 

grad. În categoria a II-a (universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică) se încadrează 

Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului din Timişoara şi Universitatea de Medicină şi Farmacie 

,,Victor Babeş’’ din Timişoara. 

Numărul de studenţi înscrişi în învăţământul terţiar şi numărul de absolvenţi 

al acestor programe de educaţie sunt indicatori foarte importanţi în contextul în care, 

la nivel european, Strategia Europa 2020 a stabilit ca ţintă pentru România un 

procent de 26,7% din populaţia de 30-34 de ani care să fi absolvit un program de 

educaţie terţiară17. 

 

Fig. 7 - Ponderea populaţiei de 30-34 de ani care a absolvit un program de  

educaţie terţiară (2013) 

 
Sursa: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 

                                                           
17 http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm; http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf 
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Conform datelor EUROSTAT, în anul 2013, în România, 22,8% din populaţia de 

30-34 ani a terminat un program din cadrul învăţământului terţiar, acest nivel fiind 

mult sub cel european (36,9%) şi sub ţinta Strategiei Europa 2020 (26,7%).  

La nivel NUTS II, după regiunea capitalei, Regiunea Vest performează cel mai 

bine cu un procent de 21,8%. La mică distanţă se află regiunile Centru (21,6%) şi Sud-

Vest Oltenia (21,5%).  

Atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, perioada de început a anilor 2000 

a fost una de creştere a numărului de studenţi care s-au înscris la universităţi, însă, 

începând cu anul 2008, acest număr a început să scadă şi până în anul 2013 acest 

indicator nu a mai înregistrat creşteri. În anul 2007, în regiune, s-a atins un vârf 

maxim al numărului de studenţi înscrişi la începutul anului universitar (85.268), însă 

începând cu anul 2008, numărul de studenţi a scăzut până la 49.449 (anul 2013), 

înregistrându-se aproape o înjumătăţire a numărului de studenţi (fig. 8).  

 

Fig. 8 -  Numărul de studenţi înscrişi la începutul anului universitar în perioada 2007-

2013 

 
Sursa: INS, Tempo Online, SCL103D 
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înregistrată în judeţul Timiş (-42%), iar cea mai mare scădere (-65,1%) a fost 

înregistrată în judeţul Caraş-Severin.  

În regiune, în anul 2011-2012, au absolvit 13.410 studenţi, adică 12.1% din 

totalul absolvenţilor de la nivel naţional. Ca şi pondere a numărului de absolvenţi din 

învăţământul terţiar, Regiunea Vest ocupă locul III pe ţară, după regiunea Bucureşti-

Ilfov (30,5%) şi Nord-Vest (14,4%).  

La nivel regional, cei mai mulţi absolvenţi au fost în judeţul Timiş (7.253 

studenţi) şi Arad (4.712 studenţi).  
 

Fig. 9 - Numărul de absolvenţi din învăţământul terţiar, în anul universitar 2011-2012 

 
Sursa: INS, Tempo Online, SCL109B 
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ale ICD Naţionale mai mari care îşi au sediul în Bucureşti, acoperind în total un 

spectru larg de domenii de cercetare. Capacitatea şi dimensiunea acestor institute 

variază considerabil, de la mai puţin de 10 până la peste 100 cercetători, în funcţie de  

statutul laboratorului: sucursală a unui ICD cu sediul în Bucureşti sau o instituţie 
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certificare pentru evaluarea acestor instituţii în scopul de a reevalua situaţia 

                                                           
18 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică  
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Institutelor Naţionale (dacă este cazul) şi de a stabili, în cazul fiecărui ICD, dacă 

instituţia îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru finanţare publică. Conform 

acestui sistem de clasificare, notele, de la cea mai înaltă categorie la cea mai mică, 

sunt: A+, A, A-, B şi C. Instituţiile care primesc A+, A sau A- sunt eligibile pentru 

fonduri publice şi pot fi considerate ICD Naţionale, iar cele care primesc nota B sau C 

nu pot fi clasificate drept ICD Naţionale.    

Pentru aceste evaluări, Consiliul Consultativ al ANCS reuneşte o comisie 

formată din cel puţin 5 evaluatori, jumătate dintre aceştia fiind experţi internaţionali. 

Din cele cinci ICD Naţionale din Regiunea Vest intervievate, doar trei au finalizat 

procesul de evaluare19, întrucât ANCS nu a putut reuni o comisie de experţi 

internaţionali specializaţi în domeniile de cercetare ale celorlalte institute. Având în 

vedere calendarul prevăzut de ANCS ce planifică începerea evaluării ICD Naţionale în 

noiembrie 2011, procesul pare să dureze extrem de mult, adăugându-se la 

nesiguranţa finanţării pentru multe ICD. 

 

Harta 3. Instituţii şi centre de cercetare în Regiunea Vest

 
 

Alte unităţi de cercetare se găsesc în regiune ca entităţi guvernamentale, non-

guvernamentale şi operatori comerciali. Principalele unităţi de cercetare active în 

                                                           
19 S-a raportat că aceste institute au obţinut nota cea mai mare la certificare.   
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Regiunea Vest sunt afiliate Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară în Regiunea 

Vest localizată în Timişoara.20 
 

Harta 4. Domenii de cercetare identificate în Regiunea Vest 

 
 

Profilul sectorial al unităţilor de cercetare în Regiunea Vest este diferit de la un 

judeţ la altul: 

a) În judeţul Arad unităţile de cercetare sunt predominante în: construcţii şi 

material rulant, sectorul vinului şi creşterea bovinelor; 

b) În judeţul Hunedoara în  siderurgie şi metalurgie, silvicultură. Minerit şi 

securitatea mineritului sunt principalele sectoare cu unităţi de cercetare; 

c) În judeţul Caraş-Severin găsim unităţi de cercetare în  inginerie mecanică, 

cultivarea fructelor şi creşterea ovinelor; 

d) În judeţul Timiş sunt concentrate majoritatea unităţilor de cercetare ale 

regiunii, aşadar domeniile sunt mai diverse: sudură şi testarea materialelor, chimie şi 

                                                           
20  Asociaţia este o organizaţie ştiinţifică non-guvernamentală care reuneşte persoane juridice, echipe de cercetare din diverse unităţi, 

persoane fizice implicate în cercetare, precum şi persoane fizice şi juridice din străinătate care dezvoltă activităţi de cercetare în cele 

patru judeţe din Regiunea Vest - Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. ACM-V include: cercetători (persoane fizice); institute de 

cercetare; universităţi; centre de cercetare; departamente universitare; staţii de cercetare. 
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electro-chimie, fizică, silvicultură, construcţii, sănătate publică, maşini hidraulice, 

agricultură, medicină, ştiinţe sociale etc. 

Aşa cum reiese din harta de mai sus, domeniile de cercetare în Regiunea Vest 

sunt diverse şi includ: nanotehnologii; construcţii de maşini; hidraulică; automatică; 

modelare şi simulare virtuală; agro şi biotehnologie; tehnologii de mediu şi energie 

regenerabilă; medicină; TIC; chimie; metalurgie.  

Sfârşitul anilor `90 coincide cu primele proiecte de dezvoltare a unor parcuri 

şi zone industriale, cu precădere iniţiative private, unele în zone industriale 

amenajate care necesitau modernizări, iar altele cu orientare spre acumularea de 

teren neamenajat în vederea unei dezvoltări ulterioare de tip parc industrial. 

Începutul anilor 2000 coincide cu legiferarea domeniului la nivel naţional. Apar astfel, 

Ordonanţa de Guvern nr. 65/30.08.2001, precum şi Legea nr. 490/11.07.2002 care 

stabilesc cadrul legal şi administrativ pentru funcţionarea parcurilor industriale. 

Această lege stipulează că parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se 

desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industrială şi 

servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un 

regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al 

zonei. În contextul RIS3 este important de menţionat că în această definiţie se 

subliniază clar legătura parcurilor industriale cu activitatea de cercetare-dezvoltare-

inovare. 

În această perioadă au apărut primele parcuri industriale autorizate, sprijinite 

de Guvern şi care beneficiau de anumite scutiri fiscale potrivit reglementărilor emise 

de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Cele mai multe dintre aceste 

structuri găzduiesc companii din sectorul producţiei. Totodată, apare Ordonanţa de 

Guvern nr. 14/24.01.2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi 

tehnologice şi Legea 50/2003 privind crearea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi 

tehnologice), potrivit căreia parcul ştiinţific şi tehnologic reprezintă o zonă în 

cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer 

tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice. 

În Regiunea Vest, parcurile industriale sunt amplasate într-o varietate de 

locaţii: în zona Timişoara - Parcul Industrial Aton 1 Sânandrei, Arad - Parcul 

Industrial UTA 2 Arad şi Hunedoara - Parcul Industrial Hunedoara.  

De asemenea, în Regiunea Vest se găsesc anumite locaţii în care s-au dezvoltat 

anumite zone industriale în care sunt localizate cu  precădere activităţi de producţie şi 

care beneficiază de anumite facilităţi îndeosebi de infrastructură (drum de acces, 

canalizare, apă potabilă, alimentare cu energie electrică, etc). 
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Harta 5. Parcurile industriale din Regiunea Vest 

 
Sursa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/parcuri_industriale.html 

 

2.2. Servicii 

  

Aceesul la servicii de calitate se adresează, în mod specific, IMM-urilor *, de la 

„gazelele” (întreprinderi cu înalt potenţial de creştere) de înaltă tehnologie până la 

microîntreprinderi şi întreprinderi familiale, care reprezintă marea majoritate a 

întreprinderilor în Regiunea Vest. Există la nivel european o serie de iniţiative care 

asigură întreprinderilor acces la informare şi consultanţă cu privire la funcţionarea 

pieţei interne şi a posibilităţilor oferite de aceasta, precum şi cu privire la legislaţia 

comunitară aplicabilă lor şi la legislaţia viitoare, pentru ca întreprinderile să se poată 

pregăti şi adapta cu cele mai mici costuri. De exemplu, Reţeaua întreprinderilor 

europene21 (European Enterprises Network) joacă un rol important.  

                                                           
21 EEN este o rețea prezentă în peste 40 de state care are ca scop sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea potențialului inovativ și de 
afaceri pentru creșterea competitivității și dezvoltare inteligentă durabilă. Începând cu anul 2015, pentru macroregiunea 4 România 
(Regiunea Vest și Regiunea Sud-Vest) consorțiul regional RO-BOOST EEN este format din ADR Vest, ADR Sud-Vest, Tehimpuls, 
Universitatea Craiova și Centrul de Dezvoltare Arad.   
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Regiunea Vest are o ofertă fluctuantă de infrastructură şi servicii furnizate 

pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare, în special în sectorul TIC. Până de 

curând, regiunea găzduia un incubator de afaceri concentrat pe TIC (Incubatorul de 

Afaceri Timişoara, UBIT), care a organizat cursuri de formare şi evenimente de 

networking pentru utilizatorii săi. UBIT a fost finanţat iniţial de Consiliul Judeţean 

Timiş, de Primăria Municipiului Timişoara şi de Universitatea Politehnica şi a oferit 

utilizatorilor săi o subvenţie de 75% pentru spaţiul închiriat pe lângă activităţile 

menţionate mai sus. În prezent, atât Primăria Timişoara, cât şi Consiliul Judeţean 

Timiş au proiecte separate pentru facilităţi de incubatoare în sectorul TIC, iar 

Universitatea Politehnica găzduieşte în continuare întreprinderile în schimbul unei 

chirii subvenţionate, însă clădirea UBIT nu mai serveşte drept incubator.  

Deşi parcurile industriale sunt situate într-o varietate de locaţii, în regiune nu 

există niciun parc tehnologic care să poată furniza servicii de sprijin pentru 

activităţile de inovare. O secţiune a proiectului de Parc Industrial şi Tehnologic din 

Timişoara (PITT) a fost concepută iniţial pentru a servi drept parc tehnologic, însă 

constrângerile de finanţare au împiedicat dezvoltarea laturii tehnologice a proiectului.  

O iniţiativă privată pentru facilităţile de incubatoare în acest sector este Start 

up Hub situat în complexul de birouri City Business Center. Activităţi pro bono ale 

potenţialilor antreprenori ce au drept ţintă comunitatea şi ale entuziaştilor TIC dintr-

o gamă variată de grupuri de vârstă; de la copii de vârstă şcolară în vârstă de şapte 

ani, până la liceeni şi studenţi. Pentru antreprenori sunt organizate evenimente de 

networking, ateliere şi cursuri de formare cu scopul de a sprijini noile întreprinderi 

din sectorul TIC. Cu toate acestea, constrângerile de finanţare limitează capacitatea de 

instituţionalizare a activităţilor Start up Hub.  

Un actor regional important în sectorul cercetării-dezvoltării-inovării, 

Asociaţia Tehimpuls, acţionează ca o interfaţă pentru actorii regionali din sistemul 

de inovare. Practic, Asociaţia Tehimpuls are ca principale activităţi promovarea 

inovării și facilitarea interacţiunii dintre unităţile C&D și actorii din sectorul privat din 

industriile conexe. De asemenea, această asociaţie a publicat o bază de date de oferte 

și cereri de cercetare care oferă informaţii cu privire la activitatea de cercetare din 

cadrul universităţilor și ICD pentru cunoașterea și utilizarea de către sectorul privat. 

În plus, acest organism are un rol semnificativ în încurajarea comunicării dintre părţi 

prin intermediul târgurilor și al altor reuniuni.  

Un alt actor regional important este consorţiul RO-BOOST SMEs. Prin pachete 

de servicii dedicate antreprenoriatului şi inovarii, acest consorţiu oferă consultanţă cu 

privire la politici, reglementări legale și programe de finanţare europenă, acces la 

finanţare (venture capital, vouchere, equity funds etc.), internaţionalizare (informaţii 

despre pieţe din Europa și ţări terţe – business intelligence), parteneriate pentru 

proiecte internaţionale de cercetare și dezvoltare, facilitarea inovării și a transferului 

tehnologic transnaţional, dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaţionale, 
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dezvoltarea capacităţii de management al inovării. De asemenea, acest consorţiu 

promovează servicii cu valoare adaugată prin intermediul organizării de evenimente, 

grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activitaţi de brokeraj, misiuni de 

companii (misiuni economice), prin intermediul unei platforme europene dedicate 

întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul birourilor de informare ale partenerilor 

consorţiului şi prin intermediul paginii web. 

 

2.3. Clustere 

 

În Regiunea Vest există mai multe clustere concentrate pe sectoarele 

dominante, formate pentru a facilita interacţiunea și cooperarea dintre actorii care își 

desfășoară activitatea în aceste sectoare.  

Clusterul Automotivest a fost înfiinţat în anul 2007 ca organism 

neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică. Obiectivul 

principal al Asociatiei este crearea unui mediu economic care să sprijine iniţiativa de 

"cluster" din domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de 

servicii pentru firmele (furnizori/cumpărători) din Regiunea Vest active în acest 

domeniu22.  

Clusterul TIC a fost creat în anul 2011, fiind rezultatul unui demers de lungă 

durată. Viziunea Clusterului Regional TIC23 este promovarea şi susţinerea 

întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piaţa globală, generatori de produse 

proprii, sub un brand regional puternic. 

Creat în 2011, clusterul ROSENC24 este o asociaţie cu personalitate juridică 

română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, 

apolitică şi independentă, având drept scop promovarea României si a Regiunii Vest, 

pe termen lung, ca lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficientei energetice şi 

noilor energii sustenabile.  

Un alt cluster creat în anul 2011 este Clusterul Agro Food Banat Crișana25, 

având ca obiectiv creșterea competitivităţii industriei agroalimentare și a dezvoltării 

regionale prin inovare și transfer tehnologic.  

De dată mai recentă este Asociația Cluster pentru Turism Banat 

(CLUSTRBANAT), care urmăres te dezvoltarea competitivă a domeniul turismului prin 

promovarea destinat iilor turistice locale, judet ene s i regionale.  

Fiecare din sectoarele amintite vor fi analizate mai pe larg, atât din punct de 

vedere a performanţei cât şi din punctul de vedere al potenţialului pentru specializare 

inteligentă. 

                                                           
22 Mai multe informaţii despre obiectivele şi serviciile clusterului Automotivest sunt disponibile la www.automotivest.ro  
23 Mai multe informaţii despre obiectivele şi serviciile clusterului TIC sunt disponibile la www.digivest.ro  
24 Mai multe informaţii despre obiectivele şi serviciile clusterului ROSENC sunt disponibile la www.rosenc.ro   
25 Mai multe informaţii pe www.ccia-arad.ro  

http://www.automotivest.ro/
http://www.digivest.ro/
http://www.rosenc.ro/
http://www.ccia-arad.ro/
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2.4. Proprietatea intelectuală 

 

Cererile de brevetare sunt o măsură a rezultatului activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare. Scopul unui brevet este de a proteja rezultatul activităţii de 

cercetare-dezvoltare, dar sunt la fel de semnificative ca şi sursă a informaţiei 

tehnologice, care poate ajuta la evitarea unei reinvestiri şi reinventări de idei care nu 

sunt necesare. O idee brevetată nu este însă în mod necesar o idee comercializată, deci 

indicatorul poate fi văzut ca un indice al nivelului de CDI, nu ca un scor al introducerii 

pe piaţă al produselor CDI. În acest sens, brevetele în România sunt percepute în 

principal ca un instrument pentru progresul în cariera academică, în timp ce crearea 

valorii comerciale reale prin proprietatea intelectuală este aproape inexistentă. Nu 

este o practică frecventă să se efectueze evaluări formale ale potenţialului de 

comercializare al brevetelor existente, ceea ce rezultă într-o conexiune mică între 

brevete şi mediul de afaceri. În mod natural, în statele dezvoltate ale lumii, brevetele 

sunt strâns legate de piaţa economică, de cele mai multe ori acestea fiind 

comercializate. În acest context, din consultările cu întreprinderile din regiune, s-a 

constatat faptul că nu există o legătură reală între brevete şi firme, astfel încât se 

pierd oportunităţi în materie de competitivitate. 

 

Caseta 2: Legislaţia privind Proprietatea Intelectuală (PI) în România 
 
România are o serie de reglementări privind PI inclusiv Legea nr. 64/1991 privind brevetele, Legea nr. 
8/1996 privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe, ordonanţa nr. 57/2002, Legea nr. 350/2007, 
129/1992 și 1134/2010, printre altele. Există mai multe contradicţii în aceste legi cu privire la dreptul de 
proprietate asupra invenţiei și transferul acestuia. Acest lucru crează viziuni negative în rândul 
reprezentanţilor întreprinderilor cu sediul în România, precum și în rândul potenţialilor investitori 
străini. De exemplu, conform Legii brevetelor (64/1991) care se aplică în mod egal sectorului public și 
sectorului privat, pentru a deţine drepturi de proprietate asupra unei invenţii, o persoană trebuie să 
înregistreze invenţia la oficiul pentru brevete (legea prevede ‘Dreptul la brevet aparţine inventatorului 
sau succesorului său în drepturi (…) Orice persoană care a depus, (…) o cerere de brevet la OSIM sau 
succesorul acesteia în drepturi, va avea drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă 
de orice alt depozit, privind aceeași invenţie, având o dată ulterioară’). Dimpotrivă, Ordonanţele 57 și 
6/2011 au scopul de a atribui ICD dreptul de proprietate asupra rezultatelor cercetării finanţate din 
resurse publice (legea prevede: ‘rezultatele cercetării obţinute în urma derulării unui contract de 
cercetare și dezvoltare sau inovare finanţat în totalitatea sau parţial din fonduri publice le revin 
contractanţilor ce realizează direct activităţile conform acordului de subvenţionare și / sau angajaţilor, 
conform contractelor de finanţare și efectului legislaţiei asupra proprietăţii industriale și dreptului de 
proprietate). Mai mult, există contradicţii în Legea 8/1996 în ceea ce privește programele pentru 
calculator, în care unele articole protejează un autor al invenţiei, în timp ce altele protejează dreptul 
angajatului.    

 
Sursa: Citat din Analiza Funcţională a Sectorului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România, 2011 
(p. 33) 
 

În anul 2013, în România au fost înregistrate 1.046 cereri de brevetare, 

conform datelor raportate către OSIM. Din cererile înregistrate, 995 (94,9%) au fost 
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ale solicitanţilor români. Comparativ cu anul 2007, se constată o creştere a numărului 

cererilor de brevet înregistrate însă, începând din anul 2011, cererile de brevetare au 

scăzut constant, acesta fiind un indicator important în materie de inovare şi 

competitivitate.  

 

Tabelul 1. Cereri de brevete - număr 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Modificare 2007-2013 

Înregistrări cereri de 

brevet - total 
926 1.031 1.091 1.418 1.463 1.077 1.046 13.0 

      solicitanţi români 867 995 1054 1382 1424 1022 995 14.8 

      solicitanţi străini 59 36 37 36 39 55 51 -13.6 

          din care pe cale 

naţională 
35 24 24 22 24 47 33 -5.7 

          din care pe cale 

internaţională 
24 12 13 14 15 8 18 -25.0 

Brevete acordate* - total - 

din care: 
684 699 681 447 407 420 448 -34.5 

publicate 461 489 646 430 430 384 451 -2.2 

Brevete eliberate - total 683 751 688 461 459 389 440 -35.6 

Duplicate brevete de 

invenţie 
1.182 1.063 1.676 1.352 1.372 1.138 1.465 23.9 

Certificate de 

recunoaştere a brevetului 

european eliberate 

779 1.404 2.274 1.308 1.171 817 3.514 351.1 

Brevete europene validate 

în România 
1.591 1.943 1940 2.036 2465 2.508 2.539 59.6 

Sursa: Raportul Anual OSIM 2012, 2013  

 

Numărul de cereri de brevete depuse nu a cunoscut o tendinţă pozitivă nici la 

nivel regional, astfel că s-au înregistrat performanţe mixte privind evoluţia acestui 

indicator în regiunile din România.  

 În harta de mai jos, după cererile de brevete depuse, se observă clar că se 

induvidualizează câteva zone în care predomină acest indicator şi anume regiunea 

Bucureşti-Ilfov care încorporează mai bine de o treime din cererile de brevet depuse 

din România (36%), zona Cluj-Napoca – Mureş – Braşov şi zona Iaşi – Suceava. După 

numărul de brevete depuse, în anul 2013, Regiunea Vest s-a situat pe ultimul loc al 

clasamentului.  

Disparităţile în regiune sunt semnificative. În judeţul Timiş au fost înregistrate 

cele mai multe cereri de brevete însă acesta este într-o tendinţă de scădere puternică 

din anul  2010. Judeţul Arad este al doilea judeţ ca număr de brevete depuse (12). 

Contrar cu tendinţa regională de scădere, judeţul Arad a înregistrat o creştere mică 

dar constantă a acestui indicator. 
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Harta 6. Cererile de brevete în România la nivel regional, anul 2013 

 
Sursa: OSIM, http://www.osim.ro/despre_noi/raport_2013.php 

 

La nivel European, activitatea de brevetare a invenţiilor este coordonată de 

Organizaţia Europeană de Brevete (OEB, în engl. European Patent Organization - EPO). 

Înfiinţată în 1973, organizaţia cuprinde 38 state membre şi acoperă o arie geografică 

de aproximativ 600 mil. locuitori. Misiunea principală a organizaţiei este de a susţine 

inovarea, competitivitatea şi creşterea economică în Europa printr-un angajament 

pentru furnizarea de servicii eficiente şi de calitate în baza Convenţiei Europene de 

Brevetare.26 România este stat membru în această organizaţie din anul 2003. 

Un indicator regional utilizat de Tabloul de Bord privind Inovarea Regională 

este numărul de aplicaţii înregistrate la Biroul European pentru Brevete (BEB).27 

                                                           
26http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/125011cc1d9b8995c1257c92004b0728/$FILE/epo_facts_and_figures_201
4_en.pdf 
27 Orice analiză a statisticilor brevetării ar trebui să ia în considerare limitele acestor indicatori: nu toate invenţiile sunt brevetate, nu 
toate brevetele au aceeaşi valoare intrinsecă, doar o mică proporţie  de brevete duce la descoperiri tehnologice( Raportul Anual 
Regional Eurostat 2010, p. 142-143). Brevetele nu sunt în mod obligatoriu înregistrate în regiunea unde se realizează cercetare-
dezvoltare – adesea fiind alocate sediului central al firmei sau chiar unei ţări străine ( Un studiu al Factorilor Competitivităţii Regionale, 
Cambridge econometrics, ECORIS-NEI, 2006, p. 3-35 – 3-36). 
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Pentru a normaliza datele, indicatorul utilizat pentru a cuantifica cererile de 

brevetare este numărul de aplicaţii la BEB pe milion de locuitori.28  

 În anul 2009 Regiunea Vest avea 0,691 cereri de brevetare la BEB ceea ce 

reprezintă doar 45,5% din media naţională şi plasează regiunea pe locul 4 în 

contextul naţional. Regiunea Vest se situează printre regiunile cu performanţe foarte 

slabe şi în UE (a 253-a din 260 de regiuni).   

 

Tabelul 2. Cereri de brevetare (la 1 milion de persoane) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NORD-VEST 1.49 0.63 0.71 1.01 0.18 0.83 : : 

CENTRU 2.14 0.55 1.91 0.46 1.78 0.69 : : 

NORD-EST 0.21 1.03 0.38 0.73 0.54 0.37 : : 

SUD-EST 0.35 1.06 : 0.18 : : : : 

SUD - MUNTENIA 0.40 0.15 0.26 0.40 0.39 0.17 : : 

BUCUREŞTI - ILFOV 6.86 3.69 5.39 7.66 7.81 4.12 : : 

SUD-VEST OLTENIA : 0.23 1.09 0.30 0.81 0.30 : : 

REGIUNEA VEST 0.47 0.38 2.95 3.31 0.69 : : : 

ROMÂNIA 1.34 0.95 1.54 1.57 1.52 1.69 1.73* 1.78* 

UNIUNEA EUROPEANĂ 28 115.25 117.07 116.68 112.84 111.77 111.02 109.17* 108.05* 

* valori estimative 

Sursa: Eurostat, tgs00040 

 

 Regiunea Vest prezintă o dinamică semnificativă a cererilor de brevetare la 

BEB, cu o creştere globală de 604,2% în anul 2008 comparativ cu anul 2005, adică o 

creştere anuală 151%. Cu toate că în acest interval de timp regiunea Vest a înregistrat 

creşteri semnificative ale acestui indicator, datele relevă o scădere în anul 2006 faţă 

de 2005. Mai mult de atât, în anul 2009 s-a înregistrat o scădere abruptă a acestui 

indicator, ceea ce relevă faptul că regiunea nu are o creştere susţinută şi chiar dacă în 

unii anii creşterile sunt mari, nu există un trend constant de creştere. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28  Un alt indicator este numărul de aplicări pe membrii de forţă de muncă, dar indică rezultate similare 
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3. Economia Regiunii Vest 

  

În cadrul acestei secţiuni vom trece prin elementele care formează sistemul 

economic regional, cu accent pe cele 6 sectoare identificate ca având potenţial de 

specializare inteligentă. 

  

3.1. Sectorul producătorilor de componente pentru automobile  

 

3.1.1 Caracteristici generale 

 

Piaţa mondială pentru sectorul auto este în creștere în ultimii ani, după ce 

sectorul a fost grav afectat de criza economică (-32,2% în anul 2009). În anul 2011, 

valoarea exporturilor a atins nivelul din 2008. 

Sectorul auto este unul dintre primele cinci sectoare în ceea ce privește 

generarea de venituri și ocupare a forţei de muncă în aproape fiecare judeţ din 

regiune. Importanţa sectorului auto este probabil caracteristica cea mai ușor de 

recunoscut a Regiunii Vest întrucât acest sector are 51.6% din valoarea totală de 

export în anul 2011.  

Gradul de dominanţă al întreprinderilor cu capital integral străin asupra 

fluxurilor de exporturi reprezintă o altă caracteristică importantă a sectorului auto 

din Regiunea Vest; întreprinderile cu capital integral străin au deţinut 92,6% din 

exporturile din sectorul auto în 2011, un nivel mare în comparaţie cu alte activităţi de 

export de vârf. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în special în sectorul auto, 

importanţa întreprinderilor cu capital integral străin în totalul exporturilor a crescut 

în timp în detrimentul întreprinderilor cu capital parţial străin. Acesta este un aspect 

relevant întrucât sugerează oportunităţi reduse pentru parteneriate și societăţi în 

comun între întreprinderile străine și cele naţionale ce ar putea genera propagarea 

productivităţii și oportunităţi pentru transferul de tehnologie și competenţe către 

economia locală. 

Per ansamblu, deși este clar că regiunea dispune de numeroase elemente 

productive în acest sector, este totuși evident faptul că, completarea acestor elemente 

cu politicile de CDI orientate pentru sporirea cunoașterii la nivel local va ajuta 

întreprinderile să își menţină competitivitatea și să dezvolte strategii de creștere 

durabilă.  

Se poate spune că Regiunea Vest are un avantaj comparativ evident prin 

concentrarea pe sectorul auto. Dintre motive enumerăm: 

 Sectorul a câștigat cotă de piaţă în mod constant de la începutul anilor 2000. 

Aceste dovezi arată că relevanţa sectorului pentru regiune a fost testată și că 

există cerere continuă pentru producţia realizată în regiune. Un indiciu al 
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acestei cereri a fost afluenţa de întreprinderi străine din regiune. De asemenea, 

dominanţa sectorului și creșterea puternică a performanţei acestuia în fiecare 

judeţ din regiune reflectă caracterul adecvat al producţiei sectorului pentru 

regiune.  

 Amplasarea geografică a regiunii îi oferă acesteia un avantaj clar faţă de restul 

României prin distanţa mică faţă de piaţa UE, ceea ce oferă un avantaj în 

privinţa cheltuielilor de transport. În plus, aderarea la UE a simplificat relaţiile 

comerciale dintre întreprinderile românești și celelalte ţări membre UE prin 

stabilirea unor acorduri comerciale bilaterale și multilaterale și printr-o mai 

mare implicare în lanţurile valorice globale de producţie.  

 Capitalul uman cu competenţe adecvate nevoilor sectorului s-a extins în 

regiune. Deși acesta este încă sub nivelurile intenţionate, au avut loc 

îmbunătăţiri semnificative în acest domeniu.  

 Regiunea încă are costuri mici ale forţei de muncă pentru activităţile din 

sectorul auto, fapt ce contribuie mult la atragerea corporaţiilor multinaţionale 

străine.  

 Regiunea Vest este una dintre cele mai dezvoltate regiuni din România (în ceea 

ce privește venitul pe cap de locuitor). Cu acest nivel de dezvoltare și cu un 

nivel mare de capital uman, Regiunea Vest se află într-o poziţie avantajoasă 

pentru a se concentra pe mai multă inovare cu cunoaștere încorporată și 

modificări tehnice. Regiunea și-a îmbunătăţit capacitatea de a produce 

activităţi cu valoare adăugată ridicată.  

 Datorită multor ani de interacţiune cu ţările UE, cultura antreprenorială este 

mai dezvoltată în Regiunea Vest decât în multe alte regiuni din România, 

precum și ţările vecine care ar putea deveni potenţiali concurenţi pe termen 

mediu.  

 

Deși regiunea are un avantaj comparativ în acest sector, sustenabilitatea 

acestuia nu este garantată. Există anumite provocări care, dacă nu sunt soluţionate, 

pot conduce la pierderea avantajelor comparative existente:  

 În primul rând, costurile mici ale forţei de muncă nu vor putea fi păstrate pe 

termen lung. În orașe precum Timișoara și Arad, posibilitatea de creștere a 

salariilor poate conduce cu ușurinţă la o mai mare presiune concurenţială din 

partea altor regiuni cu salarii mici, din România sau din ţările învecinate 

precum Serbia sau Bulgaria, și poate determina întreprinderile străine 

dominante să se mute în aceste destinaţii alternative.  

