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Rezumat
I. Scopul! Strategiei! UE! 2020,! lansată! în! 2010,! este! de! a! rezolva! punctele! slabe! din! structura!
economiei!Europei,!și!de!a!reduce!diferențele!dintre!diferitele!regiuni.!În!vederea!atingerii!obiectivelor!
strategiei! Europa! 2020! de! creștere! inteligentă,! sustenabilă! și! inclusivă,! Statele! Membre! ale! Uniunii!
Europene! (UE)! sunt! încurajate! săJși! definească! strategii! de! “creștere! inteligentă”.! O! abordare! a!
“specializării!inteligente”!reprezintă!un!set!organic!de!politici!și!măsuri!ce!au!ca!scop!creșterea!nivelului!
de!cunoștințe!și!a!valorii!aduse!în!industriile!în!care!avantajele!competitive!au!fost!deja!evidențiate!și!
unde!noile!activități!economice!sunt!facilitate!prin!spirit!antreprenorial!și!experimentare.1!!
II. Regiunea! Vest! a! României! își! dezvoltă! strategia! de! specializare! inteligentă! cu! sprijinul! Băncii!
Mondiale.! Obiectivul! este! de! a! dezvolta! o! evaluare! detaliată! a! competitivității! și! a! specializării!
inteligente! a! producătorilor! de! bunuri! și! furnizorilor! de! servicii! și! de! a! identifica! măsuri! de! politică,!
intervenții!și!nișe!de!specializare!inteligentă!care!pot!sprijini!potențialul!acestora!de!creștere.!Proiectul!
de!asistență!tehnică!oferită!de!Banca!Mondială!include!șapte!livrabile,!care!vor!fi!utilizate!de!Agenția!de!
Dezvoltare! Regională! Vest! (ADR! Vest)! ca! inputJuri! în! vederea! stabilirii! priorităților! de! dezvoltare!
regională.!
1.

Evaluarea!rezultatelor!comerciale!!

2.

Evaluare!teritorială:!profil,!performanță!și!factori!de!creștere!!

3.

Evaluarea!EconomicoJGeografică:!provocările!dezvoltării!teritoriale!

4.

Facilitarea!comerțului!și!a!transportului!și!evaluarea!infrastructurii!logistice!!

5.

Competitivitatea! firmelor! din! Regiunea! Vest! a! României:! diagnoză,! provocări! și!
oportunități!!

6.

Studii!de!caz!din!sectorul!specializării!inteligente.!

7.

Raportul!final:!Recomandări!privind!politicile!

III. Creșterea!în!Regiunea!Vest!este!puternică,!antrenată!fiind!de!un!sector!activ!al!întreprinderilor!
și! de! o! orientare! pronunțată! către! exporturi.! De! la! sfârșitul! anilor! 1990,! regiunea! ! a! cunoscut! o!
creștere! economică! rapidă,! care! sJa! tradus! prin! creșterea! salariilor! generată! de! îmbunătățirea!
substanțială!a!productivității.!Rata!de!creștere!anuală!a!productivității!per!angajat!a!crescut!la!15%!în!
perioada!2000J09.!În!plus,!există!semne!importante!de!activitate!antreprenorială!și!Regiunea!are!una!
dintre!cele!mai!ridicate!concentrări!de!firme!și!exportatori!din!România.!Regiunea!este!clasată!a!treia!în!
țară!după!numărul!de!firme!pe!cap!de!locuitor!cu!211,5!firme!la!100.000!de!locuitori;!de!asemenea,!ea!
este!clasată!a!treia!în!țară!după!procentul!de!exportatori!(15,7%).!
IV. Dezvoltarea!regională!a!fost!oarecum!dezechilibrată,!cu!discrepanțe!teritoriale!semnificative!și!
o!concentrare!ridicată!a!activității!economice!și!a!exporturilor.!Trebuie!depășite!mai!multe!obstacole!
pentru! ca! sistemul! de! producție! din! regiune! să! treacă! la! activități! cu! o! mai! mare! valoare! adăugată! și!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!
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pentru! a! se! accelera! convergența! cu! cele! mai! avansate! regiuni! ale! UE.! În! primul! rând,! beneficiile!
creșterii! puternice! din! ultimii! zece! ani! nu! au! fost! distribuite! egal,! așa! cum! indică! discrepanțele!
semnificative! din! salarii,! productivitate! și! exporturi.! În! al! doilea! rând,! activitatea! economică! se!
concentrează!în!câteva!sectoare!care!reprezintă!aproximativ!jumătate!din!cifra!de!afaceri!și!numărul!de!
angajați!din!regiune,!ceea!ce!poate!conduce!la!o!volatilitate!ridicată!în!creșterea!cu!valoare!adăugată!și!
scăderi!bruște!ale!produsului!intern!brut!(PIB)!pe!cap!de!locuitor!și!ale!numărului!de!angajați!în!cazul!
unei! crize.! În! al! treilea! rând,! modelul! de! creștere! antrenată! de! exporturi! din! ultimii! zece! ani! este!
vulnerabil!la!șocurile!de!pe!piețele!de!export.!!
V. Atuurile!teritoriale,!umane,!naturale!și!culturale!pot!fi!utilizate!pentru!a!se!obține!o!creștere!
mai!sustenabilă.!Regiunea!Vest!beneficiază!de!mai!multe!puncte!forte!din!punct!de!vedere!competitiv.!
Elementele! de! infrastructură! sunt! relativ! suficiente! și! ușurează! accesul! la! țările! învecinate.! Forța! de!
muncă! din! regiune! este! calificată,! mulțumită! sistemul! de! învățământ! universitar! care! este! relativ!
puternic! pe! parte! de! științe! ale! naturii,! matematică,! informatică,! domeniul! alimentar,! agricultură,!
medicină!și!științe!veterinare.!O!poziționare!geografică!favorabilă,!un!mediu!natural!curat!în!mare!parte!
și! obiective! culturale! și! arheologice! neexploatate! oferă! posibilități! suplimentare! de! specializare! în!
activități!care!aduc!o!valoare!adăugată!mai!ridicată.!!
VI. Regiunea! prezintă! un! avantaj! comparativ! aparent! în! domeniul! auto,! textil! și! al! tehnologiei!
informației! și! comunicațiilor! (TIC)! și! un! avantaj! comparativ! latent! în! domeniul! agroalimentar! și!
turism.!Au!fost!selectate!șase!clustere!(auto,!textile,!agroalimentar,!TIC,!construcții!și!turism)!pentru!o!
analiză!detaliată,!nu!ca!și!activități!‘câștigătoare’!per!se,!dar!datorită!relevanței!lor!și!potențialului!pe!
care!ele!îl!prezintă!în!această!regiune.!Informațiile!disponibile!sugerează!un!aparent!avantaj!competitiv!
în! domeniile! auto,! textilelor! și! TIC,! iar! domeniul! agroalimentar! și! turismul! au! fost! identificate! ca! și!
clustere!cu!un!avantaj!competitiv!latent.!Clusterul!de!construcții,!totuși,!prezintă!un!avantaj!competitiv!
neclar.!!
VII. Fiecare! cluster! de! industrie! prezintă! constrângeri! și! aspecte! specifice! care! vor! influența!
progresul! viitor! spre! specializarea! inteligentă.! Pentru! sectorul! auto,! provocarea! principală! ține! de!
diversificare!către!activități!cu!o!valoare!adăugată!mai!ridicată,!ceea!ce!presupune!avansarea!pe!lanțul!
valoric! internațional.! Sectorul! textil! trebuie,! de! asemenea,! să! crească! valoarea! adăugată! prin!
construirea! abilităților! și! capacităților! de! care! firmele! au! nevoie! pentru! a! putea! demara! producția!
modelelor!sau!mărcii!proprii.!În!cazul!sectorului!agroalimentar,!ținând!cont!de!caracteristicile!complexe!
și!din!ce!în!ce!mai!globale!ale!lanțului!valorii,!provocările!țin!de!îmbunătățirea!marketingului!la!produse!
locale!și!stabilirea!de!conexiuni!cu!lanțurile!mari!de!distribuție.!În!TIC!–!privit!în!general!ca!și!competitiv!
la! nivel! internațional! pe! parte! de! dezvoltare! de! software,! proiectare! și! engineering! –! principala!
provocare!este!de!extindere!a!setului!actual!de!activități!și!a!capacității!totale!de!producție.!În!ceea!ce!
privește! sectorul! construcțiilor,! este! important! să! se! utilizeze! resursele! disponibile! de! materiale! de!
construcții!din!regiune!(piatră!și!lemn)!și!să!se!crească!gradul!de!utilizare!a!materialelor!și!tehnologiilor!
eficiente!din!punct!de!vedere!energetic,!fenomen!care,!deși!încurajat!de!Uniunea!Europeană,!nu!este!
răspândit! pe! scară! largă! în! această! regiune.! În! cazul! turismului,! implicarea! la! un! nivel! politic! înalt! și!
coordonarea!instituțională!reprezintă!elemente!cheie!pentru!a!profita!pe!deplin!de!atuurile!naturale!și!
culturale.!
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VIII. Politicile! orizontale,! adesea! apanajul! guvernului! de! la! nivel! central,! sunt! necesare! pentru! a!
încuraja!specializarea!inteligentă!în!regiune.!Patru!dintre!domeniile!de!politică!cele!mai!sensibile!sunt!
comune! tuturor! sectoarelor:! (i)! învățământul! și! formarea! (extinderea! și! îmbunătățirea! sistemului! de!
școli!profesionale,!programe!școlare!relevante!pentru!industrie!și!formarea!de!abilități!antreprenoriale!
și! de! management! al! afacerilor);! (ii)! îmbunătățiri! ale! infrastructurii! locale! de! transport! (rutier! și!
feroviar);!(iii)!extinderea!accesului!la!finanțe;!și!(iv)!creșterea!cadrului!instituțional!pentru!inovare.!!
IX. Acțiuni! specifice! sectorului! pot! completa! reformele! de! politică! orizontală.! Pentru! clusterul!
auto,! acestea! includ! înființarea! de! institute! de! cercetare! și! laboratoare! de! testare! și! promovarea!
clusterului! auto.! În! cazul! clusterului! textilelor,! ar! fi! util! să! se! faciliteze! accesul! la! finanțe! pentru!
achiziționarea!de!noi!tehnologii.!În!sectorul!agroalimentar,!următoarele!sunt!esențiale:!dezvoltarea!de!
facilități!cu!scopul!de!a!îmbunătăți!standardele!de!calitate,!sănătate!și!siguranță;!promovarea!finanțării!
și! a! marketingului! pentru! întreprinderi! mici! și! mijlocii! (IMMJuri);! și! sprijinirea! cercetării! aplicate! și!
fundamentale.!Pentru!clusterul!TIC,!ar!fi!util!să!se!extindă!gama!de!servicii!oferite!de!incubatoarele!și!
acceleratoarele! de! afaceri,! și! să! se! introducă! programe! mai! eficace! de! mentoring.! În! domeniul!
construcțiilor,! măsurile! includ! sprijin! targetat! pentru! clusterul! regional! de! construcții! și! energie! și!
includerea! materialelor! eficiente! din! punct! de! vedere! energetic! printre! criteriile! de! câștigare! a!
licitațiilor! pe! infrastructură! din! fonduri! publice! și! măsuri! de! facilitare! a! intrării! și! ieșirii! firmelor! pe,!
respectiv! de! pe! piață.! În! cazul! clusterului! turism,! domeniile! urmărite! ar! putea! fi! promovarea! și!
managementul!obiectivelor!arheologice.!
X. Fondurile!structurale!UE!și!alte!surse!pot!sprijini!acțiunile!orizontale!și!specifice!pentru!sector!
conform! axelor! prioritare! și! obiectivelor! tematice.! Fondurile! structurale! UE! disponibile! pentru!
perioada!2014J2020!pot!fi!utilizate!în!vederea!atingerii!de!obiective!orizontale!și!specifice!sectorului!în!
conformitate!cu!strategia!de!“specializare!inteligentă”!pentru!Regiunea!Vest.!Disponibilitatea!resurselor!
naționale! și! mobilizarea! finanțării! sectorului! privat! pot! crește! eficacitatea! intervențiilor! specifice.!
Urmând!liniile!directoare!ale!Comisiei!Europene,!o!serie!de!obiective!tematice,!definite!prin!Politica!de!
Coeziune!a!EU,!sunt!considerate!relevante!pentru!Regiunea!Vest!și!sunt!grupate!în!axe!prioritare.!
Axa!prioritară!(AP)!
AP1:!Creșterea!competitivității!economice!regionale!și!
specializarea!inteligentă!

Obiectivul!tematic!(OT)!
OT1.! Întărirea! cercetării,! dezvoltării! tehnologice! și!
inovării!
!
OT3.! Creșterea! competitivității! întreprinderilor! mici! și!
mijlocii!
!
OT11.! Creșterea! capacității! instituționale! și! o!
administrație!publică!eficientă!

AP2:!Protejarea!naturii!și!a!patrimoniului!cultural!din!
regiune!
!
AP3:!Învățământ!la!standarde!înalte!pentru!toți!

OT! 6.! Protejarea! mediului! și! promovarea! eficienței!
resurselor!
OT! 10.! Investiții! în! învățământ,! abilități! și! învățare!
continuă!!
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XI. Prioritățile! de! investiții! pot! fi! adaptate! diferitelor! nevoi! ale! regiunii! și! pot! fi! promovate! prin!
inițiative! regionale.! Acestea! pot! fi! direcționate! către:! (i)! creșterea! finanțării! pentru! cercetare,!
dezvoltare! și! inovare! la! nivel! regional! (axa! prioritară! 1);! (ii)! promovarea! eficienței! energetice! și!
utilizarea!energiei!din!surse!regenerabile!(axa!prioritară!2);!și!(v)!creșterea!gradului!de!angajare!a!forței!
de!muncă!prin!îmbunătățirea!abilităților!și!competențelor!necesare!pe!piața!muncii!(axa!prioritară!3).!În!
plus,!sunt!date!ca!exemplu!mai!multe!inițiative!pilot!posibile!care!demonstrează!felul!în!care!investițiile!
pot! încuraja! specializarea! inteligentă! în! regiune.! Aceste& proiecte& de& investiții& nu& au& fost& încă& evaluate&
sau&avizate&de&către&Banca&Mondială.&Această!listă!trebuie!percepută!ca!fiind!un!simplu!exemplu.!
XII. Per! total,! instrumentele! de! politică! prezentate! în! acest! raport! reprezintă! direcții! potențiale!
pentru! creșterea! dezvoltării! economice! a! regiunii! prin! accentul! pus! pe! cercetarea,! inovarea! și!
competitivitatea! sectorului! privat.! Chiar! dacă! modificarea! caracteristicilor! structurale! de!
competitivitate! reprezintă! un! obiectiv! pe! termen! lung,! intervențiile! de! politică! targetate! și! investițiile!
locale!pot!sprijini!Regiunea!Vest!să!își!dezvolte!o!strategie!integrată!de!specializare!inteligentă!și!săJși!
concentreze!resursele!în!domeniile!cele!mai!promițătoare!care!prezintă!un!avantaj!comparativ.!Pentru!
aceasta,! factorii! de! decizie! politică! pot! rezolva! unele! dintre! principalele! obstacole! cu! care! firmele! și!
oamenii! de! afaceri! se! confruntă! și! pot! sprijini! deblocarea! potențialului! competitiv! și! de! inovare! al!
economiei!Regiunii!Vest.!!!

Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin!
PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013!
8!
!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

!

I. Introducere
1. În!2010,!a!fost!lansat!Programul!Europa!2020!ca!și!strategie!a!Uniunii!Europene!de!creștere!pe!
baza!a!trei!obiective:!“creștere!inteligentă”,!“creștere!sustenabilă”!și!“creștere!inclusivă”.!!
2. Urmând! această! abordare,! Statele! Membre! au! fost! încurajate! săYși! definească! politici! de!
specializare!inteligentă!cu!scopul!de!aYși!crește!gradul!de!cunoștințe!și!valoare!adăugată!a!producției!
existente!în!industrii!în!care!există!avantaje!comparative.!Politicile!de!specializare!inteligentă!ar!trebui!
să!urmeze!o!abordare!condusă!de!cunoștințe!față!de!creșterea!economică!care:!să!construiască!pe!baza!
avantajelor!competitive!existente;!să!sprijine!dezvoltarea!de!noi!activități!în!locurile!în!care!poate!apărea!
un!avantaj!comparativ!puternic;!și!să!promoveze!o!contribuție!mai!accentuată!a!factorului!cunoștințe!la!
creșterea!economică.2!
3. În! acest! context,! acest! raport! reprezintă! elementul! final! al! evaluării! efectuate! sub! capitolul!
“Romania!Regiunea!Vest!–!Creșterea!Competitivității!și!Specializarea!Inteligentă”.!!Principalul!obiectiv!
al! acestui! proiect! îl! constituie! dezvoltarea! unei! evaluări! detaliate! a! competitivității! și! specializării!
inteligente! a! producătorilor! de! bunuri! și! furnizorilor! de! servicii! din! Regiunea! Vest! și! identificarea! de!
politici,!intervenții!și!nișe!de!specializare!care!pot!ajuta!la!încurajarea!potențialului!de!creștere.!!
4. Au! fost! deja! livrate! șase! rapoarte! intermediare:! i)! Evaluarea! rezultatelor! comerciale;! ii)!
Evaluarea! teritorială:! profil,! performanță! și! factori! de! creștere;! iii)! Evaluarea! economicoJgeografică:!
provocările!dezvoltării!teritoriale;!iv)!Facilitarea!comerțului!și!a!transportului!și!evaluarea!infrastructurii!
logistice;!v)!Competitivitatea!firmelor!din!Regiunea!Vest!a!României:!diagnoză,!provocări!și!oportunități;!
și!vi)!Raportul!de!studii!de!caz!de!specializare!inteligentă!
5. Primele! cinci! rapoarte! utilizează! abordări! metodologice! complementare! și! au! ca! scop!
realizarea!unei!hărți!complete!a!producătorilor!de!bunuri!și!furnizorilor!de!servicii!din!Regiunea!Vest.!
Cele! cinci! rapoarte:! i)! au! evaluat! performanța! comercială! recentă! a! Regiunii! Vest;! ii)! au! evaluat!
competitivitatea! totală! a! firmelor! din! vestul! României;! iii)! au! evaluat! legăturile! dintre! activitatea!
economică,! comerț! și! locație! în! vederea! identificării! provocărilor! dezvoltării! viitoare! și! industrializării!
regiunii! iv)! au! efectuat! o! analiză! calitativă! a! factorilor! care! caracterizează! dezvoltarea! economică! a!
regiunii!și!v)!au!evaluat!infrastructura!logistică!și!de!transport!a!țării!și!a!regiunii.!!
6. Cel! deYal! șaselea! raport! a! urmărit! o! abordare! la! nivel! sectorial! și! a! evaluat! specializarea!
economică! a! Regiunii! Vest! a! României! în! vederea! unei! mai! bune! înțelegeri! a! contextului! specific!
sectorului! și! a! identificării! activităților! pentru! care! regiunea! prezintă! un! avantaj! concurențial.! Prin!
concentrarea! asupra! unor! anumite! sectoare! care! au! o! pondere! semnificativă! în! cadrul! economiei!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!Conform!Comisiei!Europene,!specializare!inteligentă!înseamnă!identificarea!caracteristicilor!unice!și!patrimoniului!
fiecărei! țări! și! regiuni,! evidențiind! avantajele! competitive! ale! fiecărei! regiuni,! și! gruparea! factorilor! implicate! și! a!
resurselor!de!la!nivel!regional!în!jurul!unit!viziuni!a!viitorului!concentrate!pe!excelență.!Ea!înseamnă,!de!asemenea,!
întărirea!sistemelor!regionale!de!inovare,!maximizarea!fluxurilor!de!cunoștințe!și!diseminarea!beneficiilor!inovării!
în!întreaga!economie!de!la!nivelul!regiunii.!
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf).!

!
!
Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin!
PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013!
9!
!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

!

regionale! (auto,! textile,! TIC,! construcții! și! turism),! cel! deJal! șaselea! raport! a! avut! trei! obiective!
complementare:!i)!de!a!oferi!o!prezentare!obiectivă!a!punctelor!forte!și!slabe!ale!sistemului!de!producție!
din! fiecare! sector;! ii)! de! a! investiga! capacitatea! firmelor! de! a! adopta! noi! tehnologii,! ținând! cont! de!
abilitățile!disponibile,!de!restricțiile!de!reglementare!specifice!sectorului,!de!accesul!la!finanțări;!și!iii)!de!
a!identifica!nișe!de!specializare!inteligentă!în!sectoarele!respective,!precum!și!oportunități!de!cooperare!
care!apar!la!nivelul!infrastructurii!de!afaceri!și!cercetare!și!de!dezvoltare!tehnologică,!pentru!a!identifica!
oportunitățile!de!creștere!viitoare!din!aceste!industrii.!Pe!baza!informațiilor!disponibile!în!piață,!raportul!
a!concluzionat!că!regiunea!prezintă!un!avantaj!comparativ!aparent!în!domeniile!auto,!textile!și!TIC,!iar!
domeniul! agroalimentar! și! turismul! au! fost! clasificate! ca! sectoare! cu! un! avantaj! comparativ! latent.! În!
cele!din!urmă,!sectorul!construcțiilor!a!fost!clasificat!ca!prezentând!un!avantaj!comparativ!neclar.!
7. Plecând!de!la!evaluările!anterioare,!acest!raport!prezintă!elementele!cheie!pentru!o!strategie!
de!specializare!inteligentă.!El!urmează!formatul!și!instrucțiunile!pentru!conceperea!de!instrumente!ce!
vor! fi! finanțate! în! cadrul! programului! 2014Y202! din! fonduri! structurale! UE! și! din! alte! surse.! Raportul!
utilizează!o!abordare!în!trei!etape!conform!liniilor!directoare!ale!Comisiei!Europene.!În!primul!rând,!el!
definește! obiectivele! tematice! (OT),! stabilite! prin! Politica! de! Coeziune.! În! al! doilea! rând,! stabilește!
priorități!adaptate!nevoilor!industriilor!locale!și!poate!fi!promovat!prin!inițiative!locale.!În!al!treilea!rând,!
propune! mai! multe! proiecte! specifice! de! investiții.! Raportul! prezintă! direcții! de! creștere! a! dezvoltării!
economice! a! regiunii! pe! baza! cercetării,! inovării! și! competitivității! sectorului! privat,! dar! include! și!
recomandări! pentru! îmbunătățirea! acelor! domenii! care! au! o! influență! directă! asupra! creșterii!
competitivității! și! a! specializării! inteligente! din! această! regiune,! cum! ar! fi! educația,! transportul! și!
dezvoltarea!urbană.!În!plus,!raportul!oferă!o!listă!de!inițiative!pilot!posibile!ca!exemple!pentru!felul!în!
care!investițiile!pot!încuraja!specializarea!inteligentă!în!regiune.!
8. Raportul! este! structurat! pe! cinci! capitole! ce! urmează! după! această! introducere.! Capitolul! 2!
prezintă!contextul!general!al!strategiei!Europa!2020,!precum!și!o!scurtă!descriere!a!abordării!specializării!
inteligente,! care! reprezintă! baza! evaluării! la! nivel! de! sector.! Utilizând! o! analiză! completă! a!
competitivității,!Capitolul!3!prezintă!principalele!puncte!forte!și!provocări!care!au!caracterizat!evoluția!
economică!a!regiunii.!Utilizând!Raportul!cu!privire!la!studiile!de!caz!de!specializare!inteligentă,!Capitolul!
4!se!referă!la!cel!deJal!șaselea!raport!al!servicii!de!consultanță!și!face!un!rezumat!al!evaluării!specializării!
economice! a! Regiunii! Vest! a! României! pe! baza! unei! abordări! sectoriale.! Capitolul! rezumă! nișele!
potențiale!de!specializare!inteligentă!din!cadrul!industriilor!respective!și!identifică!domenii!generale!de!
acțiune!a!politicilor.!Capitolul!5!oferă!recomandări!specifice!de!politici!care!pot!servi!ca!punct!de!plecare!
pentru! dezvoltarea! unei! strategii! de! specializare! inteligentă! pentru! perioada! 2014J2020.! Capitolul! 6!
prezintă!concluziile!acestui!raport.!
!

!
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II.
Specializarea inteligentă în contextul Strategiei
Europa 202 și a Politicii europene de Coeziune
9. În!2010,!a!fost!lansat!Programul!Europa!2020!ca!și!strategie!a!Uniunii!Europene!de!creștere!pe!
baza! a! trei! obiective:! “creștere! inteligentă”,! “creștere! sustenabilă”! și! “creștere! inclusivă”.! Ca! și!
fundament! al! politicilor! și! programelor! UE,! Strategia! are! ca! obiectiv! să! acționeze! ca! și! cadru! de!
organizare!pentru!funcționarea!tuturor!politicilor!UE!în!următorii!zece!ani!și!să!abordeze!atât!punctele!
slabe!din!economia!Europei!expuse!crizei,!precum!și!provocările!pe!termen!lung,!cum!ar!fi!globalizarea,!
presiunea!exercitată!asupra!resurselor!naturale!și!îmbătrânirea!populației.!!
10. În! vederea! îndeplinirii! obiectivelor! strategiei! Europa! 2020,! au! fost! stabilite! cinci! ținte!
principale! de! atins! de! către! Statele! Membre! până! la! sfârșitul! următoarei! decade,! aceste! fiind:!
angajare,! învățământ,! cercetare! și! inovare,! incluziune! socială! și! reducerea! sărăciei! și! climă/energie.!
Fiecare!stat!UE!șiJa!adoptat!propriile!ținte!naționale!în!fiecare!dintre!aceste!domenii.!Acțiunile!concrete!
la!nivel!UE!și!național!care!pot!ajuta!la!pornirea!acestor!noi!motoare!de!creștere!și!de!generare!de!locuri!
de! muncă! sunt! cuprinse! în! șapte! “inițiative! principale”:! “Uniunea! inovației”,! “Tineret! în! mișcare”,!
“Agenda!digitală!a!Europei”!!(creștere!inteligentă),!“Europa!eficientă!din!punct!de!vedere!al!resurselor”,!
“O! politică! industrială! pentru! era! globalizării”! (creștere! sustenabilă),! “O! agendă! pentru! noi! abilități! și!
locuri!de!muncă”,!“Platforma!europeană!de!combatere!a!sărăciei”!(creștere!inclusivă).!!
11. Țintele! României! pentru! 2020! sunt! prezentate! în! tabelul! de! mai! jos.! Deoarece! autoritățile!
naționale!nu!au!stabilit!contribuții!regionale!conform!diferențelor!dintre!regiuni,!fiecare!regiune!poate!
decide! să! atingă! același! nivel! al! indicatorilor.! Totuși,! regiunile! mai! avansate,! cum! ar! fi! București! J! Ilfov!
sau! Regiunea! Vest,! pot! atinge! acești! indicatori! cu! mai! multă! ușurință! decât! altele.! Pentru! a! sprijini!
angajamentul!național,!se!recomandă!ca!regiunile!cu!un!potențial!de!dezvoltare!ridicat!și!cu!structuri!de!
învățământ!și!centre!de!C&D!mai!puternice!să!ia!măsurile!necesare!pentru!a!depăși!țintele!naționale,!sau!
cel!puțin,!pe!cele!care!țin!de!locuri!de!muncă,!C&D!și!emisii!și!energie.!!
!
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Tabelul!1:!Țintele!naționale!din!cadrul!Europa!2020!
Rată!
C&D!! Reducere!
Energie!din! Reducere! Abandon! Învățământ! Reducerea!
angajare! (%!
emisii!
surse!
eficiență!
școlar!
universitar! populației!cu!
(%)!
din!
(comparativ! regenerabile! energetică! timpuriu! (%)!
risc!de!
PIB)! cu!2005)!
(%)!
(%)!!
(%)!
sărăcie!sau!
(%)!
!!
excluziune!
socială!(nr.!
persoane)!
Ținta!EU!
75!
3!
20!
20!
20!
10!
40!
20.000.000!
Ținta!RO!!
70!
2!
19!
24!
19!
11,3!
26,7!
580.000!
Situația!
63,8!
0,48!
51,85!
20,79!
16,6!
17,4!
21,8!
240.000!
actuală!
3
RO !!
4
5
6
Situația!
52,5 !
0,22 !
J!
J!
J!
J!
15,4 !
J!
actuală!
Regiunea!
Vest!
Ținta!
70!
2!
19!
24!
19!
11,3!
26,7!
J!
Regiunea!
Vest!!
!

II.1.!Specializarea!inteligentă!în!cadrul!Strategiei!Europa!2020,!al!Politicii!
europene!de!coeziune!și!al!perioadei!2014Y2020!
12. Specializarea!inteligentă!a!fost!numită!de!către!Comisia!Europeană!pilonul!central!al!Strategiei!
Europa! 20207.! O! strategie! de! specializare! inteligentă! reprezintă! un! cadru! multianual! ce! are! ca! scop!
dezvoltarea!unui!sistem!național!sau!regional!de!cercetare!și!inovare!care!să!funcționeze!adecvat.!Ea!are!
ca!scop!definirea!unui!set!de!politici!și!a!unui!cadru!bugetar!care!să!se!concentreze!pe!un!număr!limitat!
de!priorități!ce!au!ca!scop!stimularea!creșterii!inteligente.!Strategia!ar!trebui!elaborată!pe!baza!analizei!
patrimoniului!regiunii,!a!punctelor!forte!și!slabe!de!inovare!și!pe!oportunitățile!viitoare!și!pe!dezvoltarea!
pieței,! în! vederea! identificării! avantajelor! competitive! existente! și! potențiale! în! comparație! cu! alte!
regiuni.! Pentru! a! funcționa! și! a! aduce! rezultate,! strategia! trebuie! să! aibă! la! bază! un! parteneriat! solid!
între! companii,! entități! publice,! instituții! de! învățământ! (universități! și! institute! de! cercetare)! care! să!
colaboreze!pentru!a!identifica!nu!doar!domeniile!de!specializare!cele!mai!promițătoare!dintrJo!regiune,!
dar! și! punctele! slabe! care! afectează! procesul! de! inovare.! ! Ea! trebuie! să! includă! mecanisme! pentru!
învățarea!politicilor,!mai!ales!prin!schimb!de!experiență!între!oficiali,!profesioniști!și!factorii!implicați!la!
nivel!regional.!Obiectivul!acestei!abordări!este!de!a!evita!duplicarea!inutilă!și!fragmentarea!eforturilor,!și!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Datele!se!referă!la!indicatori!din!2011!
!Rata!activității!economicei!(2011);!Sursa:!Eurostat!
5
!Date!pentru!2010;!Sursa:!Eurostat!
6
!Persoane!cu!vârste!cuprinse!între!25!și!64!de!ani,!absolvente!de!învățământ!superior!(%);!Sursa:!Eurostat!
7
!Europe!2020!Flagship!Initiative!Innovation!Union![COM(2010)546]!
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de! a! exploata! oportunitățile! de! planificare,! cooperare! transfrontalieră! și! utilizare! comună! a!
instrumentelor!UE.!!
13. Pentru! a! atinge! obiectivul! strategiei! Europa! 202! de! creștere! inteligentă,! sustenabilă! și!
inclusivă,! întregul! potențial! de! inovare! al! tuturor! regiunilor! din! UE! trebuie! activat.! Pentru! aceasta,!
eforturile!de!inovare!sunt!importante!pentru!toate!tipurile!de!regiuni,!de!la!cele!mai!dezvoltate!la!cele!
care! se! află! departe! de! frontiera! tehnologică.! Prin! urmare,! în! măsura! în! care! capacitatea! Statelor!
Membre!și!a!regiunilor!de!a!atinge!o!creștere!inteligentă,!sustenabilă!și!inclusivă!depinde!de!potențialul!
specific! de! dezvoltare! și! de! patrimoniul! acestora! (din! punct! de! vedere! uman,! capital! fizic! și! natural,!
cunoștințe,!instituții!și!rețele),!seria!de!politici!trebuie!elaborată!pe!baza!diversității!regionale.!Acest!fapt!
îi!va!permite!să!se!conformeze!capacității!de!inovare!a!regiunilor!și!să!fie!direcționată!către!satisfacerea!
nevoilor!locale.!Toate!regiunile!pot!câștiga!de!pe!urma!adoptării!unei!serii!de!politici!care!să!le!dezvolte!
punctele! forte! și! să! le! elimine! punctele! slabe,! fie! prin! generarea! de! cunoștințe,! fie! prin! diseminarea! și!
adoptarea! acestora,! inclusiv! adaptarea! tehnologiilor! generice! pentru! nișele! specifice! de! piață.! În! acest!
sens,!politica!regională!–!printrJo!abordare!teritorială!integrată!care!încurajează!cooperarea!regională!și!
îmbunătățește! sinergiile! cu! politicile! comunitare! pentru! cercetare,! inovare! și! învățământ! J! poate!
accelera!creșterea!în!întreaga!UE.!!
14. Dezvoltarea! strategiilor! de! specializare! inteligentă! presupune! ca! Statele! Membre! și! regiunile!
să!se!concentreze!pe!domeniile!cele!mai!promițătoare!din!punct!de!vedere!al!avantajelor!competitive!
pe! baza! clusterelor,! ecoJinovației,! serviciilor! inovatoare,! piețelor! cu! o! valoare! adăugată! ridicată! sau!
domenii! specifice! de! cercetare! și! inovare.! O! astfel! de! strategie! poate! ajuta! la! evitarea! duplicării,! la!
creșterea! uniformității! și! la! lipsa! imaginației! și! viziunii! în! stabilirea! priorităților! de! cercetare! și! inovare,!
care,! la! rândul! lor,! ar! diminua! potențialul! de! complementaritate! din! cadrul! bazei! de! cunoștințe! a! UE.!
Pentru! a! înregistra! cel! mai! semnificativ! impact,! resursele! de! C&D! și! inovare! trebuie! să! atingă! o! masă!
critică! și! să! fie! însoțite! de! măsuri! de! creștere! a! abilităților,! nivelurilor! de! educație! și! a! infrastructurii!
cunoașterii.! Regiunile! reprezintă! o! parte! indispensabilă! a! Strategiei! Europa! 2020,! fiind! partenerii!
instituționali!primari!pentru!universități,!alte!institute!de!cercetare!și!învățământ!și!IMMJuri.!
15. În!Comunicatul!său!Politica(regională(ce(contribuie(la(creșterea(inteligentă(în(Europa8!Comisia!
oferă! sugestii! cu! privire! la! conceptele! cheie! care! trebuie! prezentate! în! cadrul! unei! strategii! de!
specializare!inteligentă.!Acestea!sunt:!
a) Clustere&de&inovare&pentru&creștere&regională.&Clusterele!oferă!mediul!favorabil!de!încurajare!a!
competitivității!și!inovării.!Sprijinul!pentru!dezvoltarea!de!clustere!trebuie!să!se!concentreze!pe!
domenii!cu!avantaj!comparativ.!
b) Medii&de&afaceri&prietenoase&de&inovare&pentru&IMM=uri,&mai&ales&cele&care&se&concentrează&pe&
C&D&și&crearea&de&noi&firme.&Există!necesitatea!de!a!utiliza!mai!mult!creditele,!finanțarea!proprie!
și!alte!forme!de!inginerie!financiară.!
c) Învățarea& continuă& în& cercetare& și& inovare.& Concentrarea! programei! școlare! la! nivel! de! școală,!
secundară,!școală!profesională!și!universitate!pe!competențe!transversale!precum!creativitatea,!
spiritul!antreprenorial!și!inițiativa!îi!va!ajuta!pe!tineri!săJși!dezvolte!întregul!potențial!de!inovare.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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d) Infrastructura& regională& atractivă& de& cercetare& și& centrele& de& competență& sunt! elemente! cheie!
ale!sistemelor!de!inovare!bazată!pe!cunoștințe.!
e) Creativitatea& și& industriile& culturale& pot! sprijini! dezvoltarea! semnificativă! a! economiilor! locale,!
crearea! de! locuri! de! muncă! noi! și! sustenabile,! și! pot! avea! un! efect! de! propagare! asupra! altor!
industrii!și!pot!crește!atractivitatea!regiunilor!și!orașelor.!
f)

Agenda&Digitală,!care!are!ca!scop!atingerea!de!beneficii!economice!și!sociale!sustenabile,!de!la!o!
piață!unică!digitală!bazată!pe!aplicații!rapide!de!internet!și!liberalizarea!accesului!la!conținutul!
online.!