 În al doilea rând, analizând avantajul comparativ arătat al produselor 

exportate din regiune, se observă că primele poziţii sunt ocupate de produsele 

puţin sofisticate, ce necesită un nivel de calificare redus.  
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 În al treilea rând, există legăturile slabe dintre întreprinderile străine și cele 

naţionale din acest sector. O serie de factori contribuie la acest lucru, inclusiv 

economiile de scară, dificultatea pentru micii furnizori locali de a respecta 

standardele internaţionale de calitate, precum și faptul că multe decizii de 

achiziţie în cadrul întreprinderilor cu capital străin sunt luate nu în fabrica din 

Regiunea Vest, ci la sediul corporaţiei.  

 În al patrulea rând, deși exporturile de piese auto au crescut în timp, această 

creștere a fost pe marja intensivă (aceleași întreprinderi exportă o cantitate 

mai mare din aceleași produse pe aceleași pieţe). Noile destinaţii de export au 

o contribuţie mică la creșterea exporturilor. Lipsa diversificării pieţei prezintă 

riscuri pentru perioadele de incertitudine economică, după cum s-a observat în 

timpul crizei financiare recente. 

 

3.1.1. Oportunităţi de specializare  

 

Necesitatea de a spori cantitatea de valoare adăugată la producţie în sectorul 

auto a apărut ca un aspect cheie pentru sustenabilitatea creșterii din sectorul 

producătorilor de componente auto din Regiunea Vest. Atingerea acestui obiectiv este 

în principiu dificilă, având în vedere structura organizatorică a lanţului valoric din 

sectorul automobilelor și în special din cauza modului în care întreprinderile auto din 

regiune sunt legate la acest lanţ. După cum s-a subliniat deja, cu o prezenţă puternică 

de furnizori de prim rang cu capital străin în regiune, cea mai mare parte a deciziilor 

de producţie nu sunt luate la nivel local. Totuși, regiunea poate juca un rol în 

furnizarea competenţelor adecvate și a sprijinului pentru producţie. Astfel, este 

important să se identifice oportunităţile de specializare suplimentară în acest sector 

pentru a putea spori generarea de valoare adăugată.  

Analiza performanţei de bază la nivel de întreprindere (rezultate) la nivel sub-

sectorial poate oferi informaţii utile pentru a identifica activităţile cu creștere ridicată 

și pentru a indica potenţialul existent în ceea ce privește nișele de specializare pentru 

regiune în viitorul apropiat.  

În această privinţă, trebuie subliniat faptul că acest „exerciţiu de identificare” 

este în esenţă bazat pe dovezi și reflectă doar principalele tendinţe care reies din 

analiza datelor (INS); acesta nu implică selectarea ad-hoc a anumitor activităţi în baza 

unor criterii exogene. Prin urmare, identificarea nișelor de specializare trebuie să fie 

restricţionată de intervalul de timp disponibil: întrucât datele INS acoperă perioada 

2008-2011, analiza reflectă scenariul imediat ulterior crizei și, din acest motiv, 

trebuie interpretată cu prudenţă.  

Informaţiile la nivel de întreprindere (disponibile din baza de date INS) permit 

identificarea primelor 10 sectoare în ceea ce privește valoarea adăugată în 2011. Din 

aceste cifre reies două mesaje principale. În primul rând, datele arată că proporţia de 
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valoare adăugată deţinută de primele 10 activităţi (CAEN 4 cifre) a crescut din 2008, 

de la 90,1% la 93,1% din toată valoarea adăugată din sector. În al doilea rând și mai 

important, generarea de valoare adăugată de către întregul sector auto din Regiunea 

Vest devine din ce în ce mai concentrată pe două activităţi principale: Fabricarea Altor 

Piese și Accesorii pentru Autovehicule și Fabricarea de Echipamente Electrice și 

Electronice pentru Autovehicule. Aceste două activităţi deţin aproximativ 75% din 

valoarea adăugată totală generată în acest sector.  

 
Tabelul 3. Performanţa de bază a rezultatelor pentru primele 10 activităţi (CAEN 4 

cifre) din sectorul automobilelor: 2008-2011 

 Rata de creștere anuală (2008-11) 

caen4_descriere Productivitate 
Valoarea 
Adăugată 

Ocuparea 
Forţei de 

Muncă 
Cifră de 
afaceri 

Fabricarea Altor Piese și Accesorii 
pentru Autovehicule [29.32] 15.5% 25.8% 8.9% 22.7% 
Fabricarea de Echipamente Electrice si 
Electronice pentru Autovehicule [29.31] -14.8% -0.6% 16.7% 29.4% 
Fabricarea de Construcţii Metalice și 
Părţi Componente ale Structurilor 
Metalice [25.11] -3.4% -14.7% -11.8% -10.2% 
Fabricarea de Echipamente Electrice de 
Iluminat [27.40] 46.4% -18.1% -44.0% -5.9% 
Fabricarea Altor Fire și Cabluri Electrice 
și Electronice [27.32] 19.1% 2.5% -14.0% 22.6% 
Fabricarea de Articole Confecţionate din 
Textile cu Excepţia Îmbrăcămintei și 
Lenjeriei de Corp [13.92] 15.2% 5.8% -8.2% -17.7% 
Fabricarea Altor Echipamente Electrice 
[27.90] -0.9% -0.5% 0.5% 6.1% 
Fabricarea Altor Produse din Material 
Plastic [22.29] -0.8% -7.8% -7.0% -1.8% 
Fabricarea Echipamentelor de Ridicat și 
Manipulat [28.22] -0.6% -15.3% -14.7% -11.4% 
Fabricarea Altor Produse din Cauciuc 
[22.19] 33.2% 60.4% 20.4% 40.4% 

Total sector Auto 2.4%    
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza datelor SBS. 

 

3.1.2. Exporturi  

 

Utilizarea metodologiei și clasificării dezvoltate de Taymaz et al. (2011) – care 

asociază bunurile din exporturi (clasificate conform unui cod CAEN de 4 cifre) uneia 

dintre cele patru etape din producţie: produse finale; principalele piese/input-uri; 

input-uri standard; materii prime29 - oferă o bună variantă de evaluare a legăturii 

                                                           
29 Clasificarea originală include un segment extra, maşini şi echipamente, care a fost exclus din analiză din 
cauza importanţei sale reduse pentru regiune. Clasificarea include patru etape de producţie pentru cinci 
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dintre sectoare și lanţurile de valoare globale. Modelul de specializare a Regiunii Vest 

în cadrul lanţului de valoare auto este confirmat prin dovezile aduse mai jos. Nu este 

surprinzător faptul că aproape toate exporturile provin din piese auto standard 

(98,3% în 2011) și o foarte mică proporţie provenea din produse finale (1,5%) și 

piese principale ale componentelor (0,1%). Regiunea Vest nu înregistrează exporturi 

semnificative de materii prime folosite în mod tradiţional în lanţul de valoare din 

sectorul auto. Din punct de vedere al dinamicii, proporţia pieselor standard din 

exporturile auto s-a modificat puţin între 2005 și 2011 și nici un alt segment nu pare 

să fi câștigat în importanţă astfel încât să ameninţe dominanţa pieselor standard. 
 

Tabelul 4. Felul în care Regiunea Vest se află în legătură cu lanţul de valoare din 

sectorul auto: exporturile din sectorul auto per etapă din procesul de producţie (% 

exporturi în sector în 2011) 
Etapă/segment lanţ 

valoare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produse finale 0,1 0,1 0,8 1,3 2,7 1,8 1,5 
Piese și componente 

principale 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Materii prime 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Piese standard 99,9 99,8 99,2 98,7 97,3 98,2 98,3 

Sursa: Calculele angajaţilor Băncii Mondiale pe baza informaţiilor vamale furnizate de INS 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate primele cinci produse exportate per 

segment din lanţul de valoare pentru Regiunea Vest în 2011. Volanele, cauciucurile, 

alte piese și centurile de siguranţă domină exporturile pieselor principale din sectorul 

auto. În general, exporturile din fiecare etapă a lanţului de valoare din sectorul auto 

sunt foarte concentrate deoarece primele cinci produse reprezintă mai mult de 80% 

din exporturile de pe toate segmentele, cu excepţia Produselor Finale. În plus, 

segmentele de Piese și componente principale și Materii prime sunt marginale, 

regiunea exporând doar trei și, respectiv, două produse (clasificate la nivel HS de 6 

cifre). Contribuţiile fiecărui segment din cadrul lanţului de valoare din sectorul auto 

sunt foarte aplecate spre piesele standard, care reprezintă aproape toate exporturile 

                                                                                                                                                                                
industrii (autovehicule, textile şi articole de îmbrăcăminte şi lenjerie, alimentar, TV şi maşini), dar doar 
clasificările pentru primele trei industrii sunt relevante pentru Regiunea Vest şi au fost incluse în această 
analiză. Clasificarea identifică produsele finale, piesele şi input-urile principale, alte input-uri mai standard şi 
materiile prime necesare pentru producerea bunului final. Avantajul clasificării Taymaz et al. constă în faptul 
că ea alocă activităţi şi produse etapelor de producţie, pe baza considerentelor de inginerie.  Există cel puţin 
două dezavantaje. Fiind o clasificare care acoperă exclusiv bunurile exportate, ea nu identifică segmentele 
de servicii din lanţurile de valoare, cum ar fi C&D, proiectarea, comercializarea, distribuţia, 
marketingul/branding-ul şi serviciile post-vânzare, acele segmente  care permit un upgrade funcţional. În al 
doilea rând, bazându-se pe date de export, clasificarea nu ţine cont de dimensiunea internă a lanţurilor de 
valoare  şi prezintă situaţia doar parţial. 
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din lanţul de valoare în sectorul auto. Produsele auto finale sunt cel de-al doilea cel 

mai important segment din cadrul lanţului de export auto, cu mai puţin de 2% din 

totalul exporturilor auto. Nici un produs în afara pieselor standard nu reprezintă mai 

mult de 1% din exporturile auto pe 2011. 

 

Tabelul 5. Primele produse exportate în lanţul de valoare din sectorul auto, per etapă 

din procesul de producţie 

Etapă/Segment Cod HS Produs 
% 

exporturi 
segment 

% 
exporturi 

auto 
poziţie 

Produse finale 870332 Autovehicule cu motor diesel  cu 
cilindree peste 

13,9 0,2 1 

Produse finale 870421 Camioane cu motor diesel cu masa 
bruta de maxim  

13,7 0,2 2 

Produse finale 870322 Autovehicule cu motor cu piston 11,9 0,2 3 
Produse finale 870323 Autovehicule cu motor cu piston 11,5 0,2 4 
Produse finale 870423 Camioane cu motor diesel cu masa 

bruta de peste  
10,5 0,2 5 

Piese și 
componente 
principale 

870600 Șasiuri cu motoare pentru 
autovehicule 

99,1 0,1 1 

Piese și 
componente 
principale 

870790 Caroserii pentru tractoare, autobuze 
și camioane 

0,9 0,0 2 

Piese și 
componente 
principale 

840820 Motoare diesel pentru autovehiculele 
de la Capitolul 87 

0,0 0,0 3 

Materii prime 721924 Produse rlld, inox, hr, nic, >600m 98,0 0,0 1 
Materii prime 721923 Produse rlld, inox, hr, nic, >600m 2,0 0,0 2 
Piese standard 870894 Volane, coloane de direcţie  și sisteme 

de direcţie 
30,7 30,2 1 

Piese standard 401110 Anvelope noi, din cauciuc 29,5 29,0 2 
Piese standard 870899 Piese autovehicule 11,7 11,5 3 
Piese standard 870829 Piese și accesorii caroserii 10,7 10,5 4 
Piese standard 870821 Centuri de siguranţă pentru 

autovehicule 
4,3 4,2 5 

Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza informaţiilor vamale furnizate de INS 

 
3.1.3. Activitatea de CDI asociată sectorului auto 

 

Faptul că organizarea și funcţionarea sectorului auto din regiune se află în 

strânsă legătură cu lanţul valoric global, mai ales prin producerea și exportarea de 

piese auto standard, are consecinţe asupra activităţii de C&D desfășurată la nivel 

local. Interviurile cu întreprinderile locale au ajutat la identificarea principalelor 

probleme care se află în spatele capacităţii de a desfășura activităţi de CDI în regiune.  

Activitatea de CDI asociată sectorului auto are tendinţa de a se desfășura în 

afara regiunii, adesea la sediile întreprinderilor cu capital străin (OEM și TIER 1) sau 

în colaborare cu universităţi de top la nivel mondial. În această privinţă, nevoile de 
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cercetare ale marilor întreprinderi sunt satisfăcute intern de cele mai multe ori, fără 

prea multă interacţiune cu universităţile de cercetare din regiune. Acești mari actori 

consideră că universităţile ar putea oferi, în principiu, un anumit sprijin de cercetare, 

însă nu au resursele necesare, cum ar fi laboratoare de înaltă clasă și echipamente 

avansate.  

Un pas înainte decisiv pentru sporirea investiţiilor în C&D din regiune este 

reprezentat de realizarea unei infrastructuri de laboratoare independente bine 

dotate. Aceste laboratoare vor face posibilă capacitatea regiunii de a produce și testa 

prototipuri, ceea ce este un aspect esenţial pentru ca furnizorii locali să devină parte 

din lanţurile valorice globale. Mai mult, laboratoarele ar ajuta la atingerea 

standardelor de înaltă calitate impuse de PEO și furnizori, fapt ce este de obicei o 

preocupare și principalul motiv pentru care majoritatea utilajelor și echipamentelor 

utilizate în producţie sunt achiziţionate de la furnizori străini. Laboratoarele ar ajuta 

la acumularea de know-how local în sectorul automobilelor din regiune și ar oferi 

posibilitatea de a crea propagări către producătorii locali.  

Lipsa unei infrastructuri adecvate de laboratoare blochează sau creează 

întârzieri semnificative în testarea calităţii și a fiabilităţii noilor produse, procese și 

modele ce sunt esenţiale în sectorul auto. Perioadele lungi de așteptare sporesc 

costurile de oportunitate pentru ca întreprinderile locale să se angajeze în relaţii 

comerciale cu marile IMN. Doar câteva mari întreprinderi, au acces la proprille 

laboratoare de testare în Regiunea Vest care nu sunt accesibile pentru alte companii. 

Aceste laboratoare de cercetare și testare nu pot beneficia toate de finanţare privată, 

întrucât IMM-urile locale nu ar avea acces la acestea. Parteneriatele public-private ar 

fi vitale pentru construirea și exploatarea acestor infrastructuri costisitoare.  

De asemenea, sectorul ar avea mult de câștigat și din iniţiative care să sprijine 

o mai mare integrare a furnizorilor locali în lanţul de valoare. Un pas major către 

obţinerea unei mai bune integrări a furnizorilor locali în reţelele globale de producţie 

este reprezentat de îmbunătăţirea nivelului de calitate a producţiei. Înfiinţarea unor 

laboratoare relevante de cercetare ar ajuta la creșterea încrederii în calitatea 

produselor IMM-urilor locale și astfel ar putea spori numărul de colaborări cu 

furnizorii locali. Prin aceste legături, companiile locale pot avea de câștigat prin 

transferul de tehnologie și crearea de efecte de propagare.  

IMM-urile locale nu au capacitatea de a produce volumele mari de care au 

nevoie companiile multinaţionale. Totodată, aceștia ar prefera să nu lucreze cu prea 

mulţi furnizori mici din cauza problemelor de coordonare, iar micile întreprinderi nu 

pot răspunde cererilor de volum mare. Consolidarea clusterului Automotivest care să 

fie bine conectat la reţelele de producţie ar putea îmbunătăţi semnificativ capacitatea 

de producţie a sectorului din regiune, în special prin faptul că ar permite multor IMM-

uri să coopereze în producţie și le-ar oferi posibilitatea de a procesa în comun 

comenzi de mari dimensiuni. 
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3.1.4. Perspective de dezvoltare sectorială  

 

Păstrarea costurilor forţei de muncă la un nivel scăzut nu este o strategie de 

dezvoltare durabilă pentru ca sectorul să rămână competitiv la nivel global. Trebuie 

dezvoltate politici pentru a spori activitatea economică în domenii în care se produc 

mai multe cunoștinţe și tehnologie. Numărul mare și diversele serii de factori de 

producţie utilizaţi pentru producţia din sectorul auto, îi dau acesteia posibilitatea de a 

genera legături intersectoriale și de a ajuta la dezvoltarea diverselor activităţi din 

regiune, inclusiv inginerie, metale, electronică și textile. În afară de sub-sectorul 

principal al autovehiculelor, activităţile ‘conexe’ din sectorul auto contribuie cu 

aproape 14.000 locuri de muncă în producţia directă, făcând ca partea ‘conexă’ a 

sectorului auto să fie încă mai mare decât orice altă activitate de producţie din 

regiune.  

În 2011, fabricarea echipamentelor electrice și electronice pentru autovehicule 

are a doua cea mai mare cotă de valoare adăugată (33,4%) din sectorul auto din 

regiune. De asemenea, are de departe cel mai mare nivel de ocupare a forţei de muncă 

din regiune (40,5%). Acest lucru este încurajator pentru viitorul sectorului, întrucât 

producţia de echipamente electrice și electronice implică o mare colaborare cu 

sectorul TIC, iar valoarea adăugată din acest sector este mai mare decât multe alte 

sub-sectoare din lanţul valoric de producţie auto.   

Întreprinderile din sectorul auto din Regiunea Vest investesc sume mari în 

sectorul ITC. Produse precum conductorii electrici, panourile de comandă numerică, 

dispozitivele optice și instrumentele de măsură și verificare care sunt clasificate, în 

mod tradiţional, ca făcând parte din sectorul electronicii, sunt fabricate pe scară largă 

de către mari întreprinderi auto multinaţionale din regiune. Aceste produse fac parte 

din sisteme electrice și informatice moderne pentru automobile. Acestea au fost unele 

dintre cele mai dinamice produse din ultimii șase ani. Creșterea exporturilor la aceste 

produse ar putea conduce evoluţia sectorului auto de la produse cu utilizare intensivă 

a forţei de muncă, cum sunt cablajele, către produse electronice mai sofisticate cu 

valoare adăugată mai mare. 

După ani de implicare în sarcini cu valoare adăugată scăzută, cu utilizare 

intensivă a forţei de muncă, unele dintre companiile multinaţionale au început să 

beneficieze de capacitatea locală și de know-how-ul acumulat în ultimii ani și au 

început să se angajeze în activităţi de proiectare și dezvoltare. Aceste iniţiative 

creează mari oportunităţi pentru propagarea cunoștinţelor în regiune. Orașe precum 

Timișoara și Arad au dezvoltat know-how-ul și capacitatea de a avea succes în aceste 

domenii.  

Eforturile de a introduce noi modele, produse, procese și tehnologii trebuie 

dezvoltate și susţinute constant. Pentru cea mai mare parte a producţiei din sector, 

avantajul comparativ este generat de costurile unitare mici de producţie, mai degrabă 
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decât de generarea de valoare mare. Mutarea instalaţiilor de producţie cu utilizare 

intensivă a forţei de muncă din centre precum Timișoara și Arad în orașe din judeţe 

rămase în urmă, cu costuri mai mici ale forţei de muncă, poate contribui la 

dezvoltarea acestor domenii, ajutând în același timp Timișoara și Arad să devină 

centre de cunoaștere. În plus, o mai mare contribuţie a judeţelor rămase în urmă la 

procesul de producţie poate indica o mai bună suficienţă pentru sprijinirea 

investiţiilor la scară largă din sectorul auto. 

Regiunea Vest are potenţialul de a dezvolta un sector auto puternic, care să 

genereze o mare valoare adăugată pe termen mediu și lung. Întrucât analiza datelor la 

nivel de întreprindere a evidenţiat sub-sectoare cu creștere mare (CAEN 4 cifre) în 

sectorul auto din regiune, domeniile specifice pentru intervenţie prin politici se vor 

concentra în primul rând pe acţiuni ce pot spori potenţialul de creștere la nivelul 

întregului sector. Acest lucru se datorează faptului că intervenţiile concentrate pe 

sub-sectoarele de la nivel CAEN 4 cifre ar fi inevitabil în folosul unui număr foarte mic 

de întreprinderi.  

Provocarea generală pentru sectorul automobilelor din regiune este modul în 

care trebuie promovată eficient propagarea cunoștinţelor și diversificarea tehnologică 

ulterioară fie către activităţi cu valoare adăugată mai mare, în general, fie către nișele 

de specializare identificate. Din nou, rolul regiunii în lanţul valoric global al sectorului 

auto este un element cheie, întrucât modernizarea în lanţurile valorice din sectorul 

automobilelor necesită promovarea într-o structură foarte ierarhică. În această 

privinţă, deși diversificarea în aceste condiţii este dificilă, aceasta este și fezabilă dacă 

investitorii internaţionali cunosc faptul că regiunea poate oferi și dezvolta mai bine 

competenţele în activităţi de specializare emergente și suport integrat pentru 

producţie.30   

În acest context, testele la care este supusă Regiunea Vest în ceea ce privește 

trecerea la activităţi cu valoare adăugată mai mare în sectorul automobilelor sunt în 

diverse domenii, și anume:  

 extinderea rezervei de forţă de muncă și îmbunătăţirea ofertei de calificări;  

 dezvoltarea la nivel local a activităţilor de C&D și inovare pentru a ajuta la 

înfiinţarea unui cluster de activităţi sofisticate și cu valoare adăugată în regiune; 

 dezvoltarea unei baze mai mari de furnizori locali capabili să se transforme 

treptat în furnizori de rang superior.  

                                                           
30 Cazul Continental poate fi indicat ca exemplu emblematic. Compania a achiziţionat întreprinderile 
Siemens VDO existente în anul 2007, desfăşoară atât activităţi de producţie, cât şi de CDI în Regiunea Vest. 
Deşi activităţile de producţie includ utilizarea substanţială a factorilor de producţie din import, acestea 
necesită de asemenea o tehnologie semnificativă şi se bazează pe forţă de muncă cu înaltă calificare în 
producţia unei game de electronice, inclusiv instrumente şi sisteme de afişaj cluster, unităţi de comandă 
airbag şi frâne de mână electronice. În plus, Continental foloseşte un număr mare de cercetători cu înaltă 
calificare în centrul său de CDI din Timişoara.   
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3.2. Sectorul Textile 

 

3.3.1. Caracteristici generale  

 

Exporturile mondiale de textile – care includ producţia de textile, articole de 

îmbrăcăminte și produse din piele – au crescut cu o rată anuală de creștere de 6,3% în 

perioada 2001-2011 ceea ce a reprezentat aproape dublarea valorii exporturilor în 

ultimii zece ani. Exporturile de materiale textile și articole de îmbrăcăminte au crescut 

constant până în 2008 înainte de a cunoaște o scădere severă de 15,1% în 2009 ca 

rezultat al crizei financiare mondiale. Sectorul a recuperat în 2010 și 2011 și a crescut 

anual cu 14,2%, respectiv 15,6%. Totuși, în ciuda creșterii în ultimii zece ani, sectorul 

materialelor textile și al articolelor de îmbrăcăminte a pierdut din importanţa pe piaţa 

mondială a exporturilor pe măsură ce proporţia sa în totalul exporturilor a scăzut de 

la 6,4% în 2001 la 4,0% în 2011. 

UE-27 și Statele Unite reprezintă principalele destinaţii de import pentru 

articole de îmbrăcăminte și produse textile cu 39,3%, respectiv 16,4% din valoarea 

importurilor la nivel mondial în 2011.  

Până la mijlocul anilor 2000 sectorul textilelor – care cuprinde fabricarea de 

produse textile, articole de îmbrăcăminte și produselor din piele – a fost activitatea 

dominantă din Regiunea Vest după care această industrie și-a pierdut locul fruntaș în 

faţa sectorului auto. În ciuda scăderii cotei de piaţă, acest sector rămâne o sursă 

majoră de contribuţie la activitatea economică din regiune.     

La fel ca în sectorul automobilelor, întreprinderile străine sunt destul de active în 

industria textilă din Regiunea Vest: exporturile întreprinderile cu capital integral 

străin reprezintă aproape 70% din totalul exporturilor de produse textile, în timp ce 

contribuţia întreprinderilor locale este mai mică de 20%. 

Sectorul textilelor este, de asemenea, dominat la nivel global de producţia 

fragmentată la nivel internaţional ce determină o dinamică similară sectorului auto în 

ceea ce privește încrederea în aceleași întreprinderi, pieţe și produse. Lanţul 

industriei textile urmează un raţionament al mărfurilor adaptat la cumpărător și este 

marcat de asimetriile de putere dintre furnizori și cumpărătorii globali de articole 

finale de îmbrăcăminte. 

În acest sector pot fi identificate șapte activităţi diferite cu valoare adăugată: 

(1) cercetare și dezvoltare de noi produse (C&D), (2) proiectare, (3) achiziţii, (4) 

producţie, (5) logistică (distribuţie), (6) marketing și branding și (7) servicii31.   

                                                           
31 C&D: Această funcţie de adăugare de valoare include întreprinderile ce se angajează în C&D, precum şi 
activităţile destinate îmbunătăţirii produsului fizic sau a procesului şi cercetarea de piaţă şi a 
consumatorului. Proiectare: Această etapă include persoanele şi întreprinderile ce oferă servicii de 
proiectare estetică pentru produse şi componente din întregul lanţ de valori. Activităţile de proiectare şi 
stilizare sunt folosite pentru a atrage atenţia, pentru a îmbunătăţi performanţa produselor, pentru a reduce 
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Fig. 10 - Activităţile cu valoare adăugată din sectorul textilelor 

 
Sursa: Fernandez-Stark, Frederick și Gereffi (2011) 

 

În Regiunea Vest, întreprinderile se află în principal în etapa de producţie 

(Producţie/Asamblare) acţionând ca furnizori pentru brand-uri străine. În cea mai 

mare parte, acestea nu au reușit să treacă la propria proiectare și la fabricarea 

propriei mărci. Deoarece sectorul textile din Regiunea Vest a devenit strâns integrat 

în reţelele regionale de producţie din Europa, a condus la investiţii semnificative și la 

crearea de locuri de muncă în regiune.  

Unele dintre argumentele pentru care regiunea încă deţine avantaje 

comparative pot fi prezentate după cum urmează:  

                                                                                                                                                                                
costurile de producţie şi pentru a oferi produsului un puternic avantaj competitiv pe piaţa ţintă. 
Achiziţii/Aprovizionare (de Intrare): Această etapă se referă la procesele de intrare implicate în 
achiziţionarea şi transportul produselor textile. Aceasta include transportul fizic al produselor, precum şi 
gestionarea sau furnizarea de tehnologie şi echipamente pentru coordonarea lanţului de aprovizionare. 
Logistica poate implica coordonare la nivel naţional sau în străinătate, Producţie/Asamblare/Cut, Make, 
Trim (CMT): Fabricanţii de articole de îmbrăcăminte taie şi cos ţesături sau materiale tricotate sau articole 
de îmbrăcăminte tricotate direct din tort. Clasificarea cut-and-sew include o gamă variată de întreprinderi 
ce fabrică linii complete de articole de îmbrăcăminte prêt-à-porter şi la comandă. Producătorii de articole de 
îmbrăcăminte pot fi contractanţi, ce realizează operaţiuni de croire sau cusut cu materiale deţinute de alţii, 
sau intermediari şi croitori care produc confecţii la comandă pentru clienţi individuali. Întreprinderile pot 
achiziţiona materiale textile de la o altă întreprindere sau pot produce componente textile intern. 
Distribuţie (de Ieşire): După ce sunt fabricate, articolele de îmbrăcăminte sunt distribuite sau vândute printr-
o reţea de angrosişti, agenţi, firme de logistică şi alte întreprinderi responsabile pentru activităţi cu valoare 
adăugată în afara producţiei. Marketing şi Vânzări: Această funcţie include toate activităţile şi întreprinderile 
asociate cu stabilirea preţurilor, vânzarea şi distribuirea unui produs, inclusiv activităţi precum branding sau 
publicitate. Adesea aceste întreprinderi nu aduc nicio modificare fizică produsului. Articolele de 
îmbrăcăminte sunt comercializate şi vândute clienţilor (prin canalele de distribuţie în comerţul cu 
amănuntul), instituţiilor sau guvernului. Servicii: Acestea includ orice tip de activitate pe care o întreprindere 
sau industrie o oferă furnizorilor, cumpărătorilor sau angajaţilor săi, în mod tipic drept o metodă de a se 
distinge de concurenţii de pe piaţă (de exemplu, oferirea de consultanţă cu privire la întreprinderile 
internaţionale de articole de îmbrăcăminte sau tendinţele din modă).  
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 Sectorul textilelor există în această regiune de mult timp. Acesta este încă unul 

dintre cei mai mari angajatori și contribuitor la export din regiune. A fost 

acumulat un volum mare de cunoștinţe specifice industriei. Prin angajamentele 

pe termen lung cu mari reţele de producţie, producătorii locali au învăţat 

despre modul în care funcţionează companiile multinaţionale, ce standarde de 

calitate impun acestea, ce tehnologie folosesc, cum își planifică producţia, 

canalele de distribuţie ale acestora pentru materii prime și produse finite. 

Acest know-how, acumulat în decursul multor ani, îi face să fie bine poziţionaţi 

pentru a răspunde cererii venite din partea clienţilor lor și pentru a încerca noi 

activităţi în amonte sau în aval pe lanţul valoric. 

 În mod similar, conexiunile directe cu numeroși clienţi multinaţionali din 

sector au ajutat la construirea unei reţele de afaceri în regiune ce poate genera 

cu ușurinţă noi oportunităţi de afaceri.  

 Amplasarea geografică a regiunii îi oferă acesteia un avantaj clar faţă de restul 

României, precum și faţă de mulţi alţi concurenţi globali, prin imediata sa 

apropiere de piaţa europeană care oferă un avantaj în privinţa costurilor de 

transport și facilitează comunicarea cu clienţii.  

 

În ciuda acestor oportunităţi și puncte forte ale regiunii, există dezavantaje 

care pot obstrucţiona dezvoltarea viitoare a întregului sector al textilelor. Pot fi 

indicate trei astfel de obstacole: 

 Majoritatea întreprinderilor din Regiunea Vest sunt încă doar furnizori de 

mărci străine și nu au reușit să treacă la fabricarea propriilor lor modele și 

mărci. Deși regiunea beneficiază de propagarea rezultată din legăturile cu 

întreprinderile cu capital străin prin capitalul uman este clar că legăturile cu 

lanţul de aprovizionare dintre sectorul străin și cel intern sunt foarte slabe în 

acest sector.  

 În al doilea rând, forţa de muncă angajată în prezent în acest sector 

îmbătrânește și găsirea muncitorilor tineri interesaţi de acest domeniu este 

dificilă. Acest lucru va obliga întreprinderile să mărească salariile, fapt ce 

ameninţă multe întreprinderi al căror singur avantaj constă în costurile 

reduse.  

 În al treilea rând, având în vedere că industria textilă este structurată, în mod 

tipic, ca un lanţ de mărfuri adaptat la cumpărător marcat de asimetrii de 

putere între furnizori și cumpărătorii globali de articole de îmbrăcăminte 

finale, nevoia de îmbunătăţire pentru întreprinderile din România de Vest din 

acest sector nu va fi îndeplinită cu ușurinţă întrucât aceasta trebuie să urmeze 

modele foarte bine stabilite. După eliminarea Acordului Multifibre în 2005, 

provocarea a devenit și mai dificilă întrucât intensitatea concurenţei din acest 

sector a crescut semnificativ din cauza barierelor de intrare reduse și din cauza 
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gradului redus de aplicare a tehnologiei în avantajul întreprinderilor care 

dezvoltă și vând produse cu denumiri comerciale.32  

 

3.2.1. Oportunităţi de specializare  

 

Datele analizate ne arată că ponderea de valoare adăugată deţinută de primele 

10 activităţi (CAEN 4 cifre) a crescut din 2008, de la 96,5% la 98,3% din totalul de 

valoare adăugată din sector, în timp ce primele trei activităţi – Fabricarea 

Încălţămintei, Fabricarea Articolelor de Lenjerie de Corp și Fabricarea Altor Articole 

de Îmbrăcăminte (Excluzând Lenjeria de Corp)  - deţin aproape 80% din totalul de 

valoare adăugată generată în sector.  