g) Achizițiile& publice.! Achizițiile! publice! inovatoare! înseamnă! faptul! că! sectorul! public! își! poate!
asuma! rolul! și! riscul! de! client! lider,! îmbunătăținduJși! în! același! timp! calitatea! serviciilor! și!
productivitatea.!
h) Politica&regională&care&abordează&provocările&de&mari&dimensiuni&(precum!schimbările!climatice,!
eficiență! energetică! și! a! resurselor,! inflația! de! materii! prime! și! îmbătrânirea! demografică)! prin!
Parteneriate!Europene!pentru!Inovare!!
16. În!vederea!atingerii!obiectivelor!Strategiei!Europa!2020!de!creștere!inteligentă,!sustenabilă!și!
inclusivă,!UE!a!adoptat!un!pachet!legislativ!care!formează!Politica!de!coeziune!pentru!perioada!2014Y
2020.!Această!politică!oferă!un!cadru!de!finanțare!a!unei!largi!game!de!proiecte!și!investiții!cu!scopul!de!
a!încuraja!creșterea!economică!în!Statele!Membre!ale!UE!și!în!regiunile!acestora.!!
17. Politica!de!coeziune!urmează!trei!linii!principale.!În!primul!rând,!ea!definește!un!cadru!pentru!
dialog! între! Comisia! Europeană! și! Statele! Membre.! Cele! două! documente! de! program! urmărite! sunt:!
Acordul!de!parteneriat!și!Programele!Operaționale.!În!această!privință,!fiecare!Stat!Membru!trebuie!săJ
și!pregătească!un!Acord!de!parteneriat!care!să!definească!prioritățile!de!finanțare!care!îl!vor!ajuta!săJși!
atingă!țintele!naționale!și!să!contribuie!la!creșterea!inteligentă,!sustenabilă!și!inclusivă!a!întregii!UE!până!
în! 2020.! În! plus,! Statele! membre! și! regiunile! trebuie! să! definească! programe! operaționale! care! să!
stabilească! o! strategie! de! contribuire! la! Strategia! Europa! 2020,! în! conformitate! cu! Cadrul! Strategic!
Comun9! și! Acordul! de! parteneriat.! Fiecare! program! operațional! își! va! defini! prioritățile,! stabilind!
obiective!specifice,!mecanisme!financiare!de!sprijin!din!Fondurile!ESI!(fonduri!de!investiții!europene)!și!
coJfinanțarea!națională!asociată.!!
18. În!al!doilea!rând,!ea!armonizează!regulile!cu!privire!la!diferitele!Fonduri!Europene,!definite!ca!
fonduri! de! Investiții! europene! (ESI)! pentru! perioada! 2014Y2020,! care! includ! Fondul! European! de!
Dezvoltare!Regională!(FEDR),!Fondul!Social!European!(FSE),!Fondul!de!Coeziune!(FC)!și!Fondul!European!
Agricol! pentru! Dezvoltare! Rurală! (FAERD)! și! Fondul! European! pentru! Pescuit! și! Afaceri! Maritime!
(FEPAM).!Abordarea!aceasta!de!armonizare!a!proceselor!de!planificare!permite!o!mai!bună!combinare!a!
fondurilor!pentru!un!impact!mai!ridicat!și!pentru!coerență!în!acțiunile!în!cadrul!UE.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! Pentru! a! promova! dezvoltarea! armonioasă,! echilibrată! și! durabilă! a! Uniunii,! Cadrul! Strategic! Comun! oferă! o!
orientare! strategică! către! procesul! de! planificare! și! către! facilitarea! coordonării! la! nivel! sectorial! și! teritorial! a!
intervenției! Uniunii! prin! Fondurile! ESI! și! cu! ajutorul! altor! politici! și! instrumente! relevante! ale! Uniunii! în!
conformitate!cu!obiectivele!și!țintele!strategiei!Uniunii!pentru!creștere!inteligentă,!sustenabilă!și!inclusive!ținând!
cont!de!provocările!cheie!din!teritoriu!pentru!diversele!zone.!
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19. În!al!treilea!rând,!ca!și!modalitate!de!concentrare!a!resurselor!pe!obiectivele!Strategiei!Europa!
2020,!Politica!de!Coeziune!definește!un!set!de!obiective!tematice!(OT)!la!care!vor!contribui!fondurile!
ESI.!Aceste!OTJuri!oferă!o!multitudine!de!obiective!de!finanțare!posibile!pentru!întreaga!UE!după!cum!
urmează:!
1. Întărirea&cercetării,&dezvoltării&tehnologice&și&inovării;&
2. Creșterea& accesului,& gradului& de& utilizare& și& calității& tehnologiilor& informaționale& și& de&
comunicații;&
3. Creșterea& competitivității& întreprinderilor& mici& și& medii,& a& sectorului& agricol& (pentru&
FEADR)&și&a&sectorului&pisciculturii&și&acvaculturii&(pentru&FEPAM);&
4. Sprijinirea& procesului& de& trece& la& o& economii& cu& emisii& de& carbon& reduse& în& toate&
sectoarele;&
5. Promovarea&adaptării&la&schimbările&climatice,&prevenirea&și&managementul&riscurilor;&
6. Protejarea&mediului&și&promovarea&eficienței&resurselor;&
7. Promovarea&transportului&sustenabil&și&eliminarea&obstacolelor&din&infrastructurile&cheie&
de&rețea;&
8. Promovarea&angajării&și&sprijinirea&mobilității&lucrătorilor;&
9. Promovarea&incluziunii&sociale&și&combaterea&sărăciei;&
10. Investiții&în&educație,&abilități&și&formare&continuă;&
11. Creșterea&capacității&instituționale&și&o&administrație&publică&eficientă.10&
20. Conform!liniilor!directoarea!ale!Comisiei!Europene,!obiectivele!tematice!ar!trebui!selectate!și!
prezentate! în! legătură! cu! prioritățile! de! finanțare11J! stabilite! la! nivel! național! și! care! corespund!
principalelor!provocări!cu!care!se!confruntă!fiecare!țară!și!care!ar!trebui!rezolvate!cu!ajutorul!finanțărilor!
UE! –! ceea! ce! se! traduce! prin! priorități! specifice! de! investiție12stabilite! conform! regulilor! specifice! cu!
privire!la!Fondurile!ESI.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

! Pentru! aceasta,! au! fost! elaborate! obiective! tematice! în! vederea! atingerii! celor! trei! tipuri! de! creștere! identificate! prin!
Strategia!Europa!2020,!după!cum!urmează!:!OT!1J3!și!OT!10!contribuie!la!creșterea!inteligentă,!OT4J6!contribuie!la!promovarea!
unei!creșteri!sustenabile,!iar!OT!8!și!9!asigură!creșterea!inclusivă.!OT!11!orizontal!este!esențial!pentru!susținerea!investițiilor!
promovate!prin!celelalte!OTJuri.!!
11

! Pentru!România,!Comisia!Europeană!a!propus!prin!recentul!Document!de!Poziție!(Ref.!Ares(2012)1240252!J!19/10/2012),!cu!
privire!la!prioritățile!asupra!cărora!România!ar!trebui!să!concentreze!finanțarea,!cinci!priorități&de&finanțare&cu!directă!legătură!
la! principalele! provocări! cu! care! România! are! deJa! face:! 1.! Îmbunătățirea& capitalului& uman& printr=un& grad& de& angajare& mai&
ridicat&și&politici&de&incluziune&socială&și&de&învățământ&mai&bune,&2.Dezvoltarea&unei&infrastructuri&moderne&de&creștere&și&locuri&
de& muncă,! 3.! Promovarea& competitivității& economice& și& a& dezvoltării& locale,! 4.! Optimizarea& gradului& de& utilizare& și& protejarea&
resurselor& și& a& patrimoniului& natural,! 5.! Modernizarea& și& întărirea& administrației& naționale& și& a& sistemului& judiciar.& Acestea! nu!
reprezintă!o!formulă!fixă!pentru!toate!Statele!Membre,!dar!sunt!mai!mult!sau!mai!puțin!asemănătoare!de!la!stat!la!stat.!!
12
! Prioritățile! de! investiții! stabilesc! obiective! detaliate,! care! nu! se! exclud! reciproc,! la! care! ar! trebui! să! contribuie! fondurile.!
Aceste!priorități!de!investiții!ar!trebui!să!reprezinte!baza!pentru!definirea!de!obiective!strategice!în!cadrul!programelor.!
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21. Ca! parte! a! Politicii! de! coeziune! pentru! perioada! 2014Y2020,! specializarea! inteligentă! a! fost!
propusă!ca!și!“condiționalitate!exYante”.!Acest!fapt!înseamnă!că!fiecare!Stat!Membru!și/sau!regiune!va!
trebui!să!implementeze!o!strategie!bineJdezvoltată!pentru!a!fi!eligibil/ă!pentru!sprijinul!financiar!al!UE!
prin! fonduri! ESI! pentru! măsurile! de! inovare! planificate.! Această! condiționalitate! se! aplică! mai! ales! la!
două!dintre!cele!11!obiective!tematice13:!(i)!întărirea!cercetării,!dezvoltării!tehnologice!și!inovării!(OT!1)!
și! (ii)! creșterea! accesului! și! al! gradului! de! utilizare! al! TIC! (OT2).! Conform! celei! mai! recente! versiuni! a!
regulamentului!pentru!politica!de!coeziune,!întărirea!cercetării,!dezvoltarea!tehnologică!și!inovarea!pot!
fi! atinse! doar! prin! următoarele! priorități! de! investiții! grupate! în! OT1:! i)! promovarea! investițiilor!
companiilor!în!inovare!și!cercetare;!ii)dezvoltarea!de!legături!și!sinergii!între!companii,!centre!de!C&D!și!
universități,! mai! ales! pe! parte! de! dezvoltare! de! produse! și! servicii,! transfer! de! tehnologie,! inovare!
socială! și! aplicații! de! servicii! publice! și! stimularea! cererii;! și,! iii)! lucrul! în! rețea,! clustere! și! inovare!
deschisă! prin! specializare! inteligentă.! În! practică,! există! o! legătură! solidă! între! OT1! și! creșterea!
competitivității! IMMJurilor! (OT3).! Promovarea! instrumentelor! din! OT3! este! crucială! pentru! a! crește!
rezultatele!atinse!prin!OT1.!!
22. În! contextul! Politicii! de! coeziune,! Comisia! Europeană! a! transmis! de! curând! documente! de!
poziție! autorităților! din! Statele! membre! cu! păreri! și! instrucțiuni! preliminare! în! vederea! dezvoltării!
Acordului! de! parteneriat! și! a! programelor! pentru! perioada! 2014Y2020.! Conform! acestor! documente,!
Statelor! Membre! li! se! recomandă! să! ! își! concentreze! intervențiile! pe! treiJcinci! priorități! de! finanțare.!
Printre!prioritățile!de!finanțare!disponibile,!una!dintre!cele!mai!importante!pentru!toate!Statele!membre!
are! legătură! cu! inovarea,! specializarea! inteligentă,! dezvoltarea! afacerilor! și! creșterea! nivelului! de!
competitivitate.!
23. Urmând! reglementările! UE,! numeroase! State! membre! și! regiuni! ale! UE! își! elaborează! și!
redactează! în! prezent! strategiile! de! specializare! inteligentă.! Strategiile! naționale! și! regionale! de!
cercetare! și! inovare! pentru! specializare! inteligentă! reprezintă! agende! de! transformări! economice!
integrate,!bazate!pe!specificul!locației,!care!concentrează!sprijinul!acordat!de!politici!și!investițiile!asupra!
priorităților! cheie! naționale! și! regionale,! asupra! provocărilor! și! nevoilor! de! dezvoltare! pe! baza!
cunoștințelor.! Aceste! agende! sunt! elaborate! pe! baza! punctelor! forte! ale! fiecărei! țări! sau! regiuni,! a!
avantajelor! competitive! și! a! potențialului! de! excelență.! Strategiile! de! specializare! inteligentă! sprijină!
inovarea! tehnologică,! precum! și! pe! cea! bazată! pe! practică! și! au! ca! scop! stimularea! investițiilor! din!
sectorul!privat.!Aceste!politici,!care!se!bazează!pe!dovezi!și!includ!un!proces!amănunțit!de!monitorizare!
și!sisteme!de!evaluare,!au!ca!scop!implicarea!deplină!a!tuturor!factorilor!cheie!și!încurajarea!inovării!și!
experimentării.!!
24. În! România,! autoritățile! au! decis! promovarea! unei! Strategii! naționale! de! specializare!
inteligentă,! ca! parte! a! Strategiei! naționale! de! cercetare,! dezvoltare! și! inovare.! Metodologia! acestui!
exercițiu! are! la! bază! liniile! directoare! ale! UE! pentru! strategiile! de! specializare! inteligentă.! Strategia! va!
defini! o! serie! de! politici! care! se! concentrează! pe! un! număr! limitat! de! priorități! începând! cu! analiza!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Conform! Anexei! V! la! propunerea! de! Regulament! General! (http://ec.europa.eu/! regional_policy/what/future!
/proposals_2014_2020_en.cfm#1),!pentru!OT!1!este!necesar!un!“cadru!strategic!de!politic!cu!privire!la!cercetarea!și!inovarea!la!
nivel! național! și! regional! pentru! specializarea! inteligentă”,! iar! pentru! OT2! este! necesar! “un! cadru! strategic! de! politici! pentru!
creșterea!digitală,!&de&exemplu,&în&interiorul&cadrului&strategic&de&politici&cu&privire&la&inovarea&la&nivel&național&și&regional&pentru&
specializarea&inteligentă”.!
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potențialului! de! creștere! bazată! pe! cercetare! și! inovare,! ținând! cont! de! strategiile! sectoriale! existente!
(de!ex.!Strategia!națională!de!sănătate!sau!Agenda!digitală!națională),!și!utilizând!metode!moderne!de!
prognoză.! Viziunea! de! cercetare! și! inovare! pentru! 2020! propune! o! aplecare! asupra! competitivității,!
plasând! inovarea! în! centrul! politicii! de! cercetare! și! dezvoltare,! precum! și! un! angajament! față! de!
standardele!globale!de!excelență.!Pe!baza!unui!parteneriat!puternic!între!companii,!autorități!publice!și!
universități,! strategia! națională! de! specializare! inteligentă! va! conține! un! mecanism! de! monitorizare! și!
evaluare.!
25. Decizia! de! a! avea! o! abordare! națională! pentru! dezvoltarea! unei! strategii! de! specializare!
inteligentă!se!bazează!în!primul!rând!pe!faptul!că!nu!există!structuri!administrative!la!nivel!regional!și,!
prin! urmare,! nici! mijloace! financiare! dedicate! la! nivel! regional! pentru! implementarea! acestui! tip! de!
strategie,! dată! fiind! actuala! organizare! administrativă.! În! plus,! politica! de! cercetare! și! inovare! este!
concepută!și!implementată!la!nivel!național.!Totuși,!unele!regiuni!care!au!avut!deja!o!bună!experiență!cu!
redactarea!și!implementarea!strategiilor!de!cercetare!și!inovare,!așa!cum!este!cazul!Regiunii!Vest,!aleg!
acum! strategii! regionale! de! specializare! inteligentă.! Aceste! strategii! regionale! pot! fi! utilizate! pentru!
ridicarea! nevoilor! și! priorităților! la! nivel! național,! și! pentru! a! sprijini! discuțiile! cu! factorii! de! decizie! la!
nivel!de!țară,!precum!și!cu!posibili!investitori.!
!

!
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III.
Puncte forte și provocări cheie ale economiei Regiunii
Vest

26. În!avântul!pentru!aderarea!la!UE,!economia!României!a!cunoscut!rate!sănătoase!de!creștere!a!
veniturilor.!Acest!proces!a!fost!dat!de!integrarea!în!creștere!a!economiei!României!în!Piața!Unică!a!UE;!
această! economie! națională,! în! ciuda! progreselor! semnificative,! se! află! încă! sub! media! altor! State!
Membre.!În!urma!recesiunii!postJtranziție,!în!anii!2000!creșterea!economică!a!fost!alimentată!de!accesul!
nerestricționat! la! capitalul! UE! și! la! piețele! de! produse,! ceea! ce! a! permis! firmelor! din! România! să! se!
extindă! în! țară! și! în! străinătate,! și! a! deschis! ușa! pentru! investițiile! străine! directe.! Drept! urmare,!
economia!României!a!cunoscut!o!creștere!medie!de!6,5%!pe!an,!iar!PIBJul!pe!cap!de!locuitor!a!crescut!de!
la!26%!din!media!UE!la!49%!între!2000!și!2011!(Figura!1).!
Figura!1:!PIBYul!României!pe!cap!de!locuitor!ca!procent!din!media!UE!(PPP,!$)!

0.6!
0.5!
0.4!
0.3!
0.2!
0.1!
0!
2000!2001!2002!2003!2004!2005!2006!2007!2008!2009!2010!2011!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!WDI!

27. În!această!perioadă,!procesul!de!convergență!sYa!redus!la!nivel!regional,!iar!Regiunea!Vest!a!
apărut!ca!regiune!de!top!a!României,!crescând!mai!rapid!decât!alte!regiuni!cu!care!se!poate!compara,!
excepție! făcând! Bucureștiul! (Figura! 2).! Deși! regiunea! are! un! PIB! pe! cap! de! locuitor! cu! 13%! mai! ridicat!
decât!media!națională,!mai!există!încă!o!diferență!până!la!atingerea!mediilor!UE.!!
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Figura!2:!Rata!de!creștere!a!PIBYului!pe!cap!de!locuitor!GDP!(2000!–!2009)!

!

Sursa:! Calcule! ale! echipei! Băncii! Mondiale! pe! baza! datelor! Eurostat;! “Regiuni! omoloage”:! omologi! agregați!
definiți! de! ADR! Vest! PL! 41,! 42,! 43,! 51,! 52;! HU! 21,! 22,! 23,! CZ! 02,! 03,! 04;! “Regiuni! asemănătoare”:! regiuni!
agregate!pe!baza!celor!10!regiuni!europene!cu!structura!economică!cea!mai!asemănătoare!(conform!studiului!
regional! din! 2010! ‘Beyond! Ourselves’):! RO! 11,! 12,! 22,! 31,! 44;! BG! 34,! 42;! SK! 03,! 04;! CZ! 06;! “RCI”:! agregate!
conform! clasificării! lor! din! Indexul! de! competitivitate! regională! în! Europa! ! –! Regiunea! Vest! clasificată! ca!
‘Medie’!**Observație:!UE!9!adună!cele!10!noi!state!membre,!exclusiv!România.!

28. Această! creștere! rapidă! sYa! tradus,! de! asemenea,! prin! creșterea! standardelor! de! viață! din!
regiune,! prin! creșterea! salariilor.! În! ultima! decadă,! Regiunea! Vest! a! cunoscut! o! creștere! mai! rapidă! a!
salariilor!comparativ!cu!regiuni!similare,!inclusiv!București.!Remunerația!medie!pe!angajat!în!Regiunea!
Vest!a!crescut!cu!13%!anual!între!2000!și!2009!față!de!12,2%!pentru!România!ca!întreg!și!mai!puțin!de!
11%!!pentru!un!set!de!regiuni!similare!din!Europa;!salariile!în!Regiunea!Vest!au!crescut!cu!mai!mult!5,5!
ori!decât!media!UEJ27.14!!
29. Deoarece! regiunea! urmează! să! treacă! la! etapa! următoare! de! dezvoltare! și! de! egalare! a!
condițiilor! de! trai! din! zonele! mai! bogate! ale! Europei,! ea! trebuie! să! îmbunătățească! procesul! de!
adăugare! de! valoare! și! de! inovare! a! firmelor! sale.! Pentru! a! se! concentra! mai! nou! pe! activități! cu! o!
valoare!adăugată!mai!mare!și!pentru!a!accelera!convergența,!regiunea!trebuie!să!identifice!strategii!de!
atingere! a! creșterii! sustenabile! și! inclusive.! Cele! cinci! rapoarte! din! cadrul! serviciilor! de! consultanță! au!
realizat! o! hartă! completă! a! competitivității! producătorilor! de! bunuri! și! furnizorilor! de! servicii! din!
Regiunea! Vest.! Rezultatele! obținute! din! această! analiză! au! ajutat! la! definirea! unui! profil! economic! al!
regiunii! și! au! subliniat! punctele! forte! și! oportunitățile! specifice,! precum! și! mai! multe! provocări! care!
trebuie!rezolvate!ca!parte!a!strategiei!de!dezvoltare!a!regiunii.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Sursa:!Eurostat!
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III.1.!Principalele!puncte!forte!!

Patrimoniul+natural+al+regiunii+este+suficient+(și+neexploatat+într6o+anumită+măsură).+
30. Câmpia!Banatului,!care!formează!jumătatea!de!vest!a!Regiunii!Vest,!include!terenuri!agricole!
bogate! care! suportă! diverse! activități! agricole,! printre! care! culturile! de! cereale,! horticultura,! și!
creșterea!animalelor.!Totuși,!suprafața!de!teren!din!regiune!utilizată!pentru!agricultură!este!printre!cele!
mai! scăzute! dintre! toate! regiunile! României15.! Acest! fapt! se! datorează! parțial! topografiei! regiunii,! dar!
poate,!de!asemenea,!fi!un!rezultat!al!faptului!că,!de!la!aderarea!la!UE,!investitorii!(în!principal!străini)!au!
achiziționat!suprafețe!semnificative!de!teren!agricol,!mai!ales!în!zonele!de!vest!și!sud!ale!județului!Timiș,!
o!mare!parte!dintre!aceste!nefiind!cultivate.!
31. Părțile!muntoase!din!estul!și!sudul!regiunii!erau!caracterizate!în!trecut!prin!rezerve!de!cărbuni,!
mai!ales!în!jurul!Văii!Jiului!și!în!partea!de!sud!a!județului!Hunedoara,!ceea!ce!a!condus!la!dezvoltarea!
mineritului! și! a! metalurgiei! în! Hunedoara! și! CarașYSeverin.! Acest! fapt! a! fost! completat! de! mineralele!
neferoase,! descoperite! în! nord! în! zona! Brad! (Turnock,! 2001)16.! Deși! mineritul! rămâne! important! în!
regiune!și!astăzi,!minele!existente!de!cărbuni!fac!eforturi!să!rămână!profitabile.!!!
32. Elementele!naturale!reprezintă!bază!industrială!și!comercială!a!regiunii,!ceea!ce!a!contribuit!la!
crearea!unor!elemente!de!infrastructură!de!pe!urma!cărora!regiunea!beneficiază!și!astăzi.!De!exemplu,!
turnătoriile,!dezvoltate!în!Reșița!datorită!sectorului!cărbunelui!la!sfârșitul!secolului!18!(Turnock,!2001),!
au! facilitat! industrializarea! în! întreg! Banatul,! prin! înființarea! industriilor! de! inginerie! și! metale.! Acesta!
este! motivul! parțial! pentru! care! Regiunea! Vest! are! una! dintre! cele! mai! dense! rețele! de! căi! ferate! din!
întreaga! țară.! ! Și,! în! combinație! cu! competitivitatea! sectorului! agricol! din! vest,! a! rezultat! dezvoltarea!
centrelor!urbane!ca!Timișoara!și!Arad.!
Regiunea+a+cunoscut+o+creștere+economică+rapidă+care+a+condus+la+creșterea+salariilor,+însoțită+
de+îmbunătățirea+semnificativă+a+productivității.+
33. Creșterea!salariilor!se!datorează!îmbunătățirilor!semnificative!ale!productivității.!ÎntrJadevăr,!
apropierea! PIBJului! pe! cap! de! locuitor! în! vest! (și! în! România! ca! întreg)! de! media! UE! sJa! datorat!
progresului! rapid! al! productivității! care,! la! rândul! său,! este! generat!de! investiții! substanțiale.! În! ultimii!
zece!ani,!Regiunea!Vest!a!cunoscut!cea!mai!mare!creștere!de!productivitate!pe!angajat!dintre!regiunile!
comparabile,!ceea!ce!coincide!cu!cele!mai!ridicate!niveluri!de!creștere!în!cadrul!formării!capitalurilor!fixe!
brute!(Figura!3).17!În!ciuda!acestui!fapt,!în!2009!stocul!de!capital!fix!per!angajat!în!Regiunea!Vest!a!fost!
doar! 57%! din! media! UE! și! productivitatea! pe! angajat! a! reprezentat! doar! un! sfert! din! media! UE.! Acest!
fapt!sugerează!că!rămâne!loc!pentru!îmbunătățiri!viitoare!ale!productivității,!și!astfel!pentru!continuarea!
creșterii!economice.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Sursa:!Eurostat;!calculate!ca!raportul!dintre!“suprafața!agricolă!utilizată”!și!“suprafața!totală”,!2009.!
!Turnock,!D.!(2001).!Growth!Potential!in!Romania's!West!Region.!Geographica&Pannonica,&4,!5J13.!
17
!Merită!menționat!că!în!prezent!creșterea!productivității!nu&se!presupune!a!fi!determinată!doar!de!investiții!în!
echipamente.!Câștigurile!de!productivitate!reprezintă!rezultatele!unor!strategii!multiJfațetă!pe!termenJmediu!care!
nu!pot!fi!reduse!la!stimulentele!pentru!achiziționarea!de!echipamente!noi.!!
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Figura!3:!Creșterea!productivității!și!a!investițiilor!(2000Y2009)!

!

Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!Eurostat:!Formarea!capitalurilor!fixe!brute!de!regiunile!NUTS!
2![nama_r_e2gfcf];!angajare!(la!1000!de!persoane)!de!regiunile!NUTS!(nama_r_e3empl95);!
Valoare!adăugată!brută!la!prețurile!de!bază!de!regiunile!NUTS!3!(nama_r_e3vabp95)!

34. Câștigurile!substanțiale!de!productivitate!pot!explica!motivul!pentru!care!regiunea!a!cunoscut!
o!creștere!care!nu!doar!că!nu!a!implicat!locuri!de!muncă,!dar!a!și!coincis!cu!scăderi!semnificative!ale!
numărului!de!locuri!de!muncă!la!nivel!regional.!Dar!ele!nu!pot!explica!felul!în!care!nivelurile!de!angajare!
în! scădere! pot! coincide! cu! o! piață! a! muncii! regională! foarte! îngustă.! Tabelul! 3! prezintă! rata! de! șomaj!
scăzută!a!Regiunii!Vest!(asemănătoare!Regiunii!NordJVest!și!Bucureștiului)!prin!comparație!cu!omologii!
europeni,! precum! și! scăderea! nivelurilor! de! angajare.! ! Chiar! dacă! grupul! comparativ! de! regiuni!
asemănătoare!a!cunoscut!o!scădere!puternică!în!această!perioadă,!procesul!a!fost!însoțit!și!de!o!rată!a!
șomajului!ridicată!și!în!creștere,!echivalentul!a!de!două!ori!nivelul!Regiunii!Vest.!!
Tabelul!2:!Rata!șomajului!(peste!15!ani!și!peste)!și!ratele!de!creștere!a!angajării!(vârste!între!15!și!64!de!ani),!
2000Y2011!
!!
!!

Rata!șomajului!

Rata!angajării!(CAGR)!

2000!

2007!

2011!

2000Y07!

2007Y11!

2000Y11!

Vest!

7,6!

5,6!

5,7!

J0,8%!

J0,7%!

J0,7%!

NordJVest!

7,0!

4,3!

5,2!

J1,7%!

J1,6%!

J0,8%!

Centru!

7,4!

8,5!

11,1!

J1,7%!

J0,2%!

J1,7%!

București!–!Ilfov!

6,6!

4,1!

5,4!

0,9%!

J1,3%!

0,9%!

Romania!

7,0!

6,4!

7,4!

J1,4%!

J0,2%!

J1,0%!

"Regiuni!omoloage"!

12,0!

8,0!

9,2!

0,3%!

J0,2%!

0,3%!

"Regiuni!similare"!

12,2!

8,4!

11,0!

J0,9%!

J0,3%!

J0,9%!

RCI_Mediu!

13,2!

8,9!

12,1!

0,7%!

J0,5%!

0,3%!

RCI_Intermediar!

10,3!

8,4!

11,3!

2,5%!

J0,7%!

1,4%!
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RCI_Ridicat!

5,7!

5,5!

7,1!

1,8%!

J0,3%!

1,1%!

UE!10!

12,4!

6,7!

11,1!

0,5%!

0,2%!

0,3%!

UE27!

9,2!

7,2!

9,6!

1,2%!

0,0%!

0,7%!

Sursa:!Eurostat:!“Rata!șomajului!în!funcție!de!sex,!vârstă!și!regiuni!NUTS!3!(%)![lfst_r_lfu3rt]”;!“Angajare!în!funcție!de!sex,!vârstă!
și!regiuni!NUTS!2!(1!000)![lfst_r_lfe2emp]”!
!

35. În!plus,!tendințele!demografice!și!de!migrare!ajută,!de!asemenea,!la!înțelegerea!nivelurilor!de!
angajare! în! scădere! în! ciuda! creșterilor! de! productivitate! și! a! ratelor! de! șomaj! reduse.! Așa! cum! este!
cazul!și!în!România!ca!întreg,!populația!Regiunii!Vest!se! află!în!scădere!de!mai!mult!de!zece!ani.!Între!
2002!și!2011,!regiunea!a!pierdut!mai!mult!de!44.000!de!oameni!sau!2,3%!din!populație.!Această!scădere!
a! fost! mai! rapidă! decât! media! României! și! mai! rapidă! decât! cea! din! țările! omoloage.! Doar! trei! alte!
regiuni!–!Sud!Vest!Oltenia,!Sud!Muntenia,!și!Sud!Est!–!au!cunoscut!scăderi!ale!populației!egale!sau!mai!
mari!în!această!perioadă.!Dar!această!imagine!a!scăderii!generale!nu!este!atât!de!simplă!pe!cât!pare.!În!
primul!rând,!populația!în!scădere!din!Regiunea!Vest!are!legătură!cu!scăderea!semnificativă!din!județele!
rămase! în! urmă:! CarașJSeverin! și,! mai! ales,! Hunedoara.! De! fapt,! Timiș! a! cunoscut! o! creștere!
asemănătoare!Bucureștiului,!iar!procentul!de!scădere!al!Aradului!se!află!puțin!sub!media!națională.!În!al!
doilea!rând,!nu!se!pune!în!principiu!problema!migrației.!Ci!mai!degrabă!avem!deJa!face!cu!o!modificare!
structurală! –! mai! ales! o! rată! scăzută! a! natalității.! Din! această! perspectivă,! dinamica! populației! din!
Regiunea! Vest! este! asemănătoare! tendinței! de! la! nivel! național.! Dar,! chiar! și! așa,! există! anumite!
diferențe!regionale!specifice.!Graficul!din!partea!dreaptă!din!Figura!5!arată!Regiunea!Vest!crescând!cu!
puțin! peste! rata! de! creștere! națională! din! punct! de! vedere! al! populației! active,! dar! fiind! mult! sub!
aceasta!din!punct!de!vedere!al!populației!cu!vârsta!sub!15!ani,!și,!de!asemenea,!peste!65!de!ani.!Acest!
fapt! are! implicații! pentru! viitoarea! piață! a! muncii,! în! cazul! în! care! regiunea! nu! reușește! să! devină! o!
destinație!majoră!pentru!migrația!internă.!18!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

!Vestul!este!singura!regiune!în!afara!Bucureștiului!cu!un!raport!semnificativ!al!populației!masculine!și!feminine!de!
vârstă! activă! (și! la! vârstă! paternă)! –! raportul! este! peste! media! României! în! toate! județele,! în! afară! de! CarașJ
Severin,!dar!tendința!este!dată!de!Timiș,!unde!există!cu!4%!mai!multe!femei!de!vârstă!activă!decât!bărbați.!
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Figura!4:!Indexul!de!creștere!a!populației!(2002Y2011)!

!

Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!Eurostat:!Populația!la!1!ianuarie!în!funcție!de!grupul!
de!vârstă!și!sex!–!regiunile!NUTS!3![demo_r_pjanaggr3]!

!
Figura!5:!Evoluția!populației!în!Regiunea!Vest!(2002Y2011)!

!
!
Sursa:! Calcule! pe! baza! datelor! Eurostat:! Populația! la! 1! ianuarie! în! funcție! de! grupe! de! vârstă! și! sex! –! regiunile! NUTS! 3!
[demo_r_pjanaggr3]!

Regiunea+are+o+populație+cu+un+nivel+de+pregătire+relativ+ridicat+
36. Se!consideră!că!Regiunea!Vest!are!o!populație!cu!un!nivel!de!pregătire!relativ!ridicat,!datorită!
parțial!prestanței!universităților!din!această!regiune.!Există!șapte!universități!de!stat!în!Regiunea!Vest,!
din! care! patru! se! află! în! Timișoara,! una! în! Arad,! una! în! Petroșani,! una! în! Reșița,! iar! Universitatea!
Politehnică!are!o!sucursală!și!în!Hunedoara.!În!plus,!există!șapte!universități!private,!aflate!în!Timișoara,!!
Lugoj,! Deva! și! Arad.! Domeniile! de! specializare! ale! acestor! instituții! de! învățământ! superior! diferă,! dar!
regiunea! este! bine! reprezentată! pe! parte! de! științe! naturale,! matematică,! informatică,! inginerie!
alimentară,!agricultură,!medicină!și!științe!veterinare.!!Figura!6!confirmă!faptul!că!gradul!de!înscriere!în!
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sistemul!de!învățământ!al!populației!active!din!punct!de!vedere!economic!este!ușor!mai!ridicat!față!de!
regiunile! omoloage.! Regiunea,! de! asemenea,! deține! o! proporție! mai! ridicată! a! populației! cu! educație!
universitară!decât!oricare!altă!regiune,!cu!excepția!Bucureștiului,!deși!rămâne!mult!în!urma!capitalei!la!
acest!capitol!și!în!urma!mediile!europene.!În!ceea!ce!privește!populația!cu!vârsta!cuprinsă!între!20!și!24!
de! ani! (Figura! 7)! Regiunea! Vest! depășește! cu! mult! majoritatea! omoloagelor! pe! parte! de! înscriere! la!
facultate,!deși!este!uimitoare!forța!cu!care!Bucureștiul!atrage!populația!de!vârsta!studiilor!universitare!
din!țară.!În!context!european,!Regiunea!Vest!a!eliminat!diferența!dintre!ea!și!UE!din!punct!de!vedere!al!
înscrierilor! la! facultate.! Acest! fapt! sugerează! faptul! că,! după! generația! viitoare,! nivelul! mediu! de!
educație!al!forței!de!muncă!din!regiune!îl!va!egala!pe!cel!din!Europa.!
Figura!6:!Distribuția!populației!activă!economic!(vârste!
între!25!și!64!de!ani)!conform!înscrierilor!în!sistemul!de!
învățământ!(2009)!

!

Sursa:! Calcule! pe! baza! datelor! Eurostat,! [lfst_r_lfp2acedu].!
Observație:! Populația! activă! economic! în! funcție! de! sex,!
vârstă,!cel!mai!ridicat!nivel!de!învățământ!absolvit!și!regiunile!
NUTS!2!(1!000).!

Figura!7:!Studenți!ca!și!proporție!din!populația!regiunii!
cu!vârste!între!20!și!24!de!ani!(2000!v!2011)!!

!

Sursa:! Calcule! pe! baza! datelor! Eurostat,! [edat_lfse_13].!
Observație:!Persoane!cu!vârste!între!25!și!64!de!ani!și!20!–!24!
de!ani!absolvente!de!învățământ!secundar!sau!universitar,!în!
funcție!de!sex!și!regiunile!NUTS!2!(după!2000)!J!%.!

37. Regiunea!Vest!este!cunoscută!ca!având!un!grup!puternic!de!universități!și!o!mare!populație!de!
studenți,! mai! ales! în! Timișoara.! După! cum! indică! Tabelul! 3,! Regiunea! Vest! este! bine! reprezentată! din!
punct!de!vedere!al!universităților!și!facultăților!aflate!pe!teritoriul!ei.!Totuși,!deși!are!o!populație!destul!
de!ridicată!de!studenți!în!primele!etape!ale!învățământului!universitar,!regiunea!nu!iese!în!evidență!ca!
având!vreun!avantaj!față!de!regiunile!omoloage.!Din!Tabelul!3!reiese!clar!că!Bucureștiul!este!de!departe!
cel! mai! mare! centru! universitar! din! țară.! Performanța! Regiunii! Vest! scade! în! etapele! avansate! ale!
învățământului! universitar,! acolo! unde! nivelul! relativ! al! populației! sale! de! studenți! este! doar! jumătate!
din! cel! al! Regiunii! NordJVest! și! un! sfert! din! cel! al! Bucureștiului.! Luate! împreună,! aceste! elemente!
sugerează! faptul! că! regiunea! se! află! întrJo! poziție! relativ! bună! din! punct! de! vedere! al! generării! de!
angajați! pregătiți! (teoretic)! pentru! toate! profesiile! care! necesită! abilități! superioare,! dar! poate! fi! mai!
puțin!competitivă!la!capitolul!cercetare!și!inovare.!!
Tabelul!3:!Infrastructura!de!învățământ!universitar!în!2010!
Instituții!de!
învățământ!superior!

Facultăți!

Studenți!cu!abilități!
ridicate!(nivel!5!A)!

Studenți!cercetare!
avansată!(nivel!6)!

!
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Total!

per(m((
populație(

Total!

per(m((
populație(

Total!

per(m((
populație(

Total!

per(m((
populație(

!Vest!

14!

7,3!

79!

41,3!

92,419!

48,290!

2,179!

1,139!

Nord!Vest!

17!

6,3!

97!

35,7!

114,473!

42,124!

6,554!

2,412!

Centru!

13!

5,2!

75!

29,7!

120,125!

47,618!

2,267!

899!

București!
România!
Total!

34!

15!

166!

73,2!

366,663!

161,709!

10,563!

4,659!

108!

5!

624!

29,1!

969,990!

45,297!

28,963!

1,353!

Sursa:! Instituții! și! facultăți! de! la! Institutul! Național! de! Statistică;! Cifre! despre! studenți! din! Eurostat;! “Studenți! cu! abilități!
ridicate”!definiți!ca!“Prima!etapă!a!învățământului!universitar,!programe!cu!bază!teoretică/de!cercetare!sau!care!conferă!acces!
la!profesii!cu!cerințe!de!abilități!ridicate!(nivel!5A)”;!“Studenți!cercetare!avansată”!definiți!ca!“A!doua!etapă!a!învățământului!
universitar!conducând!spre!o!calificare!de!cercetare!avansată!(nivel!6)”!

38.
Aceste!tendințe!din!învățământ!sunt!transpuse!în!piața!muncii,!acolo!unde!Regiunea!
Vest! deține! un! avantaj! comparativ! în! ceea! ce! privește! angajații! calificați! (sau! cei! cu! educație!
universitară).! Ca! mare! parte! a! României,! totuși,! Regiunea! Vest! se! confruntă! cu! o! problemă! atât! a!
angajaților!în!etate!restructurați!din!industrii!tradiționale!ca!mineritul!și!industria!metaliferă!(mai!ales!în!
Hunedoara! și! CarașJSeverin),! precum! și! a! angajaților! tineri! care! termină! școala! fără! a! avea! calificări.!
Procentul!de!participare!a!angajaților!cu!cele!mai!scăzute!niveluri!de!educație!este!mai!scăzut!decât!cel!
al!angajaților!cu!studii!universitare!din!Regiunea!Vest,!iar!rata!șomajului!este!de!patru!ori!mai!ridicată!!
(Figura!8).!Acest!fenomen!este!în!concordanță!cu!cele!din!regiunile!omoloage.!
Figura!8:!Activitatea!economică!(participare)!și!șomaj!în!funcție!de!nivelul!de!învățământ!absolvit!–!Regiunea!
Vest!(2009)!