Tabelul de mai jos prezintă ratele de creștere anuală – în perioada 2008-2011 

– a principalelor variabile de rezultate – productivitatea muncii, valoarea adăugată, 

ocuparea forţei de muncă și cifra de afaceri – pentru toate primele 10 activităţi CAEN 

4 cifre. Patru activităţi se disting ca reale sectoare cu creștere mare în perioada 2008-

2011. Fabricarea Articolelor de Lenjerie de Corp, Fabricarea Altor Articole Textile 

N.C.A., Fabricarea Altor Articole de Îmbrăcăminte Tricotate și Croșetate și Fabricarea 

Materialelor Neţesute și Articolelor din Materiale Neţesute, cu excepţia Articolelor de 

Îmbrăcăminte au prezentat o rată de creștere anuală a productivităţii mai mare decât 

media pentru întregul sector al textilelor și au arătat simultan o performanţă pozitivă 

pentru cel puţin două dintre variabilele următoare: ocuparea forţei de muncă, 

valoarea adăugată și cifra de afaceri.   

 
Tabelul 6. Performanţa de bază a rezultatelor pentru primele 10 activităţi (CAEN 4 

cifre) din sectorul textilelor: 2008-2011 
 rata de creștere anuală 

caen4_descriere Productivitate 
Valoare 
Adăugată 

Ocuparea 
Forţei de 
Muncă  

Cifră de 
afaceri 

Fabricarea Încălţămintei [15.20] 5.7% -3.7% -8.9% 5.5% 
Fabricarea Articolelor de Lenjerie 
de Corp [14.14] 10.3% 10.3% 0.0% 8.4% 
Fabricarea Altor Articole de 
Îmbrăcăminte (Excluzând 
Lenjeria de Corp)  [14.13] -4.6% -14.5% -10.4% -4.9% 
Fabricarea Altor Articole Textile 
N.C.A. [13.99] 19.2% 10.5% -7.3% 53.8% 
Fabricarea Altor Confecţii și 
Accesorii [14.19] 6.6% -13.8% -19.2% -6.3% 

Fabricarea Altor Articole de 18.2% 16.0% -1.9% 31.7% 

                                                           
32 Acestea din urmă influenţează semnificativ modul, momentul şi locul în care va avea loc fabricarea şi 
asupra valorii profitului rezult din fiecare etapă, controlând în primul rând modul în care activităţile de bază 
cu valoare adăugată sunt distribuite de-a lungul lanţului de valori.   
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Îmbrăcăminte Tricotate și 
Croșetate [14.39] 
Fabricarea Articolelor de Voiaj, de 
Marochinărie și a 
Harnașamentelor [15.12] 2.7% -0.1% -2.7% 6.0% 
Finisarea Materialelor Textile 
[13.30] 38.4% -16.9% -39.9% 7.7% 
Fabricarea Articolelor de 
Îmbrăcăminte din Piele [14.11] 18.3% 0.9% -14.7% -1.5% 
Fabricarea Materialelor Neţesute 
și Articolelor din Materiale 
Neţesute, cu Excepţia Articolelor 
de Îmbrăcăminte [13.95] 18.3% 172.5% 130.3% 170.5% 

Total Textile Sector 5.6%    
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza datelor SBS 

 

În măsura în care mișcarea sectorului în amonte și în aval pe lanţul valoric 

reprezintă cheia pentru perspectivele de dezvoltare ale regiunii și având în vedere 

faptul că îmbunătăţirea procesului și a produsului prin noi utilaje sau inovare din 

industria chimică nu este fezabilă, singura cale către îmbunătăţirea sectorului 

textilelor și articolelor de îmbrăcăminte este prin sporirea integrării serviciilor și 

sarcinilor cu un grad ridicat de cunoștinţe în procesul de producţie. În consecinţă, 

valoarea adăugată și profiturile vor fi mai mari în întreprinderile care trec la 

segmente din amonte și din aval ale procesului de textile și articole de îmbrăcăminte, 

adică dacă acestea nu se concentrează pe activităţile cu utilizare intensivă a forţei de 

muncă din centrul lanţului, cum sunt cusutul, ţesutul, tăierea, călcatul și ambalatul. 

Acest lucru înseamnă că adăugarea de valoare va rezulta din introducerea din ce în ce 

mai mult a serviciilor de cercetare, proiectare, vânzări, marketing și financiare cu 

valoare ridicată.      

 

3.2.2. Exporturi 
 

Analiza datelor de export sugerează faptul că materialele sintetice ar putea 

deveni o nișă importantă în cadrul sectorului datorită importanţei crescânde în cadrul 

coșului de export al acestui sector și a productivităţii ridicate a forţei de muncă. 

“Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi 

lenjeriei de corp)” și “Fabricarea altor articole textile n.c.a., au legătură cu fabricarea 

‘materialelor impregnate material cu cauciuc’ (HS 590320) și a ‘materialelor 

impregnate cu material plastic’ (HS 590390) care reprezintă 6,9% și 2,4% din 

exporturile de textile/îmbrăcăminte și lenjerie de corp în anul 2011. Merită, de 

asemenea, subliniat faptul că aceste două produse combinate reprezintă mai puţin de 

0,1% din exporturile de textile/îmbrăcăminte și lenjerie de corp în anul 2005 și au 

cunoscut rate de creștere exponenţiale în ultimii cinci ani. Dovezile obţinute din 

interviuri indică faptul că, cel puţin unele firme din Regiunea Vest au putut identifica o 
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nișă în domeniul materialelor sintetice mai avansate din punct de vedere tehnologic și 

deja exportă cu succes produse cu valoare adăugată ridicată precum îmbrăcăminte 

pentru cicliștii profesioniști. Conform acelorași interviuri, nișa de materiale textile 

high tech oferă un avantaj nu doar din punct de vedere valorii adăugate ridicate per 

produse, ci și din punct de vedere a unei concurenţe internaţionale reduse din partea 

unor furnizori low-cost din China, Cambogia și Vietnam din cauza unor cerinţe 

tehnologice mai avansate ale procesului de producţie. 

Spre deosebire de lanţurile adaptate producătorului, unde valoarea 

adăugată și profiturile sunt generate la scară mai mare, cu un volum mai mare 

și prin progrese tehnologice, în lanţul de valori pentru articole de 

îmbrăcăminte și textile adaptat la cumpărător, acestea provin fie din noi utilaje 

ce permit dezvoltarea de noi tehnologii, fie din industria chimică. Urmând 

structura tipică a lanţului valoric din sectorul textilelor, întreprinderile din 

sectorul textilelor din Regiunea Vest de obicei achiziţionează toate utilajele și 

echipamentele necesare de la producători situaţi în străinătate, cum ar fi 

Germania, Italia sau Japonia. 

Utilizarea clasificării dezvoltate de Taymaz et al. (2011) permite identificarea 

felului în care sectorul textilelor din Regiunea Vest are legătură cu lanţul valorii. Cele 

două diferenţe principale care ţin de configuraţia lanţului de valoare în sectorul auto 

nu contează. În primul rând, există un segment dominant clar în lanţul de valoare al 

materialelor textile/îmbrăcămintei și lenjeriei de corp, sectorul textil din Regiunea 

Vest se specializează pe exportul produselor finale și nu al părţilor și componentelor 

ca în sectorul auto. În al doilea rând, deși exporturile de textile finite și îmbrăcăminte 

și lenjerie au dominat acest sector, reprezentând 84,3% din total, exporturile de 

materii prime au început să crească din 2008, și reprezintă 12,4% din exporturile pe 

anul 2011. 

 

Tabelul 7. Felul în care Regiunea Vest are legătură cu lanţul valorii din sectorul textil: 
exporturile de materiale textile/îmbrăcăminte per etapă din procesul de producţie (% 

exporturi sector în 2005- 2011) 
Etapă/segment lanţ 

valoare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produse finale 97,2 96,9 94,5 92,7 90,1 86,5 84,3 

Piese și componente 
principale 

0,6 0,5 1,5 1,9 1,4 1,8 2,0 

Materii prime 1,7 2,1 3,5 4,9 7,7 10,4 12,4 

Piese standard 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,0 0,8 

Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza informaţiilor vamale furnizate de INS 

 
Concentraţia de produse în segmentul dominant, și anume produse finite, este 

cea mai scăzută în lanţul de valoare al materialelor textile/îmbrăcăminte și este 
relativ scăzută în comparaţie cu segmentul dominant din industria auto. Segmentul 
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cel mai concentrat al lanţului valorii din sectorul textilelor din Regiunea Vest este cel 
al producţiei de materii prime. Primele 5 produse reprezintă mai mult de 85% din 
totalul exporturilor de materii prime și poate fi identificat un model asemănător, deși 
nu atât de evident pentru exporturile de componente și piese principale. 

 
Tabelul 8. Principalele produse exportate în lanţul de valoare din sectorul materialelor 

textile/îmbrăcămintei, per etapă de producţie 

Etapă/Segment Cod HS Produs 
% 

exporturi 
segment 

% 
exporturi 

sector  
poziţie 

Produse finale 610821 
Lenjerie intimă din bumbac pentru 
femei și fete 

10,3 8,7 
1 

Produse finale 610910 
Tricouri, maiouri și alte Veste din 
bumbac, 

5,9 5,0 
2 

Produse finale 610990 
Tricouri, maiouri și alte Veste din alte 
materiale textile 

5,3 4,4 
3 

Produse finale 621210 Sutiene 5,1 4,3 4 

Produse finale 611512 
Ciorapi damă etc., din materiale 
sintetice >=67decit 

4,3 3,7 
5 

Piese și 
componente 
principale 540742 

Materiale ţesute vopsite din materiale 
sintetice 

47,0 0,9 
1 

Piese și 
componente 
principale 520859 

Materiale textile din bumbac ţesute 
vopsite, bumbac >=85% 

9,6 0,2 
2 

Piese și 
componente 
principale 540772 

Materiale ţesute vopsite, materiale 
sintetice >=85% 

7,7 0,2 
3 

Piese și 
componente 
principale 511219 Materiale ţesute din lână >=85%  

6,8 0,1 
4 

Piese și 
componente 
principale 540760 

Alte materiale ţesute sintetice, 
>=85% no 

6,7 0,1 
5 

Materii prime 410410 Piele bovină, cu suprafaţă =<2. 40,2 5,0 1 

Materii prime 390799 
Materiale textile din plastic, în forme 
primare nes 

24,6 3,1 
2 

Materii prime 410439 Piele bovină și de cal, tăbăcită 12,7 1,6 3 
Materii prime 410431 Piele întoarsă bovină și de cal 5,0 0,6 4 
Materii prime 410110 Piei întregi de bovine, =<8kg 4,2 0,5 5 
Piese standard 550969 Fire, <85% acrilic sau modacrilic 36,0 0,3 1 
Piese standard 540110 Aţă de cusut din fire sintetice 14,3 0,1 2 
Piese standard 550620 Fibre sintetice din plastic 12,5 0,1 3 
Piese standard 540233 Fibre texturate din plastic 6,5 0,1 4 
Piese standard 540231 Fibre texturate din nailon sau alte 

poliamide, =< 
4,1 0,0 5 

Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza informaţiilor vamale furnizate de INS 
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3.2.3. Activitatea de CDI asociată sectorului textile 

 

Faptul că organizarea și funcţionarea sectorului textil în această regiune are o 

strânsă legătură cu lanţul global de valoare prin producţia de produse finale – ceea ce, 

în principiu oferă cele mai scăzute posibilităţi de adăugare de valoare – are consecinţe 

asupra activităţii de CDI efectuate la nivel local. De fapt, nu există capacitate CDI locală 

pentru a produce noi utilaje sau pentru a adapta utilajele și echipamentele importate 

la nevoile întreprinderilor locale. Aceste investiţii sunt costisitoare și nu sunt 

accesibile sectorului pe termen scurt sau mediu.  

De cele mai multe ori, clienţii străini efectuează cercetarea și se ocupă de 

proiectarea și dezvoltarea de produse noi. De asemenea, fie aportul de materii prime 

este furnizat, fie furnizorii acestor materii prime sunt impuși întreprinderilor textile 

de către clienţii acestora. Întreprinderile locale asigură doar capacitate de producţie 

cu utilizare limitată a tehnologiei și puţină implicare în activităţi care presupun un 

grad ridicat de cunoștinţe. Acest lucru constrânge activitatea sectorială la activităţile 

de producţie cu utilizare intensivă a forţei de muncă ce au cea mai mică valoare 

adăugată.  

Per ansamblu, există puţine eforturi pentru sporirea gradului ridicat de 

cunoștinţe din sectorul textilelor. Inovările progresive din acest sector, cum ar fi 

dezvoltarea unei noi tehnici de vopsire sau a unui material durabil în colaborare cu 

întreprinderile chimice din regiune, ar putea conduce la beneficii mari în ceea ce 

privește competitivitatea sporită a sectorului.  

Din perspectiva ofertei de CDI, trebuie menţionat faptul că inovările progresive 

tehnice din sectorul textilelor nu sunt nici pe ordinea de zi a instituţiilor de cercetare. 

Per ansamblu, interacţiunile dintre mediul academic și sectorul privat sunt reduse. 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad realizează cercetare privind textilele și 

biotehnologiile, care, dacă ar fi comercializată, ar putea sprijini creșterea valorii 

adăugate din sector.  

 

3.2.4. Perspective de dezvoltare sectorială  
 
Sectorul textilelor în ansamblu a avut un rol major în contribuţia la activitatea 

economică din regiune. Existenţa întreprinderilor străine în regiune și angajamentele 

cu clienţi globali creează oportunităţi pentru transferul de cunoștinţe și tehnologie în 

economia locală. De fapt, poziţionarea tipică pe piaţă a sectorului pare a fi în articolele 

de îmbrăcăminte de nișă și producţia pentru mari clienţi străini.  

Analiza datelor a identificat sectoare cu creștere mare în ceea ce privește 

productivitatea muncii – precum Fabricarea Articolelor de Lenjerie de Corp, 

Fabricarea Altor Articole Textile N.C.A., Fabricarea Altor Articole de Îmbrăcăminte 

Tricotate și Croșetate și Fabricarea Materialelor Neţesute și Articolelor din Materiale 
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Neţesute, cu Excepţia Articolelor de Îmbrăcăminte – fapt ce le califică drept potenţiale 

nișe pentru specializare ulterioară. Însă, întrucât toate aceste activităţi încă se află în 

faza de producţie din lanţul textilelor, care în principiu oferă cele mai mici posibilităţi 

de valoarea adăugată atât în comparaţie cu activităţile pre-producţie, cât și cu 

activităţile post-producţie, este de asemenea important ca această specializare să fie 

combinată cu o integrare din ce în ce mai mare a serviciilor și sarcinilor cu un grad 

ridicat de cunoștinţe în procesul de producţie. 

Politicile pot ajuta sectorul să dezvolte avantaje comparative durabile pe 

termen mediu și lung, prin sprijinirea serviciilor de cercetare, proiectare, vânzări și 

marketing cu valoare mare. În acest context, trebuie sprijinite în mod activ 

investiţiile, căutând să sporească valoarea adăugată din producţie, să faciliteze 

dezvoltare de noi modele și să permită intrarea pe noi pieţe de export. 

Numeroase întreprinderi locale din regiune desfășoară activităţi cu utilizare 

intensivă a forţei de muncă cu contribuţia cea mai mică la lanţul valoric, precum 

cusutul, ţesutul, tăierea, călcatul și ambalatul. Cu toate acestea, în sectorul 

textilelor/articolelor de îmbrăcăminte, inovaţia majoră provine fie din introducerea 

utilajelor și echipamentelor noi pentru producţie, fie din industria chimică. 

Dezvoltarea capacităţii locale de a construi noi utilaje și echipamente nu este fezabilă 

pe termen scurt și mediu, însă trebuie analizată pentru o eventuală strategie pe 

termen lung, întrucât cunoștinţele cuprinse și valoarea generată în producţia de 

utilaje este mare în mod semnificativ. În mod similar, capacitatea de cercetare privind 

industria chimică din regiune este slabă și dezvoltarea acestei capacităţi nu este o 

strategie fezabilă pentru moment.  

În afară de aceste două domenii, există căi alternative de sprijinire a 

întreprinderilor locale. Subvenţionarea achiziţiei de utilaje pentru desfășurarea unor 

activităţi importante precum realizarea modelelor și sortarea folosind sisteme 

automate sau vopsirea ţesăturilor ar facilita crearea de valoare adăugată în producţie. 

În plus, dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea unor activităţi ce 

necesită mai multe cunoștinţe și utilizarea de tehnologie precum controalele de 

calitate pentru contracţie, culori, rezistenţa la frecare, ar completa crearea de valoare 

mare în producţie. Întreprinderile care reușesc să genereze valori mai mari și să își 

extindă liniile de activităţi pe care le-au realizat vor putea să compenseze salariile mai 

mari care vor atrage mai mulţi muncitori cu înaltă calificare în sector.  

Extinderea în aceste noi activităţi și în special introducerea unui model sau a 

unui produs nou necesită utilizarea de noi tehnologii și echipamente. Acest lucru este 

extrem de dificil pentru multe întreprinderi locale din sector din două motive: 

dificultăţile de accesare a finanţării externe și ezitare în asumarea riscurilor. 

Începerea unei noi linii de activitate necesită un angajament puternic completat de 

ambiţia de a avea succes și de abilităţi de management al afacerilor. Mulţi producători 

locali care se concentrează pe activităţile de producţie duc lipsa acestor elemente.  
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Creșterea productivităţii se bazează, în primul rând, pe accesul la tehnologii și 

utilaje mai bune precum mașinile de tăiat automate și, în al doilea rând, pe oferirea 

unei game mai vaste de servicii care să genereze valoare mai mare. Cu tehnologii noi 

și mai bune, întreprinderile obţin flexibilitatea de a se adapta la nevoile clientului. De 

asemenea, acestea ar avea nevoie de mai puţin timp pentru a finaliza producţia, ceea 

ce le-ar permite să poată produce cantităţi mai mici din diverse tipuri de produse. 

Există întreprinderi în acest sector care au dat deja semne de îmbunătăţire a 

potenţialului prin dezvoltarea propriilor capacităţi de proiectare.  

 

3.3. Sectorul TIC  

 

3.3.1. Caracteristici generale  

 

Piaţa mondială a produselor TIC a crescut în ultimii ani: exporturile la nivel 

mondial din sectorul hardware-ului TIC au crescut anual cu 7,3% în perioada 2001-

2011 ceea ce a reprezentat o dublare în ultimii zece ani. UE-27 și Statele Unite 

reprezintă jumătate din exporturile sectorului de hardware TIC la nivel mondial în 

2011. Statele Unite și-au păstrat proporţia din exporturile la nivel mondial de 20% în 

ultimii zece ani, iar cota UE-27 a scăzut de la 36,8% la 30,4% în perioada 2001-2011. 

Serviciile din industria TIC (de ex. software) nu sunt acoperite de această analiză. 

Într-o regiune în care producţia de bază a fost principala sursă pentru valoarea 

adăugată, activităţile TIC apar ca unul dintre puţinele sectoare de servicii cu un grad 

ridicat de cunoștinţe de succes. Profitând de capitalul uman semnificativ furnizat de 

universităţile regionale, sectorul TIC din Regiunea Vest este văzut în general ca un 

actor competitiv la nivel internaţional în domeniile de activităţi de dezvoltare 

software precum și proiectare și inginerie.  

Spre deosebire de sectorul automobilelor și cel al textilelor, sectorul TIC din 

Regiunea Vest are un profil mai tânăr, doar 21,7% din întreprinderile din acesta 

având cel puţin 10 ani vechime în 2011. În același an, în sector activau aproape 

10.000 angajaţi cu normă întreagă, fiind răspunzător pentru 4% din gradul total de 

ocupare a forţei de muncă din regiune. Majoritatea întreprinderilor TIC sunt situate în 

judeţul Timiș.  

În ceea ce privește performanţa la export, sectorul TIC se caracterizează prin 

dublarea importanţei sale în coșul global de export din Regiunea Vest (de la 1,7% la 

3,2%) în perioada 2008-2011.  

Sectorul a suferit recent regrese din cauza crizei economice. În perioada 2008-

2010, cifra de afaceri a scăzut cu 11,5% și gradul de ocupare a forţei de muncă cu 

7,7%. Această reducere a fost determinată în principal de performanţa negativă a 
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sectorului telecomunicaţiilor (-18,1% și -5,5% în ceea ce privește cifra de afaceri și 

respectiv gradul de ocupare a forţei de muncă). Trebuie menţionat faptul că singura 

activitate cu performanţe bune din sector a fost aceea de dezvoltare de software, care 

a înregistrat o creștere modestă a cifrei de afaceri (2%) și un declin minim al gradului 

de ocupare a forţei de muncă (-0,7%). 

Cu toate acestea, în aceeași perioadă, sectorul TIC în ansamblu și-a putut spori 

cota de valoare adăugată a producţiei. De fapt, acesta a fost singurul cluster din 

regiune care și-a mărit contribuţia la valoarea adăugată în timp, fapt ce reflectă 

potenţialul sectorului de a acţiona ca vector de cunoaștere și de a spori nivelul de 

competitivitate al Regiunii Vest. 

 

Fig. 11 -  Cota de valoare adăugată a producţiei din clusterele strategice din Regiunea 
Vest (2008 și 2010)   

 
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza datelor INS 

 

Deși sectorul TIC a resimţit recent efectele crizei, există dovezi clare ale 

avantajelor comparative evidente faţă de alte sectoare. Salariile mai mici și 

competenţele bune par să fie principalele avantaje ale Regiunii Vest din sectorul TIC. 

O serie de întreprinderi internaţionale au ales Timișoara în detrimentul altor locaţii 

pentru a profita de avantajele locale în ceea ce privește disponibilitatea 

competenţelor, în special în matematică și informatică, care sunt domenii de putere a 

universităţilor locale, precum și salariile mai mici, profitând în același timp de 

beneficiile unei amplasări în UE.  

În timp ce pentru sectorul auto și cel al textilelor principala provocare constă 

în sporirea conţinutului de valoare adăugată urcând în structura lanţului valoric, 

pentru sectorul TIC cea mai mare provocare constă în extinderea activităţii în 

ansamblu. În această privinţă, identificarea oportunităţilor pentru specializare TIC în 

viitorul apropiat reprezintă cheia atât pentru extinderea sectorului, cât și, mult mai 
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important, pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni întrucât TIC are efecte de 

propagare recunoscute în special în activităţile de utilizare.   

 

3.3.2. Oportunităţi de specializare 

 

Datele din întregul sector TIC arată că proporţia de valoare adăugată deţinută 

de primele 10 activităţi (CAEN 4 cifre) a crescut ușor din 2008, de la 97,5% la 98,6% 

din totalul de valoare adăugată din sector, în timp ce primele trei activităţi – Activităţi 

de Telecomunicaţii Fără Fir, Fabricarea Componentelor Electronice și Activităţi de 

Programare a Calculatoarelor – deţin, în medie, 75% din totalul de valoare adăugată 

generată în sector în perioada 2008-2011.  

Examinând performanţa de creștere anuală a productivităţii (muncii), cifra de 

afaceri, valoarea adăugată și gradul de ocupare a forţei de muncă, se evidenţiază trei 

activităţi CAEN (4 cifre) ca fiind sub-sectoare cu creștere mare: Fabricarea 

Echipamentelor de Comunicaţii, Fabricarea Calculatoarelor și a Echipamentului 

Periferic și Alte Activităţi de Tehnologie a Informaţiei și de Servicii Informatice. 

Aceste activităţi au prezentat o creștere a productivităţii mai mare decât media din 

sector și în același timp o performanţă pozitivă a cel puţin două dintre celelalte trei 

variabile de rezultate. Acestea deţin împreună 11% din totalul de valoare adăugată 

generată în întregul sector TIC în 2011: Fabricarea Echipamentelor de Comunicaţii 

(7.55%), Fabricarea Calculatoarelor și a Echipamentului Periferic (2.08%) și Alte 

Activităţi de Tehnologie a Informaţiei și de Servicii Informatice (1.37%). Pentru toate 

aceste sub-sectoare, nivelul mediu de productivitate (în anul 2011) este sub media 

întregului sector TIC, fapt ce sugerează un proces de recuperare care poate fi finalizat 

în viitorul apropiat.  

 
Tabelul 9. Performanţa de bază a rezultatelor pentru primele 10 activităţi (CAEN 4 

cifre) din sectorul TIC: 2008-2011  

 rata de creștere anuală 

caen4_descriere 
Productivi 
tate 

Valoare 
Adăugată 

Ocuparea 
Forţei de 
Muncă  Cifră de afaceri 

Activităţi de Telecomunicaţii Fără 
Fir [61.20] 0.7% 0.2% -0.5% -19.4% 
Fabricarea Componentelor 
Electronice [26.11] 7.5% 2.0% -5.1% -4.8% 
Activităţi de Programare a 
Calculatoarelor [62.01] -2.1% -28.9% -27.4% -33.6% 
Fabricarea Echipamentelor de 
Comunicaţii [26.30] 9.5% 27.7% 16.6% 21.0% 
Activităţi de Telecomunicaţii cu 
Fir [61.10] -2.4% -14.7% -12.5% -13.7% 

Fabricarea Plăcilor Electronice -10.1% -22.3% -13.6% -16.3% 
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sub Sarcină [26.12] 

Fabricarea Calculatoarelor și a 
Echipamentului Periferic [26.20] 4.4% 50.9% 44.6% 61.0% 
Activităţi de Editare a Altor 
Produse Software [58.29] 1.9% -6.2% -8.0% -3.5% 
Alte Activităţi de Tehnologie a 
Informaţiei și de Servicii 
Informatice [62.09] 10.2% 5.3% -4.4% 10.9% 
Activităţi de Consultanţă în 
Tehnologia Informaţiei [62.02] 25.0% -10.8% -28.7% -0.6% 

Total 1.8%    
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza datelor SBS 

 

Identificarea oportunităţilor de specializare pentru întregul sector TIC din 

Regiunea Vest poate depăși activităţile evidenţiate până acum, atunci când sunt luate 

în considerare și oportunităţile ce rezultă din cererile intersectoriale. În această 

privinţă, pot fi explorate trei căi principale de specializare.  

În primul rând, în contextul unei îmbătrâniri a populaţiei din Europa și plecând 

de la strategia Comisiei Europene de a promova utilizarea serviciilor de e-sănătate, 

atât asigurarea evidenţei electronice a datelor medicale, cât și activităţile de servicii 

de informaţii pentru comunicarea datelor între prestatorii de servicii de asistenţă 

medicală ai pacienţilor, spitale, profesioniștii din domeniul sănătăţii și reţelele de 

informaţii privind sănătate, apar ca un domeniu suplimentar de specializare. În acest 

caz, sectoarele CAEN 4 cifre de Prelucrare a datelor, administrarea paginilor web și 

activităţi conexe (63.11) și Activităţi de Programare a Calculatoarelor (62.01) trebuie 

evidenţiate.  

În al doilea rând, în contextul extinderii turismului, gestionarea informaţiilor 

privind atracţiile turistice și disponibilitatea hotelurilor devin o componentă cheie a 

unei strategii vaste de marketing pentru a obţine clienţi. În această privinţă, 

activitatea CAEN 4 cifre a Portalurilor web (63.12) constituie un domeniu potenţial 

promiţător pentru specializare ulterioară.  

În al treilea rând, dezvoltarea legăturilor cu sectorul auto pare să fie o altă 

opţiune. În acest caz, produsele software personalizate pentru automatizarea 

proceselor comerciale și de producţie rămâne o oportunitate promiţătoare.  

Pentru sectorul agroalimentar, care se află încă în fază incipientă de extindere 

– comparativ cu sectorul auto – utilizarea serviciilor TIC (în special prin aceste soluţii 

software – devine și mai relevantă. În acest caz Activităţile de Programare a 

Calculatoarelor (62.01) trebuie să fie evidenţiate.  

3.3.3. Activitatea de CDI aferentă sectorului TIC  

 

Prezenţa întreprinderilor cu capital străin în sectorul TIC din regiune reflectă, 

într-o anumită măsură, modul în care sectorul este conectat la reţelele globale. 



53 
 

Majoritatea întreprinderilor ca parte a prezentei analize dezvoltă produse software 

exclusiv pentru sediile companiei mamă sau pentru o singură întreprindere străină 

care externalizează această sarcină către întreprinderea din Regiunea Vest. În plus, 

companiile multinaţionale și IMM-urile locale nu au foarte mulţi clienţi în Regiunea 

Vest sau în România  

În ceea ce privește legăturile cu infrastructura ICDT, se spune adesea că, de 

obicei, universităţile nu au structura necesară pentru a încheia parteneriate cu 

sectorul privat. Antreprenorii academici și întreprinderile din regiune asociază acest 

lucru cu calitatea slabă a cercetării din universităţi, determinată în principal de o 

agendă orientată către predare și de lipsa de concentrare pe sectorul privat. În acest 

context, cei mai importanţi actori ai infrastructurii CDI pentru sectorul TIC sunt 

incubatoarele de afaceri.  

Angajaţii companiile multinaţionale au de obicei competenţe tehnice și 

cunoștinţe mai bune despre piaţă și au potenţialul de a crea întreprinderile nou-

înfiinţate cu creștere mare. Cu toate acestea, companiile multinaţionale tind să 

recruteze cei mai buni studenţi oferind salarii competitive și stabilitatea locului de 

muncă, ceea ce poate descuraja inginerii talentaţi să înfiinţeze o societate nouă, 

nesigură.  

 

3.3.4. Perspective de dezvoltare sectorială  

 

În afară de competenţele tehnice, predarea și dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale și manageriale ar ajuta atât companiile multinaţionale, cât și IMM-

urile locale să își sporească productivitatea, să creeze întreprinderi de tip spin-off și 

start-up-uri și să fie mai bine conectate la reţelele globale în căutarea de oportunităţi 

de afaceri. Într-un sector cu ritm rapid cum este TIC, poate fi convenabil să existe 

ateliere orientate (“boot camps”) în care angajaţii și antreprenorii să poată intra în 

contact și să-și poată exersa aceste competenţe. Acest tip de formare poate fi inclus și 

în programa universitară. 

În plus, infrastructurile suport pentru afaceri trebuie să furnizeze și alte 

servicii, cum ar fi informaţii cu privire la sector și clienţi, asistenţă pentru elaborarea 

planurilor de afaceri și consultanţă privind opţiunile de finanţare. Totodată, 

programele de mentorat ar trebui să fie structurate mai eficient, iar stimulentele 

pentru mentori trebuie să fie clare. Mentorii facilitează de asemenea accesul 

întreprinderilor la investitori. Pentru sectorul TIC există deja o comunitate care 

sprijină întreprinderile nou-înfiinţate.  

În Timișoara există mai mulţi potenţiali investitori interesaţi de întreprinderile 

TIC nou-înfiinţate, însă până acum puţine investiţii s-au materializat. Aceștia sunt 

persoane fizice cu experienţă, competenţe și conectate în mod adecvat, care pot oferi 
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sprijin participativ pentru antreprenori. Potenţialii investitori susţin că nu deţin 

cunoștinţe privind oportunităţile de investiţii. Cu toate acestea, există puţin interes 

pentru a aloca timp și resurse pentru cercetarea întreprinderilor nou-înfiinţate. Prin 

urmare, autorităţile ar trebui să sprijine și să încurajeze constituirea unei reţele de 

investitori providenţiali la nivel regional, dar și cu conexiuni la nivel naţional și 

internaţional.  

Deși nu există un deficit imediat de forţă de muncă calificată, IMM-urile par să 

aibă mai multe dificultăţi în găsirea forţei de muncă necesare. Principalul motiv este 

acela că activităţile de programare necesită instruire“personalizată”. În timp ce 

întreprinderile mai mari au legături cu universităţile și pot finanţa laboratoare în care 

acestea își pot instrui forţa de muncă, acest lucru nu este posibil pentru 

întreprinderile mai mici.  

În cele din urmă, în privinţa legăturilor cu clienţii globali și cu sectoarele de 

utilizatori din aval, mecanismele de stabilire de contacte și mai multe eforturi 

pentru lansarea pe piaţă a sectorului TIC din Regiunea Vest către utilizatorii din 

aval și clienţii globali ar fi, de asemenea, necesare. 

 

3.4. Sectorul agroalimentar  

 

3.4.1. Caracterizare generală  

 
În Regiunea Vest, sectorul agroalimentar – care include prelucrarea produselor 

alimentare și fabricarea băuturilor33 - deţine doar 4,3% din gradul total de ocupare a 

forţei de muncă din regiune, sau puţin peste 10.000 persoane. În 2011, au existat 199 

întreprinderi care desfășurau activităţi agroalimentare, inclusiv 15 întreprinderi care 

produceau băuturi, fără a lua în considerare companiile strict agricole, cod CAEN 

categoria A. Agricultură, silvicultură și perscuit. În ansamblu, acest sector 

reprezintă 5% din numărul total de întreprinderi din Regiunea Vest; majoritatea sunt 

mici întreprinderi și au o vechime mai mare de 10 ani.  

Deși Regiunea Vest este una dintre regiunile cu cel mai dens comerţ din 

România, în comparaţie cu alte sectoare, exporturile de produse agroalimentare au 

reprezentat doar 0,5% din totalul exporturilor din Regiunea Vest în 2011. Un motiv 

pentru acest lucru este acela că producţia a surclasat prelucrarea în ultimii ani, pe 

când 50% din producţia din sector provine din activităţi puţin tehnologizate, ca 

prelucrarea și conservarea cărnii, producţia de cereale, legume și plante oleaginoase 

și fabricarea pâinii.    

                                                           
33 Datele SBS – care sunt utilizate pentru această analiză – nu oferă informaţii pentru agricultură şi nici 
pentru pescuit.    
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Performanţa întreprinderilor agroalimentare este extrem de eterogenă 

în Regiunea Vest. În timp ce activităţile de fabricare a băuturilor au cunoscut o 

creștere a cifrei de afaceri cu 3,4%, gradul de ocupare a forţei de muncă a 

scăzut cu 14,2% în perioada 2008-2011. Între timp, în activitatea de prelucrare 

a produselor alimentare cifra de afaceri a crescut mai puţin (0,5%) și gradul de 

ocupare a forţei de muncă a scăzut mai puţin (-3,7%). Dispersarea 

productivităţii întreprinderilor este de asemenea mare. Prin urmare, într-un 

sector cu o multitudine de întreprinderi cu productivitate scăzută, aproximativ 

10 procente din întreprinderile cu creștere mare din regiune – așa-numitele 

întreprinderi “gazelă” (întreprinderi cu o creștere de cel puţin 25% a cifrei de 

afaceri pentru 3 ani sau mai mult) – aparţin activităţilor de prelucrare a 

produselor alimentare, cele mai mari procente ale întreprinderilor “gazelă” din 

sectoarele din Regiunea Vest. Prezenţa semnificativă a întreprinderilor “gazelă” 

în activităţile agroalimentare ar putea fi unul dintre motivele pentru care 

sectorul în ansamblu a fost relativ rezistent pe perioada crizei. 

Deși prezenţa întreprinderilor străine nu este o caracteristică puternică a 

sectorului agroalimentar în regiune există dovezi că întreprinderile locale sunt cumva 

conectate la lanţul valoric internaţional. În Regiunea Vest, există dovezi de 

consolidare pe verticală între producător și exportator. Această consolidare are loc 

prin (i) integrarea inversă a exportatorilor în producţie și dominanţă sporită a 

fermelor mari; (ii) oferta contractată de la cultivatorii subcontractanţi prin care 

fermierul poate primi factori de producţie, credit, asistenţă tehnică și vânzări 

garantate de la exportatori; și (iii) oferta necontractată de la cultivatori independenţi. 

Fermele mari sunt utilizate, în cea mai mare parte, pentru a produce bunuri conform 

unor cerinţe stricte de calitate și trasabilitate, întrucât coordonarea și controlul sunt 

centralizate prin procesul de management. Acești mari producători au, de obicei, un 

acces mai mare la capitalul financiar necesar pentru a face investiţiile necesare pentru 

îndeplinirea acestor cerinţe riguroase. Aceste întreprinderi au potenţialul de a se 

angaja în alte activităţi importante cu valoare mare, cum ar fi dezvoltarea de produse 

și inovarea.  

În plus, având în vedere structura fragmentată a terenului din regiune, 

producătorii locali de fructe și legume, care ar putea furniza factori de producţie 

pentru activităţile de prelucrare a produselor alimentare, nu pot produce și vinde în 

cantităţi mari, ceea ce le diminuează competitivitatea și le reduce capacitatea de a se 

alătura producţiei.  

Per ansamblu, dovezile sugerează faptul că Regiunea Vest are un avantaj 

comparativ latent în sectorul agroalimentar. Principalele motive pentru această 

situaţie constau în salariile mici și, în special, bogăţia agricolă a regiunii. În ceea ce 

privește acest din urmă avantaj, în special Câmpia Banatului, care constituie 

jumătatea de Vest a Regiunii Vest, cuprinde un teren agricol bogat care a sprijinit 
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diverse activităţi agricole, inclusiv cereale, horticultură și producţia animală. Cu toate 

acestea, proporţia de teren din regiune folosit pentru agricultură este cea mai mică 

dintre toate regiunile din România.  

Deși terenul agricol se regăsește din plin, există anumite provocări care, dacă 

nu sunt soluţionate, pot împiedica regiunea să profite de pe urma potenţialului 

existent. În această privinţă, în special în activităţile de prelucrare a produselor 

alimentare și fabricare de băuturi, principalele provocări pe termen scurt par a fi 

creșterea rentabilităţii, îmbunătăţirea marketingului și stabilirea legăturilor cu 

distribuţia la scară largă. În special în privinţa celei din urmă, interacţiunea cu marile 

lanţuri de angrosiști apare ca o strategie potenţial rentabilă dacă se iau în considerare 

activităţile de export 

Un alt set de provocări include irigaţiile, lipsa laboratoarelor de testare și o 

reţea incipientă de depozite. Sistemul de irigaţii este cunoscut ca un minus major care 

afectează cultivarea la scară mare la nivel naţional, mai ales prin prisma cererilor în 

creștere de recolte mai ridicate și a efectelor schimbărilor climatice. În Regiunea Vest, 

analiza producătoriilor din domeniul agroalimentar a evidenţiat faptul că există o 

limitare a creșterii producţiei dată de alimentarea cu apă, mai ales în zonele rurale și 

de munte, și mai ales pentru tipuri de producţie care necesită multă apă. Lipsa 

laboratoarelor de testare reiese ca problemă de rezolvat, mai ales în cazul producţiei 

de lapte. Mai multe companii din regiune au investit în propria infrastructură de 

testare, dar nu au pus încă aceste servicii la dispoziţia altor firme locale. În cele din 

urmă, lipsa reţelei de depozite și facilităţi de depozitare acţionează și ea ca barieră în 

calea creșterii acestui sector. Unele firme din regiune deţin silozuri pentru cereale, 

dar ar trebui efectuate și alte investiţii în acest domeniu.  

 

3.4.2. Oportunităţi de specializare 

 

Datele arată că proporţia de valoare adăugată deţinută de primele 10 activităţi 

(CAEN 4 cifre) a crescut ușor din 2008, de la 90,2% la 92,5% din totalul de valoare 

adăugată din sector, în timp ce primele trei activităţi - Prelucrarea și Conservarea 

Cărnii, Fabricarea Pâinii; Fabricarea Produselor de Patiserie și Cofetărie Proaspete și 

Producţia de Carne și Produse din Carne de Pasăre – deţin, în medie, 64,7% din totalul 

de valoare adăugată generată în sector în perioada 2008-2011.     

Examinând performanţa de creștere anuală a productivităţii (muncii), cifra de 

afaceri, valoarea adăugată și ocuparea forţei de muncă, două activităţi CAEN (4 cifre) 

apar ca sub-sectoare cu creștere mare: Prelucrarea și Conservarea Cărnii și 

Conservarea Fructelor și Legumelor. Aceste activităţi au prezentat o creștere a 

productivităţii mai mare decât media din întregul sector și în același timp o 
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performanţă pozitivă pentru cel puţin două din celelalte trei variabile de rezultate. În 

timp ce Prelucrarea și Conservarea Cărnii reprezintă deja cea mai importantă 

activitate generatoare de valoare adăugată din sector – deţinând 30,8% din total, 

Prelucrare și Conservare a Fructelor și Legumelor reprezintă o sursă incipientă, 

deţinând doar 2,3% din total.  

 
Tabelul 10. Performanţa de bază a rezultatelor pentru primele 10 activităţi (CAEN 4 

cifre) din sectorul agroalimentar: 2008-2011 

 Creștere anuală  

Caen4_descriere 
Productivita
te 

Valoarea 
Adăugată 

Ocuparea 
Forţei de 

Muncă 
Cifra de 
afaceri 

Prelucrarea și Conservarea Cărnii [10.11] 4.6% 15.3% 10.2% 13.3% 
Fabricarea Pâinii; Fabricarea Produselor 
de Patiserie și Cofetărie Proaspete [10.71] -6.3% -10.9% -4.9% -9.7% 
Producţia de Carne și Produse din Carne de 
Pasăre [10.13] 13.7% -11.7% -22.3% -18.8% 
Exploatarea Fabricilor de Produse Lactate 
și Fabricarea Brânzeturilor [10.51] 1.2% -0.1% -1.3% 5.3% 

Fabricarea Vinurilor din Struguri [11.02] -0.6% 1.3% 1.9% 3.6% 
Fabricarea Macaroanelor, Tăiţeilor, 
Cușcușului și a Altor Paste Făinoase [10.73] 6.0% 4.4% -1.5% -1.9% 
Fabricarea Băuturilor Răcoritoare; 
Producţia de Ape Minerale și Alte Ape 
Îmbuteliate [11.07] 0.5% -5.5% -5.9% 8.2% 

Prelucrarea Ceaiului și Cafelei [10.83] -0.1% 4.0% 4.2% 7.0% 

Fabricarea Îngheţatei [10.52] -22.8% -11.6% 14.5% 2.7% 
Altă Prelucrare și Conservare a Fructelor și 
Legumelor [10.39] 7.9% 3.2% -4.4% 5.9% 

Total sectorul agroalimentar 0.5%    
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza datelor SBS 

 
Analizând productivitatea medie a muncii pentru anul 2011 pentru aceste 

două activităţi CAEN 4 cifre evidenţiate, cifrele sugerează că Prelucrarea și 

Conservarea Cărnii are o valoare adăugată mai mare pentru un angajat decât întregul 

sector agroalimentar, ceea ce, de fapt, îi consolidează rolul de principal vector de 

creștere a valorii adăugate în viitor.  

 

3.4.3. Exporturi 

 

În măsura în care exporturile constituie o strategie cheie pentru extinderea 

sectorului și având în vedere mediul tot mai “adaptat la cumpărător” al lanţului 

valoric global, viitoarea dezvoltare a oportunităţilor de specializare evidenţiate în 

această secţiune și, de fapt, a întregului sector agroalimentar depinde de 

modernizarea procesării, ambalării, calităţii și de branding. Este esenţial, de 
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asemenea, să se stabilească legături cu mari reţele de distribuţie; acest lucru este 

important mai ales pentru producătorii din judeţele rămase în urmă, care au tendinţa 

de a se specializa în produse agroalimentare cum sunt legumele. 

În ciuda dominanţei cărnii procesate și a produselor de panificaţie/patiserie în 

sectorul agro-alimentar din Regiunea Vest, exporturile sunt dominante de cereale și 

produse din seminţe de ulei precum porumbul (HS 100590), seminţele de floarea 

soarelui (HS 120600), seminţe de rapiţă (HS 120500), și grâu (HS 100190), care 

reprezentau aproape jumătate din exporturile agro-alimentare în 2011.  De fapt, cele 

mai importante două produse animaliere de export nu sunt cărnurile procesate, ci 

animalele în viu (bovine și ovine), iar produsele de panificaţie și patiserie nu au fost în 

primele 20 produse exportate ale sectorului agroalimentar în 2011. Acest fapt 

sugerează că activităţile dominante din sectorul agroalimentar în Regiunea Vest 

percep piaţa locală (România) ca fiind ţinta lor principală; alte activităţi în acest sub-

sector, cum ar fi fructele și legumele procesate/conservate și vinul, depind mai mult 

de pieţele internaţionale în vederea exportării. Există anumite produse care promit la 

export precum alunele (HS 80232), ciupercile (HS 70951), merele (HS 800810), care 

au reprezentat în ordine 6,2%, 0,8% și 0,2% din exporturile agro-alimentare în anul 

2011. În plus, exporturile de vin (HS 220421) au reprezentat 1,3% din exporturile 

acestui sector în 2011. Prezenţa produselor importante de export din sectorul 

fructelor și legumelor procesate/ conservate, și faptul că se pare că există loc de 

creștere a productivităţii în acest sector, sugerează faptul că s-ar putea să existe 

oportunităţi de creștere a producţiei și a exporturilor în acest sector în viitorul 

apropiat. 

Spre deosebire de lanţurile de valoare din sectorul auto și textil/îmbrăcăminte, 

Regiunea Vest prezintă specializare în mai mult de un segment al lanţului de valoare a 

exporturilor.  Atât segmentul Produselor finale, cât și cel al Materiilor prime au fost 

importante din punct de vedere al exporturilor pentru Regiunea Vest, deși cel de-al 

doilea a reprezentat în mod tradiţional marea parte a activităţii din industrie.  

 

Tabelul 11. Felul în care Regiunea Vest are legătură cu lanţul de valoare din sectorul 
agro-alimentar: exporturile din sectorul agro-alimentar per etapă de producţie (% 

exporturi sector în în 2011) 
Etapă/segment din 

lanţul de valoare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produse finale 8,2 29,2 17,8 23,0 28,8 20,2 20,8 
Piese și componente 

principale 
10,2 5,3 13,9 10,0 3,7 5,6 6,0 

Materii prime 70,9 49,4 52,5 50,8 56,8 66,6 67,1 
Sursa: Calcule ale echipei Băncii Mondiale pe baza informaţiilor vamale furnizate de INS 
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3.4.4. Activitatea de CDI asociată sectorului agroalimentar 

 
Activitatea de CDI asociată sectorului este o preocupare pentru majoritatea 

întreprinderilor din sectorul agroalimentar din regiune. Colaborarea cu institutele de 

cercetare este importantă întrucât acestea au un rol de jucat în răspândirea 

tehnologiilor, testarea și adaptarea seminţelor la condiţiile locale, păstrarea soiurilor 

locale și testarea seminţelor pentru a identifica randamente mai mari ale culturilor. 

Având în vedere că industria alimentară, agricultura și știinţele veterinare sunt 

puncte forte ale universităţilor din Regiunea Vest, politicile publice ar trebui să 

încurajeze inovarea în sectorul agroalimentar.  

În acest context, există dovezi ale unei anumite interacţiuni între comunitatea 

de cercetare și actori privaţi. Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară a 

Banatului se specializează în acest domeniu și acest lucru oferă Regiunii Vest un 

avantaj comparativ în ceea ce privește acumularea de cunoștinţe și competenţe. 

Facultatea de inginerie alimentară din cadrul universităţii Aurel Vlaicu are, de 

asemenea, o agendă privind cercetarea, având depusă o cerere funcţională de 

brevetare OEB pentru domeniul alimentar. În acest stadiu, sectorul privat poate fi 

încurajat să dirijeze colaborarea cu universităţile pentru o agendă de cercetare bazată 

pe cerere.  

 

3.4.5. Perspective de dezvoltare sectorială  

 

Având în vedere caracteristicile complexe ale lanţului valoric agroalimentar 

unde cea mai mare parte de inovare (și valoare adăugată) este generată de 

cumpărători, unul dintre modurile în care trebuie să se dezvolte întreprinderile 

agroalimentare locale este prin modernizarea activităţilor de prelucrare și ambalare, 

a calităţii și prin branding. În acest context, activităţile cu valoare adăugată variază de 

la sortare, curăţare și ambalare, la prelucrare, branding și vânzare cu amănuntul. 

Valoarea poate fi obţinută adesea prin modificări relativ simple, precum conservele, 

uscarea fructelor, răcirea laptelui, ambalare și chiar etichetare. Este de asemenea 

deosebit de important să se stabilească legături cu mari reţele de distribuţie.  

Într-un sector caracterizat de o mare prezenţă a IMM-urilor, activităţile 

agroalimentare din Regiunea Vest ar putea beneficia de iniţiative orientate pentru 

IMM-uri. În această privinţă, trebuie subliniată nevoia de dezvoltare a 

infrastructurii pentru a ajuta producătorii agroalimentari să respecte 

certificările de calitate necesare pentru produsele lor specifice și pentru a 

respecta standardele de sănătate și siguranţă.  
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Ar fi utile și alte iniţiative orientate către IMM-uri precum: iniţiative de 

finanţare a IMM-urilor, iniţiative de marketing cum ar fi dezvoltarea unui brand 

regional, precum și asigurarea formării în marketing, vânzări, etc.  

Asocierea micilor fermieri ar putea îmbunătăţi considerabil activitatea, 

caracterul durabil al producţiei pentru procesatorii de alimente, ar putea 

reduce costurile pentru prelucrarea produselor alimentare și ar putea ajuta la 

asigurarea unei forţe de muncă mai puternice în zonele rurale.  

Este necesară consolidarea terenurilor, precum și dezvoltarea pieţei 

terenurilor. Reforma încă neterminată a terenurilor și proprietăţii și dezvoltarea 

pieţei terenurilor limitează în continuare accesul la creditare și la alte opţiuni de 

finanţare rurală și au întârziat restructurarea fermelor în conformitate cu cererea de 

pe piaţă și cu nevoia de creștere a competitivităţii.34  

Explorarea legăturilor intersectoriale cu TIC poate reprezenta, de 

asemenea, un potenţial canal de creștere a valorii adăugate. Pentru Regiunea 

Vest, utilizarea facilităţilor TIC depinde de eforturile coordonate și o politică de 

sprijinire a dezvoltării locale de soluţii software este un element cheie.   

   

3.5.Construcţii  

 

3.5.1. Caracterizare generală  

 

În nota O Politică Industrială Integrată pentru Era Globalizării35, Comisia 

Europeană accentuează faptul că “Industria din UE trebuie să își grăbească procesul 

de tranziţie spre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă în 

privinţa resurselor și a energiei. Combaterea schimbărilor climatice și eficienţa 

sporită a resurselor favorizează reducerea costurilor și a impactului asupra mediului 

prin utilizarea mai intensă a resurselor și a energiei. Acestea sunt tot mai necesare 

pentru a obţine o creștere economică și locuri de muncă durabile și pentru a câștiga 

un avantaj competitiv ca răspuns la o concurenţă globală în creștere pentru resurse și 

la constrângerile de mediu.”  

Nota remarcă, de asemenea, în mod specific că:   

“ Sectorul construcţiilor poate […] participa în mod substanţial, la lupta împotriva 

schimbărilor climatice și a altor schimbări de mediu și de societate. Directiva revizuită 

privind performanţa energetică a clădirilor prevede trecerea la clădiri cu consum de 

energie aproape nul în Europa, până în 2021, în timp ce înăsprirea cerinţelor privind 

                                                           
34 Ibidem 
35 Bruxelles, COM(2010) 614  
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performanţa energetică va stabili noi standarde pentru clădiri. Aceste aspecte 

reprezintă o oportunitate pentru sectorul construcţiilor și al renovărilor.”  

Construcţiile sunt clasificate în general ca o activitate economică prociclică. 

Urmând o tendinţă globală, industria a fost afectată grav de criza economică; multe 

firme de construcţii din Regiunea Vest a României au cunoscut o scădere constantă a 

activităţii din 2008, de la începutul crizei economice care a cuprins Europa și 

România. Analiza datelor la nivel de întreprindere de la Institutul Naţional de 

Statistică indică faptul că, în perioada 2008-2011, întreprinderile din sectorul 

construcţiilor din Regiunea Vest au cunoscut în medie o scădere cu 23% a gradului de 

ocupare a forţei de muncă și o scădere cu 12% a cifrei de afaceri. 

În ciuda nivelurilor adecvate de competenţe în privinţa utilizării materialelor 

de construcţii avansate din punct de vedere tehnologic (în special în zona Timișoarei), 

nu există dovezi suficiente care să indice că Regiunea Vest deţine active naturale și de 

cunoaștere semnificative în construcţii. Din acest motiv, Regiunea Vest poate fi 

clasificată ca având o specializare neclară sau un avantaj comparativ necunoscut 

în sectorul construcţiilor. 

În acest context, există anumite oportunităţi și provocări care trebuie avute în 

vedere pentru a ajuta sectorul să se dezvolte prin antreprenoriat și “autodescoperire”, 

promovând, în același timp, utilizarea unor tehnologii eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor.  

În primul rând, din cauza creșterii continue a preţurilor energiei, utilizarea 

unor materiale eficiente din punct de vedere energetic va deveni o cerinţă pentru 

sustenabilitatea economică pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, utilizarea 

acestui tip de materiale de către întreprinderile de construcţii din Regiunea Vest încă 

depinde considerabil de piaţa de clienţi.  

Construcţiile rezidenţiale și nerezidenţiale ar trebui să vizeze respectarea 

Directivelor UE privind consumul de energie, aer condiţionat, încălzire, standarde de 

mediu, clădiri, izolaţie termică și economii de energie. Întrucât materialele și 

tehnologia necesare sunt disponibile pe piaţă, utilizarea eficientă a acestora va 

depinde mai mult de stimulentele pentru întreprinderile de construcţii. În această 

privinţă, trebuie subliniat faptul că, întrucât investiţiile private au continuat să scadă, 

întreprinderile de construcţii au început să depindă tot mai mult de contractele cu 

statul, acestea fiind principala lor sursă de venit. Dacă clientul este guvernul, așa cum 

s-a întâmplat adesea în ultimii ani, utilizarea unor factori de producţie eficienţi din 

punct de vedere al energiei poate fi restricţionată dacă aceste materiale sau instalaţii 

sunt mai costisitoare decât factorii de producţie medii. Ca urmare a reducerii 

bugetelor guvernamentale, contractele de achiziţii au fost alocate considerabil în 

ultimul timp în baza criteriului preţului cel mai mic, în detrimentul cerinţelor de 

performanţă tehnică și energetică. În privinţa altor tipuri de clienţi (întreprinderi din 

sectorul privat), aceștia pot constitui un tip de piaţă care poate absorbi mai bine 



62 
 

materiale de înaltă calitate. Trebuie subliniat faptul că aceste investiţii, inclusiv 

supermarketurile, clădirile de birouri sau hotelurile, depind, de asemenea, de 

perspectivele generale de afaceri din regiune. În ultimul rând, o a treia categorie de 

utilizatori ai materialelor de construcţii eficiente din punct de vedere energetic sunt 

reședinţele private. Pe măsură ce Regiunea Vest devine avantajată economic, 

gospodăriile vor fi mai capabile să investească în materiale eficiente din punct de 

vedere energetic. 

 

3.5.2. Activitatea de C&D asociată sectorului construcţii  

 

Majoritatea întreprinderilor de construcţii din Regiunea Vest adaptează 

tehnologia gata de utilizare existentă la nevoile specifice ale proiectelor sau ale 

clienţilor lor, însă nu au un departament de CDI organizat. Cercetarea este costisitoare 

și disponibilitatea capitalului pentru acest tip de activităţi constituie un obstacol 

major pentru întreprinderile locale. Cu toate acestea, unele întreprinderi reușesc să se 

angajeze în mici proiecte de cercetare. Aceste proiecte includ: dezvoltarea unui nou 

material de construcţii pentru reabilitare termică, producţia de celule și panouri 

fotovoltaice, proiectarea unui prototip pentru o nouă ușă de oţel. O parte dintre aceste 

proiecte sunt derulate în colaborare cu Universitatea Politehnică, iar întreprinderile 

ce derulează acest tip de cercetare sunt situate în principal în zona Timișoarei, unde 

au acces la competenţe tehnice de nivel mai înalt decât în alte judeţe din regiune și 

unde pot colabora mai ușor cu studenţii și profesorii universitari. Aceste proiecte 

pornesc uneori de la încercarea întreprinderii de a satisface mai bine nevoile 

clienţilor săi sau sunt determinate de observarea tendinţelor la târgurile 

internaţionale. 

În acest context, trebuie menţionat de asemenea rolul Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă 

(URBAN INCERC).  

Disponibilitatea finanţării este esenţială pentru dezvoltarea activităţilor de 

cercetare. Unele firme de construcţii din Regiunea Vest și-au pierdut investiţiile făcute 

în proiecte de inovare. De exemplu, o întreprindere a menţionat că a încercat să 

dezvolte și să producă un nou tip de becuri LED, însă proiectul a eșuat deoarece 

întreprinderea românească nu a putut concura cu producătorii chinezi. 

Utilajele și echipamentele utilizate de întreprinderile de construcţii din Regiunea Vest 

sunt importate în mare măsură, în primul rând din Germania, Spania, Italia și 

Republica Cehă. Conform interviurilor cu întreprinderile din acest sector, tehnologia 

necesară pentru a produce acest tip de echipamente nu este disponibilă în România. 

Unele dintre materialele utilizate sunt, de asemenea, importate (deși acestea pot fi 

achiziţionate de la întreprinderi din România).  
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O organizaţie locală care are potenţialul de a cataliza eforturile de cercetare în 

domeniul eficienţei energetice este ROSENC –o asociaţie de tip cluster de 

întreprinderi și organizaţii industriale, de cercetare și instituţii publice, al cărei scop 

este acela de a promova sursele de energie regenerabile, eficienţa energetică și noi 

surse de energie durabile în Regiunea Vest și în restul României. 

 

3.5.3. Perspective de dezvoltare sectorială  

 

Firmele de construcţii din Regiunea Vest încă mai încearcă să se refacă după 

recesiunea economică mondială și naţională, care a avut un impact deosebit de grav 

asupra acestui sector. În plus, există foarte puţine informaţii care să indice dacă 

Regiunea Vest va reuși sau nu să își construiască un avantaj comparativ semnificativ 

în construcţii pe termen mediu.  

Analizele au evidenţiat competenţele forţei de muncă și infrastructura ca 

domenii de politici pe orizontală ce trebuie să fie soluţionate pentru a sprijini 

dezvoltarea întreprinderilor, atât în construcţii, cât și la nivelul întregii economii.  

În această privinţă, extinderea și îmbunătăţirea sistemului de școli profesionale 

sunt esenţiale pentru sporirea și menţinerea competitivităţii sectorului 

construcţiilor din Regiunea Vest. În prezent, deficitul de tehnicieni calificaţi, 

inclusiv electricieni sau muncitori cu calificare medie cum sunt zidarii, afectează 

capacitatea întreprinderilor de a se dezvolta și poate spori presiunea salariilor pentru 

aceste profesii. Programa școlară ar trebui să fie stabilită în strânsă colaborare cu 

sectorul privat, asigurându-se că absolvenţii deţin competenţele necesare în  

Pentru întreprinderile care își folosesc propriile vehicule de transport, calitatea 

infrastructurii rutiere locale poate afecta capacitatea de a trimite și primi materiale la 

timp și poate spori costurile cu uzura vehiculelor. În acest sens, îmbunătăţirea 

calităţii drumurilor interne din Regiunea Vest și conectivitatea cu autostrada 

sunt esenţiale pentru a crește competitivitatea întreprinderilor din acest 

sector.  

Cu toate acestea, există și alte probleme specifice sectorului ce ar putea fi 

abordate pentru a ajuta la sporirea competitivităţii firmelor de construcţii; pot fi 

evidenţiate două aspecte importante: i) schimbul de cunoștinţe și cooperarea în CDI; 

și ii) modificarea criteriilor de selectare utilizate în licitaţiile de stat pentru proiecte 

de infrastructură.  
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3.6. Turism  

3.6.1. Caracterizare generală  

 

Caracteristicile sectorului de turism fac din acesta un sector cheie pentru 

promovarea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii pe care Europa 

2020 dorește să o încurajeze. Acest lucru este confirmat chiar în cadrul strategiei, care 

prezintă creșterea competitivităţii sectorului de turism din Europa ca fiind una dintre 

priorităţile acesteia în cadrul iniţiativei emblematice “O politică industrială pentru era 

globalizării”.  

Există trei caracteristici de bază care poziţionează sectorul turismului în 

centrul strategiei Europa 2020:  

 Turismul este a treia cea mai importantă activitate socio-economică din UE 

după sectorul comerţului și distribuţiei și sectorul construcţiilor. Acest sector 

generează peste 5% din PIB din economia europeană și folosește 5,2% din 

forţa de muncă. Când sunt luate în calcul sectoarele conexe turismului, aceste 

procente cresc la 10%, respectiv 12%.  

 Turismul este una dintre activităţile economice cu cel mai mare potenţial 

pentru crearea creșterii și a locurilor de muncă în UE. În ultimii ani, acesta nu 

numai că a creat mai multe locuri de muncă decât media din economie, ci a 

generat și mai multe oportunităţi de ocupare a forţei de muncă pentru tineri, 

femei și muncitori necalificaţi. Acest lucru este ilustrat prin faptul că proporţia 

de tineri care lucrează în sectorul turismului este dublă faţă de restul 

economiei, pentru UE în ansamblu.  

 Sectorul turismului este esenţial pentru stimularea coeziunii teritoriale în UE, 

în special pentru încurajarea integrării economice și sociale a zonelor rurale și 

de munte, a regiunilor de coastă și a insulelor, a regiunilor periferice și 

ultraperiferice, precum și a regiunilor mai puţin prospere. 

 

În cazul Regiunii Vest, diversele tipuri de turism care formează avantajul comparativ 

al sectorului turismului sunt detaliate mai jos (vezi fig. 12).  

 

Ecoturism și turism activ  

Unul dintre principalele active ale Regiunii Vest constă în resursa de 

patrimoniu natural: peisaje muntoase, trecători, lacuri, izvoare de ape termale și 

minerale, parcuri și rezerve naturale. Aproximativ 26% din toate zonele protejate din 

România sunt situate în Regiunea Vest. Aceste zone protejate fac parte din reţeaua 

Natura 2000. Principalele parcuri naţionale și naturale din Regiunea Vest acoperă o 

arie de aproximativ 4.461 kilometri pătraţi, ceea ce reprezintă 13,4% din suprafaţa 

terestră a Regiunii Vest. În afara acestor parcuri, fluviul Dunărea – care este graniţa 
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judeţului Caraș-Severin și graniţa naţională a României cu Serbia – reprezintă un alt 

avantaj important cu potenţial de a deveni o resursă turistică semnificativă pentru 

Regiunea Vest.  

Principalele provocări pentru dezvoltarea ecoturismului în Regiunea Vest a 

României includ: i) infrastructura de turism montan/natural nedezvoltată sau 

învechită; ii) lipsa legăturilor cu reţeaua europeană Greenway; iii) lipsa infrastructurii 

de interpretare/ghidare sau informaţii turistice, în special în ecoturism. 

 

Fig. 12 - Tipuri de turism în Regiunea Vest 

 
Sursa: Banca Mondială 

 

 

Resurse balneare și turism medical  

Regiunea Vest are mai multe staţiuni balneare importante, cum ar fi: i) Buziaș 

și Băile Călacea din judeţul Timiș; ii) Moneasa și Lipova Băi din judeţul Arad: iii) Băile 

Herculane din judeţul Caraș-Severin; și iv) Geoagiu Băi și Băile Călan din Judeţul 

Hunedoara. Aceste staţiuni sunt elemente cheie pentru turismul din Regiunea Vest 

datorită calităţii izvoarelor termale, datorită amplasării lor, patrimoniului istoric, 

obiceiul naţional de a merge în concediu în staţiuni și noua tendinţă internaţională de 

turism balnear și medical.  

Totuși, spaţiile de cazare din aceste staţiuni nu mai sunt competitive și turiștii 

din Regiunea Vest preferă să meargă în staţiunile balneare din Ungaria. Alte puncte 

slabe ale staţiunilor balneare din Regiunea Vest sunt: i) accesul dificil la resursele 

naturale (drepturile de exploatare ANRM); ii) spaţiile vechi de cazare care necesită 

lucrări de renovare; iii) îmbătrânirea personalului medical; iv) lipsa spaţiilor de 

agrement; v) o proporţie mare de turiști sociali: pensionari finanţaţi prin sistemul de 

stat de bilete subvenţionate în staţiunile balneare; vi) ambiguităţi legale cu privire la 
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turism activ  
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dreptul de proprietate asupra terenurilor ce rezultă din procesul de retrocedare a 

proprietăţilor confiscate în perioada comunistă și eșecul privatizărilor efectuate de 

autorităţile publice; vii) predominarea tratamentelor balneare reactive faţă de 

tratamentele medicale proactive; viii) lipsa renovării centrelor orașelor din staţiunile 

balneare istorice; și ix) probleme sezoniere: rata scăzută de ocupare cu excepţia 

lunilor de vară.  