!

Sursa:! Calcule! pe! baza! datelor! INS:! ! Activitate,! angajare! și! rata! șomajului! cf.! OMM,! la! nivel!
teritorial,! în! funcție! de! nivel! de! educație,! sex! și! zonă,! în! 2009! ;! Observație:! calculat! pentru!
populație!cu!vârsta!între!15!și!64!de!ani!
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Există+semne+importante+de+activitate+antreprenorială+în+Regiunea+vest+
39. Există!semne!importante!de!activitate!antreprenorială.!Regiunea!Vest!este!una!dintre!regiunile!
României!cu!cea!mai!mare!densitate!de!întreprinderi!și!activitate!comercială.!În!2010,!ea!a!fost!a!treia!ca!
număr!de!firme!pe!cap!de!locuitor!cu!211,5!firme!la!100.000!de!locuitori!–!fiind!în!urma!BucureștiJIlfov!
(437,5)!și!a!Regiunii!Centru!(213,2).!În!plus,!cu!639!de!firme!de!export!active!în!2010,!Regiunea!Vest!a!
deținut!al!treilea!cel!mai!ridicat!procent!de!densitate!a!exportatorilor!din!țară!(15.7%)19!și!cea!deJa!patra!
densitate!de!exportatori!din!România!(33,3!exportatori!la!100.000!de!locuitori).!Totuși,!diferența!față!de!
regiunea!lider!este!încă!ridicată.!Figura!9!arată!faptul!că!densitatea!exportatorilor!și!a!firmelor!este!mai!
mică!de!70%,!respectiv!50%!din!densitatea!exportatorilor!și!a!firmelor!din!regiunea!BucureștiJIlfov20.!
Figura!9:!Densitatea!firmelor!și!a!exportatorilor!în!2010!(%!din!densitatea!celor!din!BucureștiYIlfov)!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!

!

40. În!plus,!Regiunea!Vest!prezintă!a!doua!cea!mai!mare!incidență!de!gazele!din!numărul!total!de!
firme.!“Gazelele”,!firme!cu!cel!puțin!o!creștere!de!minim!25%!a!cifrei!de!afaceri!timp!de!cel!puțin!trei!
ani,! prezintă! un! interes! aparte! atât! datorită! contribuției! lor! la! angajare,! precum! și! ca! indicator!
suplimentar!pentru!spiritul!antreprenorial.!În!2010,!ultimul!an!pentru!care!sunt!disponibile!date!din!baza!
SBS,! gazelele! din! România! se! concentrau! în! regiunile! BucureștiJIlfov,! Centru! și! NordJVest! (Figura! 10).!
Regiunea! Vest! este! doar! cea! deJa! șasea! locație! principală! pentru! gazele! cu! 10,5%! din! totalul! gazelelor!
din!țară.!Totuși,!din!punct!de!vedere!al!procentului!de!gazele!din!numărul!total!de!firme,!Regiunea!Vest!
prezintă! cea! deJa! doua! cea! mai! ridicată! probabilitate! de! a! avea! o! gazelă! (4,5%),! în! timp! ce! regiunea!
Centru!prezintă!cea!mai!mare!probabilitate!cu!5,3%!!(Figura!11).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

! Cifrele! sunt! calculate! pe! baza! unor! mostre! de! firme! din! setul! de! date! SBS.! În! 2010! procentul! firmelor! exportatoare! per!
regiune! a! fost:! BucureștiJIlfov! (12%),! Centru! (19,6%),! NordJVest! (17,6%),! Vest! ! (15,7%),! NordJEst! ! (12.3%),! SudJMuntenia!!
(10,6%),!SudJest!!(9.08%),!și!SudJvest!Oltenia!!(9,04%).!!
20
!BucureștiJIlfov!este!regiunea!lider!din!punct!de!vedere!al!densității!firmelor!și!exportatorilor!cu!52,6!exportatori!și!437,5!firme!
la!100.000!de!locuitori.!
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Figura!10:!Distribuția!gazelelor!în!România!în!
funcție!de!regiune!–!exclusiv!SOE!(2010)!

Figura!11:!Proporția!gazelelor!din!totalul!firmelor!(exclusiv!
SOE),!în!funcție!de!regiune!(2010)!

Sursa!Calcule!ale!echipeii!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!!Sursa!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!

41. Specializarea! sectorială! a! “gazelelor”! este! ușor! diferită! de! distribuția! firmelor! în! general.! În!
timp! ce! firmele! din! Regiunea! Vest! în! general! sunt! concentrate! pe! servicii! precum! comerțul! cu! ridicata!
(14%),! comerțul! cu! amănuntul! (10%),! și! fabricarea! materialelor! de! construcție! (5%),! gazelele! se!
specializează!mai!ales!pe!activități!de!producție.!Produsele!alimentare!(10%);!construcțiile!metalice!(8%),!
articolele!de!îmbrăcăminte!(6%),!și!producție!cauciuc!(6%)!sunt!sectoarele!care!generează!cel!mai!ridicat!
număr! de! firme! cu! creștere! rapidă! (vezi! Figura! 12).! Această! tendință! este! ușor! diferită! de! celelalte!
regiuni!unde!specializarea!sectorială!a!gazelelor!reflectă!concentrarea!sectorială!a!firmelor!în!general.!În!
cazul! regiunii! BucureștiJIlfov,! atât! gazelele,! cât! și! firmele! în! general! se! specializează! pe! servicii.! O! altă!
diferență!importantă!între!Regiunea!Vest!și!BucureștiJIlfov!este!faptul!că!gazelele!din!cea!deJa!doua!sunt!
răspândite! în! mai! multe! sectoare,! ceea! ce! poate! însemna! că! creșterea! economică! poate! fi! mai!
echilibrată,!de!ex.!răspândită!în!mod!egal!între!diferitele!părți!ale!economiei.!
Figura!12:!Distribuția!sectorială!a!gazelelor!în!Regiunea!Vest!(2010)!

!
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Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!

42. Contribuția! startupYurilor! la! creșterea! productivității! în! Regiunea! Vest! a! României! este! mai!
ridicată! decât! cea! a! startupYurilor! la! creșterea! productivității! la! nivelul! întregii! Românii.! Figura! 13! și!
Figura! 14! indică! contribuțiile! fiecărui! tip! de! firme! la! creșterea! productivității! în! perioada! 2005J2010,!
pentru! întreaga! Românie! și! pentru! Regiunea! Vest.21! Cea! mai! mare! contribuție! pozitivă! la! creșterea! de!
productivitate! provine! de! la! firmele! existente,! iar! efectul! noilor! intrări! (intrare! de! companii! mari! și!
“startupJuri”)! reprezintă! a! doua! contribuție.! Totuși,! contribuția! startupJurilor,! de! ex.! firme! înființate!
după! 2005,! este! cu! aproape! 3%! mai! ridicată! în! Regiunea! Vest! decât! în! întreaga! țară.22! Chiar! dacă!
proporția!generală!de!contribuții!în!funcție!de!grupuri!de!firme!este!dată!de!proporția!relativă!a!fiecărui!
grup! din! totalul! de! firme,! apar! anumite! diferențe! între! regiuni! (Figura! 15).! Grupul! de! “startupJuri”!
prezintă!cea!mai!ridicată!contribuție!(10,4%)!în!Regiunea!Vest,!iar!procentul!firmelor!mari!nou!intrate!pe!
piață!este!!cel!mai!ridicat!în!Regiunea!NordJVest.!Contribuția!la!ieșirea!de!pe!piață!este!cea!mai!ridicată!
în! regiunea! BucureștiJIlfov,! iar! în! Regiunea! Vest,! precum! și! în! SudJvest! Oltenia,! SudJEst! și! NordJEst!
contribuția!la!creșterea!TFP!de!către!firmele!care!ies!de!pe!piață!este!negativă.!Această!situație!indică!
faptul!că!în!aceste!regiuni,!piața!sJa!consolidat!deja.!!
Figura!13:Defalcarea!creșterii!TFP!în!România!în!funcție!
de!tipul!de!firme:!2005Y2010!

!

Figura!14:!Defalcarea!creșterii!TFP!în!Regiunea!Vest!a!
României!în!funcție!de!tipul!de!firme:!2005Y2010!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!!!!Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! BazânduJse! pe! raportul! Băncii! Mondial! intitulat! “Competitivitatea! firmelor! din! Regiunea! Vest! a! României:!
Diagnoză,!provocări!și!oportunități”!acest!exercițiu!are!la!bază!datele!finale!ale!sondajului!SBS!–!și!după!excluderea!
datelor!atipice!–!sunt!identificate!patru!grupuri!de!firme:!firme!existente!(S);!noi!“startJupJuri”!(NSU),!noi!“intrări!
de!dimensiuni”!(NBE)!și!firme!care!ies!de!pe!piață!(X).!Ținând!cont!de!primul!și!ultimul!an!(2005!și!2010)!pentru!
care! sunt! disponibile! date! în! setul! SBS,! firmele! existente! sunt! definite! ca! acele! firme! pentru! care! există! date! în!
ambii! ani,! în! timp! ce! firmele! care! ies! de! pe! piață! apar! doar! în! 2005.! NBE! (noi! “intrări! de! mari! dimensiuni”)! sunt!
firmele!înregistrate!după!2005!și!pentru!care!apar!date!SBS!doar!pentru!2010.!În!cele!din!urmă,!noile!startJupJuri!
(NSU)!sunt!cele!a!căror!dată!de!înregistrare!este!mai!recentă!de!2005!și!pentru!care!apar!date!SBS!doar!în!2010.!
22
!În!principiu,!faptul!că!nouJintrații!au!avut!succes!mai!ales!în!Regiunea!Vest!poate!fi!pus!pe!seama!a!doi!factori.!În!
primul! rând,! acesta! poate! fi! un! efect! al! sectorului,! reflectând! ponderea! sectoarelor! cu! creștere! puternică! în!
Regiunea! Vest.! În! al! doilea! rând,! sJar! putea! ca! externalitățile! (servicii! publice,! furnizori! de! bunuri,! fluxuri! de!
informații)!să!fie!relativ!mai!bune!în!Regiunea!Vest.!
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Figura!15:!Defalcarea!creșterii!TFP!în!România!în!funcție!de!tipul!de!firme!și!regiune:!2005Y2010!

!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS!

Performanța+la+export+a+Regiunii+vest+este+foarte+bună+per+total++
43. Cu! exporturi! în! valoare! de! 19! miliarde! de! lei! (sau! 4,5! miliarde! de! euro)! și! importuri! de! 17!
miliarde! lei! (sau! 4,1! miliarde! euro),! Regiunea! Vest! este! a! doua! cea! mai! mare! regiune! în! privința!!
exporturilor! și! a! treia! în! privința! importurilor.! În! 2009! exporturile! au! reprezentat! 29,9%! din! PIBJul!
regiunii,! iar! importurile! 27,1%! (Figura! 16! și! Figura! 17).! Totuși,! regiunea! a! cunoscut! cea! mai! bruscă!
scădere! a! dependenței! de! comerț! din! întreaga! Românie:! în! 2005,! proporția! exporturilor! din! PIB! era!
41,2%! și! cea! a! importurilor! 38,2%.! Există! o! eterogenitate! substanțială! în! regiune:! Arad! este! cel! mai!
orientat! către! exporturi! și! importuri! (45,7%,! respectiv! 41,4%! din! PIB),! iar! CarașJSeverin! cel! mai! puțin!
deschis!comerțului!(11,4%,!respectiv!9%!din!PIB).!
Figura!16:!Exporturi!ca!%!din!PIB!(2005!și!2009)!
33.1!
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29.9!
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Figura!17:!Importuri!ca!%!din!PIB!(2005!și!2009)!
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44. Per!total,!performanța!la!export!a!Regiunii!Vest!este!foarte!bună:!creșterea!exporturilor!este!
susținută! (Figura! 18),! mai! ales! din! 2009! și! este! antrenată! de! performanța! firmelor! din! Arad! și! Timiș!
(Figura!19)!în!timp!ce!creșterea!exporturilor!în!Hunedoara!și!CarașJSeverin!este!inferioară!performanței!
din!cele!două!județe!lider.!În!plus,!regiunea,!precum!și!județele!din!cadrul!său,!reprezintă!un!exportator!
net.!Nu!așa!se!întâmplă!și!în!cazul!regiunilor!comparative!(BucureștiJIlfov,!Centru!și!NordJVest)!care!sunt,!
de!asemenea,!foarte!dinamice,!din!punct!de!vedere!al!exporturilor.!În!Regiunea!vest,!nu!doar!că!Aradul!
și! Timișul! au! o! densitate! de! firme! substanțial! mai! ridicată! decât! Hunedoara! și! CarașJSeverin,! dar,! de!
asemenea,!firmele!din!aceste!două!județe!sunt!mai!înclinate!către!export!J!probabilitatea!ca!o!firmă!din!
Arad! (unde! participarea! la! exporturi! este! cea! mai! ridicată)! să! fie! exportator! este! cu! 67%! mai! ridicată!
decât! în! CarașJSeverin! și! cu! 50%! mai! ridicată! decât! în! Hunedoara.! O! firmă! medie! din! Arad! și! Timiș!
exporta!40%!din!producție!în!2010,!în!timp!ce!în!CarașJSeverin!și!Hunedoara,!o!firmă!medie!exporta!doar!
jumătate!din!acest!procent.!
Figura!18:!Exporturi!la!nivelul!regiunilor!României!!
(miliarde!US$)!

Figura!19:!Exporturi!pentru!județele!din!Regiunea!
Vest!(miliarde!US$)!
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III.2.!Principalele!provocări!!

Fructele+creșterii+economice+nu+au+fost+distribuite+egal+în+întreaga+regiune+
45. Fructele! creșterii! economice! și! ale! convergenței! cu! Europa! nu! au! fost! distribuite! egal! în!
întreaga! regiune.! Discrepanțele! substanțiale! în! performanța! economică! și! socială! au! crescut! brusc! în!
ultimii!zece!ani.!În!termeni!absoluți!de!dezvoltare!și!creștere,!județul!Timiș!domină,!iar!PIBJul!său!pe!cap!
de! locuitor! a! crescut! de! la! 118%! față! de! media! națională! în! 2000! la! 154%! în! 2010.! Pe! de! altă! parte,!
CarașJSeverin! și! Hunedoara! se! află! doar! la! 85%! și! 83%! față! de! media! națională,! cu! 70%! sub! nivelul!
Timișului!!(Tabelul!4).!În!acest!timp,!Arad!nu!șiJa!păstrat!poziția!de!la!începutul!deceniului!și!a!scăzut!spre!
media! națională.! Drept! urmare,! Timișul! reprezintă! acum! aproape! jumătate! din! PIBJul! regiunii,! iar!
contribuția!celorlalte!trei!județe!a!scăzut!semnificativ!în!ultimii!zece!ani!(Figura!20).!
Tabelul!4:!PIB!pe!cap!de!locuitor!în!județele!din!Regiunea!Vest!(euro,!în!funcție!de!puterea!de!cumpărare)!

!

2000!

2010!

PIB!pe!cap!de!
locuitor!la!PPS!

Index!față!de!
media!României!

PIB!per!cap!de!
locuitor!la!PPS!

Index!față!de!
media!României!

Arad!

5,400!

108!

11,900!

104!

CarașYSeverin!

4,100!

82!

9,700!

85!

Hunedoara!

4,400!

88!

9,500!

83!

Timiș!

5,900!

118!

17,500!

154!

Vest!!

5,100!

102!

12,900!

113!

Media!UEY27!

19,000!

380!

24,500!

215!

!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!Eurostat:!Produsul!intern!brut!(PIB)!la!prețurile!actuale!ale!pieței!în!
funcție!de!regiunile!NUTS!3!–!puterea!de!cumpărare!per!locuitor![nama_r_e3gdp]!

!
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Figura!20:!contribuția!județelor!la!PIBYul!Regiunii!Vest!

!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!Eurostat:!Produsul!intern!brut!(PIB)!la!prețurile!actuale!ale!
pieței!în!funcție!de!regiunile!NUTS!3!–!milioane!de!euro![nama_r_e3gdp]!

46. Diferențele!de!venit!au!legătură!cu!concentrarea!populației!și!a!activității!economice!în!zonele!
urbane!principale.!În!timp!ce!orașele!Arad!(și!marginile!sale!de!est!și!de!vest)!și!Timișoara!concentrează!
populația! regiunii,! influența! orașelor! (inclusiv! a! zonelor! industriale! din! sudul! și! estul! Timișoarei)! din!
punct! de! vedere! al! productivității! economice! este! chiar! și! mai! puternică.! Pe! de! altă! parte,! alte! centre!
urbane! precum! Reșița! și! Deva,! și! zona! din! jurul! orașelor! Petroșani,! Lupeni,! și! Vulcan! reprezintă! o!
activitate!economică!mai!redusă!decât!ar!putea!sugera!populațiilor!lor.!Per!total,!valoarea!adăugată!pe!
cap!de!locuitor!în!localitățile!urbane!din!Regiunea!Vest!era!în!2004!aproape!de!2,4!ori!mai!ridicată!decât!
în!localitățile!rurale.!!
47. Regiunea!Vest!este!lider!pe!plan!național!din!punct!de!vedere!al!nivelului!salarial,!cu!cea!mai!
ridicată! concentrare! a! localităților! cu! salarii! mari! în! afara! Bucureștiului.! Totuși,! se! pare! că! această!
concentrare!se!regăsește!în!aglomerația!TimișoaraJArad;!în!afara!acestei!zone!există!discrepanțe!mari!în!
restul!regiunii,!unde!salariile!medii!sunt!semnificativ!mai!mici.!Diferența!de!salariu!față!de!Timiș!este!cea!
mai! mare! în! cazul! Hunedoarei! și! al! CarașJSeverinului,! unde! salariile! medii! sunt! cu! 20%J30%! mai! mici!
decât! în! Timiș;! în! Arad! diferența! față! de! Timiș! este! de! aproximativ! 15%.! Așa! cum! indică! și! Figura! 21,!
diferența! de! salariu! variază,! de! asemenea,! de! la! un! sector! la! altul,! iar! sectorul! producției! și! cel! al!
construcțiilor!prezintă!cea!mai!mare!diferență.!!
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Figura!21:!salariul!mediu!lunar!brut!(aprilie!2011Y!aprilie!2012)!–!indexat!la!Județul!Timiș!

!
Sursa:! Calcule! ale! echipei! Băncii! Mondiale! pe! baza! datelor! furnizate! de!
Institutul!Național!de!Statistică;!salariul!lunar!brut!la!CAEN!2!

48. În! timp! ce! diferențele! de! salariu! se! datorează! parțial! unei! funcții! sau! diferențe! în! costul! de!
trai23,!se!pare!că!ele!reflectă,!de!asemenea,!diferențele!de!productivitate!și!abilități!de!la!un!județ!la!
altul.!Figura!21!prezintă!avantajul!clar!al!Timișului!în!cadrul!celor!mai!importante!clusterele!de!industrie.!
Diferența! este! cea! mai! evidentă! în! cazul! TIC! și! al! domeniului! auto,! iar! în! cazul! textilelor! și! domeniului!
agroalimentar!alte!județe!performează!peste!medie!(Arad!și,!respectiv,!CarașJSeverin).!Această!situație,!
combinată!cu!diferențele!substanțiale!de!salarii!care!reies!și!în!cazul!comparațiilor!din!cadrul!sectorului,!
sugerează! faptul! că! există! diferențe! semnificative! de! la! un! județ! la! altul! din! punct! de! vedere! al!
activităților!în!care!firmele!aleg!să!investească!în!întreaga!regiune.!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

! Singurele! date! de! preț! disponibile! sunt! cele! legate! de! alimente! în! funcție! de! municipalitate.! Luând! prețurile!
medii! ale! unui! coș! zilnic! în! noiembrie! 2012! în! orașele! principale! din! fiecare! județ,! Timiș! are! cele! mai! ridicate!
prețuri;!!coșul!Aradului!este!cu!5%!mai!ieftin,!iar!Hunedoara!și!CarașJSeverin!cu!9%,!respectiv!10%!mai!ieftine.!
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Figura!22:!Comparația!valorii!adăugate!per!angajat!(2010)!în!clusterele!principale!din!Regiunea!Vest!

Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!din!Sondajul!Structurat!pe!Mediul!de!Afaceri!
Observație:!în!clusterul!auto,!indexul!pentru!Arad!este!100!(egal!cu!media!regiunii)!
–!drept!urmare,!bara!nu!este!vizibilă!în!figură.!

!

49. O!altă!diferență!relevantă!între!județe!poate!fi!identificată!analizând!performanța!piețelor!de!
export.! Orientarea! către! export! contează! din! mai! multe! motive.! În! primul! rând,! creșterea! în! Regiunea!
Vest!și!în!România!ca!întreg!se!află!în!strânsă!legătură!cu!integrarea!comerțului!cu!restul!Europei,!în!timp!
ce!performanța!la!export!și!performanța!economică!merg!mână!în!mână!din!ce!în!ce!mai!mult.!În!cazul!
Regiunii!Vest,!exporturile!au!avut!o!importanță!aparte,!dată!fiind!poziția!regiunii!și!legăturile!acesteia!cu!
Europa,! precum! și! distanța! sa! relativă! față! de! centrul! României.! În! al! doilea! rând,! abilitatea! sa! de! a!
concura! pe! piețele! de! export! reprezintă! un! factor! important! pentru! competitivitatea! firmelor! și! a!
regiunilor.!Astfel,!participarea!și!performanța!pe!parte!de!export!pot!fi!percepute!ca!măsură!a!gradului!
în!care!regiunea!reprezintă!o!locație!competitivă!pentru!mediul!de!afaceri.!În!cele!din!urmă,!întrJun!sens!
dinamic,! participarea! la! comerț! (atât! exporturi,! cât! și! importuri)! reprezintă! un! canal! critic! pentru!
învățare!și!achiziția!de!tehnologie,!care!caracterizează!competitivitatea!pe!termen!mediu!și!lung.!Figura!
23! ilustrează! importanța! discrepanțelor! din! performanța! la! export! dintre! regiuni.! Aici,! totuși,! Aradul!
întrece! chiar! și! Timișul.! Dar! cea! mai! importantă! este! discrepanța! dintre! cele! două! și! județele! CarașJ
Severin! și! Hunedoara,! acolo! unde! exporturile! pe! cap! de! locuitor! sunt! de! patru! sau! cinci! ori! mai! mici!
decât!cele!din!Arad!și!Timiș.!CarașJSeverin!șiJa!crescut!semnificativ!participarea!la!comerț!în!ultimii!ani,!
deși!punctul!de!plecare!a!fost!foarte!scăzut!–!de!exemplu,!în!2009!cota!de!exporturi!CarașJSeverinJuluin!
din!PIB!era!doar!11,4%,!iar!proporția!importurilor!doar!9%,!comparativ!cu!aproape!46%!și!41,6%!în!Arad.!
Figura!23:!Exporturi!pe!cap!de!locuitor!(2007,!2009,!2011)!
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Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!vamale!de!le!Institutul!Național!de!Statistică!!

!

Ca+ urmare+ a+ efectului+ spațial+ al+ tranziției+ economiei+ și+ condiționate+ în+ parte+ de+ geografie,+
activitățile+de+producție+sunt+distribuite+inegal+în+regiune,+ceea+ce+contribuie,+de+asemenea,+la+
discrepanțele+de+venit.+
50. Ca!parte!a!unei!țări!fostă!socialistă,!economia!Regiunii!Vest!a!fost!dominată!de!marile!industrii!
de!stat!până!la!începutul!anilor!1990.!Chiar!dacă!a!existat!o!tranziție!rapidă!la!o!economie!de!piață,!lipsa!
unei!tradiții!a!spiritului!antreprenorial!și!a!IMMJurilor!în!perioada!comunistă!au!reprezentat!un!obstacol!
pentru!dezvoltarea!economică!de!jos!în!sus.!În!această!privință,!localizarea!planificată!a!activităților!de!
producție!și!distribuția!capacităților!de!producție!nu!au!reflectat!dinamica!pieței.!!
51. La!trecerea!către!o!economie!de!piață,!unele!județe,!sprijinite!în!parte!de!condițiile!geografice,!
au!putut!progresa,!în!timp!ce!altele!șiYau!menținut!specializarea!în!sectoare!pe!baza!atuurilor!fizice.!
Așa! cum! se! discută! în! raportul! “Evaluarea! teritorială:! profil,! performanță! și! factori! de! creștere! în!
Regiunea! vest”,! geografia! regiunii! a! jucat! un! rol! important! în! fasonarea! direcțiilor! de! dezvoltare! în!
diferite! părți! ale! regiunii.! Câmpia! Banatului! se! întinde! deJalungul! graniței! vestice! a! regiunii! și! ocupă!
majoritatea!suprafeței!județului!Timiș!și!jumătatea!de!vest!a!județului!Arad.!Bogăția!sa!agricolă!și,!mai!
important!de!atât,!accesul!către!vest,!au!ajutat!la!transformarea!acestei!părți!a!regiunii!în!zona!cea!mai!
cosmopolită!și!cea!mai!integrată!cu!Europa.!Părțile!interioare!ale!regiunii!au!fost!influențate!de!prezența!
Munțiilor!Carpați.!În!părțile!estice!ale!Aradului!acest!fapt!a!condus!la!lipsa!accesului.!Hunedoara!și!CarașJ
Severin! au! beneficiat! de! pe! urma! resurselor! minerale! ale! munților,! mai! ales! de! pe! urma! rezervelor!
substanțiale! de! cărbuni.! Acest! fapt,! la! rândul! său,! a! contribuit! la! dezvoltarea! mineritului! și! industriei!
metalurgice!în!aceste!județe,!specializare!susținută!și!de!strategiile!de!dezvoltare!monoJindustrială!din!
epoca!comunistă.!!În!același!timp,!!Timișoara!și!Arad!au!beneficiat!de!pe!urma!industrializării!facilitate!de!
aceste!strategii,!dar!fără!dezavantajul!concentrării!excesive.!!
52. Aceste! elemente! geografice! și! modele! de! dezvoltare! încă! mai! joacă! un! rol! important! pentru!
economiile!județelor!din!prezent!și!au!întărit!discrepanțele!regionale.!Așa!cum!se!prezintă!și!în!raportul!
“Evaluarea! economicoJgeografică:! provocările! dezvoltării! teritoriale! în! Regiunea! Vest”! Tabelul! 5! indică!
cele! cinci! sectoare! (CAEN! –! 2! cifre)! în! care! fiecare! județ! este! cel! mai! specializat! în! context! național.!
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Reiese! clar! că! Timiș! și! Arad! sunt! specializate! pe! mai! multe! sectoare! de! producție,! iar! Timișul! este!
specializat! pe! câteva! sectoare! de! producție! mai! sofisticate.! Hunedoara! și! CarașJSeverin! rămân!
specializate!pe!sectoare!care!au!legătură!cu!elementele!naturale!și!elemente!ale!identității!culturale!ale!
zonei!respective!–!exploatarea!pădurilor!și!minerit!în!Hunedoara;!minerit!și!metale!(precum!și!produse!
din!lemn)!în!CarașJSeverin.!Pe!de!altă!parte,!merită!subliniat!faptul!că!sectorul!auto,!precum!și!cele!de!
producție,!se!află!printre!domeniile!principale!de!specializare.!!
Tabelul!5Y!Cele!mai!importante!5!sectoare!de!bază!specializate!în!funcție!de!județ!(2010)!
Arad!

CarasYSeverin!

NACAENCE!
Description!
29!
Motor!vehicles!
32!
Other!Manufacturing!
30!
Other!Transport!Equipment!
31!
Furniture!Manufacturing!
26!
Computer,!Electronic!and!Optical!!

Location!!
Quotient!
!!!!!!!!!!!!!!! 5.3
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.8
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.5
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 2.5
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 2.3
!! !

NACE!
28!
24!
07!
16!
29!

Description!
Machinery!and!Equipment!
Basic!Metals!
Mining!Metal!Ores!
Wood!and!Wood!Products!
Motor!vehicles!

Location!!
Quotient!
!!!!!!!!!!!!!!! 5.3
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 4.0
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.3
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.1
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.1
!! !

NACE!
02!
05!
32!
08!
29!

Location!!
Quotient!
!!!!!!!!!!!! !19.9
! !
!!!!!!!!!!!! !17.1
! !
!!!!!!!!!!!!!!! 4.0
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 2.7
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! !2.6
! !

NACE!
26!
27!
29!
15!
22!

Description!
Computer,!Electronic!and!Optical!!
Electrical!Equipment !
Motor!vehicles!
Leather!Products!(Footwear)!
Rubber!and!Plastics!

Location!!
Quotient!
!!!!!!!!!!!!!!! 6.1
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! !3.5
! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.2
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! 3.0
!! !
!!!!!!!!!!!!!!! !2.6
! !

Hunedoara!

Description!
Forestry!and!Logging!
Coal!Mining!
Other!Manufacturing!
Other!Mining!
Motor!vehicles!

Timis!

!

Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!din!Structural!Business!Survey!
Observație:!!sectoarele!de!bază!includ!acele!sectoare!care!vând!în!primul!rând!în!afara!zonei!locale;!!Specializarea!este!definită!
ca!fiind!sectoarele!cu!cele!mai!multe!elemente!pentru!angajare!prin!raportare!la!contextul!național.!

53. Faptul!că!Timișul!și!aglomerația!TimișYArad!sunt!diferite!de!restul!regiunii!la!toate!aspectele!ce!
țin! de! competitivitate! nu! înseamnă! că! zonele! lider! ale! regiunii! nu! au! deYa! face! cu! provocări!
semnificative! de! creștere! pe! viitor,! doar! că! acele! provocări! sunt! oarecum! diferite! de! cele! cu! care! se!
confruntă!părțile!din!regiune!rămase!în!urmă.!ÎntrJadevăr,!regiunea!se!confruntă!cu!o!provocare!duală.!
Pe!de!o!parte,!în!CarașJSeverin,!Hunedoara,!și!părți!din!Arad,!provocarea!ține!de!generarea!și!folosirea!
de! oportunități! mai! ridicate! de! angajare.! Pe! de! altă! parte,! în! aglomerația!TimișJArad,! provocarea! este!
gestionarea!tranziției!spre!o!bază!a!competitivității!axată!pe!cunoștințe!și!abilități.!
În+ ciuda+ unui+ număr+ relativ+ ridicat+ de+ universități+ și+ a+ procentelor+ bune+ de+ absolvire+ a+
acestora,+ regiunea+ se+ confruntă+ cu+ minusuri+ la+ toate+ nivelurile+ de+ formare+ și+ dezvoltare+ de+
abilități+
54. !În! timp! ce! Regiunea! Vest! prezintă! un! punct! forte! sub! forma! învățământului! universitar! în!
contextul!național,!avantajul!său!la!nivelul!învățământului!secundar!și!postYsecundar!(nu!universitar)!
nu! reiese! clar.! Procentele! de! absolvire! a! sistemului! secundar! sunt! moderate! în! comparație! cu! media!
națională.!Mai!îngrijorătoare!este!performanța!relativă!a!elevilor!din!cadrul!sistemului!secundar.!!Tabelul!
6! indică! faptul! că! în! 2011! și! 2012,! performanță! fiecărui! județ! din! Regiunea! Vest! la! prima! sesiune! a!
examenului! de! bacalaureat! sJa! situat! în! partea! inferioară! în! comparație! cu! celelalte! județe! din!
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România24.!În!timp!ce!județele!lider!din!NordJVest!precum!Cluj!și!Bihor!sJau!situat!pe!locurile!3,!respectiv!
5!(din!42!de!județe),!Timiș!și!Arad!sJau!situat!pe!locurile!34,!respectiv!36.!
Tabelul!6:!procentul!de!elevi!absolvenți!ai!examenului!de!bacalaureat!(2011!și!2012)!

Sursa:!http://www.gandul.info/news/rezultateJbacalaureatJ2012JhartaJrusiniiJpeJjudeteJ
oJcomparatieJintreJrezultateleJlaJbacJdeJanulJacestaJsiJceleJdeJanulJtrecutJ9830731!

!

55. În!plus,!Regiunea!Vest!se!află!în!urma!altor!regiuni!omoloage!din!punct!de!vedere!al!înscrierii!
în!programe!TVET:!România!are!o!tradiție!îndelungată!a!programelor!de!Învățământ!și!Formare!Tehnică!
și!Vocațională!(TVET).!Cifrele!recente!de!la!INS!indică!faptul!că!Regiunea!Vest!se!află!în!urma!altor!regiuni!
omoloage!!din!punct!de!vederea!al!înscrierii!în!programe!TVET.!Datele!indică!faptul!că!în!2011!Regiunea!
Vest!a!avut!cel!mai!mic!număr!de!elevi!înscriși!în!licee!tehnice!dintre!toate!regiunile!României!(34.441),!
și! în! 2010! a! fost! a! patra! regiune! ca! număr! de! studenți! înscriși! în! sistemul! de! învățământ! profesional!
(523).!În!plus,!între!2008!și!2011,!gradul!de!înscriere!la!liceele!agricole!a!rămas!constant!și!în!2011!a!fost!
cel!mai!scăzut!din!toate!regiunile!României!(6522!elevi).!Lipsa!de!interes!față!de!învățământul!tehnic!din!
partea! potențialilor! elevi! –! explicabilă,! probabil,! prin! programele! școlare! învechite! cu! legături!
insuficiente! cu! nevoile! sectorului! privat! și! prin! lipsa! echipamentelor! moderne! necesare! pentru!
dobândirea!de!cunoștințe!relevante!pentru!industrie!–!poate!reprezenta!motivul!care!stă!la!baza!acestei!
performanțe.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

!Există!o!a!doua!sesiune!a!examenului!în!toamna!fiecărui!an!
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Figura!24:!Număr!elevi!înscriși!în!sistemul!de!
învățământ!tehnic!(2011)!

Figura!25:!Număr!elevi!înscriși!în!sistemul!de!școli!
profesionale!(2010)!
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Sursa:!Institutul!Național!de!Statistică!

!
Sursa:!Institutul!Național!de!Statistică!

!
Figura!26!–!număr!elevei!înscriși!în!licee!agricole!(2008!–!2011)!
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!

Activitatea+economică+este+din+ce+în+ce+mai+concentrată+în+funcție+de+sector,+dimensiunea+
firmei+și+acționariatul+firmei+
56. Activitatea! economică! din! Regiunea! Vest! se! concentrează! în! câteva! sectoare! care! reprezintă!
aproximativ!jumătate!din!cifra!de!afaceri!și!locurile!de!muncă!din!regiune25.!Conform!raportului!Băncii!
Mondiale!“Competitivitatea!firmelor!din!vestul!României:!diagnoză,!provocări!și!oportunități”,!primele!
zece!sectoare!din!Regiunea!Vest!conform!Tabelul!7!au!reprezentat!aproape!54%!din!cifra!de!afaceri!și!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25

!Sectoarele!sunt!definite!ca!grupuri!de!2!cifre!conform!clasificării!CAEN!versiunea!2.!
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55%!din!locurile!de!muncă!în!2010,!iar!concentrarea!activității!economice!din!Regiunea!Vest!în!jurul!lor!a!
crescut!între!2008!și!2010.26!
Tabelul!7:!Principalele!sectoare!economice!din!Regiunea!Vest!(%!total)!
Cifră!de!afaceri!

Locuri!de!muncă!

Sector!CAEN!2Ycifre!
Fabricarea!autovehiculelor!de!transport!rutier,!a!remorcilor!si!
semiremorcilor!

!

2008!

2010!

2008!

2010!

9.0!

22.4!

10.1!

17.0!

Fabricarea!articolelor!de!îmbrăcăminte!
Comerț!cu!ridicata!cu!excepția!comerțului!cu!autovehicule!și!motociclete!

1.8!
16.9!

2.6!
9.2!

5.8!
5.3!

5.2!
4.9!

Comerț!cu!amănuntul!cu!excepția!comerțului!cu!autovehicule!și!
motociclete!

6.6!

3.8!

4.7!

4.4!

Fabricarea!articolelor!din!piele!

1.4!

2.1!

4.6!

4.1!

Fabricarea!produselor!alimentare!

3.7!

4.8!

3.7!

4.1!

Transporturi!terestre!și!transporturi!prin!conducte!

2.9!

2.5!

3.5!

4.1!

Extracția!cărbunelui!superior!și!inferior!

1.0!

0.6!

4.2!

3.9!

Construcții!de!clădiri!
Fabricarea!calculatoarelor!și!a!produselor!electronice!și!optice!

5.5!
2.1!

2.6!
3.2!

5.4!
3.0!

3.7!
3.4!

Primele!10!sectoare!CAEN!de!2!cifre!

51.0!

53.8!

50.3!

54.7!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS.!!