 

Turism urban și MICE 36 

Turismul urban este văzut tot mai mult ca un instrument și element de 

facilitare pentru promovarea orașelor europene ca destinaţii turistice. Acesta crează 

conexiuni cu alte sectoare ce devin tot mai importante, fapt care generează noi 

echipamente/infrastructură (muzee, spaţii de cazare, restaurante, etc.) cu impact 

asupra calităţii vieţii locuitorilor. În plus, dezvoltarea turismului influenţează 

imaginea orașelor și modul în care acestea sunt percepute: dacă un oraș este perceput 

ca destinaţie turistică, acesta devine atractiv nu doar pentru turiști, ci și pentru 

locuitorii săi și sectorul afacerilor în ansamblu.  

Principala formă de turism în orașele din Regiunea Vest este reprezentat de 

turismul de afaceri. Atractivitatea zonei din punct de vedere economic și al 

investiţiilor este ilustrată prin faptul că cei care călătoresc în scop profesional 

reprezintă majoritatea șederilor de o noapte în hotelurile din principalele orașe din 

Regiunea Vest.  

Cu condiţia ca o serie de probleme cheie să fie soluţionate în mod adecvat, 

turismul urban și MICE au potenţialul de a face ca Regiunea Vest să prospere. 

Următoarele probleme reprezintă blocaje importante pentru acest segment de turism: 

i) caracterul sezonier mare și șederea medie mică; ii) capacitatea mică de a 

transforma fluxurile de turiști de afaceri în turiști de agrement; iii) conectivitatea 

scăzută între două orașe economice importante (trenuri puţine, lipsa liniilor de 

autobuz între aeroport și Arad convention center); și iv) lipsa unor centre 

multifuncţionale pentru activităţi sportive, afaceri și evenimente culturale.  

3.6.2. Activitatea de C&D aferentă sector turism  

 

Competitivitatea și inovaţia în domeniul turismului sunt strâns legate de 

crearea unui sistem regional de inovare care poate facilita absorbţia de cunoștinţe 

(învăţământ și formare, servicii avansate) și diseminarea sa (transfer de tehnologie, 

TIC, antreprenoriat).  

                                                           
36 MICE include participarea vizitatorilor la următoarele activităţi: i) Asociaţii/Caritate/Institute/Evenimente Sociale; ii) Întâlniri şi 
conferinţe guvernamentale; iii) Evenimente Corporative – dineuri, lansări de produse, conferinţe, acordări de premii etc; iv) Călătorii de 
stimulare; v) ospitalitate corporativă; şi vi) expoziţii şi & prezentări comerciale  
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Regiunea Vest are nevoie de un instrument regional pentru a sprijini 

cooperarea între (i) actorii turistici și (ii) între sectorul turistic și diferiţi actori din 

domeniul inovării.  

Sectorul turismului în Regiunea Vest și în general în România nu este legat de 

reţelele globale, iar oferta de turism la nivel naţional și regional nu este comercializată 

în afara ţării sau chiar pe piaţa locală. Într-adevăr, o valoare estimată de 95% din cifra 

de afaceri a operatorilor de turism din România se realizează prin excursii în 

străinătate. Foarte puţini operatori de turism din România au dezvoltat oferte pe 

piaţa naţională. Părţile interesate românești la nivel regional și operatorii de turism 

sunt adesea invitaţi în străinătate pentru a prezenta produsele turismului local, dar, 

de obicei, nu participă la astfel de evenimente sau nu au niciun fel de produse 

concrete de turism spre a le vinde. Încă o dată, lipsa de afinitate a factorilor privaţi și 

publici din domeniul turismului este clară. Campaniile de promovare și marketing 

există, dar, de obicei, nu există un produs turistic spre a fi oferit și nici măcar un site 

de turism actualizat administrat de părţile interesate publice și private (ONG-uri, 

Operatori de Turism, etc.).  

Sectorul turismului va beneficia, de asemenea, de o utilizare sporită a TIC 

pentru a face publicitate resurselor naturale ale regiunii. Dezvoltarea de software 

pentru administrarea sistemelor de rezervare reprezintă un domeniu care este 

exemplificat în conceptul de specializare inteligentă de către David, Foray și Hall 

(2011). Acest exemplu se potrivește bine Regiunii Vest.  

 

3.6.3. Perspective de dezvoltare sectorială  

 

Infrastructura și bugetele care sprijină crearea unui sistem regional de inovare 

vor facilita absorbţia de cunoștinţe (învăţământ și formare, servicii avansate) și 

diseminarea cunoștinţelor (transferul de tehnologie, TIC, antreprenoriat). Baza 

acestui sistem regional de inovare poate fi un cluster de turism care va sprijini 

cooperarea între actorii turistici și între sectorul de turism și diferiţii actori de 

inovare. Prin capacitatea sa de a stimula dezvoltarea infrastructurii publice și private 

în conformitate cu strategiile locale integrate și multisectoriale de dezvoltare bazate 

pe zone, acest cluster poate deveni o forţă motrice pentru dezvoltarea de clustere 

inovatoare aferente și companii.  

Cele trei priorităţi sub-sectoriale de dezvoltare pe zone pot fi definite după 

cum urmează :  

 Turism balnear și de wellness  

 Turism urban și de tip MICE  

 Ecoturism și turism activ  

 



68 
 

Turism balnear și de Wellness  

Dezvoltarea turismului balnear și de wellness în Regiunea Vest este strâns 

legată de problemele de dezvoltare a produsului turistic. În acest scop, ar putea fi 

urmărite două iniţiative principale.   

Prima iniţiativă se concentrează pe crearea unei regiuni pilot anti-îmbătrânire 

în partea de Vest a României. Ţara este încă bine cunoscută pentru expertiza sa în 

tratamente anti-îmbătrânire. Între timp, procesul de îmbătrânire a devenit o 

preocupare pentru toate statele din UE. Speranţa de viaţă a crescut la peste 70 de ani 

și 2012 a fost Anul european al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între generaţii. 

Evoluţia turismului balnear către tratamentele anti-îmbătrânire și prevenire îl 

transformă într-un sector cheie pentru politicile europene în domeniul îmbătrânirii 

active. Regiunea Vest poate profita de această tendinţă poziţionându-se ca o regiune 

pilot în acest domeniu. Acest lucru poate fi realizat prin specializarea unităţilor de 

tratament din staţiuni și orașe în prevenire și tratamente anti-îmbătrânire care vor 

viza persoanele în vârstă.  Ana Aslan și Gerovital37 pot constitui un punct de plecare în 

domeniul turismului medical. Această ofertă poate fi completată de controale 

medicale generale, chirurgie estetică cu lumină, program anti-fumat, tratament anti-

alcool, program de slăbire, etc.  

Cea de a doua iniţiativă propusă implică poziţionarea Regiunii Vest ca 

destinaţie turistică medicală transfrontalieră. Staţiunile balneare sunt bine cunoscute 

pentru tratamentele fizice și de recuperare care sunt decontate de companiile de 

asigurare europene, regionale sau naţionale private sau publice. Directiva UE 

24/2011/UE, cu privire la drepturile pacienţilor pentru servicii medicale 

transfrontaliere a intrat în vigoare la 24 aprilie 2011. Această directivă creează un 

cadru general european pentru furnizarea de servicii medicale pe teritoriul UE. 

Directiva impune adoptarea de norme naţionale pentru implementarea sa deplină 

începând cu octombrie 2013. Aceasta poate reprezenta astfel, o oportunitate de 

dezvoltare și promovare pentru produsele de turism de sănătate în Regiunea Vest. 

Principalele prevederi ale Directivei sunt duble. În primul rând, tratamentul de 

urgenţă este acoperit în mod automat de către asigurătorul de sănătate din ţara de 

reședinţă a pacientului (nu necesită o autorizare în prealabil). În al doilea rând, 

tratamentele medicale pe termen lung (inclusiv tratament balnear și de wellness) 

într-o ţară UE pot fi, de asemenea, acoperite de compania de asigurări din ţara de 

reședinţă a pacientului. În acest caz, pacientul trebuie să solicite o autorizare 

prealabilă, iar compania de asigurări va deconta preţul în limita sumei decontabile 

pentru servicii similare în ţara de origine.  

 

 

                                                           
37 Mărci cosmetice româneşti 
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Ecoturism și turism activ  

Strategia38 de brand a turismului identifică (natura și mediul rural ca 

principalele avantaje turistice competitive ale ţării.  

Turismul rural este produsul care reprezintă, după părerea clienţilor străini 

și locali, principala resursă de atracţie care poate concura cu destinaţii externe. Mai 

mult, turismul în zonele rurale din România este asociat cu noţiunile de autenticitate 

și simplitate.  

Ecoturismul reunește turismul rural cu activităţile active și de aventură și se 

potrivește evoluţiilor recente pe partea de cerere (cu precădere pe piaţa de turism 

europeană). Această formă de turism se bazează pe o abordare de dezvoltare de jos în 

sus, oferind nu numai dezvoltare durabilă și protejarea moștenirii naturale și cultural, 

dar, de asemenea, păstrarea locală maximă a beneficiilor economice. 

Regiunea Vest poate deveni prima regiune din România care să dezvolte 

destinaţii ecoturistice având în vedere că potenţialul patrimoniului său natural este 

unul dintre cele mai importante din ţară. Discuţiile cu părţile interesate din turismul 

din regiune sugerează că, deși afluxul turismului în parcurile naturale tinde să fie 

scăzut, ponderea turiștilor străini este ceva mai ridicată când este vorba de ecoturism 

și bunurile naturale ale Regiunii Vest par a fi extrem de apreciate de către turiștii 

străini din Austria sau Germania.   

 

Turism urban și turism de tip MICE  

Turismul urban (de afaceri sau de agrement) a devenit un element cheie al 

strategiei urbane mai ample, care cuprinde renovarea și reconversia zonelor vechi 

urbane, dezvoltarea economică, crearea și promovarea de branduri locale. În scopul 

de a valorifica potenţialul Regiunii Vest, am putea lua în considerare două modele 

alternative.  

Primul este cel al zonelor metropolitane care au plasat industria turismului și 

administrarea evenimentelor în centrul strategiilor lor. Aceasta a fost opţiunea 

adoptată de orașe precum Sevilia, de exemplu. Toate aceste orașe au în comun crearea 

unui eveniment important (Expoziţia Universală în Sevilia). În plus, astfel de orașe au 

promovat proiecte de regenerare urbană; de exemplu, crearea unui parc de distracţii 

în Sevilia, cu un accent deosebit pe activitatea turistică și de agrement.  

Cel de-al doilea model este cel din zonele metropolitane care au investit în 

turismul de agrement, întâlniri și evenimente profesionale, ca parte a unei strategii 

mai ample. Lyon figurează, de asemenea, ca un caz interesant cu investiţii în turismul 

de tip MICE - prin crearea unui centru de convenţii, renovarea bulevardului Tony 

Garnier și construirea unui parc de expoziţii - precum și în turismul de agrement - 

                                                           
38 “Realizarea brandului turistic al României”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  
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obţinând o clasificare în Patrimoniul Mondial UNESCO și creând un centru cultural 

semnificativ - Muzeul Confluenţelor.  

În ceea ce privește turismul de tip MICE, strategia culturală și a evenimentelor 

poate deveni un element cheie pentru a atrage turiștii în orașele care se află într-o 

permanentă căutare de originalitate. În acest scop, aprezenţa unei agende a 

evenimentelor care este echilibrată și include evenimente în fiecare sezon reprezintă 

un aspect important pentru o destinaţie urbană. Evenimentele sunt de asemenea 

ocazii de a descoperi moștenirea tradiţională a orașului prezentat într-o manieră 

diferită (spre exemplu, spectacolele de lumină pe faţada Catedralei Chartres). În cele 

din urmă, crearea unor evenimente majore în afara sezonului turistic principal poate 

reprezenta o modalitate bună de a crește circulaţia turistică în extra-sezon : 

Strasbourg prin târgurile sale de Crăciun a reușit să dispună de cele mai mari rate de 

ocupare în luna decembrie.  

 
Politici care vizează consolidarea legăturilor cu alte clustere 

Nișele turistice pot fi folosite ca platforme eficiente care se axează și 

contribuie rapid la obiective de specializare inteligentă prin furnizarea și 

mobilizarea resurselor necesare și prin promovarea cooperării sectoriale și 

inter-sectoriale pentru a crea noi avantaje competitive în regiune. În acest 

context, legăturile dintre turism și sectorul TIC ar putea fi explorate ca un 

instrument de a promova dezvoltarea economică. De exemplu, în orașe precum 

Timișoara și Arad, instrumentele digitale ar putea permite descoperirea 

patrimoniului  local și culturii folosind realitatea augmentată care permite: 

inserarea de obiecte virtuale într-o succesiune de imagini reale; vizualizarea de 

conţinut multimedia conectat la mediul real al unei persoane (audio, video, 

foto); orientarea turistică prin perspective vizuale; și reconstrucţia virtuală a 

locurilor parţial distruse. 
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3.6.4. Relaţia cu CDI 

 

După cum am prezentat în capitolul referitor la contextul problemei, investiţiile în 

activităţile de CDI în Regiunea Vest nu sunt încă mature pentru a sprijini dezvoltarea de 

activităţi mai sofisticate și aducătoare de valoare. Totuși, punctual există dovezi ale 

colaborărilor existente între mediul CDI și sectoarele economice cheie. În tabelul din anexa 

1 vom prezenta o listă cu exemple de proiecte derulate în Regiunea Vest între mediul CDI și 

mediul economic.  

În sectorul automotive, colaborarea cu organizaţiile de cercetare este ușurată prin 

legături personale și prin intermediul clusterului. Neajunsul cel mai mare al sistemului de 

cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare îl reprezintă furnizarea de ingineri calificaţi 

care să aibă cunoștinţele practice pentru a lucra în domeniului proiectării și dezvoltării, 

deoarece concentrarea universităţilor pe aspecte teoretice reiese, din nou, ca un minus al 

sistemului. 

În sectorul textilelor, C&D sunt desfășurate în mare parte de către companii 

multinaţionale, care sunt clienţii producătorilor locali, lăsând companiilor locale doar etapa 

producţiei din cadrul procesului. Acest fapt aduce o valoare scăzută, și, de curând, 

companiile care își desfășoară activitatea în acest sector au început să introducă noi 

tehnologii pentru a produce produse complete, mai degrabă decât componente separate.  

Ca urmare a capitalului uman semnificativ oferit de universităţile din regiune, sectorul TIC 

din Regiunea Vest reprezintă un jucător competitiv la nivel internaţional, nu doar pe parte 

de dezvoltare de software, ci și prin activităţile aducătoare de valoare, inclusiv proiectare și 

inginerie. 

În sectorul agro-alimentar, cea mai importantă îngrijorare o reprezintă lipsa 

încrederii sectorului privat în calitatea cercetării efectuate de universităţi și institutele de 

cercetare. O parte a acestei probleme ţine de asimetria de informaţii dintre sectorul privat 

și universităţi/instituţii de cercetare, iar o altă parte ţine de abilitatea universităţilor de a 

răspunde la nevoile sectorului privat. 

Sectorul construcţiilor a început de curând să se implice în proiecte de colaborare 

cu universităţi și institute de cercetare (cu excepţia certificării și a consultării), iar 

companiile raportează că relaţiile bilaterale cu Universitatea Politehnică au condus la 

rezultate promiţătoare.  Majoritatea proiectelor de C&D din acest sector se concentrează pe 

soluţii de eficienţă energetică. 

În sectorul turismului competitivitatea are o strânsă legătură cu crearea unui 

sistem regional de inovare care poate ușura absorpţia de cunoștinţe și diseminarea 

acestora. În acest context, este necesară o strânsă colaborare între clusterul TIC, 

universităţile și factorii culturali din Regiunea Vest pentru a promova regiunea ca 

destinaţie de turism. 
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4. Oportunităţi de finanţare   

 

 Principalele fonduri publice disponibile pentru cercetare și inovare sunt puse la 

dispoziţie fie de către Uniunea Europeană (UE), fie din fonduri naţionale și sunt gestionate 

în principal de Direcţia generală programe, cercetare dezvoltare din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale (fostul ANCS) la nivel naţional. Alocarea acestor fonduri pentru 

anumite activităţi urmează orientările stabilite prin Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare și Inovare.  

În Regiunea Vest, la Timișoara, Ministerul Educaţiei Naţionale are un birou de 

legătură care organizează seminarii locale pentru a difuza informaţiile cu privire la 

finanţarea disponibilă, oferă asistenţă în privinţa cererilor la nivel local și analizează 

documentele de cerere de la potenţiali beneficiari locali, însă deciziile de finanţare a 

proiectelor sunt luate la nivel central la București.  

Ministerul Educaţiei Naţionale oferă finanţare pentru programe de bază de 

cercetare și dezvoltare. Obiectivul acestor programe este reprezentat de sprijinirea 

institutelor naţionale de cercetare și dezvoltare, a institutelor, centrelor, punctelor de 

cercetare din cadrul Academiei Române și a unităţilor de cercetare și dezvoltare care 

aparţin academiilor sucursale.  

Strategia de cercetare și inovare 2014-202039 a identificat “următoarele tipuri de 

priorităt i:  

  Priorităţile de specializare inteligentă presupun definirea s i consolidarea unor 

domenii de competent ă ridicată în care există avantaje comparative reale sau potent iale s i 

care pot contribui semnificativ la PIB. Prin concentrarea de resurse s i mobilizarea unei 

mase critice de cercetători, aceste domenii pot asigura, inclusiv în dimensiunea lor 

regională, competitivitatea pe lant urile de valoare adăugată regionale s i/sau globale.  

  Priorităţile cu relevanţă publică vizează inject ia de resurse s i de creativitate in̂ 

domenii în care cercetarea s i dezvoltarea răspund unor nevoi sociale concrete s i presante. 

Aceste priorităt i presupun dezvoltarea capacităt ii sectorului public de a scana spat iul 

tehnologiilor noi s i emergente s i de a solicita solut ii inovatoare de la actorii de CDI publici 

s i privat i.  

  Cercetarea fundamentală rămâne prioritară în cadrul Strategiei. În timp ce 

domeniile prioritare anterioare se bizuie pe stimularea cererii, având s i o importantă 

componentă de-sus-în-jos, cercetarea fundamentală stimulează oferta s i invită formularea 

temelor de-jos-în-sus (de la comunitate spre finant ator). Principalul criteriu de finant are 

rămâne calitatea s tiint ifică a propunerii, judecată după strandarde internat ionale. Pe lângă 

cercetarea în s tiint ele naturale s i tehnice – asistată s i prin proiectele de mari infrastructuri, 

precum ELI-NP, cercetarea fundamentală include s i disciplinele umaniste s i socio-

economice s i cercetarea interdisciplinară”.  

                                                           
39Documentul integral disponibil aici http://www.cdi2020.ro/wpcontent/uploads/2014/02/STRATEGIA_Versiunea-tehnica_Februarie-2014.pdf 
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Principala sursă de finanţare europeană a domeniului CDI este Programul Orizont 

202040, care are alocat un buget de aproape 80 de miliarde EUR care se etalează pe șapte 

ani. Majoritatea finanţărilor pentru cercetare ale UE sunt alocate pe baza cererilor 

competitive, dar bugetul pentru Orizont 2020 include finanţări inclusiv pentru Centrul 

Comun de Cercetare, Institutul European de Inovare și Tehnologie și pentru activitatea de 

cercetare desfășurată în cadrul Tratatului Euratom. 

Suplimentar faţă de finanţările prin programele naţionale și programul Horizont 

2020, alte resurse financiare pentru sprijinirea CDI sunt cele din Fondul European de 

Dezvoltare Regională, parte a unor programe operaţionale sectoriale, precum Programul 

Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Regional și Programul Operaţional 

Capital Uman. 

 Programul Operaţional Competitivitate (POC)41 se concentrează pe susţinerea 

CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare.  
 

AP1 va sprijini priorităt ile de specializare inteligentă42, mai ales în ceea ce prives te 

orientarea cercetării către nevoile piet ei, corelate cu intervent iile finant ate la nivel nat ional 

(prin PNCDI III). Priorităt ile legate de specializarea inteligentă au fost stabilite luând în 

considerare potent ialul local de a genera valoare economică adăugată la rezultatele 

cercetării (generarea de cres tere economică), precum s i existent a unei mase critice de 

resurse umane s i resurse materiale, ca premise pentru dezvoltarea viitoare. 

Alături de aceste intervenţii, acest program va mai sprijini: investiţii private în CDI, 

parteneriatele în domeniul cercetării între universităţi, institute de cercetare și 

întreprinderi și transferul de cunoștinţe, infrastructuri și reţele de CD, implicare în 

cercetarea de la nivel european.  

                                                           
40 Mai multe la http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
41 Integral aici http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POC.2014-2020.18.12.2014.pdf 
42 Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul SNCDI și vor fi susținute prin POC:  

- BIOECONOMIE: Dezvoltarea durabilă a sectorului agro-alimentar, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții. Obținerea unor 

substanțe medicament de puritate înaltă și cu costuri cât mai reduse, pentru a crește accesibilitatea populației la medicamente (inovative și 

generice). Dezvoltarea de noi metode, mijloace și produse biotehnologice eficiente de diagnostic și terapie pentru medicina umană și veterinară  

- TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR, SPAŢIU ŞI SECURITATE: Dezvoltarea de software, a tehnologiilor pentru internetul viitorului 

și calculul de înaltă performanță în rezolvarea marilor probleme societale. Dezvoltarea de aplicații spațiale dedicate și/sau integrate pentru 

monitorizarea dezastrelor și a fenomenelor extreme, meteorologie, energie, agricultura inteligentă. Se va finanța și dezvoltarea de tehnologii, 

produse și sisteme pentru securitate locală și regională, inclusiv securitate cibernetică, managementul situațiilor de urgență și al crizelor de 

securitate. Rezultatele de cercetare din domeniul securității vor avea o utilizare duală, cu aplicabilitate în domeniu economic.  

- ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE: Valorificarea superioară a combustibililor fosili, diversificarea surselor naționale de energie, 

transport multifuncțional (“smart grids”) și mărirea eficienței la consumator; tehnici de depoluare și de reciclare, în administrarea resurselor de 

apă și a zonelor umede. Conceptul „orașul inteligent” privind soluții de infrastructuri integrate pentru nevoile populației în aglomerări urbane.  

- ECO-NANO-TEHNOLOGII ŞI MATERIALE AVANSATE. Domeniul aparține TGE, care utilizează intensiv CDI. Nanotehnologiile au un mare potențial 

inovativ, susțin IMM-urile și asigură competitivitatea tehnologică. Materialele avansate, includ cercetarea pentru substituția materialelor critice 

și creșterea duratei de funcționare a materialelor.  

În afara celor patru arii de specializare inteligentă, POC va sprijini CDI în domeniul SĂNĂTĂŢII, un sector de interes național, care reprezintă o 

prioritate cu relevanță publică pentru România.  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://eit.europa.eu/
http://www.euratom.org/


74 
 

 Programul Operaţional Regional (POR)43 urmărește la nivel de prioritate: 

Promovarea investiţiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a 

sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educaţie, în special 

dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, 

clustere. 

 

 Prin intermediul acestei priorităţi de investiţie vor fi sprijinite activităţi specifice 

realizării de investiţii pentru dezvoltarea entităţilor de inovare și transfer tehnologic, 

implicit și a centrelor de competenţă, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI), respectiv: 

- crearea, modernizarea şi extinderea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, 

inclusiv dotarea cu echipamente  a acestora; 

- achiziţionarea de servicii tehnologice specifice; 

- crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de 

proprietate intelectuală. 

 Programul Operaţional Capital Uman (POCU)44 stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, 

urmărind corelarea sistemului de învăţământ la cerinţele pieţei muncii.  

Băncile sunt o altă sursă disponibilă de finanţare pentru sectorul privat, însă 

cerinţele mari privind garanţiile și costul mare de îndatorare sunt câţiva dintre factorii care 

fac ca finanţarea bancară să fie mai puţin accesibilă și de dorit pentru antreprenori. 

Dificultatea de a obţine un credit bancar are unele repercusiuni și asupra accesului la 

fondurile europene, întrucât acest tip de finanţare necesită o garanţie bancară egală cu 

suma pusă la dispoziţie actorilor privaţi. Fondurile europene sunt eliberate după ce 

solicitantul atinge o ţintă de performanţă prestabilită în legătură cu proiectul finanţat. 

Această cerinţă este văzută ca un risc de către părţile interesate private și reprezintă un 

motiv de evitare a utilizării acestui tip de finanţare atunci când este posibil.  

Câteva investiţii recente făcute de investitorii providenţiali locali, deși numărul 

acestora este foarte redus până acum, par să ofere o sursă promiţătoare de finanţare și 

mentorat pentru ca activitatea de inovare în fază incipientă să fie luată în considerare în 

viitor.  

Un alt fond care a fost pus la dispoziţie recent la nivel naţional este Catalyst 

România, care a fost lansat la sfârșitul anului 2012 ca urmare a colaborării dintre Comisia 

Europeană, Fondul European de Investiţii (prin instrumentul JEREMIE), 3TS Capital 

Partners și Banca Transilvania Asset Management. Fondul are planificate investiţii între 

200.000 și 2.000.000 Euro în întreprinderile mici din sectorul TIC, media și de servicii.  

                                                           
43 Disponibil integral aici: http://www.inforegio.ro/ro/programare-2014-2020/documente-de-programare.html 
44 Disponibil integral aici: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POCU.2014-2020.pdf 
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5. Analiza SWOT   

 

Analiza SWOT reprezintă o analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a 

oportunităţilor şi a ameninţărilor care a fost creată şi utilizată de întreprinderi ca 

instrument de formulare a strategiilor.  

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, 

precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT este aplicată în 

cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în 

cadrul administraţiilor publice. 

Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri 

a cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să 

aibă  o “bază comună”.  

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de 

cele mai multe ori, persoanele active de la nivel comunităţii dispun de o informare 

asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Tehnica SWOT de discuţie / analiză şi cercetare se bazează pe metoda 

“brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele implicate în 

activitatea de elaborare a strategiei.  

Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente: puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări. Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Dintr-o 

analiză a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi 

“puncte tari-grele (hard)” şi “puncte tari-uşoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se 

identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din activităţi 

de cercetare.  

Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de 

punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor 

slabe este posibil să se facă distincţia între  “puncte slabe-grele” şi “puncte slabe-uşoare”. 

Al treilea parametru se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi 

discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. In acest stadiu, se impune o 

nouă descriere, mult mai clară, persoanelor implicate.  

Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se 

suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar 

folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie 

clară între punctele tari şi oportunităţi. 

Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza 

oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale 

politicii. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări. 

În analiza SWOT nu exista o corespondenta exclusiva intre puncte tari si 

oportunităţi, pe de o parte, si puncte slabe si ameninţări pe de alta parte. Uneori, unele 

elemente de forţa pot conduce la ameninţaţi într-un scenariu “ după politică”.  
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Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii 

descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ. 

Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le au de 

făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de 

acţiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:  

 construieşte pe Punctele Tari,  

 elimină Punctele Slabe,  

 exploatează Oportunităţile,  

 îndepărtează Ameninţările. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
Inovarea reprezintă o prioritate 

strategică 
la nivel regional; 

 
Ponderea personalului din 

cercetare 
şi dezvoltare (locul II în 

România); 
 

Existenţa în regiune a unor 
centre universitare puternice la 
nivel naţional (Timişoara) şi la 

nivel regional (Arad). 
 

Ponderea absolvenţilor de 
studii universitare (locul III în 

România); 
 

O pregătire în general bună a 
populaţiei reflectată în 

ponderea populaţiei de 30-34 
de ani care a absolvit un 

program de educaţie terţiară 
(locul II în România); 

 
Concentrarea în regiune a unui 

număr mare de entităţi 
implicate în activitatea de CDI 
(unităţi de CDI, instituţii publice 

locale, universităţi, 

Tabloul de bord privind 
inovarea regională plasează 
Regiunea Vest în grupul 
inovatorilor modeşti; 

 
În regiune, ponderea PIB pentru 
CDI este mult mai redusă în 

comparaţie cu nivelul naţional; 
 

Inegalităţi regionale 
considerabile cu 

privire la fondurile investite în 
activităţi de CDI (ca pondere a 

PIB); 
 

În regiune, stocul de RUSTO 
(angajaţi în ştiinţă şi tehnologie) 
este sub nivelul naţional (21,8% 
faţă de 23,4%) şi este mult în 
spatele regiunii Bucureşti-Ilfov 

(46,5%); 
 

Scăderea continuă a numărului 
de studenţi înscrişi (2013) cu 

42% faţă de anul 2007; 
 

Disparităţi regionale în ceea ce 
privește cererile de brevet 

depuse şi scăderea numărului 
acestora îndeosebi în jud. Timiş, 

Mărirea bugetului de stat 
acordat pentru cercetare, 

dezvoltare si inovare; 
 

Dezvoltarea de parteneriate 
public-privat în vederea 

creşterii investiţiilor în CDI; 
 

Conectarea centrelor de 
cercetare la cerinţele şi 

tendinţele pieţei prin crearea de 
parteneriate cu mediul de 

afaceri pentru dezvoltarea de 
noi produse si procese; 

 
Creşterea nivelului de educaţie 
şi pregătire al forţei de muncă; 

 
Modernizarea infrastructurii 
suport pentru activitatea de 
cercetare (laboratoare, săli de 

testare, etc); 
 

Construirea unor noi centre de 
testare şi laboratoare în 
domenii cheie şi în zone cu 
potenţial de creştere; 

 
Dezvoltarea centrelor de 
cercetare din universităţi; 

Oscilaţiile semificative ale 
cheltuielilor alocate pentru 
cercetare şi dezvoltare; 

 
Fluctuaţiile de personal din C&D 
(perioade de creşteri accentuate 

şi scăderi semnificative); 
Adâncirea decalajelor intra-

regionale privind CDI; 
 

Riscul ca produsele cercetării 
să nu poată fi valorificate pe 

piaţa economică; 
 

Axarea pe cercetarea teoretică 
în locul celei aplicate; 

 
Menţinerea nivelului ridicat al 

taxei pentru brevetare si 
patentare; 

 
Din cauza dotării slabe a 

centrelor de 
cercetare şi dezvoltare românii 
optează pentru testarea unor 
produse/procese în alte state; 

 
Migrarea forţei de muncă înalt 
calificate şi al studenţilor cu 
potenţial în spaţiul european 
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administraţie centrală, sector 
privat); 

 
Existenţa în regiune a unei game 

largi de domenii de cercetare; 
 

Numeroase parcuri şi zone 
industriale, precum și terenuri 

greenfield  pretabile pentru 
activităţi industriale (în mun. 
Arad s-a înfiinţat prima zonă 
industrială din România cu 

teren privat); 
 

Existenţa unor clustere care 
sprijină diverse sectoare 
economice şi anume: 

automotive, TIC, energie, 
agrofood şi turism; 

 
Existenţa unor instituţii 
regionale care încurajează 

inovarea, dezvoltarea 
tehnologică şi transferul către 

IMM-uri; 
 

Experienţa planificării 
strategice în inovare; 

 
Tradiţie industrială. 

unde sunt concentrate cele mai 
multe activităţi de cercetare şi 

dezvoltare; 
 

În context european, la cererile 
de brevetare, Regiunea Vest se 
situează printre regiunile cu 
performanţe foarte slabe şi în 

UE (a 253-a din 260 de regiuni); 
 

Slabe colaborări între furnizorii 
de CDI şi întreprinderi; 

 
Slabă capacitate de adaptare la 
condiţiile şi nevoile pieţei ale 

mediului academic; 
 

Ofertă fluctuantă de 
infrastructură şi servicii 

furnizate pentru sprijinirea 
întreprinderilor inovatoare, în 

special în sectorul TIC. 

 
Fondurile Uniunii Europene din 

diverse programe (Orizont 
2020,  Programul Operaţional 
Competitivitate,  Programul 
Operaţional Regional); 

 
Dezvoltarea şi extinderea 

serviciilor oferite de clusterele 
regionale; 

 
Strategia Naţională pentru 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
2014-2020; 

 
Capacitarea şi capitalul 

financiar al întreprinderilor 
pentru iniţierea unor activităţi 

în CDI; 

(fenomenul de ,,brain-drain’’); 

 

De asemenea, au fost realizate analize SWOT sectoriale.  
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 Sectorul producătorilor de componente pentru automobile 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Amplasarea geografică a 

regiunii oferă un avantaj clar 
faţă de restul României prin 
distanţa mică faţă de piaţa 
UE (atragerea facilă a 
firmelor străine, scăderea 
cheltuielilor de transport); 
 

 Capital uman cu nivel de 
pregătire adecvat pentru 
necesităţile sectorului din 
regiune; 
 

 Costuri mici ale forţei de 
muncă; 
 

 Sector puternic orientat spre 
export; 
 

 Gradul de maturitate al 
sectorului; 

 Activităţile de cercetare şi 
dezvoltare tind să se 

realizeze în afara regiunii, 
nevoile unei companii din 
regiune fiind întâlnite în 
cadrul aceleiaşi companii 

(sediul central) sau în cadrul 
a unor universităţi străine; 

 
 Majoritatea exporturilor 

sunt cuprinse din piese 
standard (98,3%) şi doar o 
mică proporţie sunt produse 

finale (1,5%) şi piese  
principale din componente 

(0,1%); 
 

 Lipsa unei infrastructuri de 
laboratoare independente 

bine dotate; 
 

 Lipsa unui producător de 
automobile în regiune; 

 
 

 Îmbunătăţirea capacităţii de 
a produce activităţi cu 

valoare adăugată ridicată; 
 

 Dezvoltarea activităţilor de 
cercetare în regiune, nu doar 

cele de producţie; 
 

 Înfiinţarea unor institute de 
cercetare şi a laboratoarelor 

de testare a produselor; 
 

 Transferul de tehnologie 
către economia locală; 

 
 Multiplicarea 

parteneriatelor dintre 
companii şi şcolile tehnice şi 

de meserii/ universităţi 
pentru ridicarea nivelului de 

pregătire a tinerilor; 
 

 Dezvoltarea unor 
competenţe antreprenoriale; 

 
 Dezvoltarea oportunităţilor 

de specializare în: 
Fabricarea Altor Piese și 

Accesorii pentru 

 Menţinerea costurilor 
scăzute ale forţei de muncă 
nu reprezintă o măsură 
sustenabilă în contextul în 
care se doreşte creşterea 

competitivităţii sectorului; 
 

 Menţinerea unui număr 
scăzut de parteneriate și 
societăţi în comun între 
întreprinderile străine și 

cele naţionale; 
 

 Subdezvoltarea 
infrastructurii de transport 

va scădea gradul de 
competitivitate al regiunii; 

 
 Dependenţa mare a regiunii 

de acest sector poate crea 
dezechilibre economice în 

perioadele de criză 
economică; 
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Autovehicule, Fabricarea 
Altor Fire și Cabluri Electrice 
și Electronice şi Fabricarea 
Altor Produse din Cauciuc, 

soluţii noi de inginerie 
mecanică, autovehicule de 

transport. 

 

 Sectorul textile: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Tradiţie îndelungată în 

sector, până la mijlocul 
anilor 2000 fiind activitatea 
predominantă în regiune; 

 
 Acumularea de know-how a 

producătorilor locali; 
 

 Amplasarea geografică a 
regiunii oferă un avantaj clar 
faţă de restul României prin 
distanţa mică faţă de piaţa 
UE (atragerea facilă a 

firmelor străine, scăderea 
cheltuielilor de transport); 

 
 Majoritatea exporturilor 

sunt compuse din produse 
finale; 

 

 Nu există facilităţi pentru 
dezvoltarea cercetării şi 

dezvoltării; 
 
 De cele mai multe ori, 
clienţii străini sunt cei care 
desfăşoară activităţile de 

cercetare, inclusiv design-ul 
şi dezvoltarea de noi 

produse; 
 

 Deseori materialele folosite 
sunt fie furnizate, fie 

furnizorilor de materiale le 
sunt impuse de către clienţi; 
 
 Deseori firmele locale 
dispun doar de capacităţi de 
producţie folosind resurse 
tehnologice puţine şi rareori 

 Dezvoltarea unor scheme 
pentru susţinerea firmelor 

locale; 
 
 Sporirea integrării 
serviciilor și sarcinilor cu un 
grad ridicat de cunoștinţe în 
procesul de producţie; 

 
 Trecerea de la producerea 

de articole pentru firme 
străine la dezvoltarea de 

branduri şi produse proprii; 
 

 Dezvoltarea oportunităţilor 
de specializare în: 

Fabricarea lenjeriei de corp, 
Fabricarea Altor Articole 
Textile N.C.A., Fabricarea 

Altor Articole de 

 Menţinerea unor activităţi 
de producţie nu vor creşte 
proporţia de activităţi cu 

valoare adăugată; 
 
 Dezvoltarea capacităţii 
locale de a construi mașini și 

echipamente noi nu este 
fezabilă pentru termen scurt 

și mediu, dar poate fi 
cercetată în vederea 

construirii unei strategii pe 
termen lung; 

 
 Forţă de muncă îmbătrânită 

iar pe termen lung forţa de 
muncă tânără şi 

neinteresată de acest 
domeniu va putea fi atrasă 
doar cu salarii mărite faţă de 
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 Costuri mici ale forţei de 
muncă; 

 

se implică în cunoaştere 
intensivă; 

Îmbrăcăminte Tricotate și 
Croșetate și Fabricarea 
Materialelor Neţesute și 
Articolelor din Materiale 

Neţesute, cu Excepţia 
Articolelor de Îmbrăcăminte, 

Soluţii noi de inginerie 
mecanică, CAD sau 

Proiectarea asistată de 
calculator. 

nivelul actual; 
 
 Creşterea gradului de 
concurenţă din acest sector; 

 

 Sectorul TIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Avantajul comparativ al 

regiunii este dat pe de-o 
parte de costurile mici cât şi 
de competenţele forţei de 

muncă; 
 

 Singurul cluster din regiune 
care și-a mărit contribuţia la 
valoarea adăugată în timp; 

 
 Importante investiţii străine 

directe în regiune; 
 

 Prezenţa în regiune a unor 
actori regionali pentru CDI 

în domeniul TIC  

 De cele mai multe ori, 
universităţile nu deţin 

pârghii pentru a se implica 
în parteneriate cu mediul 

privat; 
 
 IMM-urile locale nu au 
niciun client important în 
Regiunea Vest sau în 

România și nu par să fie 
interesate în mod deosebit 

de explorarea 
oportunităţilor de a lucra cu 

alte întreprinderi din 
regiune; 

 
 Majoritatea întreprinderilor 

 Identificarea oportunităţilor 
pentru specializare a 

sectorului TIC; 
 
 Specializarea TIC în alte 
domenii sectoriale şi anume 

e-sănătate, turism, 
automotive, agrofood;   

 
 Extinderea activităţii în 

ansamblu; 
 

 Dezvoltarea incubatoarelor 
de afaceri; 

 
 Accesarea de finanţări 

precum venture capital; 

 Majoritatea firmelor din 
regiune lucrează pentru 
sediul central al firmei 

,,mamă’’; 
 

 Incapacitatea de adaptare a 
curriculei universitare la 
cerinţele pieţei va duce la 
scăderea calităţii forţei de 
muncă din domeniu; 

 
 Disponibilitatea forţei de 

muncă calificate şi 
concurenţa de atragere a 
acestora de către firmele 

locale; 
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TIC sunt situate în Timiș, în 
timp ce doar câteva 

întreprinderi sunt prezente 
în Arad și Hunedoara. 

 
 Dezvoltarea oportunităţilor 

de specializare în: 
Fabricarea Echipamentelor 
de Comunicaţii, Fabricarea 

Calculatoarelor şi a 
Echipamentului Periferic şi 

Alte Activităţi de Tehnologie 
a Informaţiei şi de Servicii 
Informatice; Prelucrarea 

datelor, găzduire şi activităţi 
conexe, Activităţi de 

programare pe calculator, 
Portaluri web, activităţi de 
programare pe calculator; 

reţele ale viitorului, reţea de 
marketing şi mass-media şi 

internet 3D, electronice 
flexibile organice şi de 

suprafaţă mare, sisteme de 
îngrijiri preventive a 

sănătăţii personale, reţea IT 
de cercetare şi inovare, etc.   

 

 Sectorul agroalimentar 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Regiunea, îndeosebi partea 

de Vest a acesteia este 
alcătuită din soluri foarte 
fertile care sunt propice 

 Chiar dacă regiunea este una 
dintre cele mai dense 
regiuni din materie de 
comerţ, exporturile din 

 Dezvoltarea activităţilor de 
CDI între universităţi/centre 

de cercetare şi firme; 
 

 Fărâmiţarea terenurilor 
agricole cât şi neasocierea 

fermierilor vor duce la 
menţinerea unui nivel scăzut 
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dezvoltării diverselor 
activităţi agricole; 

 
 Avantajul comparativ al 

regiunii este dat pe de-o 
parte de costurile mici ale 
forţei de muncă cât şi de 
cadrul natural favorabil 
dezvoltării agriculturii; 

 
 Spre deosebire de sectorul 

automotive sau textile, acest 
sector a înregistrat exemple 
de specializare în mai mult 
decât un singur sement în 

lanţul valoric al exporturilor; 
 

 Prezenţa în regiune a unor 
universităţi cu domeniul de 
activitate în agricultură 
(USAMVB Timişoara, UAV 

Arad). 

agrofood sunt foare reduse; 
 
 Activităţile de CDI din 

domeniul agriculturii au o 
importanţă scăzută în 

firmele din acest domeniu;  
 

 Există puţine laboratoare de 
testare; 

 
 Există puţine depozite de 

stocare a produselor 
agricole; 

 

 Sprijinirea producătorilor 
locali, îndeosebi a celor mici 
pentru a îndeplini cerinţele 
de calitate şi siguranţă 

necesare; 
 
   Stabilirea legăturii 
producăturilor locali cu 
marile lanţuri de magazin; 

 
  Dezvoltarea comerţului cu 

produse agroalimentare cu 
Serbia; 

 
 Dezvoltarea oportunităţilor 

de specializare în: 
Procesarea şi păstrarea 
cărnii; Altă Prelucrare și 
Conservare a Fructelor și 

Legumelor; Ştiinţa culturilor 
şi ştiinţa biologiei 

alimentelor, tehnologii bio de 
prelucrare a alimentelor, etc.   

de competitivitate al 
sectorului; 

 
 Neparticiparea firmelor mici 

la lanţul valoric 
agroalimentar; 

 
 Lipsa sau insuficienţa 

infrastructurii de testare 
(laboratoare), de stocare 

(depozite) sau de transport 
(şosele şi căi ferate) scad 
dramatic şansele de 

competitivitate a firmelor 
din regiune, îndeosebi a 
producătorilor mici; 

 
 În contextul cererilor de 

creştere a producţiilor 
agricole şi a schimbăriilor 

climatice, lipsa irigaţiilor va 
afecta cultivarea la scară 

mare;  
 

 Construcţii 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Prezenţa în regiune a unor 

centre de cercetare 
(Universitatea Politehnica 
Timişoara, ROSENC) şi a 

 Majoritatea întreprinderilor 
de construcţii din regiunea 
vest nu desfăşoară activităţi 
de CDI, aceştia adaptând 

 Dezvoltarea unor proiecte 
de cercetare în parteneriat 

cu Universitatea Politehnica 
Timişoara, URBAN INCERC, 

 Forţa de muncă este 
calificată, însă deseori 
firmele constată că mulţi 
absolvenţi, în domenii ca 



84 
 

unor centre de testare a 
materialelor (Institutului 
Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Construcţii, 
Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială Durabilă – 

URBAN INCERC); 
 
 Prezenţa unei forţe de 
muncă calificată în domeniu; 

tehnologia existentă la 
nevoile specifice ale 

proiectelor sau ale clienţilor 
lor; 

 
 Utilajele și echipamentele 

utilizate de întreprinderile 
de construcţii din regiunea 
sunt importate în mare 
măsură, tehnologia de 

producere nefiind 
disponibilă în România; 

ROSENC; 
 
 Dezvoltarea nivelului de 

educaţie şi pregătire; 
 

 Îmbunătăţirea accesului la 
fondurile europene; 

 
 Dezvoltarea oportunităţilor 

de specializare în: Inginerie 
şi tehnologie, materiale de 

eficienţă energetică, 
materiale inovative de 

construcţii, tehnologii de 
asamblare, transformarea 

deşeurilor din lemn, 
conversia deşeurilor de huilă, 

ingineria mediului printre 
altele. 

 

ingineria, nu au suficiente 
competenţe practice (și 

uneori teoretice); 
 
 Insuficienţa școlilor 
profesionale și interesul 
redus faţă de acest tip de 

formare au avut un 
impact negativ 

semnificativ asupra 
disponibilităţii mâinii de 

lucru calificate 
(tehnicieni, zidari, 
electricieni etc.). 

 
 Subdezvoltarea 

infrastructurii de transport 
duce la pierderea 

competitivităţii firmelor 
(uzura vehiculelor, 

întârzieri); 

 

 Turism 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI RISCURI 
 Resurse turistice bine 
reprezentate atât naturale 

(26% din toate zonele 
protejate din România sunt 
situate în Regiunea Vest, 

importante resurse de ape 

 Subdezvoltarea 
infrastructurii de 

transport, atât cea de bază 
(lipsa conexiunilor rapide pe 
drum şi cale ferată) cât şi cea 

specifică (drumuri şi 

 Dezvoltarea oportunităţilor 
de specializare în eco-turism 

şi turism activ, resurse 
balneare şi turism medical, 

turism urban şi MICE, 
Resurse naturale pentru 

 Nu există pentru regiune o 
situaţie clară a gradului de 

conservare a monumentelor; 
 
 Lipsa investiţiilor în 
staţiunile din regiune va 
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termale), antropice (număr 
semnificativ de monumente 
și obiective istorice, din 
acestea făcând parte din 

Patrimoniul UNESCO 
Cetăţile dacice din jud. 

Hunedoara) cât şi culturale 
(Dansul Căluşarilor este cel 

mai reprezentativ, acesta 
făcând parte din patrimoniul 

intangibil al UNESCO); 
 
 Amplasarea geografică a 
regiunii oferă un avantaj clar 
faţă de restul României prin 
distanţa mică faţă de UE; 

marcaje montane, forestiere, 
etc.); 

 
 Majoritatea monumentelor 

istorice din regiune nu au 
fost incluse într-un drum 

tematic integrat și nu au fost 
promovate în mod adecvat; 

 
 Deşi sunt protejate de lege 

multe monumente sunt în 
stare avansată de degradare 

fizică; 
 
 Privatizare nereuşită a 
staţiunilor din regiune, ceea 

ce a dus la degradarea 
treptată a acestora; 

 
 Lipsa unor centre 
multifuncţionale pentru 

activităţi sportive, afaceri și 
evenimente culturale.  

 

turismul anti-îmbătrânire şi 
medical; 

 
 Dezvoltarea resurselor 
umane şi a competenţelor 

acestora din domeniul 
turismului; 

 
 Dezvoltarea infrastructurii 

de transport cu accent pe 
favorizarea transportului 
între Timişoara – Arad şi 
între puncte de interes, de 
exemplu aeroport – zonă 
expo / de afaceri sau între 
staţiune şi un oraş apropiat. 

duce la scăderea 
competitivităţii şi 

atractivităţii acestora în 
raport cu cele din Ungaria; 

 
 Marketingul redus al 

regiunii va duce la 
neexploatarea resurselor 

turistice, în contextul în care 
turismul este una dintre 

activităţile economice cu cel 
mai mare potenţial pentru 

crearea creșterii și a 
locurilor de muncă în UE. 
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6. Strategia   

 

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Vest pentru perioada 2014-2020 are 

la bază informaţiile cuprinse în analiza socio-economică și analiza SWOT, dedicate 

domeniului. Totodată, în elaborarea documentului au fost avute în vedere documente 

strategice elaborate la nivel european (Strategia Europa 2020) și naţional (Acordul de 

Parteneriat, Strategia Naţională de Specializare Inteligentă și Strategia Naţională de 

Competitivitate), precum și analizele și studiile realizate în cadrul proiectului de asistenţă 

tehnică „Servicii pentru creșterea competitivităţii și specializare inteligentă în 

Regiunea Vest”45 finanţat în cadrul POAT 2007-2013.   

Fără a intra din nou în toate detaliile cuprinse în analiza socio-economică și în 

analiza SWOT, înainte de a trece propriu-zis la strategie trebuie spus că diagnosticul 

realizat la nivelul Regiunii Vest a identificat o serie de probleme care pot fi depășite, 

precum și serie de puncte tari regionale care pot susţine Strategia Regională de 

Specializare Inteligentă. Regiunea Vest este o regiune complexă și diversă, care conţine o 

dualitate teritorială între zonele urbane și rurale, precum și o dualitate economică între un 

număr mare de IMM-uri care coexistă alături de companii multinaţionale, fără prea multe 

legături între ele. 

Provocarea majoră în acest domeniu este de a articula sistemul regional de inovare 

pentru a sprijini capacitatea concurenţială a companiilor private, în special prin 

îmbunătăţirea productivităţii și a capacităţii de inovare. Intervenţii propuse sunt la nivelul 

modului în care domeniul CDI este configurat şi organizat în cadrul regiunii, cu accent pe 

crearea unei legături mai strânse cu mediul de afaceri, în vederea transferului rezultatelor 

CDI în mediul privat. De asemenea, se va încerca generarea unor procese de diversificare 

conexe care permit apariţia unor noi activităţi cu o mai mare valoare adăugată.  

Strategia de specializare inteligentă a fost definită ţinându-se seama de faptul că 

actorii regionali acţionează în cadrul economiei globale, astfel încât ea trebuie să fie un 

răspuns la eventualele ameninţări externe. Companiile multinaţionale au propriile lor 

canale pentru a-și consolida activităţile lor de cercetare, dezvoltare și inovare, care, în 

general, nu merg prin intermediul instituţiilor regionale. Acesta este motivul pentru care 

strategia regională de inovare și specializare inteligentă prioritizează IMM-urile, precum și 

un set de sectoare care pe baza analizei diagnostic au fost desemnate ca fiind cele în care 

Regiunea Vest are un avantaj comparativ sau pot ajunge să aibă un avantaj competitiv.  

                                                           
45 Proiectul de asistenţă tehnică oferită de Banca Mondială cuprinde şapte livrabile, care sunt utilizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Vest (ADR Vest) ca input-uri generale în vederea stabilirii priorităţilor de dezvoltare regională, dar şi punctuale în vederea fundamentării unor 

priorităţi de dezvoltare specifice. Documentele sunt disponibile integral în română și engleză aici:  

http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=1133.  

 

http://www.adrvest.ro/index.php?page=articol&aid=1133


87 
 

Deși documentul este orientat prioritar către IMM-uri și sectoarele prioritare 

identificate, sunt propuse o serie de axe prioritare orizontale, de care pot beneficia toţi 

actorii regionali. De asemenea, în strategie se are în vedere derularea unor activităţi de 

sprijin pentru îmbunătăţirea unor factori fundamentali, cum sunt: capitalul uman, accesul 

la finanţare, sau crearea unui mediu pozitiv pentru inovare. 

 

Obiectiv general: 

 

Prin creșterea constantă a investiţiilor în CDI până în anul 2023, Regiunea 
Vest își propune să devină o regiune:  

- mai productivă – bazată pe eficienţa forţei de muncă și cu un nivel 
ridicat de inovare;  

- mai dinamică – prin atragerea și capitalizarea competenţelor, ideilor 
și capitalului;  

- în permanenţă conectată la nou – urmărind creșterea valorii 
adăugate pe produs și proces. 

 

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 

2014–2020, au fost identificate următoarele axe prioritare orizontale, grupate în funcţie 

de „ţinta” acţiunilor:  

 

1. OFERTA de CDI; 

2. CEREREA de CDI; 

3. INTERMEDIARII de CDI; 

4. FINANŢATORII de CDI.  

 

Alături de aceste 4 axe prioritare orizontale, la nivelul Regiunii Vest au fost 

identificate ca având avantaje comparative următoarele sectoare economice:  

- industria componentelor pentru automobile,  

- tehnologia informaţiilor şi comunicaţii,  

- industria textilă,  

- industria agro-alimentară. 

Pentru aceste 4 sectoare economice prezenta strategie propune în cadrul axei 

prioritare 5 un pachet personalizat de sprijin cu accent pe specificitatea fiecăruia pentru a 

le permite să depăşească obstacolele din calea creşterii şi pentru a se realiza la întregul lor 

potenţial.  
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Axa prioritară 1. OFERTA de CDI 

 

Obiectiv: Creşterea capacităţii de cercetare şi inovare din regiune 

 

Justificare: 

a) Dezvoltarea infrastructurii: dotări, echipamente, laboratoare, utilaje 

Această axă prioritară46 a apărut în contextul în care potenţialul de inovare în 

Regiunea Vest este mare, pe baza interesului arătat până acum de către entităţile din 

domeniu, şi anume institute de cercetare, universităţi, companii private, administraţie 

publică.  

În România, resursele limitate pentru cercetare și inovare sunt distribuite unui 

număr mare de CDI, din păcate cu o mare pierdere a eficienţei, iar Regiunea Vest nu face 

excepţie. De exemplu, în Finlanda, există doar 18 CDI, pe când în România doar Regiunea 

Vest găzduiește aproximativ 90 CDI, din care 38 sunt de stat47. Analiza Funcţională 

efectuată de Banca Mondială (2011) a evidenţiat faptul că: “fragmentarea și numărul mare 

de CDI consacrate unei game largi de domenii știinţifice nu reprezintă cel mai eficient mod 

de alocare a resurselor…”.  

Eforturile Regiunii Vest trebuie axate pe consolidarea și capitalizarea sistemul CDI. 

Există încă o mare eterogenitate în rândul capacităţilor CDI din Regiunea Vest. În timp ce 

unele entităţi CDI realizează cercetarea la standarde internaţionale, celelalte abia 

supravieţuiesc datorită fondurilor publice sau datorită serviciilor suplimentare pe care le 

furnizează în afara domeniului. În plus, activitatea de cercetare-dezvoltare în sectoarele 

dominate de companiile multinaţionale tinde să fie efectuată în afara regiunii, de multe ori 

în sediul central al companiilor cu capital străin (OEM şi furnizori de prim-nivel) sau în 

colaborare cu universităţi de top din întreaga lume. 

Fondurile publice disponibile atât pentru universităţi, cât și pentru CDI sunt 

orientate în principal către cercetarea fundamentală, fără a ţine seamă de importanţa fazei 

de validare a conceptului, de dezvoltare tehnologică în fază incipientă, de dezvoltare a 

produsului și de comercializare din procesul de invenţie, cu alte cuvinte de aspectul de 

“inovare”48. Crearea de valoare reală și creșterea productivităţii în economie pentru 

cererile de activităţi de cercetare și dezvoltare apar doar în aceste etape ulterioare. Chiar și 

pentru finanţarea cercetării de bază, fondurile publice disponibile pentru CDI au cunoscut o 

scădere, cu perspective de continuare a scăderii din cauza crizei financiare. Consolidarea 

CDI poate permite guvernului să asigure un sprijin mai bun pentru activităţile de cercetare 

ale entităţilor CDI eficiente, folosind celelalte fonduri pentru a sprijini cercetarea și 

inovarea mai practică. 

                                                           
46 Aceasta axă prioritară este menită să combine investiţiile orientate spre creşterea finanţării în procesul de cercetare, dezvoltare şi inovare în 
Regiunea Vest, luând în considerare nivelul scăzut din acest moment al indicatorului ponderea cheltuielilor din PIB investite în CDI (0,22%), dacă 
este să ne raportăm la indicatorul din Strategia Europa 2020 (3%).  
47 Sursa: Monitorul Regional al Inovării, Profil Regional pentru RO42. 
48 În baza Modelului Secvenţial de Dezvoltare Tehnologică şi Finanţare, de Branscomb and Auerswald (2002). 
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În esenţă, aceste infrastructuri ar ajuta la acumularea de know-how în regiune şi, 

eventual, ar crea efecte de spill-over către producătorii locali. Întreprinderile inovative pot 

aduce beneficii semnificative pentru regiune, în afară de locurile de muncă pe care acestea 

le creează. Aceste beneficii rezultă din propagarea cunoștinţelor și a tehnologiei în 

economia regională. Întreprinderile inovative sunt mai productive și uneori mai avansate 

din punct de vedere tehnologic decât cele de pe piaţă, astfel încât ele contribuie la 

îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din regiune. 

 

b) Resursele umane 

Dincolo de aspectele care ţin strict de infrastructură un aspect important este legat 

de factorul uman care populează aceste infrastructuri. Pentru entităţile CDI este foarte greu 

să păstreze tinerii cercetători și inginerii cu o bună pregătire din cauza salariilor 

necompetitive și a lipsei finanţării. Cei mai buni studenţi din clasele de absolvenţi ai 

universităţilor preferă să lucreze pentru companiile multinaţionale din regiune, să 

emigreze pentru a-și continua studiile în străinătate sau să lucreze în sectorul privat în alte 

ţări. Deficitul de cercetători buni pune presiune pe calitatea cercetării.   

Regiunea Vest este capabilă să asigure studenţilor universitari bune competenţe 

tehnice, competitive la nivelul celor mai bune practici la nivel mondial. În vederea 

completării acestor competenţe tehnice cu experienţa practică în laboratoare moderne din 

străinătate, regiunea poate avea în vedere programe de burse pentru a trimite studenţii la 

studii postuniversitare sau stagii în străinătate, cu condiţia ca aceștia să revină în ţară la 

finalul studiilor.    

Deficitul de cercetători buni din CDI face ca respectiva calitate a cercetării să rămână 

extrem de scăzută în aceste institute și doar acele CDI care au o strânsă colaborare cu 

sectorul privat continuă să efectueze activităţi de cercetare ce se pot compara cu 

standardele internaţionale.  

Pentru a angaja cercetători buni, CDI performante din regiune se bazează pe fonduri 

generate prin activităţi de consultanţă, formare, testare și certificare. Aceste servicii 

furnizate de CDI nu includ întotdeauna și activităţile de cercetare.  

 

c) Parteneriate: reţele, consorţii, spin-off 

 Cercetarea efectuată în cadrul instituţiilor generatoare de cunoștinţe, în special CDI, 

nu pare a fi tranzacţionabilă și nici nu satisface cererile din sectorul privat. Regiunea Vest 

ar trebui să ia în considerare mijloace de consolidare a sistemului CDI existent și de sporire 

a calităţii cercetării în celelalte institute. Ar fi benefică redirecţionarea fondurilor de la 

cercetarea fundamentală către partea de “inovare”.  

 Investiţiile în inovare sunt riscante prin natura lor, iar specialiștii din mediul 

academic nu au cunoștinţe vaste cu privire la preţurile de pe piaţă pentru riscurile 

implicate în comercializarea produselor. În majoritatea cazurilor, întreprinderile nu percep 
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aceste instituţii ca fiind capabile să le satisfacă nevoile de cunoștinţe și prin urmare oferă 

preţuri foarte mici pentru cercetarea academică. 

 În centrul strategiei de specializare inteligentă a Regiunii Vest se află obiectivul de a 

consolida colaborarea dintre furnizorii de cunoștinţe, în principal universităţi și CDI 

eficiente și sectorul privat. Până acum a existat o concentrare masivă pe latura de 

“cercetare” cu un efort de sprijinire a numărului mare de CDI. Această concentrare ar trebui 

să treacă la latura de “inovare”, prin dezvoltarea unor proiecte care să stimuleze 

dezvoltarea aplicaţiilor practice prin colaborare.   

Pentru a crea o cultură de antreprenoriat academic, cercetătorii din universităţi și 

CDI trebuie să înţeleagă mai bine ideea de comercializare prin acordarea de licenţe și 

întreprinderi de tip spin-off. Cercetătorii încă mai au cunoștinţe extrem de limitate privind 

aceste diverse mecanisme de care dispun pentru comercializarea muncii lor. În plus, 

universităţile din Regiunea Vest nu deţin cunoștinţe instituţionale care să le permită să 

ajute membrii să își promoveze ideile pe piaţă. Există câteva exemple de spin-off-uri 

universitare de succes în această regiune, care au stabilit legături cu sectorul privat prin 

contacte personale. De fapt, aceste noi întreprinderi încă se confruntă cu probleme grave 

de finanţare.  

În afară de lacunele din mecanismul de stimulare, un motiv important pentru 

numărul limitat de spin-off-uri universitare este lipsa concentrării pe cercetare aplicată. 

Publicaţiile multor specialiști din mediul academic din Regiunea Vest sunt concentrate pe 

domeniile teoretice și cercetarea fundamentală, ce prezintă un potenţial limitat pentru 

comercializare fără extinderea în practică. O parte dintre motivele pentru acesată situaţie 

constau în lipsa finanţării pentru mai multă muncă aplicată, iar o altă parte poate fi 

atribuită tradiţiei academice ce persistă în cadrul universităţilor din această regiune. 

Pentru a obţine o creștere a productivităţii din acest volum de cunoștinţe, este esenţial 

accentul pe domeniile secundare aplicate. Pe de altă parte, acest lucru nu trebuie să 

însemne abandonarea activităţii existente in cadrul  temelor teoretice.  

Pentru a obţine o creștere a productivităţii în urma formării locale a competenţelor, 

va fi important ca sectorul privat să fie stimulat să ia în considerare investiţii pe termen 

lung în sistemul universitar regional, promovând includerea abordărilor multidisciplinare, 

cursuri practice și stagii, atât în programele de învăţământ ale programelor tehnice, cât și 

cursuri de certificare separate.  

Atunci când sectorul privat solicită cunoștinţe practice specializate, acesta ar trebui 

să fie dispus să ofere astfel de cursuri în comun cu universitatea, prin comunicare deschisă 

și dialog constructiv între părţi. Practica actuală de a obţine pur și simplu cei mai buni 

studenţi este puţin probabil să ajute la extinderea gamei de competenţe disponibile în 

regiune.  
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d) Proprietate intelectuală: patente, brevete, mărci, licenţe și know-how 

În ciuda performanţei aparent mai bune în comparaţie cu media din România, 

Regiunea Vest este cu mult în urma regiunilor cu care se compară din UE în ceea ce privește 

protecţia proprietăţii intelectuale pentru invenţii. În ceea ce priveşte sprijinirea 

cercetătorilor pentru protecţia proprietăţii intelectuale pentru invenţii, măsurile de co-

finanţare a cererilor de brevet pot fi utilizate în sectoarele cheie, în care actorii CDI 

relevanţi au raportat că au făcut unele încercări de protecţie a proprietăţii intelectuale 

generate în interior, însă nu au putut să acopere costurile totale ale cererii de brevetare.  

Cererile de brevete, după caz, sunt în mod predominant pentru brevete naţionale. Brevetele 

românești sunt percepute în principal ca un instrument pentru progresul în cariera 

academică, în timp ce crearea valorii comerciale reale prin proprietatea intelectuală este 

aproape inexistentă. Centrele de cercetare și bugetele de proiect alocă o sumă mică din 

finanţarea anuală, dacă aceasta există, pentru obţinerea de brevete locale în România. Nu 

este o practică frecventă să se efectueze evaluări formale ale potenţialului de 

comercializare al brevetelor existente.  