57.
Industria! auto! este! de! departe! angajatorul! cel! mai! mare! din! regiune! dintre! toate!
sectoarele! de! producție! cu! o! importanță! din! punct! de! vedere! al! locurilor! totale! de! muncă! (17%)!
asemănătoare!cu!cota!combinată!(16,8%)!a!locurilor!de!muncă!reprezentate!de!toate!celelalte!sectoare!
de!producție!din!Tabelul!7.!Printre!sectoarele!de!servicii,!comerțul!cu!ridicata!și!cu!amănuntul!domină!
peisajul!din!punct!de!vedere!al!cifrei!de!afaceri!(9,2%,!respectiv!9,3%),!deși!transporturile!și!construcțiile!
sunt!relativ!importante!din!punct!de!vedere!al!locurilor!de!muncă!(4,1%,!respectiv!3,7%).!
58. Concentrarea!către!mai!puține!firme!este,!de!asemenea,!o!trăsătură!evidentă.!Regiunea!Vest!a!
României! are! mai! puține! firme! mici! decât! celelalte! regiuni! ale! României.! Tabelul! 8! prezintă! proporția!
firmelor!din!diferite!categorii!de!firme!în!funcție!de!dimensiuni:!cu!mai!puțin!de!10!angajați,!50J250,!250J
1000!și!mai!mult!de!1000.!Regiunea!Vest!prezintă!a!doua!cea!mai!mare!proporție!de!firme!foarte!mari!
(peste!1000!de!angajați)!și!a!treia!cea!mai!mare!proporție!de!firme!mari!(250J1000).!În!această!regiune,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

! Extrase! din! raportul! Băncii! Mondiale! intitulat! “Competitivitatea! firmelor! din! vestul! României:! Diagnoză,!
provocări!și!oportunități”!aceste!cifre!au!la!bază!datele!sondajului!SBS!J!și!după!excluderea!datelor!atipice.!!În!ceea!
ce!privește!controlul!datelor!atipice,!se!impun!mai!multe!restricții!pentru!a!controla!aceste!valori!atipice.!În!primul!
rând,! sJau! eliminat! observațiile! care! țin! de! informații! lipsă! cu! privire! la! locurile! de! muncă,! stocul! de! active!
imobilizate,! costuri! cu! materiale! sau! valoare! adăugată! sau! unde! aceste! cifre! sunt! zero! sau! sub! zero.! În! al! doilea!
rând,! au! fost! eliminat! observațiile! care! țin! de! raportul! activelor! imobilizate! tangibile! la! angajați! sau! valoare!
adăugată!la!angajați!mai!mare!(mică)!decât!de!trei!ori!deviația!standard!de!la!quartila!superioară!(inferioară)!din!
sectorul!corespunzător!CAEN!–!2!cifre.!!
!
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3,18%!din!firme!au!mai!mult!de!250!de!angajați,!față!de!3,41%!în!întreaga!Românie,!4,72%!în!București,!
3,46%! în! Regiunea! Centru! și! doar! 2,75%! în! Regiunea! NordJVest.! Iar! aceste! firme! mari! reprezintă! mai!
mult! de! 62%! din! cifra! totală! de! afaceri.! Cifrele! comparabile! pentru! România! ca! întreg! și! pentru!
BucureștiJIlfov!sunt!59%,!respectiv!57%,!(Tabelul!10).!
Tabelul!8.!Numărul!de!firme!și!proporție!în!funcție!de!dimensiuni!în!2010!(cu!modificare!%!între!2008!și!2010!în!
paranteză)!
!

!
Nr.!de!
Regiune!
firme!
41,852!
Toate!
(=10.4)&
9,894!
BucureștiJIlfov!
(=7.6)&
5,382!
Centru!
(=11.0)&
4,439!
NordJEst!
(=15.5)&
5,604!
NordJVest!
(9.6)&
4,650!
SudJEst!
(=12.3)&
4,693!
SudJMuntenia!
(=8.6)&
3,131!
SudJVest!
Oltenia!
(=9.7)&
4,059!
Vest!
(=11.2)&
27
Sursa:!Crozet!et!al!(2013)! !

<10!
angajați!
31.24!
(=0.5)&
28.93!
(1.9)&
28.5!
(=1.6)&
32.85!
(=3.7)&
29.5!
(=1.7)&
32.95!
(=1.0)&
32.39!
(1.2)&
37.88!
(0.5)&
32.72!
(=1.6)&

10!–!50!
angajați!
48.42!
(=11.5)&
48.01!
(=9.1)&
49.46!
(=12.3)&
48.79!
(=16.3)&
52.12!
(=8.4)&
47.85!
(=13.9)&
47.75!
(=9.5)&
45.23!
(=12.3)&
46.42!
(=13.5)&

%!de!firme!cu!
50!!J!250!
Angajați!
16.93!
(=20.6)&
18.34!
(=15.6)&
18.58!
(=18.9)&
15.68!
(=29.4)&
15.63!
(=23.4)&
16.39!
(=24.0)&
16.75!
(=19.5)&
13.86!
(=20.9)&
17.69!
(=18.9)&

250!!J!!1000!
angajați!
2.82!
(=18.0)&
3.65!
(=12.4)&
3.07!
(=14.5)&
2.41!
(=28.2)&
2.34!
(=18.6)&
2.43!
(=20.4)&
2.66!
(=20.4)&
2.43!
(=20.0)&
2.49!
(=21.7)&

>1000!!
angajați!
0.59!
(=15.4)&
1.07!
(=7.8)&
0.39!
(=22.2)&
0.27!
(=14.3)&
0.41!
(=17.9)&
0.39!
(=30.8)&
0.45!
(=19.2)&
0.61!
(32.1)&
0.69!
(=3.4)&

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27

! Crozet,!M,!Millet,!E!și!Taglioni,!D!(2013)!“Firm!Size,!Firm!Heterogeneity!and!Industrial!Performance”!Document!
de! sprijin! pentru! raportul! Băncii! Mondiale! intitulat! ! “Competitivoitatea! firmelor! din! Regiunea! Vest! a! României:!
Diagnoză,!Provocări!și!Oportunități”.!
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Tabelul!9.!Cota!de!piață!în!funcție!de!categoria!firmelor!în!2010!(cu!modificare!%!între!2008!și!2010!în!paranteză)!
!
Regiune!
Toate!
!
BucureștiJIlfov!
!
Centru!
!
NordJEst!
!
NordJVest!
!
SudJEst!
!
SudJMuntenia!
!
SudJVest!Oltenia!
!
Vest!
&
Sursa:!Crozet!et!al!(2013)!!

<10!
angajați!
5.52!
(5.75)&
4.38!
(=2.16)&
5.2!
(=7.96)&
10.09!
(5.71)&
5.93!
(=7.53)&
4.24!
(15.6)&
6.61!
(47.88)&
5.79!
(18.36)!
5.08!
(=11.19)&

10!–!50!
angajați!
12.55!
(=2.2)&
11.81!
(5.48)&
12.92!
(=12.4)&
19.81!
(7.12)&
13.29!
(=16.72)&
9.7!
(=19.53)&
13.68!
(26.33)&
11.22!
(23.72)!
12.11!
(=7.43)&

Firme!cu:!
50!!J!250!
angajați!
22.19!
(=3.27)&
27.21!
(=0.86)&
29.09!
(0.07)&
28.68!
(=1.01)&
21.73!
(=19.13)&
18.29!
(17.41)&
15.13!
(8.38)&
17.38!
(J1.41)!
20.43!
(=22.98)&

250!!J!!1000!
angajați!
27.94!
(7.45)&
38.24!
(=1.68)&
28.31!
(=13.78)&
28.78!
(=7.97)&
21.93!
(9.17)&
31.23!
(39.94)&
17.16!
(21.99)&
21.28!
(12.21)!
29.6!
(30.44)&

>1000!!
Angajați!
31.79!
(=3.65)&
18.35!
(2.07)&
24.48!
(38.33)&
12.64!
(7.86)&
37.12!
(21.03)&
36.54!
(=21.23)&
47.42!
(=16.33)&
44.33!
(J10.35)!
32.79!
(2.49)&

59. Firmele!sunt,!de!asemenea,!concentrate!în!funcție!de!poziția!geografică.!Firmele!din!Regiunea!
Vest!a!României!își!limitează!în!principal!activitatea!la!regiune.!Nu!par!dornice!săJși!extindă!activitățile!în!
afara! regiunii! și! să! profite! de! avantajele! comparative! ale! altor! părți! ale! țării.! În! plus,! atunci! când! se!
aventurează!în!afara!limitelor!regiunii,!o!fac!la!scară!mică.!Tabelul!10!și!Tabelul!11!prezintă!statistici!cu!
privire! la! fabricile! deținute! de! firmele! cu! sediul! în! regiune.! În! 2010,! existau! 4059! firme! cu! sediul! în!
Regiunea!Vest.28!Aceste!firme!dețineau!un!total!de!4587!fabrici!aflate!în!totalitate!în!regiune:!doar!252!
de!fabrici!se!aflau!în!alte!regiuni!(Tabelul!10),!iar!majoritatea!acestor!fabrici!care!se!aflau!în!afara!regiunii!
(64,7%)! era! firme! mici! (0J9! angajați! permanenți)! cu! producție! de! substanțe! chimice! sau! activități! de!
comerț! cu! ridicata! (Tabelul! 11).! Aceste! dovezi! sugerează! faptul! că! peisajul! de! producție! din! Regiunea!
Vest!este!autoJsuficient,!fără!a!da!semne!de!legătură!cu!alte!părți!ale!României.!!
Tabelul!10.!Fabrici!deținute!de!firme!cu!sediul!în!Regiunea!Vest!(2010)!
Regiune!

Frecv.!

Procent!

NordJEst!

24!

0.52!

SudJEst!

27!

0.59!

SudJMuntenia!

22!

0.48!

SudJVest!Oltenia!

17!

0.37!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

! BazânduJse! pe! raportul! Băncii! Mondial! intitulat! “Competitivitatea! firmelor! din! Regiunea! Vest! a! României:!
Diagnoză,!provocări!și!oportunități”!acest!exercițiu!are!la!bază!datele!finale!ale!sondajului!SBS!–!și!după!excluderea!
datelor!atipice!
!
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Vest!

4335!

94.51!

NordJVest!

66!

1.44!

Centru!

63!

1.37!

BucureștiJIlfov!

33!

0.72!

4587!

100!

Total!
Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS.!!

Tabelul!11.!Din!totalul!fabricilor!deținute!de!firme!cu!sediul!în!Regiunea!Vest,!în!funcție!de!dimensiuni(2010)!
Dimensiuni!(#!angajați)!
Fabrici!
Procent!
0J9!

168!

64.7!

10J49!

58!

23.0!

50J249!

28!

11.1!

>=250!

3!

1.2!

Total!

252!

100!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!SBS.!

60. Per! sector,! concentrarea! firmelor! și! geografică! poate! conduce! la! o! volatilitate! ridicată! a!
creșterii!valorii!adăugate!și!o!scădere!bruscă!a!PIBYului!pe!cap!de!locuitor!în!timpul!unei!crize.!Pe!de!
altă! parte,! un! portofoliu! diversificat! ar! potența! fluctuațiile! de! prețuri,! deoarece! existența! mai! multor!
produse,! firme! și/sau! facilități! de! producție! în! zone! geografice! diverse! poate! conduce! la! o! dinamică!
independentă! a! prețurilor,! cu! efecte! de! echilibrare! a! veniturilor! totale.! Cu! cât! sunt! mai! diversificate! și!
fără!legătură!producția!și!exporturile!unei!regiuni,!cu!atât!mai!puțin!volatil!devine!câștigul!acelei!regiuni.!
Altfel! spus,! un! portofoliu! de! producție! mai! diversificat! ! ar! conduce! la! un! flux! de! venituri! din! exporturi!
mai!stabil.!
Performanța+la+export+este,+de+asemenea,+foarte+concentrată+și+intensă+pe+parte+de+produse+
mai+puțin+sofisticate+și+care+nu+necesită+calificare+
61. Modelul!de!creștere!având!la!bază!exporturile!regiunii!poate!fi!foarte!vulnerabil!în!cazul!unor!
situații! exogene.! Exporturile! Regiunii! Vest! a! României! pe! bazează! prea! mult! pe! câțiva! exportatori! de!
dimensiuni! cu! acționariat! străin! mai! ales! din! industria! auto! și! a! articolelor! de!
îmbrăcăminte/încălțăminte.! Acționariatul! străin! al! firmelor! de! export! reprezintă! o! caracteristică!
evidentă!a!sectorului!exporturilor!în!Regiunea!Vest.!Pentru!România,!ca!întreg,!investițiile!străine!directe!
reprezintă! un! jucător! important! deoarece! majoritatea! exporturilor! României! provin! din! firme! fie! cu!
capital! străin! complet! ! (47%),! fie! cu! capital! străin! parțial! (26,4%).! Totuși,! relevanța! firmelor! cu! capital!
străin!are!o!importanță!aparte!în!Regiunea!Vest.!82,4%!din!exporturi!sunt!generate!de!către!companii!cu!
capital! străin! complet,! iar! 7,8%! din! exporturi! sunt! generate! de! firme! cu! capital! străin! parțial.! Aceste!
procente! pentru! firmele! cu! capital! străin! complet! sunt! cele! mai! ridicate! în! comparație! cu! regiunile! de!
comparație!(Figura!27).!Gradul!de!dominare!al!firmelor!cu!capital!străin!complet!în!fluxurile!de!export!în!
Regiunea! Vest! variază! de! la! sectoarele! principale! de! export! cu! 92,6%! din! exporturi! reprezentate! de!
sectorul!auto!până!la!70,7%!din!exporturi!în!afara!celor!auto!și!de!articole!de!îmbrăcăminte/încălțăminte!
(Figura!28).!!
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Figura!27:!Procentul!de!exporturi!în!funcție!de!tipul!
de!acționariat!și!regiune!

Sursa:!Calcul!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!INS!

Figura!28:!Regiunea!Vest:!procentul!de!exporturi!în!
funcție!de!acționariat!și!sector!

!
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!

62. În!plus,!creșterea!exporturilor!în!perioada!2005Y2011!a!depins!foarte!mult!de!‘marja!intensivă’,!
adică!75%!din!creșterea!exporturilor!a!provenit!de!la!exportatorii!deja!existenți!care!au!intrat!pe!piețe!pe!
care!le!deserveau!deja!fără!nici!o!inovație!din!punct!de!vedere!al!gamei!de!produse.!Acești!factori!fac!ca!
regiunea! să! fie! foarte! vulnerabilă! la! situații! exogene.! De! exemplu,! exporturile! totale! ale! regiunii! au!
cunoscut! o! scădere! de! 19,4%! în! perioada! de! colaps! a! comerțului! 2008J2009,! în! care! exporturile! către!
anumite! țări! au! scăzut! sub! o! treime.! Concentrarea! activității! de! export! este! însoțită! de! o! performanță!
economică!foarte!volatilă.!UE!rămâne!de!departe!cea!mai!importantă!piață!de!destinație!și!importanța!
sa!nu!a!scăzut!în!timp.!UE!absoarbe!90%!din!exporturile!Regiunii!Vest!(Figura!29).!!
!

!
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Figura!29:!Procentul!de!exporturi!către!UE!27!
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63. Există! o! modificare! a! piețelor! de! destinație! în! interiorul! UE.! Dacă,! în! mod! tradițional,! piața!
principală! pentru! exporturi! era! Italia,! de! curând! majoritatea! exporturilor! sunt! direcționate! către!
Germania,! Cehia,! Slovacia! și! Ungaria,! care! au! reprezentat! aproape! 60%! din! creșterea! exporturilor! în!
perioada! 2009J2011.! Italia! nu! este! singura! piață! a! cărei! importanță! pentru! Regiunea! Vest! se! află! în!
scădere.! Proporția! de! exporturi! către! Franța,! Austria! și! Marea! Britanie! este,! de! asemenea,! în! scădere!
(Tabelul! 12).! Reorientarea! geografică! a! exporturilor! din! Regiunea! Vest! este! asociată! cu! o! modificare! a!
specializării! de! la! textile! către! sectorul! auto! și! către! participarea! exportatorilor! din! Regiunea! Vest! la!
lanțurile!internaționale!de!valoare!(Error!!Reference!source!not!found.).!
Tabelul!12:!Regiunea!Vest!–!primele!zece!destinații!ca!piață!pentru!exporturi!în!2011!
!

Valoare!(milioane!US$)!

%!exporturi!

Rată!de!creștere!anuală!medie!

!

2005!

2011!

2005!

2011!

2005Y11!

2005Y08!

2008Y09!

2009Y11!

Germania!

782!

2,577!

19.0!

33.3!

22.0!

25.9!

J7.7!

33.7!

Italia!

1,116!

1,340!

27.1!

17.3!

3.1!

9.0!

J29.0!

14.3!

Ungaria!

220!

478!

5.3!

6.2!

13.8!

26.4!

J37.8!

31.6!

Franța!

437!

457!

10.6!

5.9!

0.8!

0.1!

J19.4!

13.8!

Cehia!

27!

349!

0.7!

4.5!

53.3!

85.2!

14.8!

33.3!

Slovacia!

26!

338!

0.6!

4.4!

53.8!

89.8!

J41.3!

81.4!

Marea!Britanie!

340!

250!

8.2!

3.2!

J5.0!

J8.8!

J36.6!

23.6!

Austria!

472!

204!

11.5!

2.6!

J13.0!

J21.5!

J27.8!

11.4!

Belgia!

53!

180!

1.3!

2.3!

22.8!

25.5!

J36.7!

65.5!

Spania!

77!

165!

1.9!

2.1!

13.5!

14.4!

11.8!

12.9!

Top!10!

3,549!

6,339!

86.1!

81.9!

10.1!

11.7!

J20.6!

27.2!

Exporturi!totale! 4,121!

7,744!

100.0!

100.0!

11.1!

13.2!

Y19.4!

26.8!
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Error!!Reference!source!not!found.:!Compoziția!exporturilor!în!funcție!de!destinație
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!
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!

64. Per! total,! exporturile! din! Regiunea! Vest! sunt! concentrate! în! jurul! unor! industrii! puțin!
sofisticate,! care! nu! necesită! calificare! precum! încălțăminte,! textile,! cauciuc,! lemn! și! agricultură! și! alte!
industrii!de!producție!de!bază,!din!punct!de!vedere!al!avantajului!comparativ!(Tabelul!13).!Industriile!cu!
o!tehnologie!medie!se!află!doar!pe!locul!13!și!14!cu!echipamente!electrice!(HS!85)!și!vehicule!(HS!87).!O!
analiză! separată! indică! faptul! că! cele! patru! județe! din! Regiunea! Vest! prezintă! un! avantaj! comparativ!
comun! la! anumite! bunuri! principale,! cum! ar! fi! animalele! în! viu,! arbori! și! alte! plante,! legume! și! fructe!
comestibile.!Exporturile!din!Arad,!Hunedoara!și!Timiș!sunt!puternice!în!sectoarele!HS!82J85!care!includ!
instrumente! și! articole! de! metal,! reactoare! nucleare,! cazane,! echipamente! și! instalații! mecanice! și!
echipamente!și!instalații!electrice.!
!

!
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Tabelul!13:!Evoluția!avantajelor!comparative!în!Regiunea!Vest,!2005!și!2011!
%!total!exporturi!

RCA!

2005!

2011!

2005!

2011!

9.8!

6.6!

13.6!

9.9!

Cauciuc!și!produse!din!cauciuc.!

6.4!

9.3!

6.2!

7.1!

59!

Materiale!textile!impregnate,!laminate!

0.0!

0.7!

0.2!

6.2!

94!

Mobilă;!așternuturi,!saltele,!suport!

4.7!

5.4!

3.6!

5.0!

67!

Pene!&!puf;!flori!decorative;!!articole!

0.0!

0.1!

0.9!

4.4!

1!

Animale!în!viu!

0.3!

0.5!

2.4!

3.9!

41!

Piei!netăbăcite!(cu!excepția!blănurilor)!

0.3!

0.6!

1.1!

3.6!

61!

Articole!de!îmbrăcăminte,!împletite!

9.4!

3.5!

7.6!

3.1!

5!

Produse!de!origine!animală.!

0.1!

0.1!

1.0!

2.6!

58!

Materiale!cu!țesătură!specială;!broderii!

0.2!

0.1!

1.9!

2.5!

65!

Căciuli!și!elemente!ale!acestora.!

0.2!

0.1!

3.8!

2.5!

44!

Lemn!și!articole!din!lemn;!cărbune!lemnos.!

2.1!

1.7!

2.0!

2.3!

85!

Echipamente!electrice!și!elemente!ale!acestuia;!înregistrare!sunet!

33.9!

28.9!

2.4!

2.3!

87!

Vehicule!

8.9!

16.3!

1.0!

2.3!

69!

Produse!ceramice.!

0.6!

0.5!

1.9!

2.2!

62!

Articole!de!îmbrăcă,minte,!neJțesute!

6.3!

2.4!

4.3!

2.1!

42!

Articole!din!piele;!șei/hamuri!

0.8!

0.7!

2.2!

1.8!

57!

Carpete!și!alte!articole!textile!pentru!acoperit!podeaua.!

0.0!

0.1!

0.0!

1.6!

76!

Aluminiu!și!articole!din!aluminiu.!

0.2!

1.4!

0.2!

1.5!

83!

Alte!articole!din!metal.!

0.5!

0.5!

1.2!

1.4!

HS2!

Sector!HS!de!2!cifre!

64!

Încălțăminte,!ghetre!și!elemente!ale!acestora!

40!

Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!furnizate!de!INS!

Creșterea+gradului+de+integrare+cu+lanțurile+de+valoare+regionale,+ceea+ce+conduce+la+un+nivel+
scăzut+de+valoare+adăugată+locală+
65. Performanța! de! creștere! economică! a! Regiunii! Vest! în! ultimii! zece! ani! are! o! legătură!
complicată!cu!forțele!regionale!și!globale!din!sectorul!producției,!mai!ales!cu!cea!deJa!‘doua!legare’!a!
producției!globale!(Baldwin,!2012)29,!acolo!unde!activitățile!de!producție!sunt!separate!și!dispersate!din!
punct!de!vedere!geografic!în!mai!multe!rețele!globale!de!producție.!Aceste!tendințe!au!facilitat!apariția!
unui!sector!major!de!furnizori!în!domeniul!auto!în!Regiunea!Vest!a!României,!ceea!ce!a!făcut!ca!locația,!
salariile! relativ! scăzute! și! abilitățile! tehnice! să! atragă! furnizori! de! prim! nivel! ai! producătorilor! auto!
europeni! (mai! ales! din! Germania).! În! sectorul! materialelor! textile! și! în! cel! al! îmbrăcămintei! și!
încălțămintei,!Regiunea!Vest!a!devenit!un!furnizor!al!rețelelor!regionale!de!producție!cu!sediul!în!Italia,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29

!Baldwin,!R.!(2012).!“Trade!and!industrialisation!after!globalisation’s!2nd!unbundling:!How!building!and!joining!a!
supply!chain!are!different!and!why!it!matters”.!CEPR!Discussion!Papers!8768.!
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Germania!ș.a.!!Acest!fapt!nu!a!contribuit!doar!la!investiții!semnificative!și!la!crearea!de!locuri!de!muncă,!
dar!a!și!jucat!un!rol!important!la!integrarea!mai!puternică!!a!Regiunii!în!economia!europeană.!!
66. De!fapt,!există!dovezi!care!indică!faptul!că!regiunea!se!află!în!legătură!cu!lanțurile!de!valoare!
globale!din!sectoarele!agroalimentar,!textil!și!TIC.30!Utilizarea!metodologiei!și!a!clasificării!dezvoltate!de!
către!Taymaz!et!al!(2011)31!–!care!alocă!bunurile!exportate!(clasificare!cu!cod!ISIC!de!4!cifre)!uneia!dintre!
cele!patru!etape!de!producție,!și!anume:!produse!finale;!piese!și!componente!principale;!piese!standard;!
materii! prime32! J! ! permite! identificarea! felului! în! care! Regiunea! Vest! se! află! în! legătură! cu! lanțurile! de!
valoare.! Pentru! clusterul! auto,! datele! prezentate! în! ! Tabelul! 14! sugerează! faptul! că! aproape! toate!
exporturile!provin!din!piese&auto&standard&(98,3%)!–!mai!ales!prin!produse!ce!includ!“Volane,!coloane!de!
direcție! și! componente! de! direcție”! (HS870894),! “Anvelope! noi,! din! cauciuc”(HS401110),! “Piese! auto”!
(HS870899),! “Piese! și! accesorii! pentru! caroserii! auto”(HS870829)! și! “Centuri! de! siguranță! pentru!
autovehicule”! (HS870821).! În! cazul! sectorului! materialelor! textile,! dovezile! indică! faptul! că! Regiunea!
Vest! se! specializează! pe! exportul! de! produse& finale& (84,3%),! mai! ales! prin! ‘Lenjerie! intimă! de! bumbac!
pentru!doamne’!(HS!610821),!“Tricouri,!maiouri!și!alte!veste!din!bumbac’!(HS610910),!“Tricouri,!maiouri!
din!alte!materiale!textile”!(HS!610990),!și!“Sutiene”!(HS621210).!Spre!deosebire!de!lanțurile!de!valoare!
ale! sectorului! auto! și! al! materialelor! textile/îmbrăcăminte,! Regiunea! Vest! prezintă! un! grad! de!
specializare!în!mai!mult!de!un!segment!al!lanțului!de!valoare!al!exporturilor!din!sectorul!agroalimentar.!!
Atât!segmentul!de!produse&finale&(20,8%),!precum!și!cel!al!materiilor&prime&(67.1%)!sunt!importante!din!
punct!de!vedere!al!exporturilor!pentru!clusterul!agroalimentar!din!Regiunea!Vest,!deși!cel!deJal!doilea!a!
reprezentat! în! mod! tradițional! marea! parte! a! activității! din! industrie.! Pe! segmentul! produselor! finale,!
cele!mai!relevante!produse!exportate!sunt!“Zahăr!din!trestie!sau!sfeclă,!în!formă!solidă”!(HS170199)!și!
“Moluște! și! alte! nevertebrate! acvatice”! (HS160590);! pe! segmentul! materiilor! prime,! principalele!
produse!sunt!“Porumb”!(HS!100590),!“Nuci!decojite,!proaspete!sau!conservate”!(HS!80232)!și!“Tărâțe,!
grâu!și!nutrețuri!combinate”!(HS100190).!În!ceea!ce!privește!clusterul!TIC,!lipsa!datelor!de!export!pentru!
sectoarele! de! servicii! –! care! includ! serviciile! TIC! –! face! imposibilă! utilizarea! metodologiei! Taymaz! et! al!
(2011).!Totuși,!prezența!companiilor!cu!capital!străin!în!clusterul!TIC!al!regiunii!reflectă,!întrJo!anumită!
măsură,!felul!în!care!regiunea!este!conectată!la!rețelele!globale.!Majoritatea!firmelor!TIC!intervievate!ca!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

!Vezi!raportul!Băncii!Mondiale!intitulat!“Studii!de!caz!de!specializare!inteligentă”!pentru!rezultate!mai!detaliate.!!
!Taymaz,!Erol,!Ebru!Voyvoda!and!Kamil!Yýlmaz!(2011).!“Uluslararasý!Uretim!Zincirlerinde!Donusum!ve!Turkiye'nin!
Konumu”! [“Transformation! in! International! Production! Chains! and! Turkey’s! Position”],! Istanbul,! TUSIADJKoc!
University!Economic!Research!Forum!
32
!Clasificarea!originală!include!un!segment!suplimentar,!mașini!și!echipamente,!care!a!fost!exclus!din!analiză!din!
cauza!importanței!sale!reduse!pentru!regiune.!Clasificarea!include!patru!etape!de!producție!pentru!cinci!industrii!
(autovehicule,!textile!și!articole!de!îmbrăcăminte!și!lenjerie,!alimentar,!TV!și!mașini),!dar!doar!clasificările!pentru!
primele!trei!industrii!sunt!relevante!pentru!Regiunea!Vest!și!au!fost!incluse!în!această!analiză.!Clasificarea!identifică!
produsele! finale,! piesele! și! inputJurile! principale,! alte! inputJuri! mai! standard! și! materiile! prime! necesare! pentru!
producerea! bunului! final.! Avantajul! clasificării! Taymaz! et! al.! constă! în! faptul! că! ea! alocă! activități! și! produse!
etapelor!de!producție,!pe!baza!considerentelor!de!inginerie.!!Există!cel!puțin!două!dezavantaje.!Fiind!o!clasificare!
care!acoperă!exclusiv!bunurile!exportate,!ea!nu!identifică!segmentele!de!servicii!din!lanțurile!de!valoare,!cum!ar!fi!
C&D,! proiectarea,! comercializarea,! distribuția,! marketingul/brandingJul! și! serviciile! postJvânzare,! acele! segmente!!
care! permit! un! upgrade! funcțional.! În! al! doilea! rând,! bazânduJse! pe! date! de! export,! clasificarea! nu! ține! cont! de!
dimensiunea!internă!a!lanțurilor!de!valoare!!și!prezintă!situația!doar!parțial.!
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parte!a!raportului!Băncii!Mondiale!intitulat!“Studii!de!caz!de!specializare!inteligentă”!dezvoltă!software!
exclusiv! pentru! sediul! altei! companii! sau! pentru! o! singură! firmă! străină! care! externalizează! această!
activitate!firmei!din!Regiunea!Vest.!
Tabelul!14Y!Felul!în!care!Regiunea!Vest!este!conectată!la!lanțurile!de!valoare:!exporturi!din!cluster!per!etapă!de!
producție!(%!exporturile!sectorului!în!2011)!
Etapa/segmentul!lanțului!de!valoare!
Auto!
Textile!
Agroalimentar!
Produse!finale!
1.5!
84.3!
20.8!
Piese!și!componente!principale!
0.1!
2.0!
6.0!
Materii!prime!
0.0!
12.4!
67.1!
Piese!standard!
98.3!
0.8!
0.0!
Sursa:!Statistică!a!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!informațiilor!vamale!furnizate!de!INS!

67. Un! rezultat! natural! al! acestei! fragmentări! a! producției! și! a! specializării! activităților! este!
proporția! în! scădere! a! valorii! adăugate! la! producție.! La! nivel! global,! proporția! valorii! adăugate! a!
comerțului!a!scăzut!cu!până!la!10%!între!1990!și!2009,!de!două!ori!mai!rapid!ca!în!perioada!anterioară!
de!20!de!ani!!(Johnson!și!Noguera,!2012)33.!Figura!30!prezintă!atât!nivelurile!scăzute!ale!valorii!adăugate!
în! Regiunea! Vest! și! diferențele! semnificative! care! există! de! la! un! sector! la! altul.! Ce! este! cel! mai!
surprinzător! este! viteza! cu! care! proporția! valorii! adăugate! a! producției! a! scăzut.! În! sectorul! auto,! de!
exemplu,!proporția!valorii!adăugate!a!scăzut!de!la!aproape!29,6%!la!23%!în!doar!trei!ani!între!2008!și!
2010;!în!sectorul!textilelor!scăderea!a!fost!și!mai!dramatică!!–!de!la!48,6%!la!32,9%!în!această!perioadă.!
Desigur,! acest! fapt! reflectă! modificările! structurale! din! activitățile! care! au! loc! în! regiune,! mai! degrabă!
decât!valoarea!adăugată!care!scade!din!cadrului!firmelor!individuale.!
Figura!30:!Proporția!valorii!adăugate!la!producția!clusterelor!strategice!din!Regiunea!Vest!(2008!și!2010)!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

! Johnson,! R.,! and! Noguera,! G.! (2012).! Fragmentation! and! trade! in! value! added! over! four! decades.! Boulder:!
University!of!Colorado.!
!
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Sursa:!Calcule!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!informațiilor!INS!!

68. Atunci!când!valoarea!adăugată!în!scădere!reprezintă!o!tendință!globală!și!nu!este!o!problemă!
inerentă,!atât!timp!cât!valoarea!adăugată!netă!este!în!creștere!la!nivel!agregat,!proporția!de!valoare!
adăugată! în! scădere! a! producției! poate! ridica! semne! de! întrebare.! În! primul! rând,! dacă! natura!
activităților! efectuate! este! simplificată! și! tinde! spre! activități! care! țin! de! bunuri,! cum! ar! fi! asamblarea!
manuală!sau!croirea!și!coaselor!articolelor!de!îmbrăcăminte,!baza!pentru!competitivitatea!regională!va!fi!
din! ce! mai! mult! antrenată! de! costuri.! În! acest! scenariu,! oferirea! de! salarii! în! creștere! (și,! prin! urmare,!
convergența!cu!standardele!de!trai!medii!ale!Europei)!ar!deveni!neJsustenabilă.!O!temere!asociată!este!
că,!acolo!unde!o!unitate!sau!o!locație!contribuie!cu!valoare!adăugată!scăzută!la!producția!generală,!este!
mai!puțin!probabil!ca!acea!firmă!să!fie!inclusă!complet!în!economia!locală,!mai!ales!dacă!are!acționariat!
străin.!Problema!este!că!asemenea!firme!au!mai!multe!șanse!să!se!închidă!sau!să!părăsească!regiunea.!
Totuși,! există! anumite! exemple! punctuale! în! Regiunea! Vest! care! ilustrează! posibilitatea! ca! părți! din!
lanțul! de! valoare! care! pot! avea! o! legătură! strânsă! cu! cunoștințele! să! se! poată! afla! în! mediu! matur! de!
producție.!Din!acest!punct!de!vedere,!deși!activitățile!cele!mai!semnificative!din!sectoarele!auto!și!textile!
se! bazează! în! primul! rând! pe! activități! de! asamblare,! remunerate! cu! salarii! mici,! în! ambele! sectoare!
există!exemple!de!firme!care!contribuie!cu!calificare!și!cu!tehnologie!(vezi!Caseta!1)!.!
!

!
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Caseta!1Y!Producția!cu!valoare!adăugată!ridicată!în!Regiunea!Vest!
Continental,! care! a! achiziționat! compania! Siemens! VDO! în! 2007,! derulează! atât! activități! de! producție,! cât! și! de!
C&D!în!Regiunea!Vest.!În!timp!ce!activitățile!de!producție!includ!o!utilizare!substanțială!a!inputurilor!importate,!ele!
necesită,!de!asemenea,!o!tehnologie!importantă!și!se!bazează!pe!o!forță!de!lucru!calificată!pentru!producția!unei!
game! de! echipamente! electronice,! inclusiv! instrumente! și! sisteme! de! afișaj,! unități! de! control! al! airbagJurilor! și!
frâne!electronice.!!În!plus,!Continental!are!printre!angajați!un!număr!ridicat!de!cercetători!calificați!în!centrul!de!
C&D!din!Timișoara.!
!
Cottontex!este!o!companie!de!materiale!textile!și!articole!de!îmbrăcăminte!înființată!în!Timișoara!în!1995!printrJo!
investiție! străină! din! Italia.! Deși! inițial! producea! articole! de! bază! precum! triouri! și! genți! de! bumbac,! precum! și!
brodeuri!și!imprimeuri!pe!pânză,!în!timp,!compania!a!investit!în!tehnologie!și!capacități!de!design.!Astăzi,!compania!
se! află! printre! companiile! lider! din! Europa! care! produc! echipament! sportiv! pentru! piața! cicliștilor,! acolo! unde!
producția! presupune! utilizarea! materialelor! textile! sofisticate! din! punct! de! vedere! tehnic! și! a! tehnicilor! de!
producție!complexe!(fără!cusături).!

Creșterea+dominanței+investițiilor+străine+directe+(FDI)+cu+legături+slabe+de+la+o+firmă+la+alta+și+
cu+furnizorii+locali+
69. Această! trecere! către! o! participare! la! lanțul! de! valori! are! legătură! cu! altă! tendință! din!
structura! economică! a! Regiunii! Vest! subliniată! în! această! analiză! –! importanța! în! creștere! a!
companiilor! cu! acționariat! străin.! Datorită! poziției! sale! și! a! legăturilor! tradiționale! cu! Europa! de! vest,!
regiunea!a!fost!dintotdeauna!atractivă!pentru!investitorii!străini.!Drept!urmare,!atunci!când!România!a!
început!procesul!de!aderare!la!Uniunea!Europeană,!Regiunea!Vest!a!beneficiat!semnificativ!de!pe!urma!
goanei! investițiilor! străine! în! țară.! ! Furnizorii! de! componente! care! aveau! legătură! cu! sectorul! auto! din!
Germania,!mai!ales,!au!investit!masiv!în!regiune!la!începutul!anilor!2000.!Acest!fenomen!sJa!bazat!pe!o!
strategie! simplă! de! echilibrare! a! ! avantajelor! prezentate! de! salariile! din! România,! rămânând! în! același!
timp! cât! mai! aproape! cu! putință! de! Germania! și! alte! zone! din! sector! cu! sediul! în! Europa! Centrală.! În!
următorii!zece!ani,!creșterea!sectorului!auto!în!Regiunea!Vest!a!devenit!aproape!exclusiv!o!chestiune!de!
investiții!străine.!Astăzi,!mai!mult!de!jumătate!din!firmele!auto!din!regiune!(115!în!total)!au!acționariat!
străin.!Dar!și!mai!important,!aceste!firme!domină!peisajul,!reprezentând!90%!sau!mai!mult!din!valoarea!
adăugată,!locurile!de!muncă!și!exporturi!(Figura!31).!
70. În!timp!ce!sectorul!auto!reprezintă!un!caz!extrem,!firmele!străine!domină!multe!sectoare!din!
această! regiune.! Ele! reprezintă! 50%! din! firmele! din! clusterul! materialelor! textile! și! aproape! 40%! din!
firmele! din! clusterul! TIC.! Per! total,! firmele! cu! capital! străin! reprezintă! aproape! un! sfert! din! toate!
companiile! din! Regiunea! Vest,! și! mai! mult! de! 90%! din! exporturi.! Merită,! totuși,! subliniat! faptul! că,! în!
ciuda!acestor!tendințe!Regiunea!Vest!rămâne!una!dintre!cele!mai!mari!patru!destinații!pentru!investiții!
străine!la!nivelul!țării,!fiind!devansată!de!București,!Centru!și!SudJMuntenia.34!
71. Capitalul! străin! în! sectoarele! cheie! ale! regiunii! aduce! cu! el! atât! oportunități,! cât! și! riscuri.!
Principalul!risc!este!ca!firmele!străine!pot!‘dispărea’,!cu!alte!cuvinte!ele!sunt!mai!susceptibile!să!închidă!
fabricile! și! să! plece! din! regiune! dacă! condițiile! nu! mai! sunt! profitabile! sau! dacă! apar! alte! regiuni! care!
oferă!condiții!mai!bune!(de!ex.!salarii!mai!mici).!Aceasta!este,!de!mult!timp,!o!îngrijorare!în!industriile!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

!Sursa:!BNR;!procentul!regional!de!FDI!la!31!decembrie!2010.!
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din!întreaga!lume!care!presupun!lucru!manual,!mai!ales!în!domeniul!articolelor!de!îmbrăcăminte.!Până!
în!prezent,!nu!există!dovezi!care!să!sugereze!faptul!că!firmele!cu!capital!străin!din!Regiunea!Vest!ar!dori!
să!dispară.!!De!fapt,!Figura!32!indică!faptul!că!firmele!cu!capital!străin!complet!au!avut!mult!mai!puține!
șanse!să!se!închidă!în!timpul!crizei!decât!cele!cu!capital!românesc!sau!cu!capital!mixt.!În!plus,!mai!ales!în!
sectorul! auto,! există! mai! multe! exemple! de! investitori! străini! importanți! care! își! întăresc! legăturile! cu!
regiunea,! mai! degrabă! decât! să! le! dilueze.! Companii! precum! TRW,! Yazaki,! și! Continental! sJau! extins!
dincolo!de!investiția!inițială!și!acum!funcționează!în!mai!multe!fabrici!din!regiune.!Yazaki!șiJa!construit!în!
Regiunea!Vest!baza!de!furnizare!pentru!întreaga!Europă!și,!împreună!cu!Continental!și!alți!investitori,!au!
adăugat!muncii!manuale!de!asamblare!și!investiții!în!centrul!de!C&D.!
Figura!31:!Firmele!cu!capital!străin!din!Regiunea!Vest!(2010)!

Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!de!la!Registrul!Comerțului!
Observație:! Companiile! cu! capital! străin! includ! companiile! care! au! un! procent! de!
participare!străină,!deci!atât!firmele!cu!capital!străin!complet,!cât!și!cele!cu!capital!
mixt! (Registrul! Comerțului! nu! indică! structura! capitalului,! ci! doar! “100%! străin”,!
“100%!local”,!și!“mixt”.!!

!

!
Figura!32:!FDI!și!Ratele!de!supraviețuire!ale!firmelor!naționale!cu!minim!20!de!angajați!(cota!de!firme!din!
Cohortele!2006!și!2007!rămase!în!activitate!în!2010)!
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Sursa:!Calcule!pe!baza!datelor!de!la!Registrul!Comerțului!
Observații:! “Cohortele! din! 2006! și! 2007”! se! referă! la! firmele! care! șiJau! început!
activitatea! în! acei! ani! (conform! înregistrărilor! de! la! registrul! Comerțului);!
“Supraviețuitoare”! se! referă! la! cota! acelor! firme! care! au! rămas! înregistrate! în!
Registrul! Comerțului! în! 2010;! “Parțial! străin”! indică! faptul! că! firmele! au! capital! mixt!
străin!&!român..!

72. Un! al! doilea! risc! este! faptul! că! firmele! cu! capital! străin! ‘aglomerează’! industria! locală.! Acest!
fapt! poate! surveni! prin! depășirea! firmelor! locale! pe! piața! lor! internă! tradițională,! prin! acapararea!
puținelor! surse! de! finanțare! de! la! băncile! locale,! sau! prin! atragerea! forței! de! lucru! cea! mai! pregătită!
disponibilă!pe!piață.!Nu!există!nici!o!dovadă!pentru!a!sugera!că!primele!două!fenomene!sunt!relevante!
pentru! Regiunea! Vest:! investitorii! străini! se! concentrează! aproape! exclusiv! pe! piețe! de! export! deja!
stabilite;!și!sunt!finanțați!din!surse!din!afara!României.!Totuși,!există!un!motiv!pentru!a!crede!că!cererea!
ridicată!de!mână!de!lucru!calificată!de!către!firmele!străine!și!oportunitățile!pe!care!acestea!le!pot!oferi!
pot! avea! implicații! negative! pentru! firmele! locale.! Mai! ales,! pe! poziții! tehnice! și! manageriale,! firmele!
străine!pot!oferi!tinerilor!români!încrederea!unei!firme!străine!și!experiența!de!învățare!întrJun!mediu!
avansat!și!posibilitatea!de!a!câștiga!experiență!în!muncă!și!oportunități!de!delocalizare!în!străinătate.!!
73. Trebuie!subliniat,!totuși,!faptul!că!firmele!cu!capital!străin!pot,!de!asemenea,!aduce!beneficii!
regiunii,!dincolo!de!locurile!de!muncă!pe!care!le!creează.!Acest!fenomen!se!întâmplă!prin!răspândirea!
cunoștințelor! și! tehnologiei! în! economia! locală.! Deoarece! firmele! străine! sunt,! aproape! inevitabil,! mai!
productive! și! mai! avansate! din! punct! de! vedere! tehnic! decât! cele! naționale,! această! răspândire! poate!
juca!un!rol!important!la!îmbunătățirea!competitivității!firmelor!din!regiune.!Aceste!răspândiri!au!loc!pe!
trei!canale!principale:!prin!capitalul!uman!(prin!angajați),!prin!relația!furnizorJclient!și!prin!concurență!și!
efectele! ale! demonstrației! (prin! concurență! pe! piață! și! activități! în! comun).! În! timp! ce! regiunea!
beneficiază!de!răspândirea!prin!capitalul!uman!–!românii!reprezintă!vasta!majoritate!a!forței!de!muncă!
din! firmele! cu! capital! străin,! inclusiv! la! nivel! de! management! și! tehnic! –! legăturile! din! lanțul! de!
aprovizionare! între! sectorul! străin! și! cel! local! sunt! foarte! slabe.! Acest! fapt! este! confirmat! atât! de!
investitorii!străini,!cât!și!de!firmele!românești!din!sectorul!auto.!Mai!mulți!factori!contribuie!la!această!
situație,!inclusiv!economiile!de!scară,!dificultatea!pentru!micii!furnizori!locali!în!a!îndeplini!standardele!
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internaționale!de!calitate,!și!faptul!că!multe!decizii!de!achiziție!în!cadrul!firmelor!cu!capital!străin!nu!se!
iau!în!fabricile!din!România,!ci!la!sediul!companiei!mamă.!
!

!
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IV.
Studii de caz sectoriale și identificarea domeniilor
cheie de politică publică

74. Acest! capitol! face! o! prezentare! a! specializării! economice! din! Regiunea! Vest! a! României,!
folosind! o! abordare! sectorială,! cu! scopul! de! a! oferi! o! analiză! mai! detaliată! care! poate! sprijini!
dezvoltarea! unei! strategii! de! creștere! sustenabilă! la! nivel! regional.! Pe! baza! consultărilor! cu! Agenția!
pentru! Dezvoltare! Regională! Vest,! au! fost! selectate! șase! clustere! pentru! această! analiză! detaliată,! nu!
pentru! că! acestea! sunt! văzute! ca! activități! „câștigătoare”! per! se,! ci! datorită! relevanței! și! potențialului!
acestora! pentru! economia! Regiunii! Vest;! acestea! sunt:! automobile,! textile,! agroalimentar,! TIC,!
construcții! și! turism.35! Întrucât! politicile! de! specializare! inteligentă! ar! trebui! să! se! concentreze! pe!
sporirea! conținutului! de! cunoștințe! și! a! valorii! adăugate! a! producției! existente! în! industriile! în! care!
avantajele!comparative!există!deja!și!pe!facilitarea!dezvoltării!unor!noi!activități!economice!prin!măsuri!
ce! sprijină! antreprenoriatul! și! experimentarea,! acest! capitol! propune! domenii! de! politică,! atât! la! nivel!
orizontal!(comun!tuturor!sectoarelor),!precum!și!la!nivel!targetat,!de!sector.!!

IV.1.!Provocările!și!oportunitățile!cheie!pentru!sectoarele!țintă!
75. Eficacitatea!politicilor!targetate!de!inovație!și!de!cercetare!depinde!de!informațiile!disponibile!
pe!piață!sau!dacă!regiunea!(țara)!prezintă!sectoare!cu!avantaje!comparative!observabile.!!
76. Prin! urmare,! pentru! a! concepe! o! strategie! reușită! de! specializare! inteligentă,! este! foarte!
important! să! se! înțeleagă! dacă! cunoștințele! reprezintă! o! constrângere! obligatorie! pentru!
transformarea! structurală! a! regiunii,! deoarece! acest! fapt! determină,! de! asemenea,! natura!
recomandărilor!de!politică.!Dacă!constrângerile!obligatorii!au!legătură!cu!blocaje!mai!structurale!impuse!
mediului! de! afaceri,! regiunea! trebui! să! stabilească! o! listă! de! priorități! pentru! înlăturarea! acestor!
obstacole,!ținând!cont!în!același!timp!de!etapele!următoare!de!cercetare!și!inovare!din!cadrul!agendei!
sale!pe!termen!mediu!sau!lung.!Pe!de!altă!parte,!politicile!targetate!!de!cercetare!și!inovare!pot!ajuta!
companiile!solide!din!regiuni!ce!prezintă!un!posibil!avantaj!comparativ!să!rămână!competitive!pe!piețele!
internaționale!și!să!facă!față!concurenței!internaționale!în!creștere,!sau!să!sprijine!companiile!care!pot!
avea!o!creștere!semnificativă!să!își!desfășoare!avantajul!comparativ!latent!prin,!de!exemplu,!politici!de!
C&D!și!inovare,!investiții!în!formarea!de!abilități,!sau!alte!servicii!de!dezvoltare!a!afacerii.!
77. Raportul! Băncii! Mondiale! intitulat! “Studii! de! caz! de! specializare! inteligentă”! examinează! în!
detaliu!specializarea!economică!a!Regiunii!Vest!și!clusterele!analizate!au!fost!clasificate!din!punct!de!
vedere! al! avantajului! comparativ.! Informațiile! disponibile! indică! un! avantaj! comparativ! în! domeniile!
auto,!textile!și!TIC,!iar!domeniul!agroalimentar!și!turismul!sunt!clustere!cu!un!avantaj!comparativ!latent.!
Sectorul!construcțiilor!a!fost!clasificat!ca!sector!cu!avantaj!comparativ!neclar.!
78. În! plus,! pentru! fiecare! cluster! au! fost! identificate! mai! multe! nișe! de! specializare.! Merită!
subliniat!faptul!că!‘exercițiul!de!identificare’!se!bazează!pe!dovezi!și!reflectă!tendințele!principale!care!
reies!din!această!analiză!a!datelor!(INS).!Mai!ales,!identificarea!de!oportunități!de!specializare!folosește!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!În!această!evaluare,!termenul!“cluster”!se!referă!la!un!set!anume!de!sectoare!CAEN,!definit!de!ADRJVest.!Vezi!
Anexa!1!pentru!o!definiție!exactă!a!clusterelor.!
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date!din!Structural!Business!Survey!(pentru!perioada!2008J2010)!și!urmează!o!abordare!în!trei!etape.!În!
primul! rând,! sunt! identificate! primele! 10! sectoare! de! cod! CAEN! de! 4! cifre! ca! valoare! adăugată! pentru!
fiecare! cluster! analizat.! În! al! doilea! rând,! sunt! examinate! rezultatele! (medii)! (creșterea! productivității!
muncii,! creșterea! cifrei! de! afaceri,! creșterea! locurilor! de! muncă! și! creșterea! valorii! adăugate)! pentru!
fiecare!din!aceste!prime!10!sectoare.!Au!fost!selectate!sectoarele!CAEN!de!4!cifre!–!printre!primele!10!–!
care! prezintă! rate! de! creștere! anuală! a! productivității! mai! ridicate! decât! media! întregului! sector! și!
prezintă,! în! același! timp,! o! performanță! pozitivă! pentru! cel! puțin! două! dintre! variabilele! de! rezultat!
rămase!și!care!sunt!analizate!(locuri!de!muncă,!valoare!adăugară!și!cifră!de!afaceri).!În!al!treilea!rând!și!
cel! din! urmă,! se! examinează! capacitatea! de! a! genera! valoare! adăugată,! iar! productivitatea! medie! în!
muncă!pentru!fiecare!dintre!activitățile!selectate!de!4!cifre!este!comparată!cu!media!întregului!sector.36!
În! afara! acestui! set! de! criterii! analitice,! exercițiul! de! identificare! prioritizează! posibilele! legături! interJ
sectoriale!(mai!ales!cu!privire!la!sectorul!TIC)!și,!în!măsura!în!care!este!posibil,!nu!implică!selectarea!adJ
hoc!a!activităților!particulare!pe!baza!criteriilor!exogene!(și!posibil!subiective).!Tabelul!de!mai!jos!rezumă!
subsectoarele! cu! creștere! puternică! (CAEN! 4! cifre)! care! reies! din! analiza! datelor! pentru! fiecare! dintre!
clustere.!
Tabelul!15:!Oportunități!de!specializare!în!funcție!de!cluster!
Cluster!
Auto!

Textile!

TIC!

Agroalimentar!

Construcții!

Oportunități!
Fabricarea! altor! fire! si! cabluri! electrice! si! electronice! și! Fabricarea! altor!
produse! din! cauciuc,! noi! soluții! pentru! ingineria! mecanică,! transportul!
rutier,!etc.!
Fabricarea!de!articole!de!lenjerie!de!corp,!Fabricarea!altor!materiale!textile!
N.C.A.,! Fabricarea! de! textile! nețesute! și! articole! din! acestea,! cu! excepția!
confecțiilor!de!îmbrăcăminte,!noi!soluții!pentru!ingineria!mecanică,!design!
CAD!sau!ajutat!de!calculator!etc.!!!
Fabricarea! echipamentelor! de! comunicații;! Fabricarea! calculatoarelor! și! a!
echipamentelor! periferice;! Alte! activități! de! tehnologia! informației! și!
servicii! pentru! calculatoare;! Prelucrarea! datelor,! administrarea! paginilor!
web! și! activități! conexe;! Portaluri! web;! Activități! de! programare! a!
calculatoarelor;! rețele! 3d! ale! viitorului,! marketing! și! media! în! rețea,!
internet! 3d,! echipamente! electronice! flexibile! organice! și! de! scară! largă,!
sisteme!de!sănătate!și!îngrijire!personală,!rețea!IT!de!cercetare!și!inovare,!
etc.!!!
Culegerea,! marketingul,! prelucrarea! și! conservarea! cărnii,! fructelor! și!
legumelor;! știința! culturilor! și! știința! alimentelor! bio,! tehnologii! bio! de!
procesare!a!alimentelor,!etc.!!
Inginerie! și! tehnologie,! materiale! eficiente! energetic,! materiale! de!
construcții! inovatoare,! tehnologii! de! îmbinare,! conversia! deșeurilor!
lemnoase,!conversia!deșeurilor!de!cărbune,!ingineria!mediului!ș.a.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! Per! total,! identificarea! nișelor! de! specializare! corelată! cu! perioada! de! timp! disponibilă:! deoarece! datele! INS!
acoperă! orizontul! de! timp! 2008J2010,! analiza! reflectă! scenariul! post! criză! imediat! și,! din! acest! motiv,! ar! trebui!
interpretată!cu!atenție.!!!
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Turism !

Turism! balnear! &! de! sănătate;! turism! urban! &! MICE;! Ecoturism! și! turism!
activ,!Resurse!naturale!pentru!turism!medical!împotriva!îmbătrânii,!etc.!!!

79. Merită!subliniat!faptul!că!identificarea!oportunităților!de!specializare!pentru!fiecare!cluster!se!
limitează!la!nivelul!sectorului/activităților.!Ea!nu!include!produse.!Există!două!explicații!pentru!această!
situație.! În! primul! rând,! datele! la! nivel! de! firmă! folosite! pentru! această! analiză! nu! oferă! informații! cu!
privire!la!setul!de!produse!specifice!!produse!de!fiecare!firmă.!Datele!SBS!se!referă!doar!la!sectorul!CAEN!
în!care!firma!este!încadrată.!În!al!doilea!rând,!deoarece!analiza!se!concentrează!pe!nivelul!regional,!ceea!
ce! limitează! gama! de! firme! examinate,! orice! selecție! a! produselor! pentru! o! specializare! potențială! ar!
implica!“selectarea”!unui!număr!foarte!restrâns!de!firme.!!
80. În! plus,! în! timp! ce! analiza! datelor! la! nivel! de! firmă! a! indicat! anumite! activități! de! creștere!
puternică,!domeniile!de!intervenție!politică!se!vor!concentra!în!primul!rând!pe!acțiuni!care!pot!stimula!
potențialul! de! creștere! la! nivelul! clusterului! ca! întreg.! Această! situație! se! datorează! faptului! că!
intervențiile!concentrate!pe!subsectoare!la!nivel!de!CAEN!de!4!cifre!ar!avantaja!doar!un!număr!foarte!
redus!de!firme.!Merită!subliniat!faptul!că!factorii!politici!trebuie!să!evite!o!abordare!de!tipul!‘selectarea!
câștigătorilor’!deoarece!rolul!unei!strategii!de!specializare!inteligentă!este!de!a!promova!rolul!factorului!
cunoașterii!în!cadrul!creșterii!economice!și!de!a!acționa!ca!un!sistem!flexibil!care!încurajează!învățarea!
iterativă,!dar!nu!de!a!se!concentra!pe!anumite!activități!specifice.!
81. Fiecare!cluster!are!propriile!limitări!și!caracteristici!specifice!care!definesc!dezvoltarea!viitoare!
a! nișelor! de! specializare.! Pentru! clusterul! auto,! provocarea! principală! este! de! diversificare! către!
activități! care! aduc! mai! multă! valoare! adăugată,! ceea! ce! presupune! avansarea! pe! o! structură! foarte!
ierarhică! a! lanțului! internațional! de! valoare.! În! acest! caz,! condițiile! principale! pentru! avansare! sunt!
crearea! unei! baze! bineJdezvoltate! de! furnizori! locali,! cu! management! capabil,! care! să! poată! produce!
piese! și! componente! de! calitate! ridicată;! o! piață! a! muncii! bineJdezvoltată,! care! să! producă! experți!
tehnici!calificați,!dar!relativ!ieftini;!și!un!sistem!local!de!C&D!și!inovare!pentru!a!dezvolta!prototipuri!și!
pentru!a!produce!piese!și!componente!customizate.!
82. Pentru! clusterul! textilelor,! 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! activitățile! centrale! care! aduc! o! valoare! adăugată! redusă! și! să!
construiască!abilitățile!și!capacitățile!pentru!ca!a!începe!să!producă!propria!lor!proiectare!sau!marcă.!
83. Pentru!clusterul!agroalimentar,!îmbunătățirea!comercializării!produselor!locale!și!stabilirea!de!
relații!cu!marile!lanțuri!de!distribuție!pare!să!fie!principala!provocare!pe!termen!scurt,!având!în!vedere!
caracteristicile! complexe! ale! lanțului! valoric! agroalimentar! în! care! cea! mai! mare! parte! de! inovare! (și!
valoarea! adăugată)! este! generată! de! cumpărători.! Pe! termen! lung,! valoarea! adăugată! modernizării!
sectorului!ar!trebui!să!fie!însoțită!de!eforturi!în!activitățile!de!cercetare!și!dezvoltare!aplicate!după!cum!
experiența!la!nivel!mondial!arată!că!acele!țări!care!au!reușit!să!obțină!cea!mai!mare!valoare!adăugată!
din! producția! lor! de! alimente! au! investit! masiv! în! cercetarea! fundamentală! și! aplicată.! Un! alt! set! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! Clusterul! turism! a! fost! singurul! pentru! care! identificarea! oportunităților! de! specializare! nu! a! folosit! date! din!
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provocări! include! lipsa! unui! sistem! eficient! de! irigații,! a! laboratoarelor! de! testare! și! a! unei! rețele! de!
depozite.!
84. Pentru!clusterul!TIC,!considerat!în!general!ca!un!jucător!competitiv!în!domeniul!dezvoltării!de!
software,!cea!mai!mare!provocare!este!extinderea!setului!actual!de!activități!și!a!capacității!totale!de!
producție.!Pentru!a!reuși!acest!lucru!este!nevoie!de!următoarele!acțiuni:!creșterea!rezervei!de!forță!de!
muncă!calificată,!care!este!deficitară!în!regiune;!crearea!unui!mediu!propice!pentru!întreprinderile!nou!
înființate;!dezvoltarea!de!acceleratoare!de!afaceri!și!adaptarea!incubatoarelor!la!nevoile!sectorului!TIC;!
creșterea!conectivității!la!internet;!sprijin!acordat!firmelor!pentru!a!putea!să!se!conecteze!cu!clienții!la!
nivel! mondial;! creșterea! legăturilor! și! interacțiunilor! cu! sectoarele! (utilizatorii)! din! aval;! îmbunătățirea!
politicii!de!brevetare.!!
85. Pentru!clusterul!de!construcții,!provocarea!este!de!a!explora!mai!bine!disponibilitatea!locală!a!
materialelor! de! construcție! și! de! a! crește! gradul! de! utilizare! a! materialelor! și! tehnologiile! eficiente!
energetic,! fenomen! care,! deși! încurajat! de! către! Uniunea! Europeană! nu! este! răspândit! în! regiune.!
Activitatea! în! sectorul! construcțiilor! a! scăzut! constant! din! 2008! ca! rezultat! al! crizei! economice.! Ca!
urmare!a!restrângerii!investițiilor!din!sectorul!privat,!guvernul!a!devenit!unul!dintre!cei!mai!importanți!
clienți! pentru! companiile! de! construcții! din! Regiunea! Vest.! Discuțiile! cu! companiile! din! acest! sector!
indică!faptul!că,!în!ultimii!câțiva!ani,!contractele!de!infrastructură!finanțate!de!stat!au!fost!acordate!în!
primul! rând! în! funcție! de! cel! mai! mic! preț! acceptabil! din! punct! de! vedere! tehnic.! ! În! acest! context,!
utilizarea! de! materiale! și! tehnologii! eficiente! energetic! de! multe! ori! costisitoare,! deși! încurajată! de!
Uniunea!Europeană,!nu!este!încă!larg!răspândită!în!regiune!deoarece!firmele!de!construcții!sunt!extrem!
de!dependente!de!piața!clientului.!
86. Pentru!clusterul!de!turism,!atenția!sporită!la!nivel!politic!este!cheia!în!cazul!în!care!Regiunea!
Vest! ar! trebui! să! profite! din! plin! de! resursele! sale! naturale! și! culturale.! Lipsa! de! organizații! de!
management!!al!destinațiilor,!la!nivel!regional,!județean!și!local!reflectă!absența!unei!strategii!integrate!
comune,! ceea! ce! are! consecințe! negative,! inclusiv! o! concurență! nejustificată! între! destinațiile!
complementare,! cum! ar! fi! Timișoara! și! Arad.! Drepturile! de! proprietate! neclare! în! ceea! ce! privește!
patrimoniul!istoric!și!cultural!pot!duce!la!restricționarea!accesului!la!fondurile!europene,!din!cauza!unor!
probleme! de! proprietate! și! de! nonJeligibilitate! a! granturilor! de! concesionare! de! către! Autoritatea! de!
Management.!Un!alt!blocaj!include!capacitatea!administrativă!publică!redusă!pentru!proiecte!complexe!
de! investiții! în! turism,! precum! și! lipsa! produselor! turistice! regionale! integrate! spre! a! fi! vândute! pe!
piețele!de!turism!locale!și!străine.!
87. Date!fiind!aceste!provocări,!pot!fi!identificate!mai!multe!domenii!de!politică.!În!măsura!în!care!
grade! distincte! de! informare! cu! privire! la! specializarea! economică! implică! șanse! diferite! de! a! reuși!
această!targetare!a!politicilor.!Următoarele!secțiuni!indică!domenii!generale!de!acțiune!de!politici!care!
au! ca! scop! încurajarea! potențialului! de! creștere! al! regiunii.! Unele! dintre! acțiunile! sugerate! includ!
domenii! orizontale! comune! tuturor! sectoarelor,! în! timp! ce! altele! sunt! specifice! sectorului.! Capitolul! 5!
folosește!o!abordare!mai!practică!discutând!obiectivele!stabilite!de!Comisia!Europeană!pentru!perioada!
2014J2020;! capitolul! propune! priorități! de! investiție! care! ar! servi! cel! mai! bine! nevoilor! Regiunii! Vest,!
precum!și!proiecte!concrete!de!competitivitate!și!specializare!inteligentă!care!vor!fi!sprijinite!prin!aceste!
priorități!de!investiție.!
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IV.2.!Domeniile!de!politici!orizontale!cu!impact!asupra!economiei!Regiunii!
Vest!

88. Identificarea! principalelor! domenii! de! politică! orizontală! rezultă! din! combinarea! unui! proces!
consultativ! cu! reprezentanții! sectorului! privat! –! utilizând! în! primul! rând! interviuri! cu! firme! din!
sectoarele!urmărite!–!și!din!rezultatele!analitice!oferite!de!rapoartele!anterioare!din!acest!proiect.!!În!
consecință,!această!secțiune!se!concentrează!asupra!percepției!sectorului!privat!cu!privire!la!principalele!
obstacole! în! calea! creșterii! economice.! Domeniile!de! politici! orizontale! (prezentate! mai! jos)! reprezintă!
obstacole! în! calea! dezvoltării! economice! cu! un! impact! semnificativ! asupra! creșterii! la! nivel! regional! și!
interJsectorial.!!
•

Abilitățile( (1)( Legătura( dintre( învățământul( universitar( și( forța( de( muncă( și( formarea(
continuă(

89. În! ciuda! faptului! că! educația! și! abilitățile! sunt! adesea! percepute! ca! sursă! a! avantajului!
comparativ!pentru!regiune,!de!fapt!regiunea!se!confruntă!cu!minusuri!importante!la!toate!nivelurile!
de! formare! și! dezvoltare! de! abilități.! Constatările! raportului! Băncii! Mondiale! intitulat! “Evaluarea!
teritorială:! profil,! performanță! și! factori! de! creștere”! identifică! două! provocări! importante! pentru!
îmbunătățirea!nivelului!abilităților.!
90. Legătura! dintre! învățământul! universitar! și! forța! de! muncă! trebuie! consolidată.! Regiunea!
trebuie! să! echilibreze! mai! bine! infrastructura! proprie! de! învățământ! universitar,! mai! ales! pe! parte! de!
inserție! a! absolvenților! pe! piața! muncii,! evitând! problemele! comune! de! nepotrivire! între! oferta!
educațională! și! cererea! pieței! muncii! și! supraJeducarea.! Acest! fapt! va! necesita! investiții! pentru!
îmbunătățirea!legăturilor!dintre!universități!(precum!și!facilități!de!învățământ!vocațional)!și!angajatori.!
Ar! putea! fi! utile,! de! asemenea,! investiții! în! promovarea! disciplinelor! și! abilităților! care! pot! reprezenta!
baza!economiei!viitoare!a!regiunii.!
91. Formarea! continuă! reprezintă! un! alt! domeniu! important! pentru! acțiunea! politicilor.! Lipsa!
investițiilor!în!formarea!continuă!face!ca!forța!de!muncă!din!regiune!să!nu!se!poată!adapta!la!cerințele!
de!modificare!a!abilităților!ce!rezultă!din!transformările!suferite!de!structura!industriei!și!de!tehnologie.!
Rezultatul!este!un!nivel!ridicat!al!șomajului!structural!(și!procente!scăzute!de!participare)!și!nepotriviri!
de! abilități! la! toate! nivelurile! forței! de! muncă.! Implementarea! de! stimulente! pentru! ca! persoanele! să!
investească! în! formare! continuă! și! asigurarea! unei! infrastructuri! și! a! unor! servicii! (publice! și! private)!
pentru!a!sprijini!acest!proces!va!reprezenta!o!prioritate!importantă!pentru!regiune.!
• Abilități((2):(Un(sistem(de(scoli(profesionale(pentru(formare(utilă(pentru(industrie(((
92. Consultările! cu! întreprinderile,! derulate! ca! parte! a! acestei! evaluări,! au! arătat! că! numărul!
foarte!mic!de!școli!profesionale!din!regiune!(și!din!țară)!a!avut!un!impact!negativ!semnificativ!asupra!
capacității!întreprinderilor!de!a!crește!productivitatea!sau!de!a!se!extinde.!Deși!programul!TVET!este!
operațional! de! mai! mulți! ani,! cifrele! recente! indică! faptul! că! regiunea! rămâne! în! urmă! cel! puțin! din!
punct!de!vedere!al!înscrierilor!(vezi!Figura!24,!Figura!25!și!!
93. Figura! 26).! În! plus,! consultările! cu! firmele! din! sectorul! privat! indică! faptul! că! numărul!
tehnicienilor! care! pot! utiliza! mașini! și! echipamente! avansate! scade! rapid,! iar! vârsta! lor! medie! crește.!
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Această! problemă! afectează! toate! sectoarele! care! au! fost! evaluate! în! cadrul! acestui! studiu,! inclusiv!
textilele,! sectorul! agroalimentar,! cel! auto! sau! construcțiile! și,! întrJo! mai! mică! măsură,! TIC! (mai! ales!
dezvoltarea! de! software,! care! reprezintă! în! primul! rând! un! sector! de! muncă! calificată).! În! plus,! mai!
multe! companii! reclamă! faptul! că! programele! de! formare! oferite! de! furnizori! de! servicii! de! formare!
profesională!și!finanțate!din!fonduri!UE!au!avut!o!calitate!scăzută!și!nu!au!fost!relevante!pentru!piață.!!
94. !Pentru!a!sprijini!o!dezvoltare!industrială!durabilă!în!România!pe!termen!mediu!și!lung,!este!
vital! ca! politicile! să! se! concentreze! pe! acest! tip! de! instituții! de! învățământ! în! viitorul! apropiat.!
Programa!pentru!școlile!profesionale!ar!trebui!dezvoltată!pe!baza!consultărilor!cu!sectorul!privat!la!nivel!
național! și! regional.! În! plus,! acest! tip! de! formare! ar! trebui! să! fie! finanțat! în! mod! corespunzător! și!
studenții! ar! trebui! să! aibă! acces! la! echipamente! moderne,! pentru! a! fi! în! măsură! să! obțină! cunoștințe!
utile!pentru!industrie.!Această!abordare!va!asigura!că!noii!absolvenți!dobândesc!un!set!de!competențe!
care!să!răspundă!cerințelor!pieței!și!să!aibă!succes!în!găsirea!de!locuri!de!muncă.!
•

Abilități((3):(competențe(antreprenoriale(și(de(management(al(afacerilor(

95. O!preocupare!subliniată!în!interviurile!derulate!cu!părțile!interesate!în!domeniul!C&D!precum!
și! cu! sectorul! privat,! a! fost! lipsa! de! competențe! antreprenoriale! și! management! al! afacerilor.! Spre!
exemplu,!în!multe!cazuri,!inginerii!sau!cercetătorii!nu!au!capacitatea!de!a!transpune!ideile!inovatoare!în!
proiecte! viabile! din! punct! de! vedere! comercial.! În! mod! similar,! întreprinderile! mici! existente! sau!
producătorii!locali!care!au!ca!scop!să!devină!furnizori!pentru!companiile!multinaționale!nu!au!succes!în!
aJși!prezenta!produsele!întrJo!manieră!atractivă!sau!pentru!a!crea!un!brand.!Programele!de!formare!în!
domeniul! dezvoltării! și! al! managementului! afacerilor! sunt! esențiale! în! pregătirea! întreprinderilor! și!
antreprenorilor!de!a!concura!la!nivel!național!și!global.!Acest!tip!de!formare!ar!trebui!să!fie!oferit!prin!
programa!universitară!(inclusiv!un!accent!pe!abilitățile!de!prezentare),!ca!parte!a!serviciilor!de!incubator,!
sau!să!fie!furnizate!antreprenorilor!prin!programe!specializate!la!nivel!local.!!
•

Infrastructura(locală:(transportul(rutier(și(feroviar(

96. Legăturile! de! infrastructură! cu! capitala! (și! cu! restul! țării)! rămân! slabe,! iar! regiunea! este!
separată!de!București!și!restul!țării!deoarece!fiecare!localitate!din!Regiunea!Vest!este!mai!aproape!fie!
de! Budapesta! sau! Belgrad! decât! față! de! București.! În! timp! ce! regiunea! a! beneficiat! mult! timp! de!
orientarea!sa!către!occident,!legătura!din!ce!în!ce!mai!puternică!cu!Bucureștiul!în!contextul!național!face!
ca! îmbunătățirea! legăturilor! fizice! și! a! rețelelor! din! regiune! cu! Bucureștiul! să! devină! din! ce! în! ce! mai!
importantă! –! pentru! aceasta! trebuie! rezolvate! problemele! mari! de! infrastructură,! încă! existente.!
Proiectele!importante!precum!Coridorul!European!IV!vor!juca!un!rol!important!în!vederea!îmbunătățirii!
conectivității,!nu!numai!cu!Bucureștiul,!ci!și!cu!regiunile!și!orașele!învecinate!precum!Sibiul.!Acest!lucru!
poate! fi! deosebit! de! important! pentru! părțile! din! partea! de! vest! rămase! în! urmă,! care! sunt,! de!
asemenea,!la!distanță!față!de!capitalele!europene.!Un!aspect!important!ar!putea!fi!sprijinirea!creșterii!și!
diversificării!exporturilor!din!regiune!către!locații!precum!Ucraina,!Turcia!și!Rusia.!
97. !Îmbunătățirea! conectivității! interne! cu! principalele! aglomerări! urbane,! mai! ales! cu!
aglomerarea! TimișoaraYArad,! este! vitală! pentru! eliminarea! discrepanțelor! teritoriale! din! Regiunea!
Vest.! Acest! fapt! implică! analizarea! modalităților! de! extindere! a! ariei! de! recrutare! din! centrele! urbane!
pentru! a! absorbi! o! mai! mare! forță! de! lucru! care! face! naveta! din! această! regiune,! precum! și!
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îmbunătățirea! conectivității! generale! pentru! a! permite! firmelor,! angajaților! și! consumatorilor! din!
regiune! să! beneficieze! de! pe! urma! accesului! la! o! piață! mai! mare.! Per! total,! regiunea! este! relativ! bine!
poziționată! pentru! accesul! la! aglomerarea! Timișoara! –! Arad,! cu! aproape! întreaga! jumătate! de! vest! a!
județelor!Timiș!și!Arad!–!majoritatea!populației!regiunii! –!aflată!pe!o!rază!de!o!oră!distanță!rutieră.!În!
plus,! îmbunătățirea! rețelei! feroviare! poate! conferi! regiunii! un! avantaj! comparativ! semnificativ.!
Estimările!prezentate!în!raportul!Băncii!Mondiale!intitulat!“Evaluarea!economicJgeografică:!provocările!
dezvoltării!teritoriale!în!Regiunea!Vest”!(2013)!indică!faptul!că!Timișoara!are!cea!mai!mare!populație,!cu!
excepția!Bucureștiului,!care!se!află!pe!o!rază!de!o!oră!distanță!rutieră.38!
98. Infrastructura!pentru!a!facilita!conectivitatea!între!TimișoaraYArad!și!părțile!mai!periferice!ale!
regiunii!este,!de!asemenea,!importantă.!Investițiile!recente!efectuate!de!unele!dintre!companiile!auto!
mari! existente! pentru! a! înființa! câte! o! a! doua! fabrică! în! Hunedoara! și! CarașJSeverin! indică! faptul! că!
poate!fi!atrasă!o!industrie!care!implică!forța!de!muncă!în!părțile!din!regiune!care!au!rămas!în!urmă.!Ca!și!
parte! a! strategiilor! ‘în! două! etape’! a! unora! dintre! aceste! companii! multinaționale! (în! care! își!
concentrează!cercetarea!și!alte!activități!ce!necesită!calificare!în!!TimișoaraJArad!și!mută!producția!care!
necesită!mână!de!lucru!în!alte!părți!ale!regiunii),!acest!fapt!reprezintă!o!oportunitate!uriașă!de!a!rezolva!
ambele! probleme! ale! regiunii.! Îmbunătățirea! legăturilor! de! transport! din! aceste! regiuni! astfel! încât!
managerii! și! inginerii! să! se! poată! deplasa! între! sediile! /! centrele! tehnice! regionale! și! fabrici! va! fi!
importantă! pentru! ca! această! strategie! să! aibă! succes.! ! SJar! putea! să! fie! nevoie! de! investiții! în!
infrastructura! industrială! și/sau! să! se! îmbunătățească! eficiența! operațională! a! parcurilor! industriale!
existente.!
99. Interviurile! cu! firme! din! sectoarele! analizate! au! confirmat! necesitatea! de! a! îmbunătăți!
legăturile!de!infrastructură.!Calitatea!redusă!a!infrastructurii!rutiere!locale!afectează!firmele!din!toate!
sectoarele.! Companiile! care! utilizează! propriile! mijloace! de! transport! pentru! produse! sau! materiale!
menționează!uzura!ridicată!și!defectele!TIRJurilor!și!întârzierile!la!livrare,!ceea!ce!conduce!la!creșteri!ale!
costurilor! și! la! pierderea! competitivității.! În! plus,! transportul! angajaților! este! problematic! pentru!
activitățile!de!producție!pe!scară!largă.!O!mare!parte!a!angajaților!din!producție!fac!naveta!la!fabricile!
din!zonele!învecinate!și!adesea!nu!există!mijloace!publice!de!transport!pentru!aceștia.!Companiile!mari!
pun! la! dispoziția! angajaților! autobuzele! companiei,! dar! acest! lucru! conduce! la! cheltuieli! de! producție!
crescute!și!blocaje!în!trafic.!
100.
În!acest!context,!autoritățile!locate!pot!începe!prin!a!îmbunătăți!calitatea!șoselelor!din!
zonele!rurale!și!din!zone!îndepărtate.!Acest!lucru!nu!doar!că!ar!îmbunătăți!accesul!populației!din!aceste!
localități! la! centrele! urbane,! dar! ar! și! facilita! extinderea! activităților! de! producție! în! zonele! mai! sărace!
din! Regiunea! Vest.! Noua! infrastructură! ar! putea,! de! asemenea,! sprijini! dezvoltarea! activităților! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38