 

Operaţiuni orientative / acţiuni 

 Dezvoltarea infrastructurilor specifice activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, în 

special consolidarea facilităţilor existente; 

 Înfiinţarea de laboratoare de testare și certificare;  

 Dezvoltarea / achiziţionarea şi utilizarea de tehnologii şi echipamente inovative; 

 Dezvoltarea și promovarea centrelor de excelenţă; 

 Participarea în consorţii și reţele adecvate domeniului de activitate; 

 Încurajarea proiectelor transfrontaliere și internaţionale; 

 Promovarea carierei în cercetare ca fiind atractivă și reţinerea talentelor; 

 Încurajarea dezvoltării de spin-off-uri; 

 Concentrarea resurselor publice și investiţiilor în ariile de cercetare prioritare;  

 Atragerea de tineri cercetători în centrele de cercetare-dezvoltare-inovare;  

 Sprijinirea mobilităţii resurselor umane, cunoștiinţelor și tehnologiilor; 

 Încurajarea protejării proprietăţii intelectuale, inclusiv utilizarea drepturilor de 

proprietate intelectuală ca garanţie pentru finanţarea stadiului incipient (start –up); 

 crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de 

proprietate intelectuală;  

 Susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de brevete, mărci, licenţe şi 

know-how. 
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Axa prioritară 2. CEREREA de CDI 

 

Obiectiv: Dezvoltarea de afaceri productive şi competitive la nivel global  

 

Justificare:   

a) Servicii avansate non-financiare: TIC, design, eco-inovare, mentorat, coaching 

Principalele caracteristici ale sistemului productiv al Regiunii Vest sunt: 

specializarea din ce în ce mai puternică în industriile considerate în categoria celor cu 

tehnologie mijlocie; producţia, exporturile şi în special locurile de muncă din sectorul 

serviciilor din Regiunea Vest sunt cu mult sub media naţională; integrarea tot mai mare cu 

lanţurile de valori regionale, conducând la o mică valoare adăugată locală; dominanţa tot 

mai mare a investiţiilor străine directe (ISD) cu legături slabe în rândul întreprinderilor şi 

al furnizorilor locali; legături intersectoriale emergente, în care prezenţa unui sector 

beneficiază de competenţele din alt sector. 

Date fiind aceste caracteristici, sectorul productiv din Regiunea Vest are nevoie de 

sprijin pentru creşterea competitivităţii, pentru a putea asigura produse și servicii 

competitive pe piaţa internă şi externă. Principalele investiţii vizează îmbunătăţirea 

productivităţii muncii şi eficienţa energetică. Principala problemă a IMM-urilor din 

Regiunea Vest pare să fie lipsa serviciilor avansate, atât servicii non-financiare (TIC, eco-

inovare, internaţionalizare, etc.), cât și accesul la finanţare.  

Regiunea Vest va trebui să facă investiţii pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri atât 

în punctele forte, cât şi în părţile mai puţin competitive. Acest lucru este important nu doar 

pentru a facilita trecerea regiunii la activităţi cu valoare adăugată mai mare ci, în mod 

esenţial, pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor locale. Printre posibilele priorităţi 

amintim:  

- sprijinirea dezvoltării unui sector de servicii competitiv: existenţa unui sector de 

servicii competitive este vitală, astfel că Regiunea Vest va trebui să dispună de structuri de 

înaltă calitate, de muncitori instruiţi şi de infrastructură de sprijin pentru a facilita 

dezvoltarea acestui sector.  

- susţinerea dezvoltării capacităţii IMM-urilor locale: întreprinderile se confruntă cu 

deficite considerabile în ceea ce priveşte dimensiunea, productivitatea şi capacitatea de 

investiţii. Multe IMM-uri locale sunt extrem de precaute în creşterea producţiei sau 

diversificarea portofoliului lor de produse. Acest lucru este datorat în principal 

incertitudinilor de pe piaţă şi ratelor ridicate ale dobânzilor practicate de băncile locale la 

creditele pentru achiziţionarea unui echipament nou / unei linii tehnologice noi. În acest 

sens vor fi necesare investiţii pentru dezvoltarea instruirii şi a competenţelor, însă şi 

pentru a sprijini întreprinderile pentru îndeplinirea standardelor de calitate, pentru a se 

angaja în activităţi de inovare şi pentru a investi în noi tehnologii.  
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- promovarea antreprenoriatului: ratele scăzute de înfiinţare a firmelor din zonele 

stagnante ale Regiunii Vest subliniază importanţa investirii în continuare în susţinerea 

antreprenoriatului, şi în furnizarea de suport IMM-urilor existente 

- facilitarea legăturilor dintre investitorii străini și economia locală: Investitorii 

străini domină peisajul din Regiunea de Vest și au puţine legături cu întreprinderile locale. 

Având în vedere natura producţiei regionale și globale de lanţ valoric, există limite privind 

gradul de integrare al acestor sectoare, însă investiţiile pentru promovarea unor legături 

mai mari vor fi importante pentru a introduce investitorii străini în regiune și pentru a 

trage foloase de pe urma tehnologiei și a cunoștinţelor pe care aceștia le oferă. Pot fi avute 

în vedere măsuri pentru folosirea ISD pentru dezvoltarea formării profesionale pentru 

construirea competenţelor relevante, prin acreditarea furnizorilor privind standardele de 

calitate, SSM și alte standarde și prin facilitarea transferului de tehnologie inclusiv prin 

licenţierea tehnologică și sprijin pentru investiţiile în echipamente.  

 - continuarea promovării ISD, încurajarea strategiei ‘pe două nivele’. În ciuda 

îngrijorărilor legate de dependenţa de investitori străini, atracţia regiunii pentru 

producătorii străini a constituit un catalizator important pentru dezvoltarea regiunii în 

ultimul deceniu. În ultimul timp, există dovezi că unii investitori care iniţial au deschis 

fabrici în jurul oraşelor Timişoara şi Arad fac în continuare investiţii în alte zone din 

regiune. În acelaşi timp, investitorii existenţi şi cei noi înfiinţează centre de cercetare şi 

dezvoltare. Acest lucru creşte perspectiva unei strategii pe două niveluri pentru investiţii în 

regiune, cu activităţi de ‘comandă-control’ ce necesită un aport mai semnificativ de 

competenţe concentrându-se în conurbaţia Timişoara-Arad, în timp ce activităţile ce 

necesită un aport mai semnificativ de forţă de muncă se concentrează în zonele periferice 

ale regiunii. Deşi o asemenea strategie este de fapt implementată de multe firme 

individuale, aceasta reprezintă încă un model potrivit pe care regiunea să îl urmeze în 

strategia sa de promovare a ISD. Acest lucru are evident implicaţii pentru tipurile de 

infrastructură şi servicii ce vor fi necesare în aglomerarea centrală: de exemplu, spaţii 

pentru activităţi corporatiste şi de cercetare, telecomunicaţii de calitate, servicii pentru 

firme, legături cu universităţile, şi dotări de confort sporit; precum şi în zonele mai 

periferice: de exemplu, accesul la o infrastructură industrială bine deservită şi gestionată, 

legături de transport, o forţă de muncă disponibilă şi calificată. 

- încurajarea și diversificarea exporturilor, în condiţiile în care orice strategie de 

diversificare va trebui să cuprindă trei etape. Aceasta ar trebui să vizeze în același timp 

crearea de condiţii pentru mai multe firme, și în special firme naţionale, pentru ca acestea 

să exporte cu succes; ar trebui să contribuie la creșterea gamei de produse exportate; și să 

încurajeze intrarea acestora pe pieţe noi. 

Structurile de afaceri existente în majoritatea cazurilor oferă potenţialilor locatari 

servicii de bază de tipul: utilităţi şi acces energie, suport localizare, condiţii de 

cumpărare/concesiune, iar în unele cazuri facilităţi fiscale.  
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În acelaşi timp, companiile sunt interesate şi de alte servicii cu o oarecare valoare 

adăugată precum: consultanţă juridică, fiscală, economică, credite, fonduri UE; resurse 

umane: recrutare şi selecţie, pregătire profesională de bază; logistice: ambalare, transport, 

distribuţie, depozitare; post-producţie: marketing, export; producţie şi calitate: servicii 

design, medicina şi securitatea muncii, certificare ISO, asistenţă tehnică; servicii legate de 

administraţia locală: consultanţă avize, certificate, autorizaţii; administrative/întreţinere: 

secretariat, contabilitate, pază, alimentaţie publică, întreţinere habitat, servicii medicale, 

servicii bancare, servicii vamale. 

Pentru ca aceste servicii să fie puse la dispoziţia întreprinderilor trebuie sprijinite 

intervenţii pentru dezvoltarea unui sistem de management al calităţii şi performanţei în 

cadrul infrastructurilor de afaceri, prin acţiuni de îmbunătăţire a organizării interne, prin 

implementarea unor sisteme eficiente de comunicare şi feed-back cu investitorii localizaţi 

sau desfăşurarea de training pentru resursele umane existente.  

Răspunsul structurilor suport pentru afaceri la astfel de provocări ţine de 

capacitatea acestora de oferire de servicii care să răspundă nevoilor companiilor şi să 

urmărească dezvoltarea unor servicii cu valoare adăugată ridicată precum: foresight 

regional, naţional şi international; networking (ex. coordonare şi facilitare contact proiecte 

de cooperare între companii şi şcoli, universităţi); analiză tehnologică şi de piaţă; acces 

studii şi informaţii sectoriale / tehnologice (business intelligence); sisteme de transfer 

tehnologic (cautare parteneri, evaluare proiect, facilitarea relaţiei cu furnizorul de CDI, 

etc.); suport internaţionalizare şi consultanţă tehnologică: baze de date, servicii oferite de 

centrele CDI. 

Principala contribuţie a sectorului TIC la creşterea economică este susţinută în 

principal prin asimilarea acestuia la nivelul întreprinderilor. Utilizarea TIC stimulează 

dezvoltarea extensivă şi intensivă a sectorului producţiei de bunuri şi servicii. În ceea ce 

priveşte dezvoltarea extensivă, TIC oferă oportunitatea firmelor de a accesa noi pieţe, pe 

plan regional şi global şi de a promova şi comercializa produse şi servicii pe piaţa internă 

prin mijloace electronice. Dezvoltarea intensivă este posibilă datorită scăderii costurilor de 

producţie, administrare, marketing, datorată utilizării TIC, ce poate rezulta într-o creştere 

semnificativă a productivităţii. 

 Încurajarea activităţilor de dezvoltare a unor aplicaţii de tip e-Guvernare, e-Sănătate, 

e-Educaţie este abordată cu scopul de a susţine creşterea economică şi a competitivităţii în 

România. Aceste aplicaţii vor contribui la crearea unui mediu pozitiv pentru dezvoltarea 

produselor şi serviciilor inovative, prin dezvoltarea interacţiunilor între diferiţii jucători 

sociali şi economici. 

După cum reiese din analiza socio-economică, există o pondere redusă a comerţului 

electronic la nivel regional. E–economia oferă beneficii pentru o gama largă de activităţi 

specifice mediului de afaceri. La nivelul întreprinderilor aplicaţiile TIC sunt esenţiale 

pentru comunicaţiile în interiorul şi exteriorul firmei, precum şi pentru un management 

eficient al resurselor şi clienţilor. În acest sens, este necesar sprijinul pentru adoptarea TIC 
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la nivelul întreprinderilor, însoţit de măsuri de creştere a securităţii transferurilor 

electronice, în special plăţile şi facturarea electronică, fără a pierde din vedere faptul că 

piaţa digitală suferă de o lipsă de încredere a utilizatorilor în ceea ce priveşte siguranţa 

plăţilor sau respectarea vieţii private.  

În acelaşi timp, serviciile de tip eAdministraţie oferă o cale rentabilă de a pune la 

dispoziţia tuturor cetăţenilor şi întreprinderilor servicii mai bune şi de a favoriza 

participarea cetăţenilor şi de a face ca administraţia publică să fie deschisă şi transparentă. 

Mai mult, este foarte posibil ca adoptarea generală a internetului să crească dacă vor creşte 

utilizarea, calitatea şi accesibilitatea serviciilor publice online. 

Tot în categoria aplicaţiilor de tip “e” încurajate a fi dezvoltate vom include şi 

serviciile de tip eID, care vizează identificarea, autentificare şi semnătura electronica a unui 

individ, cu aplicabilitate atât în sectorul public, cât şi în cel privat.   

Sporirea interoperabilităţii dintre aparate, aplicaţii, depozite de date, servicii şi 

reţele şi a standardizării sunt de asemenea printre preocupările majore de la nivel 

european. Astfel, un aspect esenţial este formularea de recomandări privind elaborarea 

unei politici vizând servicii de cloud computing sigure şi interoperabile, care va contribui la 

dezvoltarea pieţei digitale unice la nivel european. 

Date fiind multiplele utilizări şi potenţialul imens al sectorului TIC, vor fi sprijinite 

iniţiativele în care rezultate ale sectorului TIC pot fi utilizate în domenii precum: schimbări 

climatice (ex. monitorizarea emisiilor), îmbătrânirea populaţiei (ex. servicii de 

telemedicină), sau digitizare, în sectoare precum transport, sănătate, educaţie, social etc.  

Activitatea CDI este în esenţa ei o activitate costisitoare, iar entităţile CDI nu pot comunica 

amploarea costurilor de la început. Astfel, în anumite domenii activitatea de cercetare este 

desfăşurată în cadrul companiei, fără prea multe interacţiuni cu entităţile CDI din regiune. 

Totuși, acești jucători mari, cred că actorii CDI ar putea, în principiu, să asigure un sprijin în 

activitatea de cercetare și / sau inovare a unui produs sau a unui proces nou sau 

îmbunătăţit, în contextul unor investiţii în resurse materiale, cum ar fi laboratoare de înaltă 

clasă, echipamente și tehnologii avansate. Astfel de facilităţi ar permite derularea în 

regiune a unor activităţi precum micro-producţia şi/sau testarea de prototipuri, activităţi 

esenţiale pentru furnizorii locali în lungul drum de a deveni parte a lanţurilor de furnizori. 

Mai mult, laboratoarele ar putea contribui la atingerea standardelor de calitate cerute. 

Astfel de infrastructuri pot fi dezvoltate de entităţi publice sau private, acţionând individual 

sau în asociere, plecând de la tradiţia locului și în strânsă legătură cu solicitările pieţei.  

Pentru ca infrastructura de cercetare și inovare din Regiunea Vest să susţină 

dezvoltarea economică a zonei și să ajute la sporirea competitivităţii întreprinderilor 

locale, factorii de decizie politică trebuie să soluţioneze punctele slabe ale ecosistemul ICDT 

și să profite de punctele forte existente. În loc să se construiască o nouă infrastructură care 

să găzduiască întreprinderi nou-înfiinţate, ar trebui să se pună accent pe dezvoltarea unor 

servicii cu valoare adăugată mare în facilităţile de infrastructură existente în regiune. 
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Printre aceste activităţi pot fi avute în vedere scheme de mentorat instituţionalizate, 

networking sponsorizat și programe de formare.  

Mentoratul și coachingul pot atinge obiectivul de a transforma ideile în 

întreprinderi. În regiune nu sunt disponibile programe de mentorat structurate. Cele mai 

bune practici de afaceri grupează mentorii cu întreprinderile în baza unei relaţii reciproc 

avantajoase: mentorii au nevoie de un stimulent pentru a pregăti întreprinderile incubate 

pentru activităţi la scară largă. De multe ori aceste stimulente iau forma unei participaţii, 

sau constau pur și simplu în dreptul de a arunca o primă privire asupra tehnologiei pe care 

întreprinderile incubate o dezvoltă și în oportunitatea de a participa la dreptul de 

proprietate intelectuală și la gestionarea acesteia. Mentorii facilitează de asemenea accesul 

întreprinderilor la investitori.  

Inovatorii, care sunt potenţiali antreprenori, sunt foarte buni în privinţa formării 

tehnice, însă aceștia nu își pot pune ideile în practică. Acești inovatorii trebuie să înfiinţeze 

o întreprindere, să se consulte cu consilierii juridici care îi vor ghida în privinţa abordării 

investitorilor și să își prezinte ideile către acești investitori. Un incubator, în adevăratul 

sens al cuvântului, ar trebui să aibă ca obiectivul transformarea ideilor în întreprinderi 

viabile, nu neapărat prin oferirea finanţării, ci cel puţin prin pregătirea întreprinderii 

pentru investiţii. Investitorii providenţiali locali ar putea fi consideraţi de asemenea 

potenţiali mentori.  

 

b) Colaborare / Networking: certificare, lanţuri de furnizori, clustere, centre / poli 

de excelenţă 

Cele mai bune practici arată că într-o perspectivă solidă de comercializare, eforturile 

de cercetare ale unui CDI sau ale unei universităţi ar putea reprezenta o mare parte din 

venitul acestuia/acesteia, fapt ce ar fi contractat în mod ideal de sectorul privat. Cu toate 

acestea, în sectorul privat din Regiunea Vest, cererea de cercetare efectuată în CDI și 

universităţi se raportează ca fiind extrem de scăzută, din cauza asimetriei informaţiilor 

dintre CDI/universităţi și întreprinderi. Numărul mare de CDI ineficiente estompează 

capacitatea sectorului privat de a selecta CDI performante, blocând proiectele în 

colaborare.   

Investitorii străini care domină peisajul din Regiunea Vest au puţine legături cu 

întreprinderile locale, astfel că investiţiile pentru promovarea unor legături mai mari vor fi 

importante pentru a introduce investitorii străini în regiune şi pentru a trage foloase de pe 

urma tehnologiei şi a cunoştinţelor pe care aceştia le utilizează. În paralel sunt necesare 

măsuri de încurajare şi folosire a ISD pentru dezvoltarea formării profesionale şi pentru 

construirea competenţelor relevante, prin acreditarea furnizorilor privind standardele de 

calitate şi alte standarde şi prin facilitarea transferului de tehnologie, inclusiv prin 

licenţierea tehnologică şi sprijin pentru investiţiile în echipamente.  

De cele mai multe ori IMM-urile locale nu au capacitatea de a produce volumele 

mari de care companiile multinaţionale au nevoie. Firmele mici cu atât mai mult nu pot 
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răspunde la cererile mari ale companiilor multinaţionale. Totodată, furnizorii de ansamble 

şi componente preferă să nu lucreze cu prea mulţi furnizori mici, din cauza problemelor de 

coordonare care pot sa apară. În aceste condiţii, crearea de asocieri între IMM-uri, care sunt 

bine conectate cu reţele de producţie, ar putea îmbunătăţi în mod semnificativ capacitatea 

de producţie a fiecărui sector. Totodată, asocierea ar putea spori considerabil accesul 

companiilor la finanţare, în contextul creşterii sustenabilităţii activităţii de producţie, 

scăderii costurile de prelucrare şi prin formarea unei oferte consolidate în termeni de 

resurse umane şi materii prime necesare.   

Creştere economică pe baza clusterelor regionale49 are la bază capacitatea acestora 

de a genera presiune, de a beneficia de stimulente şi de a folosi capacităţile de inovare 

oferite de mediul local. Toate acestea permit anumitor clustere regionale să concureze cu 

succes împotriva unor concurenţi dispersaţi. Performanţele inovatoare depind de 

investiţiile în inovare, de oportunităţile tehnologice şi de eficienţa cu care acestea sunt 

folosite. Investiţiile în activitatea de inovare, la rândul lor, depind de stimulente pentru a 

inova şi de capacitatea de a transforma aceste costuri în câştiguri de inovare. Acestea sunt 

influenţate de natura rivalităţii şi structura pieţei găsite în industrie.  

Mediul de afaceri de azi este într-o schimbare rapidă.  Ritmul schimbărilor de 

tehnologie nu a fost niciodată în istorie atât de rapid, cu scurtarea ciclurilor de viaţă ale 

produselor. Mediul economic este mai puţin previzibil. Schimbările de astăzi au la bază 

variabile care au fost nesemnificative în urmă cu un sfert de secol. Au apărut o serie de 

competitori emergenţi şi avem de-a face cu redefiniri rapide ale lanţurilor de furnizori.  În 

timp ce resursele sunt limitate, cerinţele pieţei sunt într-o permanentă creştere, cu accent 

pe calitate şi eficienţă. Pieţele de astăzi sunt mai specializate, segmentate, şi "de nişă". Înșişi 

clienţii sunt mai greu de clasificat, deoarece adesea îşi schimbă mediul social. Nu în ultimul 

rând, guvernul modifică continuu standardele de reglementare şi cele juridice. Această 

economie globalizată creează mai multe oportunităţi, dar în acelaşi timp şi riscuri, forţând 

organizaţiile să inoveze nu doar pentru a concura şi a prospera, ci chiar pentru a 

supravieţui. Tehnologiile şi cunoştinţele sunt acum principalii factori de producţie, iar 

companiile îşi bazează dezvoltarea pe crearea şi atragerea de furnizori şi firme conexe. 

Prin dezvoltarea unor poli de competitivitate se are în vedere întărirea legăturilor 

între universităt i, institute CD s i IMM-uri inovative, în domenii economice dinamice. 

Această încercare, încă incipientă în România, de a  grupa laolaltă întreprinderi, institute de 

cercetare, centre de instruire, etc, care, printr-un parteneriat activ, să desfasoare activităt i 

cu acelas i obiectiv de piat ă, pe baza unei strategii comune de dezvoltare/de afaceri, poate fi 

continuată.  

 

                                                           
49 Clusterele sunt percepute ca instrumente aflate la îndemâna factorului public pentru stimularea inovării şi 

creşterii de productivitate, prin întărirea şi susţinerea dinamicii pe termen lung în lumea afacerilor şi prin generarea 
de noi locuri de muncă şi asigurarea sustenabilităţii creşterii şi dezvoltării economice. 
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Firmele au de obicei dificultăţi în găsirea de absolvenţi care să îndeplinească nevoile 

lor, fiind vorba de cele mai multe ori doar de cunoştinţe teoretice. Lipsa de cunoştinţe 

aplicate şi de abilităţi tehnice este o constrângere severă. În scopul de a dezvolta seturi de 

competenţe adecvate pentru tinerii absolvenţi, trebuie să fie îmbunătăţite legăturile dintre 

industrie şi universităţi50. Acest lucru poate avea loc prin intermediul parteneriatelor 

public-private în vederea dezvoltării de colaborări şi proiecte comune de cercetare sau prin 

ajustarea programei şcolare pentru a răspunde nevoilor industriei. 

La fel de importantă este activitatea de explorare şi valorificare a legăturilor 

intersectoriale în condiţiile în care acestea pot creşte valoarea adăugată a produsului / 

serviciului final.  

 

c) Internaţionalizare: produse, pieţe, parteneri noi; târguri; matchmaking; brokeraj 

Internaţionalizarea firmei poate fi definită ca un proces de implicare a firmei în 

operaţiuni internaţionale. Relaţia cu mediul extern reprezintă deopotrivă pentru o 

companie: o oportunitate, o constângere și riscuri. Abordarea pieţei externe de către 

întreprinderi se poate face fie pe baza unui comportament pasiv, axat pe vânzări 

accidentale, fie pe baza unei strategii a internaţionalizării, unde rolul unui intermediar 

poate fi esenţial.  

Chiar dacă modalităţile de internaţionalizare pot fi grupate în mai multe categorii, 

de la operaţiuni comerciale (import-export), la alianţe și cooperări, sau chiar implantarea 

în străinătate (crearea de structuri organizatorice pe piaţa externă), în practică agenţii 

economici din Regiunea Vest se implică în afaceri internaţionale mai întâi prin operaţiuni 

de export-import, în regiuni apropiate din punct de vedere geografic, cu un produs deja 

testat pe piaţa internă.   

Decizia de internaţionalizare depinde în multe situaţii de existenţa așa numiţilor 

”facilitatori”, adica a entităţilor care sprijină internaţionalizarea IMM-urilor prin oferirea de servicii 

precum: realizarea de studii de piaţă, gestiunea riscurilor, oferirea de consultanţă juridică sau de 

altă natură etc., în contextul în care îmbunătăt irea ofertei de consultant ă specializată s i 

sprijinirea internat ionalizării contribuie la procesul de cres tere a cotei de piat ă. 

În procesul de sprijin al IMM-urilor pentru accesul pe pieţe noi și internaţionalizare 

sunt avute în vedere acitivităţi de genul: participarea la târguri s i expozit ii internat ionale, 

organizate în t ară sau străinătate; participarea la misiuni economice în străinătate; 

promovarea prin materiale tipărite/inscript ionate s i on-line; servicii de identificare a 

furnizorilor/client ilor externi.  

În ceea ce priveşte legăturile cu clienţii de la nivel european şi/sau global, în multe 

sectoare sunt necesare mecanisme de match-making, astfel încât rezultatele obţinute 

(produse, procese, etc.) să fie promovate şi comercializate.   

                                                           
50 Sectorul privat trebuie stimulat să ia în considerare investiţii pe termen lung în sistemul universitar regional, 
promovând includerea abordărilor multidisciplinare, cursuri practice şi stagii, atât în programele de învăţământ ale 
programelor tehnice, cât şi cursuri de certificare separate. 
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Operaţiuni orientative / acţiuni 

 Promovarea complementarităţii între întreprinderi şi încorporarea activităţilor 

transversale (ICT, design, eco-inovare) considerate ca vectori de inovare în IMM-uri; 

 Internaţionalizarea activităţiilor de cercetare-dezvoltare-inovare; 

 Sprijin pentru dezvoltarea competitivităţii IMM-urilor locale: implementarea 

standardelor, accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;  

 Sprijin pentru accesul la consultanţa al IMM-urilor; 

 Susţinerea investiţiilor în tehnologii, echipamente, maşini, utilaje, capacităţi de 

producţie pentru întreprinderile din regiune; 

 Încurajarea spiritului antreprenorial şi sprijin pentru start-upuri; 

 Sprijin pentru diversificarea producţiei întreprinderilor regionale și orientarea spre 

produse cu valoare adăugată ridicată; 

 Modernizarea şi extinderea clusterelor existente și dezvoltarea de clustere noi; 

 Sprijin pentru crearea de lanţuri de furnizori; 

 Facilitarea legăturilor dintre investitorii străini şi economia locală;  

 Încurajarea activităţilor de cercetare-dezvoltare desfăşurate în interiorul firmelor; 

 Sprijinirea parteneriatelor firmă-firmă, firmă-universitate/institute de cercetare;  

 Consolidarea culturii asociative în rândul companiilor din Regiunea Vest; 

 Încurajarea iniţiativelor inovative din companii și crearea de întreprinderi 

inovative;  

 Mentorat și consultanţă în domeniul antreprenoriatului pentru cercetători – 

inovatori; 

 Sprijin pentru activităţi de tip match-making și brokeraj. 

 

Axa prioritară 3. INTERMEDIARII în CDI 

 

Obiectiv: Transformarea rezultatelor cercetării în afaceri de succes şi creşterea cooperării 

între actorii locali şi regionali responsabili pentru cercetare, dezvoltare tehnologică, 

inovare şi dezvoltarea afacerilor. 

 

Justificare: 

a) Servicii tehnologice: transfer tehnologic 

În România se realizează un număr ridicat de activităţi de cercetare, dar conexiunea 

dintre educaţie, cercetare și mediul de afaceri rămâne slabă, ceea ce se evidenţiază prin 

transferul redus pe piaţă a ideilor noi.  
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Entităţi de inovare și transfer tehnologic51 au rolul de a intermedia cererea cu oferta, şi de a 

le ajusta în funcţie de condiţiile din piaţă. 

Pentru a îndeplini obiectivul de intensificare a colaborării sectorului privat cu 

instituţiile de cercetare (universităţi și ICD), regiunea poate beneficia de birouri de inovare 

concepute cu atenţie. Transferul de tehnologie poate lua forma unui acord de licenţiere 

între cercetătorul academic și o întreprindere privată, sau o întreprindere de tip spin-off, 

încheiat cu participarea principalului cercetător implicat în proiect. Birourile de inovare 

orientate, fie interne în cadrul universităţilor, fie specifice pentru fiecare sector pentru 

activităţile economice cheie, pot fi utile pentru a aduce ideile specialiștilor din mediul 

academic pe piaţă. Funcţiile acestor birouri trebuie să fie concepute cu grijă și cu atenţie 

pentru a nu crea un alt strat de birocraţie, documente suplimentare și întârzieri pentru 

cercetători. Unica funcţie a unui birou de inovare orientat ar trebui să fie facilitarea 

comercializării cercetării academice, aducerea ideilor specialiștilor din mediul academic pe 

piaţă și, de asemenea, promovarea cercetării aplicate în universităţi și ICD.  

Cercetarea și inovarea unui produs sau a unui proces nou sau îmbunătăţit sunt 

costisitoare, iar universităţile/CDI nu pot comunica întreprinderilor amploarea costurilor 

de la început, fapt ce sugerează că regiunea poate beneficia de organisme intermediare care 

ar putea facilita o comunicare mai bună. Interviurile au arătat cazuri de proiecte care au 

fost retrase după îndelungi negocieri între sectorul privat și cercetătorii universitari/CDI. 

În aceste cazuri, colaborarea a fost propusă iniţial de sectorul privat, însă atunci când 

universitatea/CDI a lansat proiectul, finanţarea oferită de întreprindere a fost insuficientă 

pentru costurile de cercetare.  

Transferul tehnologic specific sectoarelor sau organismele de inovare poate fi util 

pentru consolidarea acestor relaţii și pentru a permite producătorilor de cunoștinţe să 

poată satisface mai bine cererile din sectorul privat.     

Tehimpuls are o acoperire diferită și mai largă decât un organism de transfer 

tehnologic specializat și prin urmare funcţia sa de sprijinire a întregului ciclu de viaţă al 

unei invenţii este limitată de constrângerile de capacitate și finanţare. Având în vedere 

spectrul larg al industriilor acoperite de aceste activităţi, îmbunătăţirea informării și 

oferirea unor soluţii adaptate pentru proiecte specifice de comercializare rămâne o 

provocare.   

Prin crearea unei infrastructuri viabile de entităţi de inovare și transfer tehnologic, 

se urmăreşte exploatarea rezultatelor cercetării și transformarea lor în produse, servicii și 

procese vandabile, generatoare de creștere economică. Totodată, aceste infrastructuri 

trebuie echipate cu un set de competenţe la nivel de servicii tehnologice specifice pentru 

                                                           
51 Entităţile de inovare şi transfer tehnologic sunt: centrele de transfer tehnologic-CTT, incubatoarele tehnologice şi 

de afaceri-ITA, centrele de informare tehnologică-CIT, oficiile de legătură cu industria-OLI, parcurile ştiinţifice şi 

tehnologice-PST, etc, publice sau private.  
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firmele beneficiare de transfer tehnologic. Printre aceste servicii pot fi enumerate: studii de 

investiţii tehnologice; asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / 

achiziţionarea de tehnologii; evaluare tehnologică şi audit tehnologic; veghe tehnologică, 

informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea 

agenţilor economici; dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei 

forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul; urmărirea dezvoltării 

tehnologice în plan intern şi internaţional; transfer tehnologic si validare tehnologică; 

prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficienţei 

inovării; crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate etc. 

Servicii suport pentru firmele au în vedere identificarea de oportunităţi de afaceri 

bazate pe compatibilităţi tehnologice, cerinţe comerciale sau cerinţe de fabricaţie precum și 

a partenerilor de afaceri potriviţi (agenţi, distribuitori, furnizori). Rolul acestor structuri 

este de a oferi clienţilor servicii de consultanţă generală sau/şi consultanţă specializată 

pentru identificare de noi soluţii de afaceri legate de activităţile de producţie, distribuire, 

agenţie, parteneriat, sub-contractare, transport şi logistică. De asemenea, pot fi avute în 

vedere servicii de organizare evenimente (mentoring, cooperări afaceri, networking, 

relaţionarea clienţilor cu multinaţionalele sau companiile autohtone mari pentru facilitare 

contracte cooperare, etc), precum şi activităţi de promovare şi marketing individuale sau 

comune ale clienţilor atât pentru produsele inovative cât şi pentru tehnologia proprie a 

unor parteneri români sau din alte state, titulari de licenţe şi clienţi care pot ajuta 

companiile în obţinerea de noi produse sau tehnologii. 

Prin transferul de tehnologie se realizează transmiterea de informaţii știinţifice sau 

tehnologice (generale, specializate sau brevetate), transmiterea unor tehnici și a 

experienţei industriale, a unor echipamente noi etc. între diferite părţi implicate. Acesta 

implică interacţiunea dintre ofertantul de tehnologie nouă și utilizatori – firme și are ca 

rezultat o inovaţie reală. 

b) Business intelligence: studii, asistenţă, audit, analize, prognoze, baze de date, 

consultanţă, promovare, marketing 

  Structurile manageriale din companii au nevoie de instrumente puternice de 

măsurare, monitorizare și urmarire a proceselor cheie ale afacerii. Pe fondul înăspririi 

condiţiilor concurenţiale, de foarte multe ori managerii sunt nevoiţi să ia decizii într-un 

termen scurt, să evalueze impactul unor măsuri înainte de a le implementa efectiv, să 

rezolve probleme complexe, deseori insuficient de clar definite, cu implicaţii în planuri 

multiple.  
Serviciile de tip business intelligence pot fi aplicate pentru a crește valoarea afacerii. 