!Compararea!impactului!potențial!al!legăturilor!îmbunătățite!în!cele!patru!aglomerări!principale!ale!regiunii!indică!
faptul!că,!în!timp!ce!cel!mai!semnificativ!impact!economic!ar!fi!probabil!cel!provenit!din!îmbunătățirea!legăturilor!
cu! Timișoara! –! Arad! pentru! cei! care! locuiesc! pe! o! rază! de! 40J60! de! minute! în! jurul! aglomerării,! o! îmbunătățire!
asemănătoare! a! legăturii! ar! avea! un! impact! relativ! și! mai! ridicat! pe! ruta! Reșița! –! Caransebeș.! Îmbunătățirea!
legăturilor!locale,!pe!de!altă!parte,!poate!avea!un!impact!redus!în!aglomerarea!Hunedoara,!care!ar!avea!mai!mult!
de!câștigat!de!pe!urma!îmbunătățirii!legăturilor!cu!restul!regiunii!și!dincolo!de!limitele!acesteia.!
!
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ecoturism!în!parcurile!naturale!și!naționale.!În!plus,!construirea!unui!inel!pentru!Timișoara!și!conectarea!
la!autostradă!ar!reduce!timpul!și!costurile!cu!transportul.!!În!plus,!extinderea!rețelei!de!transport!public!
ar!servi!mai!bine!nevoilor!companiilor!din!regiune!și!ale!angajaților!acestora!și!ar!face!ca!regiunea!să!fie!
mai!atractivă!pentru!posibilii!investitori.!În!plus,!creșterea!mobilității!regionale!prin!conectarea!nodurilor!
secundare! și! terțiare! cu! infrastructura! TENT! este,! de! asemenea,! importantă! și! reprezintă! aspect! cheie!
pentru!serviciile!UE.!
•

Accesul(la(finanțare(

101.
Discuțiile!cu!sectorul!privat!din!Regiunea!Vest!indică!faptul!că!numeroase!firme!percep!
condițiile! de! creditare! și! ratele! dobânzilor! solicitate! de! băncile! din! România! ca! fiind! constrângeri! în!
calea! creșterii.! Contribuția! proprie! necesară! pentru! cofinanțarea! finanțărilor! UE! poate! fi! prohibitivă!
pentru! firmele! mai! mici.! Ca! urmare! a! acestor! condiții! de! finanțare,! multe! companii! aleg! să! utilizeze!
fonduri! interne! pentru! achiziția! de! noi! echipamente! și! pentru! investiții! în! retehnologizare.! Totuși,!
această!abordare!nu!permite!majorității!firmelor!să!crească!cu!un!ritm!susținut!și!limitează!capacitatea!
acestora!de!aJși!extinde!operațiunile!și!de!a!concura!pe!piața!europeană!sau!globală.!
102.
Sectorul! privat! se! confruntă! cu! provocări! nenumărate! de! accesare! a! finanțării.! O!
proporție! semnificativă! a! companiilor! din! Regiunea! Vest! intervievate! ca! parte! a! acestei! evaluări! au!
menționat! că! au! utilizat! Fondurile! Structurale! europene! din! perioada! 2007! J! 2013! și! șiJau! exprimat!
dorința!de!a!solicita!din!nou!acest!tip!de!finanțare!în!următoarea!perioadă.!Totuși,!consultările!au!scos!la!
suprafață!mai!multe!provocări!care!țin!de!accesarea!fondurilor!UE.!Unele!companii!consideră!acest!tip!
de!finanțare!inaccesibil!deoarece!necesită!o!coJfinanțare!substanțială39,!care!poate!fi!dificil!de!obținut!de!
la!bănci!(vezi!mai!sus).!Procedura!de!solicitare!adesea!nu!este!transparentă,!iar!autoritățile!naționale!sau!
locale!impun!condiții!suplimentare!care!pot!complica!și!prelungi!procesul.!În!plus,!perioada!de!evaluare!
a!unei!cereri!poate!fi!foarte!lungă.!Companiile!care!solicită!fonduri!pentru!a!le!investi!în!echipamente!noi!
pot!aștepta!decizia!mai!mult!de!un!an,!ceea!ce,!în!cazul!multor!industrii,!înseamnă!că!acele!echipamente!
sunt! deja! învechite.! ! În! plus,! alte! firme! au! reclamat! faptul! că! rambursarea! pentru! investițiile! preJ
finanțate!de!către!companie!poate!depăși!data!specificată!în!contract.!
103.
Pentru!a!furniza!un!sprijin!eficace!sectorului!privat,!fondurile!nerambursabile!(inclusiv!
finanțările!UE)!ar!trebui!să!fie!disponibile!conform!unor!instrucțiuni!clare!și!transparente,!care!să!țină!
cont!de!dinamica!pieței!și!să!fie!aplicate!eficient!de!către!oficiali!cu!cunoștințe!minime!despre!industrie.!
Procesul! de! evaluarea! ar! trebui! simplificat! astfel! încât! deciziile! privind! finanțările! să! fie! comunicate!
solicitanților! întrJo! perioadă! rezonabilă! de! timp.! Rambursarea! fondurilor! ar! trebui! procesată! cu!
rapiditate!pentru!a!se!evita!impactul!negativ!pe!care!acest!tip!de!întârzieri!îl!pot!avea!asupra!fluxului!de!
numerar!și!funcționării!firmei.!
•

Îmbunătățirea(cadrului(instituțional(care(sprijină(inovarea(

104.
Cadrul! instituțional! actual! care! sprijină! sistemul! de! inovare! regională! cuprinde! atât!
nivelul!național,!cât!și!pe!cel!regional.!Conform!Legii!315/2004,!cadrul!instituțional!regional!este!format!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

! Nivelul! substanțial! de! coJfinanțare! este! impus! de! regulile! de! ajutor! de! stat.! Fie! compania! împrumută! întreaga!
sumă! pentru! investițiile! necesare,! fie! profită! de! resursele! UE! și! investește! doar! anumite! fonduri! rambursabile!
pentru!a!obține!aceleași!rezultate.!
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din! Consiliul! de! Dezvoltare! Regională! (care! include! Președinții! Consiliilor! Județene! și! primarii! unor!
localități!din!fiecare!județ)!și!Agenția!de!dezvoltare!regională,!organism!executiv!al!Consiliului!Regional!
responsabil!cu!implementarea!politicii.!!Activitățile!Agențiilor!de!Dezvoltare!Regională!sunt!coordonate!
la! nivel! național! de! către! Ministerul! ! Dezvoltării! Regionale! și! Administrației! Publice,! care! este,! de!
asemenea,!responsabil!pentru!coordonarea!Consiliului!Național!de!Dezvoltare!Națională.!Acest!consiliul!
național! este! compus,! teoretic,! din! reprezentanții! consiliilor! regionale! și! reprezentanți! ai! Guvernului! și!
are! ca! principală! responsabilitate! aprobarea! strategiei! naționale! pentru! dezvoltarea! regională.! Totuși,!
acest!comitet!nu!funcționează!de!mult!timp.!Conform!Legii,!obiectivul!principal!al!politicii!de!dezvoltare!
regională!este!corelarea!politicilor!sectoriale!și!creșterea!competitivității!României.!
105.
La!nivel!național,!există!o!mulțime!de!instituții!responsabile!cu!cercetarea,!dezvoltarea!
tehnologică! și! inovarea.! Hotărârea! de! Guvern! 185! din! 2! aprilie! 2013! prevede! structura! și!
responsabilitățile! Ministerul! Educației! din! România! (coordonatorul! național! pentru! învățământ,!
cercetare!și!dezvoltare!și!inovare)40!și!structurile!sale!naționale!principale41:!
!

Direcția!generală!pentru!cercetare,!dezvoltare!tehnologică!și!inovare!

!

Consiliul!național!al!cercetării!științifice!!

!

Colegiul!consultativ!pentru!cercetare,!dezvoltare!și!inovare!

!

Consiliul!național!de!etică!a!cercetării!științifice,!dezvoltării!tehnologice!și!inovării!

!

Unitatea!executivă!pentru!finanțarea!cercetării,!dezvoltării!și!inovării!!!

!

Institute! naționale! de! cercetare! și! dezvoltare! în! domenii! precum:! ecoJindustria,! microJ
tehnologii,! turboJmotoare,! inginerie! electrică,! protecția! mediului,! mecanică! și! materiale,!
textile,!pielărit,!agroalimentar!și!alimente!bio!–!produse,!echipamente!și!tehnologii,!turism,!etc.!

106.
Cooperarea!dintre!instituțiile!naționale!și!regionale!este!slabă,!ceea!ce!are!un!impact!
negativ! asupra! managementului! cunoștințelor! în! regiune.! În! România,! majoritatea! politicilor! sunt!
concepute!la!nivel!central!de!către!ministere!și!agenții!naționale,!iar!serviciile!sunt!furnizate!la!nivel!de!
județ.!Totuși,!cooperarea!între!autoritățile!regionale!și!cele!naționale!nu!este!suficientă.!Această!lipsă!de!
coordonare! are! un! impact! negativ! asupra! managementului! cunoștințelor! în! Regiunea! Vest.! Cercetările!
efectuate!în!instituțiile!care!generează!cunoștințe,!mai!ales!ICD!(institute!de!cercetare!și!dezvoltare)!nu!
par!a!fi!vandabile!și!nici!nu!satisfac!cererile!sectorului!privat.42!Autoritățile!și!factorii!politici!ar!trebui!să!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40
! Ministerul! Educației! Naționale! este! responsabil! pentru! pregătirea! și! monitorizarea! Planului! național! de!
cercetare,!dezvoltare!și!inovare.!!
41
! Hotărârea! de! guvern! 185/! 2013! nu! menționează! cum! pot! coopera! aceste! structuri! cu! Ministerul! economiei,!
Ministerul! dezvoltării! regionale! și! administrației! publice! și! cu! structurile! regionale! pentru! a! concepe! și! aplica!
politica!de!cercetare,!dezvoltare!și!inovare.!
42
! Conform! raportului! Băncii! Mondiale! intitulat! “Studii! de! caz! de! specializare! inteligentă”,! informațiile! recente!
provenite!din!Scorul!Uniunii!pentru!Inovare!Regională!(2012)!indică!o!performanță!mixtă!pentru!Regiunea!Vest!din!
punct!de!vedere!al!brevetelor!EPO.!Chiar!dacă,!în!comparație!cu!celelalte!regiuni!ale!țării,!Regiunea!Vest!pare!să!
recupereze!distanța!față!de!București,!ea!rămâne!mult!în!urma!regiunilor!comparative!din!UE!din!punct!de!vedere!
al! protecției! proprietății! intelectuale! a! invențiilor.! În! timpul! interviurilor! efectuate! ca! parte! a! acestei! analize,!
motivul! principal! pentru! scorul! scăzut! la! nivel! internațional! ! de! brevetare! a! reieșit! a! fi! costurile! ridicate! cu!
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ia!în!considerare!consolidarea!sistemului!existent!de!ICDJuri!și!introducerea!de!măsuri!pentru!creșterea!
calității!cercetării!din!institutele!rămase.!Privatizarea!unora!dintre!ICDJuri!și!direcționarea!fondurilor!de!
la!cercetarea!fundamentală!către!aspecte!“inovatoare”!ar!fi!benefice.!
107.
Agenția!de!dezvoltare!regională!apare!ca!instituția!cu!capacitatea!de!a!conecta!factorii!
naționali!cu!cei!locali!!și!de!a!ajuta!la!îmbunătățirea!sistemului!regional!de!inovare!(vezi!Caseta!2).!ADR!
Vest! sJar! putea! coordona! cu! instituțiile! naționale! relevante! pentru! a! sprijini! potențialul! inteligent! al!
regiunii,!asigurând!în!același!timp!faptul!că!nevoile!regionale!sunt!abordate!la!nivel!național.!
108.
Înființarea!a!două!comitete!regionale,!conduse!de!ADR,!poate!introduce!un!nou!tip!de!
format! de! parteneriat! în! vederea! promovării! cooperării! dintre! factorii! politici! de! la! nivel! național! și!
regional.!Primul!ar!fi!Comitetul(de(inovare(regională.!Acest!nou!organism!administrativ!ar!include!toți!
factori!interesați!din!regiune,!ar!organiza!reuniuni!semestriale!și!ar!concepe!proiecte!comune,!reunind!
structurile! naționale! de! C&D! și! factorii! politici.! Rolul! său! principal! ar! fi! de! identificare! a! obstacolelor!
legislative! și! de! politici! care! împiedică! dezvoltarea! și! inovarea! la! nivel! regional.! Comitetul! regional! de!
inovare!ar!urma!să!propună!un!plan!de!acțiune!de!creștere!a!competitivității!locale!și!de!monitorizare!a!
implementării! acestuia.! În! plus,! ar! asigura! o! cooperare! strânsă! și! continuă! cu! structurile! naționale!
responsabile!pentru!cercetare,!inovare!și!dezvoltare.!!
109.
Subiectele! relevante! care! ar! putea! fi! discutate! de! către! Comitetul! de! inovare! includ!
înființarea! de! birouri! de! transfer! de! tehnologie! și! coYfinanțarea! cererilor! de! brevet.! Pentru! a! întări!
colaborarea! dintre! sectorul! privat! și! instituțiile! de! cercetare! (universități! și! ICDJuri),! Regiunea! Vest! ar!
putea!înființa!birouri!de!transfer!tehnologic!(TTO),!fie!ca!parte!a!universităților,!fie!în!cadrul!industriei.!
Acestea! ar! putea! sprijini! procesul! de! identificare! de! proiecte! de! cercetare! cu! potențial! comercial! și! ar!
putea! transfera! ideile! academice! pe! piață.! Transferul! tehnologic! ar! putea! lua! forma! unui! acord! de!
licențiere! între! cercetător! și! o! firmă! privată,! sau! ar! putea! fi! înființarea! unei! firme! de! tip! spinoff! cu!
participarea! principalului! cercetător! implicat! în! proiect.!! Sarcinile! unui! asemenea! birou! ar! fi! trasate! cu!
atenție! pentru! a! se! evita! crearea! unui! nou! nivel! de! birocrație! și! întârzieri.! Funcția! unică! a! biroului! de!
transfer!tehnologic!ar!fi!de!facilitare!a!comercializării!cercetării!academice!și!de!promovare!a!cercetării!
aplicate!în!universități!și!ICDJuri.!În!al!doilea!rând,!pentru!a!ușura!sarcina!obținerii!protecției!proprietății!
intelectuale! pentru! invenții,! coJfinanțarea! cererilor! de! brevet! ar! putea! oferi! sprijin! ICDJurilor! din!
Regiunea! Vest,! dintre! care! unele! au! încercat! deja! să! obțină! brevete! (în! domenii! precum! textilele,!
construcțiile!sau!eficiența!energetică),!dar!nu!au!putut!acoperi!costurile!complete!ale!solicitării.!
110.
Cel! deYal! doilea! ar! fi! Comitetul( pentru( Resurse( Umane.( Acesta! ar! include! factorii!
principali!și!furnizorii!din!cadrul!sistemului!de!învățământ!din!regiune,!reprezentanți!ai!sectorului!privat!
și! factori! de! decizie! politică! naționali! în! domeniul! învățământului! și! al! pieței! muncii.! Rolul! principal! al!
acestui! grup! ar! fi! de! adaptare,! actualizare! și! modernizare! a! programei! școlare! pentru! învățământul!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
angajarea!unui!avocat.!Un!al!doilea!motiv!lipsa!de!‘viziune’!și!cunoștințe!necesare!pentru!abordarea!organismelor!
pentru!a!solicita!brevet!și!pentru!a!exploata!pe!deplin!valoarea!comercială!a!acestora.!Chiar!și!în!cazurile!în!care!se!
conferă!un!brevet!EPO!sau!USPTO,!factorii!interesați!din!regiune!nu!au!multă!experiență!legată!de!licențiere!și!nu!
sunt! suficient! de! conștienți! de! câștigurile! care! pot! rezulta! din! aceste! activități.! În! majoritatea! cazurilor,! se!
consideră! ca! costurile! totale! cu! brevetarea! depășesc! câștigurile! aduse! de! asemenea! activități,! în! parte! din! cauza!
lipsei!de!claritate!din!regulile!care!guvernează!calitatea!de!deținător!de!proprietate!intelectuală.!
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teoretic,!cel!vocațional!și!pentru!formarea!continuă!pentru!a!răspunde!cererilor!sectorului!de!afaceri!din!
regiune.!Reprezentanții!Ministerului!Muncii!și!ai!Ministerului!Educației!Naționale!ar!trebui!să!facă!parte!
din!acest!Comitet.!
111.
Sprijinul!administrativ!pentru!aceste!noi!structuri!ar!putea!fi!furnizat!prin!două!canale.!
În!primul!rând,!prin!crearea!unui!centru!de!inovare!pentru!Regiunea!Vest.!Centrul!ar!urma!să!acționeze!
ca! un! parteneriat! solid! și! permanent! între! universități,! centre! de! C&D! și! industrie,! lucrând! împreună!
pentru! a! crește! competitivitatea! regională.! Utilizând! structura! existentă! de! sprijin! a! inovării!
(TEHIMPULS)43,! centrul! ar! fi! organizat! ca! și! agenție! separată! (organizație! nonJprofit)! pe! baza! unui!
parteneriat! publicJprivat! între! Consiliile! Județene! și! Camerele! de! Comerț.! În! mod! alternativ,! el! ar!
continua! să! funcționeze! ca! departament! la! nivelul! ADR! Vest,! așa! cum! este! cazul! în! prezent! pentru!
TEHIMPULS.44!
112.
Al! doilea! canal! este! prin! extinderea! obiectului! și! întărirea! rolului! Pactului! regional!
pentru! angajare! și! incluziune! socială.! Acest! pact,! înființat! de! Ministerul! Muncii,! ar! continua! să! facă!
legătura!cu!factorii!de!decizie!politică!și!ar!crește!nivelul!de!conștientizare!cu!privire!la!provocările!cele!
mai!importante!din!domeniul!programelor!de!învățământ!și!formare.!
113.
În! cele! din! urmă,! Consiliul! de! dezvoltare! regională! ar! urma! să! organizeze! reuniuni!
semestriale!cu!coordonatorii!celor!două!noi!comitete,!cu!scopul!de!a!asigura!funcționarea!eficientă!a!
procesului! de! management! al! cunoștințelor! la! nivel! regional.! Este,! de! asemenea,! important! să! se!
recunoască!faptul!că,!deși!crearea!sugerată!a!acestor!două!comitete!regionale!ar!permite!regiunii!săJși!
unească!forțele,!există!întotdeauna!riscul!de!creare!a!unui!nou!nivel!de!birocrație,!dacă!aceste!măsuri!nu!
au! legătură! cu! simplificarea! structurilor,! de! ex.! desființarea! altor! organisme! ale! căror! sarcini! sunt!
preluate!de!către!noile!comitete.!!
114.
Structurile!de!parteneriat!ca!cele!sugerate!de!către!raport!(cum!ar!fi!Comitetul!pentru!
Inovare!Regională)!reprezintă!un!tip!de!mecanisme!de!cooperare!care!a!fost!utilizat!cu!succes!în!alte!
țări!europene.!Aceste!structuri,!care!includ!reprezentanți!atât!ai!sectorului!public,!cât!și!ai!celui!privat,!ar!
putea! avea! un! impact! important! asupra! dezvoltării! unor! anumite! domenii! sau! sectoare! economice!
deoarece!politicile!publice!și!fondurile!ar!fi!corelate!cu!nevoile,!inițiativele!și!fondurile!de!la!nivel!local.!
Asemenea! structuri! funcționează! bine! în! alte! țări! europene,! dar! depind! foarte! mult,! totuși,! de!
angajamentul! organismelor! publice! și! private! implicate.! Enterprise! Ireland! reprezintă! un! bun! model! al!
unei!asemenea!organizații!(vezi!Caseta!2).!
Caseta!2!Y!Enterprise!Ireland!!
Enterprise! Ireland! reprezintă! o! organizație! guvernamentală! responsabilă! pentru! dezvoltarea! și!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

!TEHIMPULS!reprezintă!un!birou!înființat!în!2006!ca!parte!a!Agenției!de!dezvoltare!regională!(ADR!Vest)!pentru!a!
acționa!ca!interfață!între!actorii!regionali!din!sistemul!de!inovare!(vezi!proiectul!propus!1)!
44
!O!funcție!posibilă!a!Agențiilor!de!dezvoltare!regională!ar!fi!monitorizarea!planurilor!de!acțiune!pentru!polii!de!
creștere!pentru!cele!7!orașe!pol!de!creștere!(Timișoara,!!Iași,!Ploiești,!Constanța,!Craiova,!Cluj!și!Brașov);!în!acest!
caz,! aceasta! ar! include! coordonatorii! polilor! de! creștere! (a! căror! activitate! este! finanțată! prin! Programul!
operațional! de! asistență! tehnică)! prin! structura! proprie.! Activitatea! acestei! echipe! ar! putea! fi! extinsă! pentru! a!
satisface!nevoile!de!coordonare!regională!a!activităților!de!cercetare,!dezvoltare!și!inovare.!
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creșterea!firmelor!din!Irlanda.!Ea!lucrează!în!parteneriat!cu!firmele!irlandeze!pentru!a!le!ajuta!să!demareze,!să!
crească,!să!inoveze!și!să!câștige!cotă!de!piață!pe!piețele!globale.!Organizația!oferă!sprijin!atât!companiilor,!cât!
și!cercetătorilor!din!instituțiile!de!cercetare!în!vederea!dezvoltării!de!noi!tehnologii!și!procese!care!să!conducă!
la!crearea!de!locuri!de!muncă!și!la!creșterea!exporturilor.!!
Enterprise! Ireland! este! o! entitate! înființată! prin! Legea! Dezvoltării! Industriale! din! 1998,! ca! organism!
statutar! cu! personalitate! juridică! separată! și! succesiune! perpetuă.! Ea! are,! de! asemenea,! capacitatea! de! a!
deține! proprietăți,! de! a! încheia! contracte,! de! a! acționa! în! instanță! și! de! a! fi! acționată! în! instanță! ca! și!
companie.! Membrii! Consiliului! de! Administrație! al! Enterprise! Ireland! sunt! membrii! agenției.! Agenția!
funcționează! în! conformitate! cu! prevederile! Legilor! de! dezvoltare! industrială! 1986J2009! și! sub! egida!
Ministerului! pentru! locuri! de! muncă,! întreprinderi! și! inovare,! care! poate! finanța! agenția! pentru! a! îi! permite!
acesteia! săJși! desfășoare! activitatea;! emite! directive! de! politici! generale,! și! solicita! informații! cu! privire! la!
activitățile!agenției.!
Consiliul! este! responsabil! pentru! stabilirea! strategiei! și! a! politicilor! macro! ale! organizației.! El! este!
responsabil! pentru! sistemul! de! control! financiar! intern! și! pentru! implementarea! de! procese! și! proceduri! cu!
scopul! de! a! asigura! eficacitatea! sistemului.! Consiliul! are! responsabilitatea! de! supraveghere! a! activităților!
organizației.!El!deleagă!managementului!și!subJcomitetelor!responsabilitatea!pentru!implementarea!acestora.!
Consiliul! are! autoritatea! statutară! de! a! aproba! finanțare! până! la! limitele! stabilite! prin! Legea! dezvoltării!
industriale,! 1986,! și! a! modificărilor! ulterioare,! și! Legea! Științei! și! tehnologiei! 1987! și! de! emite! recomandări!
Guvernului!pentru!sprijin!financiar!dincolo!de!aceste!limite.!Consiliul!de!Administrație!al!Enterprise!Ireland!și!
comitetele! sale! relevante! pot! achiziționa! participări! (comune! sau! preferențiale)! în! cadrul! companiilor! client.!
Conform!prevederilor!Legii!dezvoltării!industriale!1998,!toate!funcțiile!și!puterile!sunt!rezervate!Consiliului,!cu!
excepția! celor! pe! care! Consiliul! le! deleagă! în! mod! oficial.! Toate! puterile! delegate! astfel! sunt! definite! și!
aprobate!oficial!de!către!Consiliu.!
În! cadrul! activităților! proprii! și! al! subcomitetelor! din! structura! sa,! Consiliul! funcționează! după!
principiile!guvernanței!corporatiste!din!mediul!privat.!În!conformitate!cu!Legea!eticii!în!domeniul!public!1995!
și!cu!Codul!de!practică!pentru!guvernarea!organismelor!statului,!membrii!Consiliului!trebuie!să!completeze!o!
Declarație!de!respectare!a!standardelor!și!să!o!transmită!Comisiei!Oficiului!Public!și!Secretariatului.!Enterprise!
Ireland! respectă! politica! Guvernului! cu! privire! la! remunerarea! Directorilor! executivi! și! a! angajaților! la! stat! și!
liniile! directoare! cu! privire! la! remunerarea! membrilor! Consiliului.! Membrii! Consiliului! sunt! numiți! de! către!
Ministerul!pentru!locuri!de!muncă,!întreprinderi!și!inovare,!și!avizați!de!Ministerul!pentru!cheltuieli!publice!și!
reformă.! În! fiecare! an,! la! aniversarea! zilei! înființării! cei! doi! membrii! (alții! decât! Președintele! și! Directorul!
executiv)!cu!cea!mai!mare!vechime!se!retrag.!La!numire,!noii!membri!ai!Consiliului!sunt!instruiți!cu!privire!la!
agenție!și!activitățile!acesteia.!
Exemple!de!subJcomitete:!!
•

•
•

•

Comitetul& de& revizuire& a& portofoliului& investițiilor! are! responsabilitatea! de! a! supraveghea!
managementul! portofoliului! de! investiții! al! Enterprise! Ireland! și! de! monitorizare! a! activității!
de!investire!a!fondurilor!ale!Enterprise!Ireland!în!diferite!programe!investiționale.!
Comitetul& pentru& fonduri& de& inovare& din& Irlanda! analizează! solicitările! de! finanțare! prin!
Schema!de!finanțare!a!inovării!în!Irlanda!și!face!recomandări!Consiliului.!
Comitetul& executiv! gestionează! și! controlează! felul! în! care! bugetul! Enterprise! Ireland! este!
administrat,! monitorizează! progresul! față! de! obiectivele! organizației! și! se! ocupă! de! aspecte!
de!politică!corporatistă,!inclusiv!linii!directoare!financiare!pentru!produse,!politici!și!strategii!
sectoriale,!strategie!regională!și!programe!și!scheme!noi!și!modificate.!
Comitetul& de& C&D:! abordarea! Enterprise! Ireland! față! de! C&D! și! inovare! este! ghidată! prin!
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Strategia! Guvernului! pentru! Știință,! Tehnologie! și! Inovare,! 2006J2013,! coordonată! de!
Ministerul! pentru! locuri! de! muncă,! întreprinderi! și! inovare.! Fondul! de! C&D! a! fost! lansat! la!
începutul!anului!2008!și!are!ca!scop!oferirea!de!sprijin!pentru!cercetare,!dezvoltare!și!inovare!
tehnologică! la! toate! nivelurile! de! dezvoltare! ale! unei! companii.! El! oferă! sprijin! pentru! a!
permite! companiilor! să! progreseze! de! la! asumarea! unui! proiect! inițial! de! cercetare! la!
activitate!de!inovare!și!C&D!la!nivel!înalt.!

!
115.
În!cele!din!urmă,!Guvernul!României!ar!putea!îmbunătăți!cadrul!legislativ!specific!cu!
privire! la! politica! regională! și! sprijinirea! inovării! dacă! sunt! înființate! structuri! similare! în! toate!
regiunile.! În! cazul! în! care! se! înființează! structuri! de! parteneriat! ca! cele! sugerate! în! acest! raport! în!
regiuni,!cadrul!legislativ!specific!la!politica!regională!și!la!dezvoltarea!inovării!trebuie!adaptat!pentru!a!se!
asigura! un! sistem! instituțional! integrat.! În! acest! context,! se! pot! acorda! obiective! și! responsabilități!
specifice! atât! structurilor! centrale,! cât! și! celor! regionale.! În! acest! context,! cadrul! instituțional! propus!
pentru!Cercetare,!Dezvoltare!și!Inovare!este!prezentat!în!!figura!de!mai!jos.!
!

!
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Figura!33Y!Cadrul!instituțional!pentru!cercetare,!dezvoltare!și!inovare!

NIVEL!NAȚIONAL!
Ministerul!Dezvoltării!Regionale!și!Administrației!Publice!coordonează!
Comitetul!Național!pentru!Dezvoltare!Regională!
Ministerul!Educației!–!Direcția!generală!pentru!cercetare,!dezvoltare!tehnologică!și!Inovație,!
coordonează:!
Y!Consiliul!Național!pentru!Cercetare!Științifică!
Y!Colegiul!Consultativ!pentru!Cercetare,!Dezvoltare!și!Inovare!
Y!Consiliul!Național!pentru!Etică!în!Cercetarea!Științifică,!Dezvoltarea!tehnologică!și!Inovare!
Y!Unitatea!executivă!pentru!finanțarea!cercetării,!dezvoltării!și!inovării!
Y!Institutele!naționale!de!cercetare!și!dezvoltare!
!
Ministerul!Economiei!–!Direcția!generală!pentru!politici!industriale!și!competitivitate,!coordonează!
Y!Departamentul!pentru!IMMYuri,!mediul!de!afaceri!și!turism!
Y!Departamentul!pentru!comerț!și!relații!internaționale!
Y!OSIM!–!Oficiul!de!stat!pentru!invenții!și!mărci!
Y!Companiile!de!stat!
!
NIVEL!REGIONAL!
Comitetul!de!dezvoltare!regională!–!aprobă!Planul!de!dezvoltare!regională!
Agenția!de!dezvoltare!regională!–!pregătește!și!monitorizează!Planul!de!dezvoltare!regională,!
coordonează!comitetele!regionale!sectoriale!/!tehnice!
Comitetul!regional!de!inovare!
Comitetul!pentru!capitalul!uman!
!

IV.3.!Politici!inteligente!specifice!sectoarelor!din!Regiunea!Vest!
116.
Evaluarea! la! nivel! de! cluster! evidențiază! domeniile! de! acțiune! ale! politicilor! care! pot!
sprijini!dezvoltarea!potențială!a!acestor!activități.!Trebuie!subliniat!faptul!că,!în!timp!ce!analiza!datelor!
la!nivel!de!firmă!indică!sectoare,!precum!și!subsectoare!cu!creștere!ridicată!(CAEN!de!4!cifre)!în!această!
regiune,! domeniile! specifice! de! intervenție! a! politicilor! se! concentrează! în! primul! rând! pe! acțiuni! care!
pot!încuraja!potențialul!de!creștere!la!nivelul!clusterului!ca!întreg.!!Așa!cum!sJa!subliniat!mai!sus,!acest!
lucru!se!datorează!faptului!că!intervențiile!concentrate!pe!subJsectoarele!de!la!nivel!CAEN!4!cifre!ar!fi!
inevitabil! în! folosul! unui! număr! foarte! mic! de! întreprinderi.! În! plus,! obiectivul! unei! strategii! de!
specializare! inteligentă! este! de! a! extinde! rolul! cunoștințelor! și! inovării! către! creștere! economică,! mai!
degrabă!decât!‘păcălirea’!pieței.!

IV.3.1.!Auto!
117.
Înființarea!de!institute!de!cercetare!și!de!laboratoare!de!testare!poate!ajuta!sectorul!
auto!să!crească!pe!termen!mediu!și!să!rămână!competitiv!la!nivel!global,!și!poate!sprijini!firmele!din!
Regiunea! Vest! să! crească! nivelurile! de! valoare! adăugată! prin! includerea! mai! multor! cunoștințe! și! a!
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tehnologiei!în!procesul!de!producție.!Deși!există!numeroase!companii!multinaționale!străine!în!regiune,!
transferul! de! tehnologie! și! cunoștințe! către! firmele! locale! este! insuficient,! în! mare! parte! din! cauza!
naturii! activității! firmelor! locale.! Înființarea! de! institute! de! cercetare! și! laboratoare! va! stimula! firmele!
locale!să!pregătească!prototipuri,!să!testeze!noile!modele,!produse!și!procese!și!le!va!ajuta!să!fie!incluse!
în! lanțul! de! aprovizionare! al! companiilor! multinaționale.! Odată! ce! o! firmă! devine! parte! a! unui! lanț! de!
furnizare,!învățarea!și!diseminarea!cunoștințelor!pot!fi!accelerate.!Laboratoarele!vor!oferi,!de!asemenea,!
oportunități!de!efectuare!mai!frecventă!a!testelor!de!calitate,!ceea!ce!va!crește!fiabilitatea!produselor!
locale.!
118.
Creșterea! gradului! de! conștientizare! cu! privire! la! inițiativele! din! clusterul! auto! din!
regiune!este,!de!asemenea,!importantă.!Extinderea!și!creșterea!gradului!de!conștientizare!cu!privire!la!
inițiativele! din! clusterul! auto! (precum! Automotivest)! ar! stimula! schimbul! de! idei,! împărtășirea!
experiențelor!și!ar!ajuta!producătorii!locali!să!devină!mai!buni!și!mai!conectați!la!marii!jucători.!!!

IV.3.2.!Textile!
119.
Eliminarea!deficitului!de!finanțare!pentru!investiții!în!noi!echipamente!și!utilaje!joacă!
un!rol!cheie!pentru!sectorul!textil.!Pentru!a!crește!valoarea!adăugată!generată!de!acest!sector!și!pentru!
a!putea!intra!pe!noi!piețe!de!export,!firmele!din!domeniul!textil!din!Regiunea!Vest!ar!trebui!săJși!extindă!
producția!pentru!a!include!activități!care!presupun!un!nivel!mai!ridicat!de!cunoștințe!și!tehnologie,!ceea!
ce!le!va!permite!să!genereze!noi!modele!și!produse.!Aceste!activități!vor!necesita!utilizarea!de!tehnologii!
și!echipamente!avansate!care!pot!avea!prețuri!prohibitive!pentru!multe!companii!locale,!care!întâmpină!
dificultăți! în! accesarea! de! finanțări! externe.! Pentru! a! restrânge! acest! decalaj! cu! privire! la! finanțare,!
guvernul!poate!oferi!stimulente!fiscale,!subvenții,!sau!condiții!mai!bune!de!finanțare!pentru!investițiile!
productive,!în!special!pentru!achiziția!de!noi!tehnologii!și!utilaje.!

IV.3.3.!Agroalimentar!
120.
Autoritățile! ar! trebui! să! dezvolte! inițiative! specifice! pentru! IMMYuri! pentru! a! sprijini!
dezvoltarea! infrastructurii! pentru! îmbunătățirea! standardelor! de! calitate,! sănătate! și! siguranță,!
inițiative!de!finanțare!a!IMMJurilor,!inițiative!de!marketing,!cum!ar!fi!dezvoltarea!unui!brand!regional,!
sau!formarea!în!marketing,!vânzări,!etc.!Aceste!măsuri!vor!contribui!la!consolidarea!capacităților!în!acest!
sector! și! ar! putea! fi! foarte! utile! pentru! creșterea! competitivității! producătorilor! de! alimente! din!
Regiunea! Vest.! Măsurile! de! sprijinire! a! asocierii! micilor! fermieri! ar! putea! spori! considerabil! accesul! la!
finanțare,!sustenabilitatea!producției!pentru!prelucrarea!produselor!alimentare,!reducerea!costurilor!de!
prelucrare!a!produselor!alimentare!și!ar!sprijini!crearea!de!locuri!de!muncă!în!mediul!rural.!
121.
Politicile! publice! ar! trebui,! de! asemenea,! să! consolideze! cercetarea! fundamentală! și!
aplicată.!Cea!mai!mare!proporție!de!inovare!și!valoare!adăugată!în!sectorul!alimentar!este!generată!de!
furnizori! prin! furnizarea! de! noi! utilaje,! semințe,! substanțe! chimice! și! îngrășăminte,! și,! mai! recent,! prin!
aplicarea!TIC!în!agricultură.!Prin!urmare,!politica!publică!ar!trebui!să!sprijine!inovarea!în!industrie,!mai!
ales! dat! fiind! că! ingineria,! agricultura! și! științele! medicale! sunt! puncte! forte! ale! universităților! din!
Regiunea!Vest.!
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IV.3.4.!TIC!

122.
Serviciile!oferite!de!incubatoarele!și!acceleratoarele!de!afaceri!ar!trebui!extinse.!Deși!
există!un!acord!în!ceea!ce!privește!utilitatea!incubatoarelor!și!a!acceleratorilor!de!afaceri,!a!fost!subliniat!
în!timpul!discuțiilor!că,!pentru!a!avea!succes,!aceste!infrastructuri!trebuie,!de!asemenea,!să!ofere!alte!
servicii,!cum!ar!fi!informațiile!cu!privire!la!acest!sector!și!la!clienți,!asistență!în!elaborarea!planurilor!de!
afaceri!și!consiliere!cu!privire!la!opțiunile!de!finanțare.!
123.
Programele!de!mentorat!ar!trebui!să!fie!structurate!mai!eficient,!așa!cum!stimulentele!
pentru!mentori!ar!trebui!să!fie!clare.!Aceste!stimulente!pot!lua!forma!de!acționariat,!sau!dreptul!de!a!
participa! ulterior! la! proprietatea! și! gestionarea! proprietății! intelectuale.! Mentorii! facilitează,! de!
asemenea,! accesul! întreprinderilor! la! investitori.! Există! diferite! modele! de! succes! pentru! acest! tip! de!
activitate,!unele!dintre!ele!(cum!ar!fi!Endeavor)!care!operează!în!diferite!țări!și!pot!fi!create!ca!francize!la!
Timișoara.!
124.
Investitorii!providențiali!ar!putea!accelera,!de!asemenea,!dezvoltarea!de!noi!companii!
creative.!În!Timișoara!există!mai!mulți!investitori!potențiali!(investitori!providențiali),!care!sunt!persoane!
fizice! cu! experiență,! calificate! și! bine! conectate,! care! ar! putea! oferi! sprijin! participativ! pentru!
antreprenori.!
125.
Dezvoltarea!de!legături!cu!clienți!globali!și!cu!sectoarele!de!utilizatori!din!aval!este,!de!
asemenea,!importantă.!!Sunt!necesare!mecanisme!de!identificare!de!parteneriate!și!mai!multe!eforturi!
pentru!a!face!publicitate!sectorului!TIC!din!Regiunea!Vest!la!clienți!globali!și!utilizatori!din!aval.!

IV.3.5.!Construcții!
126.
Politicile! de! sprijin! pentru! clusterul! regional! de! construcții! și! energie! (ROSENC)! sunt!
esențiale!pentru!dezvoltarea!sectorului!construcțiilor.!Clusterul!ROSENC!din!Regiunea!Vest!poate!juca!
un!rolJcheie!în!promovarea!colaborării!dintre!autoritățile!statului,!mediul!academic!și!sectorul!privat,!în!
scopul!de!a!încuraja!proiecte!durabile!comerciale!de!schimb!de!cunoștințe!și!de!sprijin!pentru!a!extinde!
producția! de! materiale! de! construcții! eficiente! din! punct! de! vedere! energetic! în! regiune,! ceea! ce! ar!
putea! ajuta! la! reducerea! costurilor! unor! ! astfel! de! inputuri! și! de! a! crește! utilizarea! acestora! în!
infrastructura!locală.!Astfel,!creșterea!gradului!de!conștientizare!în!ceea!ce!privește!inițiativele!ROSENC!
ar!putea!ajuta!întreprinderile!locale!în!vederea!creșterii!competitivității.!!!
127.
Extinderea!criteriilor!de!atribuire!pentru!ca!licitațiile!guvernamentale!de!infrastructură!
să!includă!utilizarea!materialelor!eficiente!din!punct!de!vedere!energetic!reprezintă,!de!asemenea,!un!
factor!cheie!pentru!creșterea!sustenabilității!economice.! Autoritățile!ar!trebui!să!încurajeze!utilizarea!
materialelor!eficiente!din!punct!de!vedere!energetic!în!proiecte!de!infrastructură!guvernamentale!și!ar!
trebui!să!sprijine!tranziția!către!clădirile!cu!consum!energetic!aproape!zero.!Aceste!măsuri!ar!promova!
utilizarea! de! materiale! eficiente! energetic! în! timp! ce! ar! ajuta! la! susținerea! dezvoltării! economice! pe!
termen!lung.!
128.
În!cele!din!urmă,!chiar!dacă!sectorul!construcțiilor!a!fost!clasificat!ca!având!un!avantaj!
comparativ! neclar,! crearea! unui! cadru! pentru! o! selectare! eficientă! reiese! ca! o! măsură! importantă!
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suplimentară.! Acest! fapt! implică! combinarea! măsurilor! care! promovează! intrarea! firmelor! pe! piață! și!
încurajează! startupJurile! (firme! cu! un! potențial! ridicat! de! creștere)! –! și! permite! firmelor! să! iasă! de! pe!
piață.!
!

IV.3.6.Turism!
129.
Un! cluster! de! turism! poate! sprijini! cooperarea! între! actorii! turistici! și! între! sectorul!
turismului! și! diferiții! actori! din! domeniul! inovării.! Prin! capacitatea! sa! de! a! stimula! dezvoltarea!
infrastructurii!publice!și!private!în!conformitate!cu!strategiile!locale!de!dezvoltare!pe!zone,!integrate!și!
multisectoriale,! acesta! poate! deveni! o! forță! motrice! pentru! dezvoltarea! asociațiilor! și! companiilor!
inovatoare!conexe.!Clusterul!de!turism!poate!acționa!ca!o!platformă!în!perioada!de!programare!2014J
2020,!care!poate!pune!în!aplicare!obiectivele!de!specializare!inteligentă,!prin!utilizarea!instrumentelor!
politice!cum!ar!fi!Instrumentul!Teritorial!Integrat!(ITI),!pentru!a!ghida!fondurile!europene!către!proiecte!
integrate!și!durabile!de!turism!cu!externalități!importante.!!

IV.3.6.1.!Turismul!balnear!și!de!wellness!
130.
Regiunea!Vest!ar!putea!să!se!poziționeze!ca!o!regiuneYpilot!în!domeniul!tratamentului!
antiYîmbătrânire.! Acest! lucru! poate! fi! realizat! prin! specializarea! facilităților! de! tratament! balnear! din!
orașe!și!stațiuni!spre!prevenirea!și!terapia!antiJîmbătrânire,!care!va!viza!persoanele!în!vârstă.!Ana!Aslan!
și! Gerovital! pot! constitui! un! punct! de! plecare! în! domeniul! turismului! medical.! Această! ofertă! poate! fi!
completată! prin! controale! medicale! generale,! chirurgie! estetică! cu! lumină,! program! antiJfumat,!
tratament!antiJalcool,!program!de!slăbire,!etc.!
131.
Stațiunile! balneare! ar! trebui! promovate! ca! destinații! turistice! medicale!
transfrontaliere.! Clusterul! turistic! ar! putea! gestiona! proiectarea! de! produse! personalizate! pentru!
anumite! piețe! și! ar! putea! oferi! informații! și! sprijin! pentru! centrele! balneare! și! de! tratament! medicale!
regionale!pentru!certificarea!și!procesul!de!acreditare!ale!acestora.!!

IV.3.6.2.!Ecoturism!și!turism!activ!
132.
Regiunea!Vest!poate!deveni!prima!regiune!din!România!care!să!dezvolte!destinații!de!
ecoturism,! având! în! vedere! că! potențialul! patrimoniului! său! natural! este! unul! dintre! cele! mai!
importante! ale! țării.! Ecoturismul! reunește! turismul! rural! cu! activitățile! active! și! de! aventură! și! se!
potrivește! cu! evoluțiile! recente! pe! partea! cererii! (în! special! pe! piața! de! turism! europeană).! Această!
formă! de! turism! se! bazează! pe! o! abordare! de! dezvoltare! de! jos! în! sus,! oferind! nu! numai! dezvoltarea!
durabilă! și! protejarea! patrimoniului! natural! și! cultural,! dar,! de! asemenea,! o! păstrare! locală! maximă! a!
beneficiilor!economice.!
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IV.3.6.3.!Turism!urban!și!de!tip!MICE!

133.
!Organizarea! de! întâlniri! și! evenimente! profesionale! reprezintă! o! altă! opțiune! de!
atragere!a!vizitatorilor.!Zonele!metropolitane!de!succes!au!plasat!industria!turismului!și!managementul!
evenimentelor! în! centrul! strategiei! lor! de! turism! sau! au! investit! în! turismul! de! agrement,! întâlniri! și!
evenimente!profesionale,!ca!parte!a!unei!strategii!mai!ample.!
134.
Strategia!culturală!și!a!evenimentelor!poate!deveni!un!element!cheie!pentru!strategia!
de! turism! a! Regiunii! Vest.! Existența! unui! program! al! evenimentelor! care! este! echilibrat! și! include!
evenimente!în!fiecare!sezon!reprezintă!un!aspect!important!pentru!o!destinație!urbană.!Evenimentele!
constituie! ocazii! de! a! descoperi! patrimoniul! tradițional! al! orașului! prezentat! întrJo! manieră! diferită.! În!
plus,!organizarea!de!evenimente!majore!în!extra!sezon!poate!reprezenta!o!modalitate!bună!de!a!crește!
fluxurile!de!turiști!în!timpul!sezonului!slab.!

IV.4.!Prezentarea!punctelor!forte,!slabe!și!a!soluțiilor!posibile!
135.
Tabelul!de!mai!jos!prezintă!principalele!puncte!forte!și!slabe!și!sugerează!măsuri!ce!pot!
fi!luate!pentru!a!rezolva!provocările!cu!care!se!confruntă!Regiunea!Vest.!Perspectiva!sectorului!este,!de!
asemenea,!prezentată!prin!raportul!Băncii!Mondiale!intitulat!“Studii!de!caz!de!specializare!inteligentă”.!
Unele! dintre! soluțiile! sugerate! mai! jos! sunt! destul! de! specifice! și! vor! fi! enumerate! în! Capitolul! (și!
prezentate!în!Anexa!2)!ca!parte!a!unui!set!de!inițiative!pilot!de!investiții!posibile.!!
!

!
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Tabelul!16Y!Prezentarea!punctelor!slabe,!forte!și!a!oportunităților!pentru!regiune!
Puncte!slabe!
Puncte!forte!
Soluții!potențiale!
!
Generale(
!
Fructele!creșterii!economice!nu!sunt! Elementele! naturale! sunt! suficiente! Abilități:!îmbunătățirea!legăturii!
distribuite!egal!la!nivelul!întregii!
și!exploatate!întrJo!anumită!măsură! între!învățământul!universitar!și!
regiuni!(diferențe!de!venituri,!salarii! !
forța!de!muncă!și!formarea!
și!exporturi)!
Două! centre! urbane! dezvoltate! –! continuă;!îmbunătățirea!sistemului!
!
Timișoara!și!Arad!!
de!școli!profesionale!pentru!formare!
Regiunea!se!confruntă!cu!minusuri!
!
relevantă!pentru!industrie;!și!
importante!la!unele!niveluri!de!
O!populație!cu!un!anumit!nivel!de!
sprijinirea!abilităților!
formare!și!abilități,!cum!ar!fi!
abilități.!Punct!forte!clar!pe!parte!de! antreprenoriale!și!de!management!
aspectele!tehnice!și!învățământul!
învățământ!universitar!în!domeniul! al!afacerilor.!
!
științelor!naturale,!matematicii,!
!
Activitatea!economică!este!din!ce!în! informaticii,!ingineriei!alimentare,!
!
ce!mai!concentrată!în!funcție!de!
agriculturii,!medicinii!și!serviciilor!
Infrastructura!locală:!îmbunătățirea!
sector,!dimensiune!și!acționariatul!
veterinare!
legăturilor!interne!cu!principalele!
firmei!
!
aglomerări!urbane,!mai!ales!cu!
!
Semne!importante!de!activitate!
TimișoaraJArad,!și!îmbunătățirea!
Performanța!la!export!este!foarte!
antreprenorială!
infrastructurii!pentru!a!facilita!
concentrată!pe!piețele!UE!și!pe!
!
legăturile!între!TimișoaraJArad!și!
produse!mai!puțin!sofisticate!și!care! Existența!unei!rețele!relativ!bune!de! zonele!mai!periferice!din!regiune.!!
necesită!abilități!reduse!
parcuri!industriale!și!tehnologice!
!
!
!
!
Creșterea!integrării!cu!lanțurile!de!
Performanță!ridicată!la!!export!
Accesul!la!finanțare:!creșterea!
valoare!regională!a!condus!la!o!
!
fondurilor!neJrambursabile.!!
valoare!adăugată!redusă!
Dezvoltarea& de& fonduri& regionale& de&
!
investiții&(vezi&capitolul&5&și&anexa&2)&
Creșterea!dominanței!FDI!cu!
&
legături!slabe!între!firme!și!furnizori!
!
locali!
Îmbunătățirea!cadrului!instituțional!
!
de!sprijinire!a!inovării&
Lipsa!cooperării!între!instituțiile!de!
&
C&D!!
Înființarea& unui& centru& de& inovare&
!
pentru& Regiunea& Vest& care& ar& putea&
Informații!limitate!cu!privire!la!
juca& un& rol& cheie& în& promovarea&
sectorul!cercetării,!oportunități!de!
inovației& locale& și& asigurarea& unui&
afaceri,!sprijin!pentru!afaceri!și!
parteneriat& regional& de& dezvoltare&
proiecte!de!investiții!locale!etc.!
(vezi&capitolul&5&și&anexa&2)&
!
!
Lipsa!unei!infrastructuri!rutiere!
!
adecvate!și!a!legăturilor!de!
Inițiative& pilot& de& soluții& de&
transport,!mai!ales!între!zonele!de!
dezvoltare& a& zonelor& miniere& (vezi&
afaceri!și!comunitățile!locale!
capitolul&5&și&anexa&2)&
!
!
!
!
Sectorul(auto(
!
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Creșterea! participării! la! lanțul! de!
valoare! european! a! condus! la!
scăderea! cotei! de! valoare! adăugate!
a!producției!în!sectorul!auto,!fapt!ce!
indică! legături! slabe! între! firmele!
străine!și!locale!din!acest!sector.!!
!
!
Deși!exporturile!de!piese!auto!au!
crescut!în!timp,!această!creștere!a!
avut!loc!asupra!marjei!intensive.!
Contribuția!noilor!destinații!de!
export!la!creșterea!exporturilor!este!
scăzută.!!

Relevanța!sectorului!pentru!regiune!
a! fost! testată! și! există! o! cerere!
continuă! pentru! producția! acestei!
regiuni.!!
!
!
Poziția! geografică! a! regiunii! îi!
conferă! un! avantaj! clar! asupra!
restului! României! prin! distanța!
scăzută! până! la! piața! UE.! ! În! plus,!
aderarea! la! UE! a! simplificat! relațiile!
comerciale!dintre!firmele!românești!
și!restul!țărilor!UE!prin!încheierea!de!
acorduri! bilaterale! și! multiJlaterale!
și! printrJo! mai! mare! implicare! în!
lanțurile! de! valoare! de! producție!
globale.!
!
!
Capitalul!uman!cu!abilități!adecvate!
nevoilor! sectorului! sJa! extins! în!
regiune.! Deși! se! află! încă! sub!
nivelurile! dorite,! au! existat!
îmbunătățiri! semnificative! în! acest!
domeniu.!
!
!
Regiunea!încă!oferă!costuri!cu!forța!
de! muncă! relativ! reduse! pentru!
activități! în! sectorul! auto,! ceea! ce!
reprezintă! un! factor! principal! de!
atragere!
a!
companiilor!
multinaționale.!!
!
!
Fiind! una! dintre! regiunile! cele! mai!
bine! dezvoltate! ale! României! (din!
punct! de! vedere! al! venitului! pe! cap!
de! locuitor),! Regiunea! Vest! se! află!
întrJo! poziția! avantajoasă! pentru! a!
se! concentra! pe! inovație! și!
schimbări!tehnologice.!!
!
!
Datorită! interacțiunii! de! durată! cu!
țările!UE,!cultura!afacerilor!este!mai!
bine! dezvoltată! în! această! regiune!

Înființarea!de!institute!de!cercetare!
și!laboratoare!locale!!pentru!a!
sprijini!firmele!în!pregătirea!de!
prototipuri!și!la!testarea!de!noi!
modele,!produse!și!procese.!!
&
Înființarea& unui& laborator& și& centru&
de& inovare& pentru& industria& auto&
(vezi&capitolul&5&și&anexa&2)&
!
!
Introducerea!școlilor!profesionale!
care!să!ofere!formare!relevantă!
pentru!industria!auto,!echipate!cu!
utilaje!tehnice!adecvate.!
!
!
Creșterea!gradului!de!conștientizare!
cu!privire!la!inițiativele!clusterului!
auto!din!regiune.!!
!
&
!
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!
Majoritatea!firmelor!din!Regiunea!
Vest!sunt!furnizori!unici!ai!mărcilor!
străine!și!nu!au!reușit!să!treacă!la!
producția!propriilor!designJuri!și!
mărci.!!
!
!
Angajații!actuali!din!sector!
îmbătrânesc!și!este!dificil!de!găsit!
muncitori!tineri!interesați!de!acest!
domeniu.!Acest!fapt!va!forța!firmele!
să!crească!salariile,!ceea!ce!
amenință!multe!firme!al!căror!unic!
avantaj!comparativ!sunt!costurile!
scăzute.!
!
!
Dat! fiind! că! industria! textilă! este!
structurată!în!mod!normal!ca!și!lanț!
de! bunuri! dirijat! de! cumpărător,!
nevoia! de! progres! tehnologic! a!
firmelor! din! România! nu! va! fi!
satisfăcută! cu! ușurință! deoarece!
necesită! urmarea! unor! modele!
foarte!bine!stabilite.!!
!
!

!
În!activitățile!de!procesare!a!
alimentelor!și!băuturilor,!principala!
provocare!pe!termen!scurt!pare!a!fi!
creșterea!profitabilității,!
îmbunătățirea!marketingului!și!
stabilirea!de!legături!cu!rețelele!
mari!de!distribuție.!!

decât! în! multe! alte! regiuni! ale!
României,! precum! și! în! țări!
învecinate! care! ar! putea! deveni!
concurenți!pe!termen!mediu.!
!
Textile(
Sectorul!textil!există!de!mult!timp!în!
această! regiune.! Rămâne! unul!
dintre!marii!angajatori!din!domeniul!
exporturilor!regiunii.!!
!
!
A! fost! acumulat! un! corpus!
semnificativ! de! cunoștințe! specifice!
industriei.! Prin! angajamentele! pe!
termen! lung! cu! rețele! mari! de!
producție,! producătorii! locali! au!
învățat!despre!felul!în!care!lucrează!
multinaționalele,! ce! standarde! de!
calitate! solicită! acestea,! cum! își!
planifică! producția,! canalele! lor! de!
distribuție! pentru! materii! prime! și!
produse!finite.!!
!
!
Legăturile! directe! cu! mulți! clienți!
multinaționali! din! acest! sector! au!
ajutat! la! stabilirea! unei! rețele! de!
afaceri!în!regiune!care!poate!genera!
ușor!noi!oportunități!de!afaceri.!!
!
!
Poziția! geografică! a! regiunii! îi!
conferă! un! avantaj! clar! asupra!
restului! României,! precum! și! în! fața!
multor!
altor!
concurenți!
internaționali! prin! distanța! redusă!
până!la!piața!europeană.!
Agroalimentar(
Un!uriaș!potențial!agricol!
neexploatat.!Regiunea!include!
terenuri!agricole!bogate!care!
suportă!diverse!activități!agricole,!
printre!care!culturile!de!cereale,!
horticultura,!și!creșterea!animalelor.!
Totuși,!suprafața!de!terenul!din!

!
Stimulente!fiscale,!subvenții!și!
condiții!mai!bune!de!finanțare!
pentru!investiții!în!producție,!mai!
ales!pentru!achiziția!de!noi!
tehnologii!și!utilaje!pentru!a!putea!
sprijini!dezvoltarea!de!noi!modele!
sau!produse.!
!
!
Formare!în!școlile!profesionale!
concentrată!pe!domeniul!textilelor!
cu!utilaje!adecvate!
!
Înființarea& unui& laborator& și& centru&
de& inovare& pentru& industria& auto&
(vezi&capitolul&5&și&anexa&2).&

!
Sprijinirea!inovării!în!industrie,!mai!
ales!în!ingineria!alimentară,!
agricultură!și!științe!veterinare!
reprezintă!puncte!forte!ale!
universităților!din!Regiunea!Vest!!
&
Înființarea&
unui&
centru&
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!
!
Lipsa!unei!rețele!de!irigații!eficiente!!
!
!
Lipsa!laboratoarelor!de!testare!!
Lipsa!rețelei!de!depozite!!
!
!
Informații!limitate!cu!privire!la!noi!
utilaje,!semințe,!substanțe!chimice!
și!îngrășăminte!
!
!
Reforma!funciară!încă!neîncheiată!și!
dezvoltarea!pieței!terenurilor!
continuă!să!limiteze!accesul!la!
credite!și!a!întârziat!restructurarea!
fermelor!în!conformitate!cu!cererea!
și!nevoia!pieței!de!creștere!a!
competitivității!
!
!
Cea! mai! mare! provocare! este!
extinderea!activităților!(a!capacității!
de!producție)!per!total.!!
!
!
Migrarea!forței!de!muncă!calificate!
!

regiune!utilizată!pentru!agricultură!
este!printre!cele!mai!scăzute!dintre!
toate!regiunile!României.!
!
!
Nivelul!scăzut!al!!salariilor!
!
Ingineria!alimentară,!agricultura!și!
științele!veterinare!sunt!puncte!
forte!ale!universităților!din!Regiunea!
Vest.!
!
!
Oportunități!de!export!cu!Serbia!
neexploatate.!Profitarea!de!
oportunitățile!comerciale!cu!Serbia,!
mai!ales!cu!produse!agricole,!ar!
putea!juca!un!rol!important!pentru!
zone!din!CarașJSeverin.!!
!

!
Extinderea!serviciilor!oferite!prin!
incubatoare!și!acceleratoarea!de!
afaceri!!
!
!
Sprijin!pentru!programele!de!
mentoring!!
!
!
Sprijin!pentru!legături!între!
investitori!providențiali!și!
antreprenori!potențiali!(acțiuni!
publice!de!cercetare!a!pieței!și!de!
conectare!a!investitorilor!cu!
companii!creative!noi!care!necesită!
finanțare).!
!
!
Sprijinirea!dezvoltării!legăturilor!cu!
clienții!globali!și!cu!sectoare!ale!
utilizatorilor!din!aval!este,!de!
asemenea,!importantă.!
!
!
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TIC!
Nivelul!scăzut!al!!salariilor!
!
!
Forța!de!muncă!calificată.!Mai!multe!
firme!internaționale!au!ales!
Timișoara!în!fața!altor!locații!pentru!
a!valorifica!avantajele!locale!pe!
parte!de!!disponibilitate!a!calificării,!
mai!ales!în!domeniul!matematicii!și!
al!informaticii,!puncte!forte!ale!
universităților!locale,!în!același!timp!
profitând!de!avantajele!unei!locații!
din!UE.!
!

agroalimentar& care& să& includă& un&
laborator& regional& acreditat& pentru&
teste& de& siguranță& alimentară& și&
veterinară& (vezi& capitolul& 5& și& anexa&
2).&
&
!
Formare!în!școlile!profesionale!
concentrată!pe!domeniul!
agroalimentar!cu!utilaje!adecvate!
!
!
Lansarea& unui& studiu& de& fezabilitate&
pentru& a& evalua& prioritățile&
regionale&pentru&irigarea&terenurilor&
(vezi&capitolul&5&și&anexa&2)&
!
!
!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

!

!
Insuficienta!utilizare!a!materiilor!
prime!locale!(materiale!de!
construcție,!piatră,!materiale!deșeu,!
lemn!și!deșeuri!lemnoase,!marmură,!
apă,!etc.)!
!
!
Insuficienta!utilizare!a!materialelor!
eficiente!din!punct!de!vedere!
energetic!
!
Un!grad!limitat!de!conștientizare!cu!
privire!la!proiectele!locale!de!
eficiență!energetică!

Construcții(
Energie!și!metalurgie–!rezerve!
substanțiale!de!cărbune!și!metale!
neJferoase!!
!
!
Experiență!în!prelucrarea!metalelor!
!
!
Disponibilitatea!materiilor!prime!
locale!(materiale!de!construcție,!
piatră,!materiale!deșeu,!lemn!și!
deșeuri!lemnoase,!marmură,!apă,!
etc.)!
!

!
Lipsa!unei!infrastructuri,!a!serviciilor!
și!facilităților!adecvate!!!
!
Lipsa!mărcilor!locale!de!produs!!
!
Lipsa!pachetelor!de!servicii!turistice!
integrate!!!
!
!
Grad!scăzut!de!conștientizare!la!
nivel!politic!cu!privire!la!potențialul!
și!nevoile!sectorului!

Turism(
Un!potențial!foarte!ridicat!pentru!o!
ofertă!turistică!diversificată!
!
Resurse!naturale!bogate!nefolosite!
–!apa!termală!și!minerală,!parcurile!
naturale,!situJuri!culturale!și!istorice!
importante!

Polul& de& competitivitate& TIC& (vezi&
capitolul&5&și&anexa&2)!
!
Sprijinul!dezvoltării!de!materiale!
eficiente!din!punct!de!vedere!
energetic!cu!utilizarea!inputJurilor!și!
expertizei!locale!
!
Înființarea& unui& centru& de& inovare&
pentru& energii& verzi& și& eficiență&
energetică& (vezi& capitolul& 5& și& anexa&
2)&
!
!
Creșterea!gradului!de!conștientizare!
cu!privire!la!proiectele!de!eficiență!
energetică!
!
!
Combinarea!măsurilor!care!
promovează!intrarea!firmelor!pe!
piață!și!încurajează!startupJurile!
(firme!cu!un!potențial!ridicat!de!
creștere)!–!și!permite!firmelor!să!
iasă!de!piață!!
!
Dezvoltarea!de!pachete!turistice!
integrate!
!
Utilizarea!resurselor!naționale!și!a!
mărcilor!naționale!!
!
Dezvoltarea!ecoJturismului!și!a!
turismului!activ!
!
Dezvoltarea!unor!campanii!de!
conștientizare!adecvate!!
!
Înființarea& unui& centru& de& protejare&
și& promovare& a& parcurilor& naturale&
(vezi&capitolul&5&și&anexa&2)&
&
Un& centru& de& geo& terapie:&
dezvoltarea&unei&rețele&regionale&de&
centre& balneo& combinate& cu&
tratament& medical& și& recuperare,&
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unele& dintre& ele& în& afara& zonelor&
urbane& sau& în& apropierea& parcurilor&
naționale& & (vezi& capitolul& 5& și& anexa&
2)&
!

!
!

!
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V. Elementele cheie ale unei strategii de specializare
inteligentă în Regiunea Vest

136.
Atingerea! procentului! de! 2%! din! PIBYul! regional! dedicat! cercetării! și! dezvoltării! ar!
necesita!investiții!substanțiale!în!Regiunea!Vest.!În!contextul!Strategiei!Europa!2020,!simulările!indică!
faptul!că!Regiunea!Vest!ar!trebui!să!crească!cheltuielile!cu!C&D!cu!o!sumă!semnificativă!pentru!a!atinge!
această! țintă.! În! 2010,! ultimul! an! pentru! care! datele! Eurostat! sunt! disponibile! cu! privire! la! structura!
regională!de!C&D!,!cheltuielile!totale!cu!C&D!(ale!sectorului!privat,!cel!guvernamental,!al!învățământului!
superior!și!al!sectorului!privat!nonJprofit)!ca!procent!din!PIB!crescuseră!la!0,22%.!Presupunând!că!acest!
nivel! a! rămas! constant! în! 2011! și! 2012,! ținta! 2020! ar! putea! fi! atinsă! dacă! cheltuielile! totale! de! C&D!
(procent! din! PIB)! ar! crește! cu! o! rată! anuală! de! 15%! începând! cu! 2013! (Figura! 19).! Urmând! această!
tendință! și! aplicând! prognozele! FMI! pentru! PIBJul! României45! la! PIBJul! Regiunii! Vest,! bugetul! total!
regional! necesar! pentru! atingerea! țintei! de! 2%! în! 2020! ar! trebui! să! crească! de! la! o! medie! de! 28,13!
milioane! euro! în! 2011J2012! la! 323,3! milioane! euro! în! 2020! (Figura! 20).! Conform! acordului! de!
parteneriat,!acești!2%!vor!fi!împărțiți!egal!între!contribuții!ale!mediului!public!și!ale!celui!privat,!ceea!ce!
presupune!1%!contribuție!publică!și!1%!contribuție!privată.!În!consecință,!investițiile!din!sectorul!privat!
în!C&D!!în!regiune!ar!trebui!să!se!situeze!în!jurul!sumei!de!160!de!milioane!de!euro!în!2020,!o!creștere!
substanțială!de!la!nivelul!modest!din!2010!de!4,14!milioane!euro46!
137.
Utilizând! domeniile! de! politici! deja! identificate,! acest! capitol! folosește! o! abordare!
practică! și! prezintă! elementele! cheie! pentru! cadrul! de! politici! de! specializare! inteligentă.! Regiunea!
Vest! trebuie! să! rezolve! mai! multe! provocări,! unele! dintre! acestea! pot! fi! abordate! la! nivel! regional,! iar!
altele! pot! fi! abordate! ca! parte! a! unei! strategii! naționale! mai! largi.! Acest! capitol! prezintă! un! set! de!
priorități! de! investiții! adaptate! nevoilor! particulare! ale! industriilor! locale! și! propune! acțiuni! care! pot! fi!
finanțate! prin! programul! operațional! sectorial! sau! alte! programe! din! perioada! 2014J2020.! În! plus,! el!
atrage! atenția! asupra! unor! domenii! de! intervenție! de! la! nivelul! economiei! care! ar! trebui! abordate! ca!
parte!a!strategiilor!naționale!și!a!strategiei!operaționale!sectoriale!naționale.!
138.
Majoritatea! măsurilor! prezentate! în! acest! capitol! depășesc! sfera! autorităților!
regionale.!Totuși,!strategiile!regionale!pot!fi!folosite!pentru!a!ridica!nevoile!regionale!la!nivel!național.!
În!România,!în!prezent!nu!există!structuri!administrative!la!nivel!regional!(vezi!Caseta!3),!și.!prin!urmare,!
nu! există! mijloace! de! finanțare! dedicate! pentru! implementarea! de! strategii! complete.47! Politica! de!
cercetare!și!inovare,!care!cuprinde!strategia!de!specializare!inteligentă,!va!fi!concepută!și!implementată!
la! nivel! național.! Totuși,! unele! regiuni! care! au! avut! o! experiență! bună! la! redactarea! și! implementarea!
strategiilor!de!cercetare!și!inovare,!așa!cum!este!cazul!Regiunii!Vest,!aleg!să!dezvolte!strategii!regionale!
de!specializare!inteligentă.!Strategia!regională!de!specializare!inteligentă!poate!fi!utilizată!pentru!a!face!
"lobby",! precum! și! ca! input! pentru! un! plan! mai! larg! de! dezvoltare! regională.! Totuși,! strategia! de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45

! Pentru! prognoza! FMI! pentru! PIBJul! României,! vezi! International! Monetary! Fund,! World! Economic! Outlook!
Database,!Aprilie!2013.!http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx.!
46
!Sursa:!datele!Eurostat!(rd_e_gerdreg)!
47
!Deși!nu!există!mijloace!de!finanțare!dedicate,!regiunea!poate!identifica!resurse!de!finanțare!în!cazuri!specifice!!
(de!ex.!anumite!programe!finanțate!din!fonduri!UE,!cum!ar!fi!Programul!Operațional!Sectorial).!!
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specializare! inteligentă! la! nivel! național! ar! trebui! corelată,! în! principiu,! cu! strategiile! regionale! (acolo!
unde!acestea!există).!Aceste!strategii!pot!fi!utilizate!pentru!a!trece!nevoile!și!prioritățile!locale!la!nivel!
național!și!pentru!a!sprijini!discuțiile!cu!factorii!de!decizie!la!nivel!de!județ!și!cu!investitorii!posibili.!!
!

!
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Caseta!3Y!Rolul!Agențiilor!de!dezvoltare!regională!din!România!
Organizarea!teritorială!a!României!include!41!de!județe!și!municipiul!București.!Județele!(ca!și!orașele!și!
comunele)!reprezintă!structurile!administrative!la!nivel!local.!În!vederea!atingerii!obiectivelor!de!politică!regională,!
județele!sunt!organizate!din!1998!în!opt!regiuni!de!dezvoltare,!pe!baza!unei!convenții!între!județe.!La!ora!actuală,!
cele!opt!regiuni!ale!României!nu!reprezintă!structuri!administrative.!!
Conform!Legii!315/2004!cu!privire!la!dezvoltarea!regională,!Agențiile!de!dezvoltare!regională!(ADR)!sunt!
înființate!ca!organizații!nonJprofit!de!utilitate!publică!în!domeniul!dezvoltării!regionale.!Activitatea!lor!cu!privire!la!
dezvoltarea! regională! este! coordonată! de! ministerul! responsabil! cu! managementul! politicilor,! iar! statutul! de!
funcționare!este!aprobat!de!Consiliul!pentru!dezvoltare!regională!(CDR).!
Regiunile! reprezintă! cadrul! pentru! planificarea,! implementarea! și! evaluarea! strategiilor! de! dezvoltare!
regională.! CDR! reprezintă! organismul! de! decizie! la! nivel! regional,! organizat! pe! principiul! parteneriatului! dintre!
reprezentanții!județului,!iar!ADR!reprezintă!organismul!executiv!care!implementează!politicile!regionale.!
Pentru!a!efectua!activitățile!de!dezvoltare!regională,!ADRJurile!au!responsabilități!precum:!redactarea!și!
monitorizarea!planului!de!dezvoltare!regională!(conform!Legii!No!315/2004)!și!efectuarea!activităților!delegate!de!
48
Autoritățile!de!management!de!la!nivel!național !pentru!a!asigura!gestionarea!fondurilor,!inclusiv!a!finanțărilor!și!
resurselor! UE! oferite! prin! programe! naționale.! În! afara! sarcinilor! orizontale,! ADRJurile! sunt! implicate! în! activități!
diverse! la! nivel! regional,! precum:! coordonarea! programelor! integrate! pentru! polii! de! creștere,! coordonarea!
49
clusterelor!de!inovare ,!și!ale!altor!organizații!asemănătoare.!
Acționând!ca!și!organism!executiv!la!nivel!regional,!ADRJurile!îndeplinesc!rolul!de!actor!de!mobilizare!și!
mediere!între!diverșii!factori!din!regiune.!Pentru!acele!domenii!de!politici!unde!ADR!nu!este!direct!responsabilă!cu!
asigurarea!finanțării,!ADR!poate!reprezenta!un!catalizator!pentru!actorii!din!regiune!pentru!aJi!ajuta!să!identifice!
oportunități! de! finanțare! și! pentru! a! oferi! ghidare! inițiativelor! cheie! din! regiune.! Conform! Legii! ! 315/2004,! ADRJ
urile,!cu!sprijinul!CDR,!lucrează!pentru!atragerea!de!finanțări!pentru!implementarea!activităților!proprii.!ADR,!de!
asemenea,! identifică! și! promovează! (în! parteneriat! cu! alți! factori! implicați)! proiecte! de! interes! regional! și! intraJ
regional!și!dezvoltă!relații!cu!organisme!internaționale!pentru!promovarea!interesului!regional.!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48

! Pentru! perioada! 2007J2013,! ADRJurile! au! fost! numite! Organisme! Intermediare! pentru! Programul! Operațional!
Regional!(program!integrat!la!nivel!național!gestionat!de!Ministerul!dezvoltării!regionale!și!administrației!publice)!
încă! de! la! începutul! exercițiului! financiar.! Între! timp,! la! sfârșitul! lui! 2012! ADRJurile! au! fost! numite! Organisme!
Intermediare!pentru!Programul!Operațional!Creșterea!Competitivității!Economice!pentru!operațiunile!de!finanțare!
a!IMMJurilor.!
49
!Vezi!TEHIMPLUS!și!AutomotiVEST!în!cazul!ADR!Vest.!

!
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Figura!34:!Totalul!cheltuielilor!de!C&D!ca!procent!din!PIB!
în!Regiunea!Vest!a!României:!prognoză!2013*Y2020!

Figura!35:!Totalul!cheltuielilor!de!C&D!(milioane!
euro):!prognoză!2013Y2020!
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Sursa:! Simulări! ale! echipei! Băncii! Mondiale! pe! baza! datelor! Sursa:!Simulări!ale!echipei!Băncii!Mondiale!pe!baza!datelor!
Eurostat! și! FMI.! *Observație:! cele! mai! recente! date! disponibile! Eurostat!și!FMI.!
pentru!C&D!ca!procent!din!PIB!pentru!Regiunea!Vest!sunt!pentru!
2010;! se! presupune! că! nivelurile! pe! 2011! și! 2012! au! rămas!
aceleași.!