Astfel, putem utiliza servicii de tip: benchmarking, data mining, analiza statistică, analiză 

predictivă, modelare predictivă, modelarea proceselor de afaceri, prelucrare complexă a 

unui șir de evenimente și analiză proscriptivă, sisteme de informaţii executive.  

Aceste servicii se bazează pe date, în contextul în care pe parcursul funcţionării 
orice companie crează date într-o formă sau alta. Indiferent de forma de stocare, aceste 
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date sunt critice pentru funcţionarea companiei și de multe ori, chiar dacă nu realizăm, 
sunt printre cele mai valoroase active ale unei companii. Datele existente într-o companie 
pot fi utilizate pentru a analiza trend-uri în piaţă, pentru a corecta derapaje, pentru a 
planifica extinderea afacerii sau pentru a anliza comportamentul clienţilor. 

În final, decizia unui IMM de a folosi un astfel de serviciu are la bază factori precum: 

ușurinţa de a găsi informaţiile necesare; conţinutul bogat de date, precum și sfaturi, ajutor, 

suport pentru informare și documentare; acurateţea și noutatea informaţiilor;  orientate 

către creșterea valorii adăugate. 

 

Operaţiuni orientative / acţiuni: 

 crearea, modernizarea şi extinderea entităţilor de inovare și transfer tehnologic, 

inclusiv dotarea cu echipamente  a acestora;  

 achiziţionarea de servicii tehnologice specifice; 

 sprijin pentru marketingul și brandingul produselor regionale; 

 accesul la servicii de tip business intelligence; 

 parteneriat cu reţele internaţionale.  

 

 

Axa prioritară 4. FINANŢATORII de CDI 

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru activităţi de CDI 

 

Justificare: 

a) Servicii avansate de natură financiară, acces la: equity fund, venture capital, pre–

seed și seed, crowd-funding, vouchere / cecuri de inovare, inclusiv management și 

consultanţă pentru utilizarea de instrumente financiare  

Întreprinderile mici s i mijlocii (IMM-urile) din Europa se confruntă cu dificultăt i 

semnificative în accesarea fondurilor necesare pentru înfiint are, cres tere s i pentru a face 

fat ă competit iei de pe piet ele internat ionale, înregistrându-se o lipsă de resurse pentru 

aceste firme în faza init ială, dar s i în fazele de dezvoltare a afacerilor.  

În marea majoritate a cazurilor, IMM-urile recurg într-o proport ie ridicată la 

împrumuturi bancare pentru a obt ine finant are externă s i numai în anumite cazuri 

accesează surse alternative de finant are – precum fondurile cu capital de risc (venture 

capital)52.  

Finant area IMM-urilor inovative este considerată de către marii finant atori drept o 

activitate neatractivă datorită costurilor ridicate de tranzact ionare s i veniturile reduse, 

                                                           
52 Fondurile cu capital de risc sunt un tip de capital privat oferit firmelor imature dar care au un potenţial ridicat de dezvoltare cu scopul de a 
genera venituri prin realizarea unei oferte publice iniţiale (IPO) sau vânzarea companiei. Fondurile cu capital de risc provin de la investitori 
instituţionali sau persoane independente cu venituri mari şi sunt atrase de către firme de investiţii specializate.  
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având în vedere riscurile ridicare implicate, în special în fazele init iale de dezvoltare a 

afacerii.  

Fondul de tip pre-seed va permite dezvoltarea de IMM-uri inovatoare emergente din 

etapa de cercetare și tot ceea ce însemană pregătirea pentru intrarea pe piaţă, iar fondul de 

tip seed va continua să sprijine IMM-urilor inovatoare intrate deja pe piaţă și care au 

perspective de creștere. 

Finanţatorii locali ai inovării și-au exprimat interesul pentru constituirea unui fond 

iniţial pentru a investi în activitatea regională de inovare. Această iniţiativă poate fi cuplată 

cu resursele regionale pentru a produce o structură de tip fond de fonduri care poate fi 

concepută pentru a reinvesti o parte din încasările provenite din proiectele de succes.  

Dată fiind situaţia curentă a regiunii, trebuie avute în vedere iniţiative care să combine 

eventualul fond de investiţii dedicat activităţii de inovare cu servicii specifice de suport 

pentru a face faţă plăţi debitului către investitor și pentru a sprijini companiile cu activităţi 

de consiliere și coaching.  

În rândul serviciilor specifice care pot acompania un fond de investiţii amintim: 

granturi pentru scouting (exploare oportunităţi) și granturi pentru servicii de consultanţă. 

Printre acţiunile sistemice care trebuie furnizate în  activitatea complementară fondului de 

investiţii ne putem imagina:  

"Stimularea antreprenorială" (Entrepreneurial stimulus): Activităţi dedicate 

tinerilor profesioniști și studenţilor concepute pentru a însoţi procesul de la generarea de 

idei la transformarea într-un proiect. Se ajunge astfel la dezvoltarea unor atitudini, 

motivaţii și pasiuni coroborate cu elemente tehnice, exemple din viata reală, mărturii și 

chiar module de formare în antreprenoriat. 

"Cercetarea rezultată în urma unor servicii de exploatare" (Research Result 

Exploitation Services): sunt servicii verticale, bazate pe un proces în derulare și pe o 

colaborare continuă cu echipa de cercetare pentru a aborda mai bine exploatarea 

rezultatelor și activităţile de diseminare. Activitatea are ca scop prezentarea unei 

propuneri de proiecte bune în ceea ce privește valorificarea și difuzare pe piaţă a 

rezultatelor cercetării. Este un instrument eficient pentru a dezvolta un porces de transfer 

tehnologic eficient în proces în faza de implementare a proiectului. 

"Evenimente de căutare de investitori" (Pitching events): Aceste evenimente 

reunesc investitori și start-upuri care  funcţionează într-o anumită regiune (sau în locurile 

apropiate) și sunt capabili să contureze o zonă ca mediu atractiv de pornire. 

Cecurile de inovare au drept scop asigurarea unui instrument flexibil pentru 

susţinerea IMM-urilor din sectorul productiv în vederea modernizarii tehnologice și 

creșterii gradului de inovare. IMM-urile sunt încurajate să dezvolte parteneriate cu 

instituţii de cercetare și inovare în scopul de a crea produse și servicii inovatoare pe bază 

de tehnologii avansate. Cecurile de inovare pot fi eliberate în orice domeniu economic sau 

știinţific și vor conduce la o accelerare a transferului tehnologic între instituţii de cercetare 

și IMM-uri. 
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Operaţiuni orientative / acţiuni: 

 Sprijinirea creării unui fond regional de investiţii  

 Dezvoltarea unui fond de capital de risc regional 

 Încurajarea folosirii de vouchere / cecuri de inovare 

 Dezvoltarea de know-how în managementul unor fonduri de investiţii dedicate 

inovării  

 Management, îndrumare și consiliere cu privire la subvenţii 

 Proiecte pilot derulate cu sprijinul unor stimulente pentru dezvoltarea de produse 

inovatoare și proiecte de cercetare  

 

 

Axa prioritară 5. SPECIALIZARE - Sprijinirea sectoarelor cheie 

 

Obiectiv specific: Îmbunătăţirea accesului la servicii de sprijin specifice pentru 

întreprinderile din sectoarele cheie 

 

Justificare: 

În urma unei analize sectoriale a specializării economice la nivelul Regiunii Vest, 

şase sectoare au fost selectate ca fiind "câştigătoare", nu exclusiv pe baza activităţi în sine, 

ci ca urmare a relevanţei şi a potenţialului lor în economia regiunii. Acestea sunt: sectorul 

producătorilor de componente pentru automobile (automotive), tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţii, sectorul textile, industria agro-alimentară, sectorul construcţii, domeniul 

turism.  

Sectorul automotive a devenit începând cu anul 2000, sectorul economic dominant 

în Regiunea Vest, concentrând aproape 15% din forţa de muncă ocupată (în jur de 56.000 

de angajaţi), 18% din totalul cifrei de afaceri a companiilor din regiune, 52% din valoarea 

totală de export. În sectorul automotive una dintre problemele-cheie pentru 

sustenabilitatea creşterii se referă la necesitatea de a creşte valoarea adăugată a producţiei, 

ceea ce presupune avansarea pe lanţul internaţional de valoare. Atingerea acestui obiectiv 

este în principiu un aspect dificil, având în vedere structura organizatorică a lanţului de 

furnizori al industriei automobilelor. Condiţiile principale pentru avansare pe lanţul 

internaţional de valoare sunt crearea unei baze bine-dezvoltate de furnizori locali, cu 

management capabil, care să poată produce piese și componente de calitate ridicată; o 

piaţă a muncii bine-dezvoltată, care să producă experţi tehnici calificaţi, dar relativ ieftini; 

și un sistem local de C&D și inovare pentru a dezvolta prototipuri și pentru a produce piese 

și componente customizate. 

Sectorul textile în ciuda scăderii cotei de piaţă, rămâne un sector cu o contribuţie 

majoră la activitatea economică în regiune, cu 24.000 de persoane ocupate (8% din total 

populaţie ocupată) şi 14% din total exporturi. Sectorul textilelor este dominat de 

fragmentarea producţiei pe plan internaţional. Lanţul de furnizori din industria textilă este 
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condus de compărător. Pentru acest sector, provocarea principală constă, de asemenea, în 

creșterea valorii adăugate.  Astfel, cea mai bună modalitate de avansare a firmelor din 

Regiunea Vest a României este să se deplaseze în aval sau în amonte de activităţile centrale 

care aduc o valoare adăugată redusă și să construiască abilităţile și capacităţile pentru ca a 

începe să producă propria lor proiectare sau marcă. Intervenţiile în acest sector pot avea în 

vedere activităţile cu valoare adăugată de la nivel de: (1) cercetare şi dezvoltare de produse 

noi, (2) proiectare, (3) achiziţie (echipamente şi tehnologii), (4) producţie, (5) logistică 

(distribuţie), (6), marketing şi branding, şi (7) servicii.   

Activităţi din sectorul tehnologia informaţiilor şi comunicaţii (TIC) este unul dintre puţinele 

sectoare bazate pe cunoaştere intensivă. Profitând de capitalul uman semnificativ furnizat 

de universităţile din Regiunea Vest, sectorul TIC este competitiv pe plan internaţional în 

domenii precum dezvoltare de software, precum şi în proiectare şi inginerie, care trebuie 

stimulate prin măsuri dedicate. De asemenea, în cazul sectorului TIC nu trebuie pierdută 

din vedere orizontalitatea domeniului, astfel încât firmele vor răspunde oportunităţilor 

care decurg din cererile celorlalte sectoare cheie. Pentru sectorul TIC, cea mai mare 

provocare este extinderea setului actual de activităţi și a capacităţii totale de producţie. 

Pentru a reuși acest lucru este nevoie de următoarele tipuri de intervenţii: creșterea 

rezervei de forţă de muncă calificată; crearea unui mediu propice pentru întreprinderile 

nou înfiinţate; dezvoltarea de acceleratoare de afaceri și adaptarea incubatoarelor la 

nevoile sectorului TIC; creșterea conectivităţii la internet; sprijin acordat firmelor pentru a 

putea să se conecteze cu clienţii la nivel mondial; creșterea legăturilor și interacţiunilor cu 

sectoarele (utilizatorii) din aval; îmbunătăţirea politicii de brevetare. Fiind un domeniu în 

care ideile pot fi transformate uşor în afaceri, la nivelul capitalului uman se impun 

intervenţii pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale, în plus faţă de 

abilităţile tehnice.  

În Regiunea Vest, industria agro-alimentară se caracterizează prin ocuparea a 

aproximativ 10.000 de oameni (4,3% din totalul populaţiei ocupate) şi doar 0,5% din 

valoarea totală a exporturilor, chiar dacă Câmpia Banatului, constituie aproape jumătate 

din regiune, reprezintă un teren agricol bogat, care poate sprijini diverse activităţi: 

agricultură, inclusiv cereale, horticultură, şi creşterea de animale. În acest sector, în special 

în prelucrarea produselor alimentare şi producţia de băuturi, principalele provocări pe 

termen scurt sunt legate de creşterea calităţii produselor, de ambalare, marketing şi 

promovare, precum şi stabilirea unor legături cu lanţurile mari de distribuţie. Din păcate, 

interacţiunea cu lanţurile de supermarketuri, deşi apare ca o strategie câştigătoare, este 

adesea anevoioasă. Standardele de calitate şi securitate alimentară pe întreg lanţul de 

procesare impuse de marii comercianţi cu amănuntul şi atât de necesare pentru activitatea 

de export în Uniunea Europeană sunt greu de îndeplinit de furnizorii locali mai mici. Pe 

termen lung trebuie investit în activităţile de cercetare și dezvoltare aplicată, după cum 

experienţa la nivel mondial arată că acele ţări care au reușit să obţină cea mai mare valoare 

adăugată din producţia lor de alimente au investit masiv în cercetarea fundamentală și 
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aplicată. Un alt set de provocări include lipsa unui sistem eficient de irigaţii, a 

laboratoarelor de testare și a unei reţele de depozite. 

Sectorul construcţii este de obicei clasificat ca o activitate economică pro-ciclică. 

După o tendinţă ascendentă la nivel mondial, industria a fost grav afectată de criza 

economică, cu semne de revitalizare la nivelul Regiunii Vest începând cu anul 2011. În acest 

context, există anumite oportunităţi şi provocări care trebuie să fie luate în considerare 

pentru a ajuta dezvoltarea sectorului, în strânsă relaţie cu activitatea de cercetare, 

promovând în acelaşi timp utilizarea materialelor şi tehnologiilor eficiente din punct de 

vedere energetic. 

Numeroasele resurse naturale şi antropice disponibile fac din domeniul turism un 

sector cu un potenţial slab exploatat, dat fiind indicatori referitori la numărul de nopţi 

petrecute în regiune, durata sejurului şi/sau numărul de turişti. Sectorul turism rămâne 

unul dintre puţinele sectoare caracterizate prin ocuparea intensivă a forţei de muncă şi una 

dintre puţinele alternative la reducerea locurilor de muncă disponibile, cauzate de 

schimbările tehnologice şi de delocalizare. De asemenea, sectorul turism este responsabil 

pentru beneficii economice indirecte şi poate fi văzut ca un catalizator pentru dezvoltarea 

sau extinderea altor sectoare economice, cum ar fi agricultura, construcţii, micile 

meşteşuguri. Intervenţiile propuse în acest sector vizează dezvoltarea următoarelor sub-

domenii: turismul de sănătate (spa&wellness), turismul urban, ecoturismul şi turismul 

activ.   

 

Operaţiuni orientative / acţiuni: 

AUTOMOTIVE 

 Atragerea unui producător de automobile în regiune 

 Facilităţi de cercetare: prototipare, producţie serie limitată și testarea de noi modele 

 Formare în industria auto  

 Explorarea oportunităţilor legate de creșterea siguranţei,  e-moblitate și vehicule 

electrice 

 

TIC 

 Centru de excelenţă 

 Școală de afaceri TIC 

 Dezvoltarea de produse și servicii proprii 

 Sprijin: antreprenoriat,  mentorat, coaching 

 

TEXTILE 

 Crearea unui centru CDI 

 Achiziţionare de noi tehnologii și utilaje  

 Dezvoltarea activităţii de proiectare sau generarea de produse noi 
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AGRO-ALIMENTAR 

 Crearea unor centre de producţie, colectare, procesare și marketing produse locale  

 Sprijin pentru implementarea standardelor de calitate și securitate a produselor 

 Parteneriate producători – lanţuri de distribuţie 

 

 

7. Monitorizare şi evaluarea RIS3 

 

Mecanismele de monitorizare şi evaluare constituie elemente importante în 

arhitectura strategiei pentru specializare inteligentă. Conform ghidului RIS3, nu există o 

abordare standardizată pentru dezvoltarea unui sistem de evaluare şi monitorizare, 

deoarece acesta trebuie să fie adaptată la o regiune specifică.53 De asemenea, indicatorii de 

rezultat trebuie să măsoare o schimbare sau o evoluţie în structura regională de producţie 

a unor activităţi care (a) sunt competitive global şi (b) au un potenţial pentru valoare 

adăugată.54 

 

Caseta 3: Sistemul de monitorizare al RIS3 poate cuprinde 3 tipuri de indicatori şi 
anume:  
 

 Indicatori de context care plasează regiunea ţinând cont de media Statelor 
Membre sau a altor regiuni similare. Aceşti indicatori sunt de obicei ataşaţi 
obiectivelor generale ale strategiei; 

 Indicatori de rezultat selectaţi pentru fiecare component al strategiei care 
contribuie la obiectivele strategice. Aceşti indicatori, permit verificarea acestor 
acţiuni, dacă sunt de succes sau nu, şi dacă contribuie la schimbările aşteptate 
pentru care au fost proiectaţi; 

 Indicatori de realizare care măsoară progresul acţiunilor întreprinse în 
vederea atingerii obiectivelor aşteptate. 

Sursa: Ghidul RIS 3  
 

Există două aspecte importante care diferenţează monitorizarea de evaluare şi 

anume: 

- prin monitorizare se doreşte a se verifica dacă activităţile se desfăşoară conform planului, 

fondurile sunt corect folosite pentru atingerea scopurilor propuse; 

- prin evaluare, de ce le mai multe ori, se doreşte a a se analiza efectele acţiunilor întrepinse; 

  

Pentru monitorizarea RIS3 se propun două date – 2017 şi 2019, date la care se vor 

derula acţiuni de monitorizare a strategiei. Fiecare acţiune de monitorizare a strategiei v-a 

                                                           
53 Ghidul RIS3, p.60 
54 Ibidem 
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cuprinde cinci etape: pregătirea, colectarea datelor, analiza rezultatelor, elaborarea unui 

raport de monitorizare şi prezentarea rezultatelor stakeholderilor din regiune. 

Etapa de pregătire cuprinde selectarea instrumentelor de monitorizare utilizate şi 

identificarea subiecţilor activităţii de monitorizare.     

Colectarea datelor se realizează prin aplicarea instrumentelor selectate 

iniţiatorilor sau / şi partenerilor de proiect. În cadrul reportului se vor regăsi atât date 

publice oferite de Institutul Naţional de Statistică cât şi date culese de către echipa de 

cercetare de la principalii actori regionali ai inovării.    

În acest context, pentru fiecare raport de monitorizare (2017 şi 2019) se vor elabora 

o serie de chestionare care vor ţine cont de următoarele repere metodologice: 

- Instrumentul care v-a sta la baza culegerii datelor v-a fi ghidul de interviu semistructurat; 

- Instrumentul v-a fi elaborat în conformitate cu axele RIS 2014-2020 şi caracteristicile 

grupului ţintă vizat iar modul de completare v-a fi autoaplicarea; 

- Respondenţii vor fost în principal reprezentanţi ai mediului cercetare, public şi economic 

din regiune cât şi colaboratori ai centrului Tehimpuls; 

- De asemenea vor fi incluse în eşantion instituţiile care vor beneficia de finanţări prin 

Programul Operaţional Regional şi prin Programul Operaţional Competitivitate;  

Analiza rezultatelor presupune prelucrarea tuturor datelor şi stă la baza întocmirii 

celor două rapoarte de monitorizare. 

Elaborarea raportului de monitorizare se efectuează pe baza informaţiilor 

colectate în etapele anterioare.  

Prezentarea rezultatelor procesului de monitorizare se realizează în cadrul 

întâlnirii grupului de lucru şi reprezintă atât o validare a raportului periodic de 

monitorizare, cât şi începutul noului proces de monitorizare. 

De asemenea, din punct de vedere metodologic, se va realiza o schemă cu 

principalele obiective ale strategiei şi principalele activităţi propuse pentru realizarea 

acestora. De asemenea, se va ataşa o listă cu rezultate aşteptate atât pe termen scurt cât şi 

pe termen mediu şi lung. 

 

OBIECTIVE REZULTATE AŞTEPTATE 

Obiective specifice Indicatori 
Rezultate pe termen 

scurt 

Rezultate pe termen 

mediu / lung 

Creşterea capacităţii de 

cercetare şi inovare din 

regiune 

 Dezvoltarea infrastructurilor 

specifice activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare, în special 

consolidarea facilităţilor existente; 

 Înfiinţarea de laboratoare de testare 

și certificare;  

 Dezvoltarea / achiziţionarea şi 

utilizarea de tehnologii şi 

echipamente inovative; 

Creşterea fondurilor 

regionale alocate 

pentru activităţile CDI; 

 

Redirecţionarea 

fondurilor de la 

cercetarea 

fundamentală către 

cercetarea aplicată; 

Consolidarea și 

capitalizarea sistemul 

CDI; 

 

Creşterea eficienţei 

infrastructurii pentru 

CDI; 

 

Reţinerea tinerilor 
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 Dezvoltarea și promovarea 

centrelor de excelenţă; 

 Participarea în consorţii și reţele 

adecvate domeniului de activitate; 

 Încurajarea proiectelor 

transfrontaliere și internaţionale; 

 Promovarea carierei în cercetare ca 

fiind atractivă și reţinerea 

talentelor; 

 Încurajarea dezvoltării de spin-off-

uri; 

 Concentrarea resurselor publice și 

investiţiilor în ariile de cercetare 

prioritare;  

 Atragerea de tineri cercetători în 

centrele de cercetare-dezvoltare-

inovare;  

 Sprijinirea mobilităţii resurselor 

umane, cunoștiinţelor și 

tehnologiilor; 

 Încurajarea protejării proprietăţii 

intelectuale, inclusiv utilizarea 

drepturilor de proprietate 

intelectuală ca garanţie pentru 

finanţarea stadiului incipient (start 

–up); 

 Crearea şi actualizarea platformelor 

de tranzacţionare pentru cererea şi 

oferta de proprietate intelectuală;  

 Susţinerea investiţiilor intangibile 

vizând achiziţionarea de brevete, 

mărci, licenţe şi know-how. 

 

Creşterea numărului de 

brevete şi publicaţii 

ştiinţifice; 

 

 

Creșterea numărului de 

spin-off-uri; 

 

Implementarea unor 

proiecte de cooperare 

în domeniul mobilităţii 

resurselor umane din 

CDI. 

 

cercetători şi ingineri în 

regiune; 

 

Creşterea nivelului de 

protecţie a proprietăţii 

intelectuale pentru 

invenţii; 

  

Propagarea 

cunoștinţelor și a 

tehnologiei în economia 

regională. 

 

Dezvoltarea de afaceri 

productive şi competitive 

la nivel global 

 Promovarea complementarităţii 

între întreprinderi şi încorporarea 

activităţilor transversale (ICT, 

design, eco-inovare) considerate ca 

vectori de inovare în IMM-uri; 

 Internaţionalizarea activităţiilor de 

cercetare-dezvoltare-inovare; 

 Sprijin pentru dezvoltarea 

competitivităţii IMM-urilor locale: 

implementarea standardelor, 

accesul pe noi pieţe şi 

internaţionalizare;  

 Sprijin pentru accesul la consultanţă 

al IMM-urilor; 

 Susţinerea investiţiilor în tehnologii, 

Îmbunătăţirea 

accesului la consultanţă 

şi finanţare pentru 

IMM-uri; 

 

Diversificarea 

serviciilor suport 

pentru firme; 

 

Dezvoltarea serviciilor 

cu valoare adăugată 

adresate IMM-urilor 

din regiune; 

 

Crearea unor noi 

Creşterea ratei de 

productivitate în IMM-

urile regionale; 

 

Creşterea 

 competitivităţii 

regionale, îndeosebi 

pentru sectoarele cu 

potenţial de creştere; 

 

Dezvoltarea unor 

servicii cu valoare 

adăugată mare în 

facilităţile de 

infrastructură CDI 
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echipamente, maşini, utilaje, 

capacităţi de producţie pentru 

întreprinderile din regiune; 

 Încurajarea spiritului 

antreprenorial şi sprijin pentru 

start-upuri; 

 Sprijin pentru diversificarea 

producţiei întreprinderilor 

regionale și orientarea spre produse 

cu valoare adăugată ridicată; 

 Modernizarea şi extinderea 

clusterelor existente și dezvoltarea 

de clustere noi; 

 Sprijin pentru crearea de lanţuri de 

furnizori; 

 Facilitarea legăturilor dintre 

investitorii străini şi economia 

locală;  

 Încurajarea activităţilor de 

cercetare-dezvoltare desfăşurate în 

interiorul firmelor; 

 Sprijinirea parteneriatelor firmă-

firmă, firmă-universitate/institute 

de cercetare;  

 Consolidarea culturii asociative în 

rândul companiilor din Regiunea 

Vest; 

 Încurajarea iniţiativelor inovative 

din companii și crearea de 

întreprinderi inovative;  

 Mentorat și consultanţă în domeniul 

antreprenoriatului pentru 

cercetători – inovatori; 

 Sprijin pentru activităţi de tip 

match-making și brokeraj. 

companii, inclusiv cele 

care utilizează 

tehnologie avansată; 

 

Dezvoltarea bazei de 

producţie la nivel 

regional; 

 

Multiplicarea firmelor 

înscrise în clusterele 

existente; 

 

Creșterea numărului de 

IMM-uri care 

desfãşoarã în propria 

firmã activităţi de 

cercetare inovare. 

 

 

 

existente în regiune; 

 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial; 

 

Creşterea exporturilor 

de produse cu valoare 

adăugată mare; 

 

Platforme de inovare 

pentru echilibrarea 

cererii. 

Transformarea 

rezultatelor cercetării în 

afaceri de succes şi 

creşterea cooperării între 

actorii locali şi regionali 

responsabili pentru 

cercetare, dezvoltare 

tehnologică, inovare şi 

dezvoltarea afacerilor. 

 Crearea, modernizarea şi extinderea 

entităţilor de inovare și transfer 

tehnologic, inclusiv dotarea cu 

echipamente  a acestora;  

 Achiziţionarea de servicii 

tehnologice specifice; 

 Sprijin pentru marketingul și 

brandingul produselor regionale; 

 Accesul la servicii de tip business 

intelligence; 

 Parteneriat cu reţele internaţionale.  

 

 

Dezvoltarea unor noi 

produse şi tehnologii; 

 

Creşterea nivelului de 

competenţe tehnologice 

specifice;  

 

Dezvoltarea 

structurilor suport 

pentru transfer 

tehnologic; 

Consolidarea 

colaborării dintre 

furnizorii de cunoștinţe 

şi mediul privat; 

 

Dezvoltarea abilităţilor 

de comercializare a 

brevetelor inventate; 

 

Creşterea capacităţii de 

absorbţie a noilor 

tehnologii; 
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Înfiinţarea unor birouri 

de inovare;  

 

Dezvoltarea unui brand 

/ specific regional; 

 

Îmbunătăţirea 

performanţei CDI în 

regiune. 

 

Îmbunătăţirea accesului la 
finanţare pentru activităţi 

de CDI 

 Sprijinirea creării unui fond regional 

de investiţii;  

 Dezvoltarea unui fond de capital de 

risc regional; 

 Încurajarea folosirii de vouchere / 

cecuri de inovare; 

 Dezvoltarea de know-how în 

managementul unor fonduri de 

investiţii dedicate inovării;  

 Management, îndrumare și 

consiliere cu privire la subvenţii. 

Creşterea fondurilor 

din mediul privat 

pentru activităţile de 

CDI; 

 

 

 

 

Proiecte pilot derulate 

cu sprijinul unor 

stimulente pentru 

dezvoltarea de produse 

inovatoare și proiecte 

de cercetare. 

 

Îmbunătăţirea accesului la 
servicii de sprijin specifice 
pentru întreprinderile din 

sectoarele cheie 

 

AUTOMOTIVE 
 Atragerea unui producător de 

automobile în regiune 
 Facilităţi de cercetare: prototipare, 

producţie serie limitată și testarea 
de noi modele 

 Formare în industria auto  
 Explorarea oportunităţilor legate de 

creșterea siguranţei,  e-moblitate și 
vehicule electrice 

 
TIC 
 Centru de excelenţă 
 Școală de afaceri TIC 
 Dezvoltarea de produse și servicii 

proprii 
 Sprijin: antreprenoriat,  mentorat, 

coaching 
 
TEXTILE 
 Crearea unui centru CDI 
 Achiziţionare de noi tehnologii și 

utilaje  
 Dezvoltarea activităţii de proiectare 

sau generarea de produse noi 
 
AGRO-ALIMENTAR 
 Crearea unor centre de producţie, 

colectare, procesare și marketing 

Îmbunătăţirea nivelului 

de educaţie şi pregătire 

a forţei de muncă; 

 

Implementarea 

standardelor europene 

de calitate; 

 

Dezvoltarea 

tehnologiilor de 

producţie; 

 

Creşterea fondurilor 

alocate activităţilor de 

CDI; 

 

IMM-uri inovative nou 

create în aceste 

sectoare; 

  

Clustere noi. 

 

 

 

Creşterea valorii 

adăugate a produselor; 

 

Creşterea 

productivităţii 

regionale; 

 

Creşterea 

 competitivităţii 

regionale; 
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produse locale  
 Sprijin pentru implementarea 

standardelor de calitate și securitate 
a produselor 

 Parteneriate producători – lanţuri 
de distribuţie 

 

Conform Ghidului RIS3, evaluarea ar trebui să fie derulată de către experţi 

independenţi. Evaluarea şi monitorizarea at trebui să se completeze reciproc, de aceea în 

cadrul procesului de evaluare, experţii independenţi vor fi asistaţi de actorii responsabili 

pentru derularea monitorizării. 

În urma evaluării RIS3, se va genera un raport de evaluare care va trebui să 

identifice cauzele şi efectele pe care le-au avut acţiunile propuse şi întreprinse în cadrul 

strategiei asupra activităţii de CDI din regiune. La finalul evaluării se va cunoaşte o mare a 

parte a cauzelor care au inflenţat într-un mod negativ sau pozitiv activitatea de CDI din 

regiune. 

Pentru evaluare va fi necesară selectarea unor indicatori cunatificabili şi care se 

conecteze de strategia Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest cât şi de Strategia 

Europa 2020 şi anume: 

 

Nr.crt. Denumirea indicatorului 
Valoare 

iniţială 

Valoare 

2015 

Valoare 

2017 

Valoare 

2019 

Valoare 

2021 

1. 
Procentul din PIB alocat 

cercetării şi dezvoltării (%) 

0,23% 

(2011) 
0,5% 1% 1,5% 2% 

2. 

Ponderea populaţiei de 30-34 

ani care au urmat un nivel de 

educaţie terţiară (%) 

21,8% 

(2013) 
23% 24,5% 27% 30% 

3. 

Ponderea forţei de muncă din 

domeniul cercetării şi 

dezvoltării (%) 

0,46% 

(2013) 
0,5% 0,54% 0,58% 0,6% 

4. 
Ponderea resursele umane în 

ştiinţă şi tehnologie (%) 

21,8% 

(2013) 
22% 23% 23% 23% 

5. 
Cercetători, pondere din 

totalul forţei de muncă (%) 

0,17% 

(2012) 
0,25% 0,3% 0,35% 0,37% 

6. 
Numărul de brevete 

/1.000.000 persoane 

0,69  

(2009) 
0,80 1 1,20 1,50 

7. 

Ponderea întreprinderilor 

inovative din total 

întreprinderi (%) 

14,3% 

(2012) 
15% 17% 18% 20% 

8. 
Numărul de noi companii 

create 

1.192 

(2013 faţă 

de 2012) 

1.500 1.750 2.000 2.500 

9. 

Numărul de proiecte de 

cooperare între universităţi şi 

firme 

25 44 60 70 100 
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10. 

Numărul de companii 

implicate în clustere 

regionale 

66  

(2015) 
70 75 90 110 

11. 

Numărul centrelor de inovare 

/ transfer tehnologic 

înfiinţate 

5 6 8 8 10 
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