139.
Utilizând!analiza!efectuată!ca!parte!a!acestei!evaluări,!acest!capitol!prezintă!elemente!
pentru! strategia! de! specializare! inteligentă! organizate! în! trei! mari! domenii! de! acțiune! a! politicilor:!
cercetare! și! dezvoltare,! sprijin! pentru! IMMYuri! și! învățământ.! Deși! nevoia! de! îmbunătățirea! a!
infrastructurii! de! transport! regional! a! fost! evidențiată! de! analiză! și! în! timpul! consultărilor! cu! sectorul!
privat,! capitolul! nu! oferă! măsuri! detaliate! pentru! îmbunătățirea! infrastructurii! din! cauza! faptului! că!
prioritățile!de!investiție!în!infrastructură!sunt!eligibile!pentru!coJfinanțare!UE!pentru!perioada!2014J202!
doar& dacă! au! legătură! cu! un! master! plan! național! de! transport,! care! nu! face! obiectul! acestei! evaluări.!
Capitolul! se! concentrează! pe! obiectivele! tematice! (OT),! stabilite! prin! Politica! de! Coeziune! pentru!
perioada!2014J2020.!Apoi,!el!stabilește!axele!prioritare!și!prioritățile!de!investiții!care!pot!fi!promovate!
la!nivel!regional!și!propune!mai!multe!investiții!specifice.!
V.1.!Obiectivele!tematice!și!prioritățile!de!investiții!
140.
Din!cele!unsprezece!Obiective!Tematice!definite!de!către!Comisia!Europeană,!cinci!se!
potrivesc!cel!mai!bine!nevoilor!de!dezvoltare!ale!Regiunii!Vest.!Prioritățile!de!investiții! identificate!în!
următoarele! subsecțiuni! pot! fi! finanțate! din! diverse! fonduri! ESI,! inclusiv! FEDR.! În! timp! ce! investițiile!
promovate!la!nivel!național,!prin!alte!programe,!pot!fi,!de!asemenea,!implementate,!această!propunere!
se!concentrează!pe!investiții!care!pot!fi!finanțate!prin!inițiative!regionale.!!
Obiectivul(tematic(1:(Întărirea(cercetării,(dezvoltării(tehnologice(și(inovării!!
141.
Nevoia! de! întărire! a! cercetării,! dezvoltării! tehnologice! și! inovării! este! motivată! de!
nivelul!scăzut!de!cheltuieli!cu!C&D!în!Regiunea!Vest!–!doar!0,22%!din!PIBJul!regional!în!2010,!în!scădere!
de!la!0,3%!în!2008,!comparat!cu!o!medie!națională!de!0,47%.!Chiar!dacă!există!o!bază!de!cercetare!în!
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regiune,! legătura! acesteia! cu! industria! este! limitată.! Principalele! universități! locale! au! început! să!
investească!în!transferul!de!tehnologie,!dar!aceste!investiții!se!află!încă!în!stadiu!incipient.!!Este!nevoie!
de! investiții! suplimentare! pentru! a! sprijini! cercetarea! și! inovarea! în! rândul! firmelor,! pentru! a! dezvolta!
legături!și!sinergii!între!firme!și!pentru!a!îmbunătăți!infrastructura!de!C&D!din!regiune.!!
142.
Sectoarele!auto,!textile,!TIC!și!agroalimentar,!precum!și!alte!activități,!au!un!potențial!
de! creștere! și! inovare! semnificativ.! Materialele! eficiente! din! punct! de! vedere! al! resurselor! pot! fi!
utilizate! ca! și! specializare! suplimentară! a! regiunii,! ținând! cont! de! faptul! că! economia! de! energie! va!
rămâne! prioritatea! UE! în! viitorul! apropiat.! Elementele! naturale! ale! regiunii! pot,! de! asemenea,!
reprezenta!un!punct!de!plecare!pentru!specializarea!în!turismul!antiJîmbătrânire!și!medical.!Acest!fapt!
va!necesita!investiții!suplimentare!în!turismul!balneo,!în!ecoturism!și!în!turismul!activ,!cu!posibilitate!de!
finanțare!din!OT6.!Dezvoltarea!de!noi!clustere!pentru!procesarea!lemnului!sau!energia!verde!ar!putea!fi!
explorate! ca! opțiune! de! deplasarea! a! avantajului! comparativ! al! regiunii! către! ecoJinovare! și! activități!
asemănătoare.!
143.
Regiunea! Vest! necesită! un! sistem! regional! de! inovare! eficient! pentru! a! crește!
competitivitatea! companiilor! locale,! mai! ales! prin! îmbunătățirea! capacității! acestora! de! a! efectua!
activități!de!cercetare!și!dezvoltare,!ceea!ce!leJar!permite!să!se!concentreze!mai!nou!pe!activități!cu!o!
valoare!adăugată!mai!ridicată.!În!plus,!atragerea!companiilor!mari!în!clustere!de!inovare!poate!conduce!
la! transfer! de! tehnologie! din! amonte! din! lanțul! de! furnizare! către! companii! locale! mai! mici! și! la!
diversificarea!automată!a!bazei!de!producție!a!regiunii.!
144.
Îmbunătățirea! cadrului! instituțional! este! necesară! pentru! a! crește! eficiența!
investițiilor! în! cercetare,! dezvoltare! și! inovare,! prin! crearea! și! consolidarea! de! instituții! specializate,!
cum! ar! fi! agențiile! regionale! de! dezvoltare! economică! sau! agențiile! regionale! pentru! inovare,! care! ar!
putea!gestiona!și!extinde!proiectele!existente!asupra!clusterelor!de!inovatoare.!!
Obiectivul(tematic(3:(Creșterea(competitivității(întreprinderilor(mici(și(mijlocii(
145.
Rolul!IMMYurilor!este!crucial!în!vederea!asigurării!dezvoltării!economice!a!regiunii,!mai!
ales! în! zonele! aflate! la! distanță! față! de! aglomerările! economice.! Analiza! efectuată! ca! parte! a! acestui!
proiect!indică!faptul!că!o!structură!a!pieței!care!include!câteva!firme!lider!și!o!gamă!largă!de!firme!mai!
mici!este!mai!deschisă!concurenței!și!poate!maximiza!creșterea!producției!și!procentul!de!angajare.!!
146.
Întreprinderile!mici!și!mijlocii!din!Regiunea!Vest!au!nevoie!de!sprijin!pentru!a!deveni!
competitive.! Măsurile! posibile! pentru! IMMJuri! pot! urmări! îmbunătățirea! productivității! muncii! și! a!
eficacității!energetice.!În!plus,!autoritățile!pot!ajuta!firmele!să!acceseze!finanțări,!unul!dintre!obstacolele!
principale!în!calea!dezvoltării!IMMJurilor!în!România!și!în!Regiunea!Vest.!!
147.
Asemenea!soluții!pot!include!crearea!de!fonduri!de!investiții!cu!sprijin!din!finanțări!UE.!
Intervențiile! planificate! prin! OT3! pot! include,! de! asemenea,! măsuri! direcționate! către! firmele!
agroalimentare! și! pot! oferi! sprijin! indirect! pentru! o! mai! bună! utilizare! a! potențialului! agricol! local.!
Instituțiile!regionale!pentru!inovare,!cum!sunt!cele!propuse!prin!OT1,!pot!crește!nivelul!de!cunoștințe!și!
pot!disemina!tehnologia!în!rândul!IMMJurilor.!
Obiectivul(tematic(6:(Protecția(mediului(și(promovarea(eficienței(resurselor(
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148.
Regiunea! Vest! prezintă! un! potențial! turistic! semnificativ! care! trebuie! exploatat! și!
sprijinit! suplimentar.! ! Domeniile! de! dezvoltare! includ! turismul! balneo,! ecoturismul! și! turismul! activ,!
precum!și!turismul!urban!și!de!tip!MICE.!!
149.
Obiectivele!culturale!și!arheologice!aflate!în!această!zonă!a!țării!trebuie!incluse!întrYun!
itinerar! tematic! integrat! și! promovat! în! mod! adecvat.! În! mod! similar,! pot! fi! concepute! măsuri! de!
dezvoltare!a!stațiunilor!balneo!din!regiune!împreună!cu!proiectele!de!cercetare!de!la!OT1!concentrate!
pe!tratamentele!cu!ape!termale.!!
Obiectivul(tematic(10:(Investiții(în(învățământ,(abilități(și(formare(continuă(
150.
Extinderea!disponibilității!forței!de!muncă!calificate!care!se!poate!implica!în!activități!
de! inovare! reprezintă! o! altă! provocare! majoră! pentru! regiune.! Timișoara,! și! întrJo! mai! mică! măsură!
Aradul,!sunt!singurele!orașe!unde!această!capacitatea!este!disponibilă,!chiar!dacă!și!aici!ea!este!limitată.!
Absolvenții! de! facultate! trebuie! să! fie! mai! bine! formați! pentru! a! putea! aplica! cunoștințele! tehnice.!
Firmele!adesea!au!dificultăți!în!a!identifica!absolvenți!care!să!corespundă!nevoilor!lor,!în!parte!pentru!că!
abilitățile!oferite!de!sistemul!de!învățământ!nu!trec!dincolo!de!conceptele!teoretice.!!
151.
Pentru!a!dezvolta!seturi!de!abilități!adecvate!pentru!absolvenți,!trebuie!îmbunătățite!
legăturile! dintre! industrie! și! universități.! Acest! fapt! poate! fi! atins! prin! parteneriate! publicJprivate! cu!
privire! la! colaborările! de! C&D! sau! prin! adaptarea! programei! școlare! pentru! a! răspunde! nevoilor!
industriei.! În! prezent,! asemenea! proiecte! comune! sunt! disponibile! doar! pentru! companii! mari! ca!
Siemens!și!Continental,!care!au!programe!și!parteneriate!cu!universitățile!locale.!Aceste!eforturi!trebuie!
mărite!și!ar!trebui!să!includă!firme!locale,!inclusiv!întreprinderi!mici!și!mijlocii.!
152.
Învățământul!vocațional!trebuie,!de!asemenea,!extins!și!îmbunătățit!pentru!a!oferi!un!
număr!suficient!de!tehnicieni!calificați!(mână!de!lucru!specializată).!Lipsa!muncitorilor!calificați!care!să!
poată!utiliza!mașinile!de!ultimă!generație!limitează!potențialul!de!creștere!a!firmelor!și!crește!costul!de!
producție.! Accesul! la! o! gamă! mai! largă! de! forță! de! muncă! calificată! combinat! cu! absolvenți! mai! bine!
ghidați! ar! întări! avantajele! comparative! ale! regiunii.! În! timp! ce! parteneriatele! între! instituțiile! de!
învățământ!de!stat!și!particulare,!fie!pentru!formarea!inițială,!fie!pentru!programe!de!formare!continuă!!
pot!fi!promovate!prin!parteneriat!ESF,!investițiile!în!infrastructura!de!învățământ!ar!trebui!susținute!prin!
măsuri!FEDR.!Aceste!parteneriate!pot!fi!proiecte!cu!autoJsusținere,!sau!parte!a!unor!proiecte!integrate!
pentru!investiții!în!cercetare!și!inovare.!
Obiectivul(tematic(11:(Creșterea(capacității(instituționale(și(o(administrație(publică(eficientă!
153.
Instituțiile! specializate! trebuie! să! asigure! succesul! investițiilor! în! specializarea!
inteligentă.! Este! nevoie! de! unul! sau! mai! multe! organisme! administrative! care! să! poată! coordona!
procesul!de!implementare!a!investițiilor!și!care!să!poată!supraveghea!procesul!riguros!de!monitorizare!și!
evaluare.! În! plus,! instituții! ca! birourile! de! transfer! tehnologic! pot! sprijini! strategia! de! specializare!
inteligentă!prin!promovarea!colaborării!dintre!sectorul!privat!și!universități!și!ICDJuri.!
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V.3.!Combinația!optimă!de!politici!și!posibilele!condiții!de!buget!
154.
Cele! cinci! obiective! tematice! pot! fi! grupate! în! trei! axe! prioritare! (vezi! tabelul! de! mai!
jos),! care! includ! principalele! nevoi! de! dezvoltare! identificate! în! regiune.! În! principiu,! conform! liniilor!
directoare!ale!Comisiei!Europene,!o!axă!prioritară!reprezintă!una!dintre!prioritățile!unei!strategii!dintrJ
un!program!care!cuprinde!un!grup!de!operațiuni,!acțiuni!și!proiecte!care!au!legătură!și!care!au!obiective!
măsurabile.!
!

!
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!Tabelul!17Y!Axele!prioritare!și!obiectivele!tematice:!aplicație!pentru!Regiunea!Vest!
Axa!prioritară!(AP)!
Obiectivul!tematic!(OT)!
AP1:!Creșterea!competitivității!economice!regionale!și!
OT1.! .! Întărirea! cercetării,! dezvoltării! tehnologice! și!
specializarea!inteligentă!
inovării!
!
OT3.! Creșterea! competitivității! întreprinderilor! mici! și!
mijlocii!
!
OT11.! Creșterea! capacității! instituționale! și! o!
administrație!publică!eficientă!

AP2:!Protejarea!naturii!și!a!patrimoniului!cultural!din!
regiune!
!
AP3:!Învățământ!la!standarde!înalte!pentru!toți!!

OT! 6.! Protejarea! mediului! și! promovarea! eficienței!
resurselor!
OT! 10.! Investiții! în! învățământ,! abilități! și! învățare!
continuă!!

155.
Axa! prioritară! 1:! “Creșterea! competitivității! economice! regionale! și! specializarea!
inteligentă! în! Regiunea! Vest”! are! ca! scop! promovarea! potențialului! de! specializare! inteligentă! al!
regiunii.!Prioritățile!de!investiții!propuse!urmăresc!o!combinație!de!intervenții!cu!scopul!de!a!(i)!încuraja!
potențialul!de!cercetare!și!inovare!al!sectoarelor!și!actorilor!cu!potențial!și!interes!în!această!privință!și!
(ii)! crește! capacitatea! IMMJurilor! de! aJși! consolida! poziția! pe! piață,! prin! investiții! inovatoare! și!
sustenabile.!
156.
Axa! prioritară! 2:! “Protejarea! naturii! și! a! patrimoniului! cultural! din! regiune”,!
exploatând,!în!același!timp,!patrimoniul!în!interesul!economic!al!regiunii.!În!această!privință,!prioritățile!
de! investiții! sunt! gândite! pentru! a! utiliza! patrimoniul! natural! și! cultural! al! regiunii,! inclusiv! centrele!
urbane! istorice! și! obiectivele! istorice,! și! obiectivele! turistice! specifice.! Investind! în! această! direcție,! se!
pot! utiliza! specificul! regiunii! și! avantajele! comparative! ale! acesteia! pentru! a! îmbunătăți! nivelul! de!
dezvoltare!și!calitatea!vieții!locuitorilor!regiunii.!
157.
Axa! prioritară! 3:! “Învățământ! la! standarde! înalte! pentru! toți”! vine! să! completeze!
celelalte! două! axe! prioritare.! Investițiile! productive! și! “inteligente”! pot! fi! încununate! de! succes! doar!
dacă!sunt!însoțite!de!intervenții!adecvate!pentru!a!se!asigura!abilitățile!necesare.!În!afara!măsurilor!de!
tip!soft,!trebuie!continuate!investițiile!în!infrastructura!de!învățământ!pentru!a!se!asigura!acces!egal!la!
învățământul!la!standarde!înalte.!
158.
Obiectivele! specifice! și! prioritățile! de! investiții! selectate! identificate! prin! aceste! trei!
axe!prioritate!sunt!descrise!în!următoarele!subsecțiuni.!
!
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V.3.1.!Axa!prioritară!1:!Creșterea!competitivității!locale!și!specializarea!inteligentă!în!Regiunea!
Vest!
159.
Prima( prioritate( de( investiții( prin! această! axă! este! îmbunătățirea! infrastructurii!
regionale! de! cercetare! și! inovare! și! promovarea! centrelor! de! competență.! Obiectivele! specifice! ale!
acestei!priorități!de!investiții!sunt:!(i)!creșterea!capacității!de!cercetare!și!inovare!a!regiunii!cu!scopul!de!
a!crea!noi!produse!și!tehnologii;!și!(ii)!creșterea!cooperării!dintre!actorii!locali!și!regionali!responsabili!cu!
cercetarea,! dezvoltarea! tehnologică,! inovarea! și! dezvoltarea! afacerilor,! precum! și! întărirea! culturii! de!
asociere!a!companiilor!din!Regiunea!Vest.!!
160.
Nivelul! de! cercetare! în! această! regiune! poate! fi! crescut! prin! structuri! de! parteneriat!
publicYprivat.! Cercetarea! în! domenii! ca! TIC,! electronică,! procesarea! lemnului,! energii! regenerabile,!
agroalimentar,!pot!fi!extinse!printrJo!nouă!infrastructură!dezvoltată!fie!prin!structuri!publice!sau!private,!
acționând! individual! sau! în! asociere.! ! De! exemplu,! în! regiune! poate! fi! efectuată! cercetare! medicală!
concentrată! pe! domeniul! balneo,! ținând! cont! de! potențialul! resurselor! termale.! În! mod! similar,!
dezvoltarea!unei!piețe!agroalimentare!regionale!poate!beneficia!de!pe!urma!unui!nou!produs!TIC!care!ar!
putea!îmbunătăți!comerțul!online.!
Caseta!4!–!Creșterea!nivelului!de!C&D!prin!parteneriate!publicYprivate:!CITES,!Spania!
Factorii! de! decizie! politică! pot! utiliza! parteneriatele! publicJprivate! (PPP)! pentru! a! evalua! cererea!
sectorului!privat!de!facilități!de!cercetare!și!dezvoltare,!prin!utilizarea!PPPJurilor!pentru!a!permite!guvernului!
să!investească!în!proiecte!profitabile.!În!Spania,!autoritățile!au!introdus!Centre!regionale!de!tehnologie!(CITEJ
uri),! coJfinanțate! de! către! sectorul! public! și! cel! privat.! CITEJurile! se! concentrează! pe! furnizarea! de! servicii!
tehnologice! în! anumite! sectoare! economice.! Aceste! structuri! instituționale! au! devenit! o! parte! importantă! a!
politicii! de! inovare! a! Spaniei.! ! Centrele! tehnologice! sprijină! comercializare! de! noi! cercetări! și! ajută!
antreprenorii! creativi! să! își! pună! ideile! în! practică.! Serviciile! oferite! de! CITEJuri! sunt! adaptate! nevoilor!
particulare!ale!regiunilor!și!includ:!
Facilitarea!transferului!de!cunoștințe!și!adoptarea!tehnologiilor!existente!de!către!firme;!
Depășirea! posibilelor! lipsuri! din! lanțurile! de! valoare! și! sprijinirea! firmelor! pentru! a! atinge!
standardele!de!calitate;!!
! Identificarea! oportunităților! posibile! din! punct! de! vedere! al! produselor! și! proceselor! întrJo!
varietate!de!industrii;!
! Facilitarea!intrării!produselor!noi!pe!piață;!!
! Oferirea!de!servicii!cu!valoare!adăugată!firmelor!și!acționând!ca!incubatoare!pentru!startJoffJ
uri;!
! Training!
Per! total,! aceste! funcții! răspund! nevoilor! tehnologice,! precum! și! dobândirii! sau! adaptării! de! abilități,! pentru!
domeniile! specifice! de! specializare! din! regiune.! În! acest! tip! de! regiune,! cheia! este! încurajarea! legăturilor! și!
diferențierea! produselor! pentru! a! trece! mai! sus! în! lanțul! de! valori! prin! exploatarea! potențialului! științific,!
încurajarea! spiritului! antreprenoriat! academic,! comercializarea! cercetării! și! colaborarea! dintre! sectoarele!
public!și!privat.!
!
!

161.
Principalele!universități!din!regiune!au!început!să!investească!în!transferul!tehnologic,!
dar!aceste!investiții!trebuie!mai!bine!exploatate!și!crescute!pentru!a!promova!specializarea!inteligentă!
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în!regiune.!Un!exemplu!recent!de!inițiativă!de!facilitare!a!transferului!de!cunoștințe!către!industrie!este!
institutul!eJAustria!înființat!cu!participarea!Catedrelor!de!informatică!din!cadrul!Universității!de!Vest!și!
din! cadrul! Universității! Politehnice! și! al! Institutului! de! cercetare! pentru! calcule! simbolice! din! cadrul!
Universității! Johannes! Kepler! din! Linz.! Institutul! desfășoară! proiecte! cu! parteneri! privați! din! Austria,!
Germania!și!România.!Un!alt!exemplu!de!eforturi!recente!de!încurajare!a!colaborării!dintre!universități!și!
sectorul! privat! îl! reprezintă! serviciile! de! extindere! agricolă! oferite! de! Universitatea! de! agricultură! și!
medicină! veterinară! a! Banatului! (acest! proiect! a! fost! demarat! în! 2008! cu! o! contribuție! din! partea!
proiectului!de!finanțare!MAKIS!al!Băncii!Mondiale).!!
162.
Colaborarea!dintre!companiile!din!Regiunea!Vest!este!limitată!și!ar!trebui!sprijinită.!În!
acest!context,!este!necesar!să!se!consolideze!instrumentele!de!asociere!a!firmelor!prin!crearea!de!spații!
pentru! reuniuni,! a! rețelelor! de! colaborare! și! prin! promovarea! asocierilor.! Aceste! măsuri! pot! ajuta! la!
generarea! încrederii! necesare! pentru! cooperare! și! pot! îmbunătăți! fluxul! de! informații! dintre! actorii!
sistemului! regional! de! inovare.! Obiectivul! suprem! este! de! a! lucra! direct! cu! IMMJurile,! astfel! încât!
politicile!de!sprijin!și!inițiativele!să!încurajeze!evoluția!inovării!și!să!aducă!beneficii!sectorului!privat.!Prin!
aceste!investiții,!proiectele!prioritare!care!promovează!reuniunile!și!încurajează!legăturile!între!firme!vor!
fi!prioritizate,!cu!precădere!proiectele!de!colaborare!dintre!două!sau!mai!multe!IMMJuri.!!
163.
Cea( deTa( doua( prioritate( de( investiții( ! urmărește! două! obiective:! promovarea!
investițiilor!private!în!inovare!și!cercetare!și!dezvoltarea!de!legături!și!sinergii!între!firme,!centre!de!
cercetare! și! inovare! și! învățământul! superior! în! vederea! dezvoltării! de! produse! și! servicii,! transfer!
tehnologic! și! a! lucrului! în! rețea.! Obiectivele! specifice! ale! acestei! priorități! de! investiții! sunt:! (i)!
Promovarea!transferului!de!cunoștințe!și!inovarea!economiei!din!regiune;!și!(ii)!Îmbunătățirea!accesului!
firmelor!la!servicii!suport!și!încurajarea!dezvoltării!firmelor.!
164.
Parcurile! tehnologice! deja! active! în! regiune! ar! beneficia! de! pe! urma! investițiilor! în!
upgrade.! Acest! fapt! ar! sprijini! dezvoltarea! potențialului! de! cercetare! existent! și! ar! promova! transferul!
tehnologic!către!firmele!private!din!regiune.!Parteneriatele!dintre!universități,!institute!de!cercetare!și!
firmele! private,! mai! ales! cele! mari,! care! au! un! potențial! de! creștere! semnificativ! pe! baza! specializării!
inteligente! a! regiunii,! trebuie! promovate! pentru! a! dezvolta! investiții! în! cercetare! și! inovare! care! să!
genereze! produse! și! servicii! cu! o! valoare! adăugată! ridicată.! Cele! mai! relevante! sectoare! din! economia!
Regiunii!Vest!sunt!auto,!TIC,!textilele,!agroalimentar,!precum!și!clustere!existente,!care!au!potențialul!de!
a! se! dezvolta! și! mai! mult.! Produsele! TIC! inovative! pot! fi! urmărite,! mai! ales! dacă! se! vor! dezvolta! noi!
structuri!de!afaceri.!!
165.
În!timpul!celei!deYa!treia!perioade!de!finanțare!măsurile!pot!fi!implementate!pentru!a!
ajuta! companiile! să! includă! servicii! și! tehnologii! avansate! în! procesul! de! producție,! ! crescând! astfel!
competitivitatea!sectorului!privat.!Dat!fiind!gradul!scăzut!de!utilizare!a!tehnologiilor!de!tip!crosscutting!
cum! ar! fi! TIC,! design! sau! ecoJinovarea,! IMMJurile! regionale,! companiile! din! turism! și! din! sectorul!
agroalimentar,! precum! și! furnizorii! auto,! precum! și! sectoarele! construcțiilor! și! textilelor! vor! fi!
"beneficiarii"! aplicațiilor! TIC,! ale! serviciilor! și! programelor! de! design! și! ecoJinovare.! Se! va! acorda!
prioritate!proiectelor!care!implică!colaborarea!dintre!firme!și!industrie.!Măsurile!și!proiectele!sprijinite!
prin!această!prioritate!de!investiții!pot!include:!sprijin!pentru!includerea!TIC!în!turism,!în!domeniul!textil!
și! în! cel! agroalimentar;! includerea! capabilităților! sporite! de! design! și! ecoJinovarea! de! către! IMMJuri!
(cum! ar! fi! furnizorii! auto,! firmele! din! construcții,! textile! și! domeniul! agroalimentar)! pentru! a! crește!
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valoarea!adăugată;!introducerea!Marketingului!digital!și!al!Web!2.0;!și!dezvoltarea!de!sisteme!software!
de!management!ieftine.!!
166.
Cea( deTa( treia( prioritate( de( investiții( ! prin! actuala! axă! prioritară! este! sprijinirea!
creșterii! IMMYurilor! și! a! creșterii! capacității! de! inovare! a! companiilor.! Obiectivele! specifice! pentru!
această! prioritate! de! investiții! sunt:! (i)! contribuția! la! strategia! UE! 2020! prin! creșterea! nivelului! de!
angajare;!(ii)!sprijinirea!accesului!la!piețe!internaționale;!și!(iii)!promovarea!diversificării!activităților!cu!
tehnologii!moderne.!
167.
Măsurile!finanțate!prin!această!prioritate!de!investiții!au!ca!scop!sprijinirea!IMMYurilor!
pentru! ca! acestea! să! își! dezvolte! capacitatea! de! adoptare! a! tehnologiei! și! de! inovare.! Aceste!
instrumente!de!finanțare!ar!trebui!orientate!mai!ales!către!IMMJuri!din!sectoarele!cu!avantaj!latent!sau!
neclar,! cum! ar! fi! domeniul! agroalimentar,! turismul! sau! construcțiile,! pentru! a! îmbunătăți!
competitivitatea!acestora!pe!piețele!internă!și!externă,!și!pentru!a!le!ajuta!săJți!diversifice!activitățile.!Un!
exemplu! de! acțiune! care! poate! fi! finanțată! prin! această! prioritate! este! crearea! unui! centru! de! schimb!
agroalimentar.! Prin! extinderea! accesului! micilor! fermieri! la! piață,! acest! proiect! ar! putea! conduce! la!
creșterea!disponibilității!produselor!agricole!și!a!materiilor!prime.!
168.
Cea( deTa( patra( prioritate( de( investiție( este! încurajarea! potențialului! de! creștere! al!
zonelor! rurale! prin! investiții! în! sectorul! agroalimentar.! Obiectivele! specifice! ale! acestei! priorități! de!
investiții! sunt:! (i)! îmbunătățirea! competitivității! sectorului! agricol;! și! (ii)! îmbunătățirea! nivelului!
veniturilor! în! zonele! rurale.! Proporția! de! teren! din! regiune! utilizat! în! scopuri! agricole! este! cea! mai!
scăzută! dintre! toate! regiunile! României.! Totuși,! Regiunea! Vest! cuprinde! terenuri! fertile! care! suportă!
diverse!activități!agricole,!printre!care!culturile!de!cereale,!horticultura,!și!creșterea!animalelor!și!care!ar!
putea! fi! mai! bine! exploatate! prin! măsuri! targetate! și! printrJo! mai! eficientă! organizare! a! pieței.! Aceste!
măsuri! ar! trebui! să! aibă! ca! scop! creșterea! sustenabilității! fermelor! locale! și! creșterea! nivelurilor! de!
competitivitate! pentru! toate! tipurile! de! producție! agricolă.! Aceste! obiective! sJar! putea! obține! prin:! (i)!
restructurarea!fermelor,!mai!ales!prin!investiții!în!acestea,!finanțare!pentru!procesarea,!marketingJul!și!
dezvoltarea! produselor! agricole! și! investiții! în! infrastructura! suport;! și! (ii)! facilitarea! reînnoirii!
generaționale!prin!ajutor!pentru!afacerile!de!tip!startJup!pentru!tinerii!fermieri50.!!
169.
Măsurile! din! această! prioritate! de! investiții! ar! trebui,! de! asemenea,! să! promoveze!
organizarea! lanțului! alimentar! și! a! managementului! riscurilor! în! agricultură! prin:! (i)! o! mai! bună!
integrare!a!producătorilor!primari!în!lanțul!alimentar!prin!sprijinirea!schemelor!de!calitate,!promovarea!
pe! piețele! locale,! cooperare! orizontală! și! verticală,! noi! oportunități! de! marketing! și! lucru! în! rețea,!
dezvoltarea!de!lanțuri!de!aprovizionare!scurte!și!înființarea!de!grupuri!de!producători;!și!(ii)!oferirea!de!
asistență!fermierilor!pe!parte!de!management!al!riscurilor!și!finanțare!investițiilor!în!acțiuni!preventive!și!
de!refacere.!
170.
Cea(deTa(cincea(prioritate(de(investiții(are!ca!scop!sprijinirea!dezvoltării!capacității!de!
finanțare! în! inovare.! Obiectivele! specifice! ale! acestei! priorități! de! investiții! sunt:! (i)! crearea! de! noi!
mecanisme!financiare!pentru!a!accelera!dezvoltarea!economică;!și!(ii)!crearea!unui!fond!regional.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50

!Această!prioritate!de!investiții!ar!putea!fi!finanțată!prin!FEDR!și/sau!FEADR!!!
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Caseta!5!–!Sprijin!acordat!IMMYurilor!regionale!în!Georgia!
Fondul! de! sprijin! al! micilor! întreprinderile! (SEAF)! a! lansat! în! 2006! Fondul! de! dezvoltare! regională! a!
Georgiei,!un!mecanism!de!finanțare!care!se!concentrează!pe!investiții!în!IMMJuri!aflate!în!afara!capitalei!țării,!
Tbilisi,!și!a!celor!care!își!desfășoară!activitatea!în!sectorul!agroalimentar.!Portofoliul!fondului,!în!valoare!de!30!
de! milioane! USD,! cuprinde! investiții! în! pescuit,! producția! de! concentrat! de! fructe,! hoteluri! ecoturistice! și!
mobilă.!
Pentru! a! pregăti! IMMJurile! regionale! din! Georgia! pentru! a! concura! pe! piețe! internaționale! fondul!
poate! oferi! sprijin! tehnic! firmelor! incluzând:! marketing! și! strategie! (dezvoltarea! planurilor! de! marketing,!
sprijinirea! echipelor! de! marketing);! lucrul! în! rețea! la! nivel! global! (introducerea! rețelelor! globale! de! afaceri,!
sprijinirea! strategiilor! de! export! și! import);! asistență! în! desfășurarea! activității! (identificarea! zonelor! de!
îmbunătățit,! facilitarea! de! vizite! efectuate! de! experți! externi);! finanțare! suplimentară! (identificarea! de! noi!
surse! de! finanțare,! încurajarea! relațiilor! cu! băncile! locale,! sprijin! în! procesul! de! negociere! și! contractare);!
control! financiar! (planificarea! afacerilor! și! bugetare,! sisteme! contabile! și! de! management! al! informațiilor,!
facilitarea! angajării! și! a! formării! de! CFO);! guvernanță! corporatistă! (conceperea! de! structuri! eficace! de!
stimulare,!supravegherea!activității!consiliului!de!administrație,!structura!legală).!

171.
Pentru!că!una!dintre!problemele!principale!pentru!investițiile!de!la!nivelul!IMMYurilor!
este! lipsa! oportunităților! adecvate! de! finanțare,! introducerea! unui! fond! de! dezvoltarea! regională,!
finanțat! parțial! prin! Fondul! European! de! Dezvoltare! Regională! (FEDR),! ar! putea! reprezenta! o! soluție!
sustenabilă.! Deși! acest! fond! ar! putea! acționa! ca! manager! pentru! investiții! în! IMMJurile! din! Regiunea!
Vest,! și! poate! administra! intervenții! combinate! de! fonduri! rambursabile! și! granturi! pentru! investiții! în!
producție! și! inovare,! sub! umbrela! Programului! Operațional! Sectorial.! Acest! tip! de! instrument! poate!
crește!disponibilitatea!finanțării!prin!efectul!de!multiplicare!la!nivelul!economiei!regiunii.!
172.
Cea(deTa(șasea(prioritate(de(investiții(are!ca!scop!dezvoltarea!unui!cadru!instituțional!
pentru! sprijinirea! inovării! în! Regiunea! Vest.! Obiectivul! specific! al! acestei! priorități! de! investiții! este!
asigurarea!managementului!investițiilor!în!specializarea!inteligentă.!
173.
Înființarea! unui! centru! de! inovare! la! nivel! regional! care! să! poată! juca! un! rol! cheie! la!
promovarea! potențialului! de! inovare! local.! ! O! implementare! adecvată! a! investițiilor! de! specializare!
inteligentă! necesită! o! entitate! administrativă! care! poate! coordona,! monitoriza! și! evalua! progresul!
investițiilor,!pentru!a!identifica!posibilele!blocaje!și!soluții!adecvate.!În!acest!context!obiectivul!cadrului!
instituțional! pentru! sprijinirea! inovării! în! Regiunea! Vest! este! de! a! asigura! implementarea! eficace! și!
eficientă! a! investițiilor! în! specializarea! inteligentă! și! de! a! menține! dialogul! și! coordonarea! cu! actorii!
regionali!și!cu!autoritățile!naționale.!!
174.
În!acest!context,!un!centru!de!inovare!pentru!Regiunea!Vest!ar!acționa!ca!o!agenție!în!
numele! autorităților! și! ar! putea! fi! responsabil! de! implementarea! unei! strategii! de! specializare!
inteligentă! și! de! asigurare! a! consistenței! acesteia.! ! Mai! specific,! el! ar! putea! supraveghea!
implementarea,! continuitatea! și! extinderea! investițiilor! în! specializarea! inteligentă,! precum! și!
coordonarea!și!sincronizarea!acestora!cu!alte!instrumente!sau!politici.!El!ar!putea!menține!și!consolida!
consensul! între! actorii! regionali! cu! privire! la! măsurile! necesare! de! sprijinire! a! inovării! în! regiune.! El! ar!
putea,!de!asemenea,!dezvolta!instrumente!de!colectare!a!informațiilor!la!nivel!regional!pentru!a!sprijini!
un!proces!decizional!în!cunoștință!de!cauză.!Pot!fi!înființate!și!alte!tipuri!de!agenții!sau!birouri,!mai!ales!
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în! lumina! procesului! de! regionalizare! ! și! pentru! a! promova! celelalte! obiective! de! competitivitate! ale!
regiunii,!cum!ar!fi!creșterea!exporturilor!și!dobândirea!unui!caracter!internațional.!În!plus,!un!asemenea!
centru!ar!avea!capabilitatea!de!a!lansa!programe!rapide!care!ar!permite!cercetătorilor!să!lucreze!direct!
cu! firmele! în! timpul! efectuării! cercetării! și! să! aplice! soluții! inovatoare! pentru! tehnologii,! produse,!
marketing,!management!și!sisteme!informaționale.!
V.3.2.!Axa!prioritară!2:!!Protejarea!patrimoniului!natural!și!cultural!al!regiunii!
175.
Prima( prioritate( de( investiții( selectată( prin! această! axă! prioritară! este! protejarea,!
promovarea!și!dezvoltarea!patrimoniului!natural!și!cultural!al!regiunii.!Obiectivele!specifice!ale!acestei!
priorități!de!investiții!sunt:!(i)!refacerea!și!utilizarea!durabilă!a!patrimoniului!cultural!și!modernizarea!sau!
introducerea! unei! infrastructuri! suport;! și! (ii)! crearea! dezvoltarea! și! modernizarea! infrastructurii! de!
turism! în! vederea! creșterii! calității! serviciilor! turistice! și! a! sprijinirii! utilizării! sustenabile! a! resurselor!
naturale.!
176.
Este!nevoie!de!măsuri!targetate!pentru!a!conserva!și!îmbunătăți!patrimoniul!turistic!al!
regiunii.! Regiunea! Vest! deține! o! gamă! largă! de! obiective! naturale,! culturale! și! istorice,! inclusiv! regiuni!
muntoase! și! ape! termale,! precum! și! obiective! și! monumente! istorice.! Trebuie! implementate! măsuri!
targetate!pentru!a!conserva!aceste!obiective!și!pentru!a!le!da!o!valoare!economică!reală!prin!includerea!
lor!în!circuite!turistice!atractive.!Administrația!locală!poate!identifica!și!promova!proiecte!de!reabilitare!a!
obiectivelor!istorice!și!de!modernizare!a!facilităților!medicale!din!stațiunile!balneoclimaterice.!Acest!tip!
de!proiecte!poate!fi!promovat!în!zone!ca!Buziaș!și!Băile!Călacea!din!județul!Timiș;!Moneasa!și!Lipova!Băi!
din! județul! Arad;! Băile! Herculane! din! județul! CarașJSeverin;! și! Geoagiu! Băi! și! Băile! Călan! din! județul!
Hunedoara.! În! plus,! potențialul! de! turism! urban! și! de! afaceri! poate! fi! exploatat! de! către! autoritățile!
locale! prin! identificarea! aglomerărilor! urbane! care! pot! găzdui! conferințe! și! evenimente! de! mari!
dimensiuni,!cum!ar!fi!TimișoaraJArad,!DevaJHunedoara!și!ReșițaJCaransebeș!sau!LugojJCaransebeș.!
177.
Cea! deYa! doua! prioritate! de! investiții! este! de! a! proteja! și! a! reface! solul! și!
biodiversitatea!și!de!a!promova!servicii!de!ecosistem,!inclusiv!NATURA!200051!și!infrastructura!verde.!
Obiectivul!specific!al!acestei!priorități!de!investiții!îl!reprezintă!protejarea!și!promovarea!biodiversității!
din! parcurile! naționale! din! Regiunea! Vest.! Această! strategie! poate! cuprinde! două! mari! acțiuni:! (i)!
includerea!zonelor!naturale!protejate!pentru!care!nu!au!fost!dezvoltate!încă!planuri!de!management!pe!
lista! viitoarelor! proiecte! de! finanțat;! și! (ii)! identificarea! planurilor! de! management! dezvoltate! deja!
pentru!a!asigura!implementarea!măsurilor!specificate!de!planurile!existente.!Planurile!de!management!
sunt! esențiale! pentru! a! permite! deținătorilor! de! terenuri! sau! păduri! să! beneficieze! de! despăgubiri,! un!
aspect! care! sJa! dovedit! problematic,! mai! ales! în! cazul! pădurilor.! Din! acest! motiv,! ar! trebui! implicate!
autoritățile!locale!la!identificarea,!promovarea!și!implementarea!de!strategii!bineJdefinite!pentru!zonele!
naturale!protejate.!
V.3.5.!Axa!prioritară!3:!Învățământ!la!standarde!înalte!pentru!toți!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51

!Natura!2000!reprezintă!elementul!central!al!politicii!UE!cu!privire!la!natură&biodiversitate.!Ea!este!o!rețea!de!
zone!de!protecție!naturală!la!nivelul!întregii!UE,!stabilită!prin!Directiva!Habitatelor!din!1992.!Scopul!rețelei!este!
asigurarea!pe!termen!lung!a!speciilor!și!habitatelor!cele!mai!valoroase!și!amenințate!din!Europa.!
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/)!
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178.
Prima( prioritate( de( investiții( din! această! axă! este! reprezentată! de! îmbunătățirea!
abilităților!și!a!competențelor!forței!de!muncă!pentru!a!satisface!nevoile!pieței.!Obiectivele!specifice!
ale! acestei! priorități! de! investiții! sunt:! (i)! creșterea! procentului! populației! absolventă! de! învățământ!
superior;!și!(ii)!încurajarea!accesului!la!dezvoltare!profesională,!inclusiv!programe!de!formare!continuă.!
179.
Analiza! economiei! de! la! nivel! regional! a! indicat! o! discrepanță! între! abilitățile!
disponibile! și! nevoile! pieței! muncii! din! Regiunea! Vest.! Această! problemă! poate! fi! rezolvată! prin!
programe! de! formare! dezvoltate! prin! programul! operațional! național.! Proiectele! pot! fi! elaborate! cu!
sprijinul!autorităților!regionale!care!pot!asigura!coordonarea!cererii!cu!furnizorii!de!formare!profesională!
(școli,!universități!sau!centre!de!formare!profesională)!pentru!a!identifica!și!promova!acele!proiecte!care!
se!potrivesc!nevoilor!actorilor!din!economia!locală.!!
180.
Numărul! limitat! de! școli! profesionale! din! regiune! (și! din! țară)! are! un! impact! negativ!
asupra! posibilității! firmelor! de! aYși! crește! productivitatea! și! de! a! se! dezvolta.! Această! problemă!
afectează!toate!sectoarele!din!regiune!și!reprezintă!unul!dintre!obstacolele!cele!mai!importante!care!
trebuie!eliminate!prin!investiții!viitoare.!Din!acest!punct!de!vedere,!adaptarea!învățământului!teoretic!
și! vocațional! la! cererea! pieței! muncii,! creșterea! relevanței! ofertei! de! învățământ! teoretic! și! vocațional!
prin! anticiparea! cerințelor! sectorului! privat,! și! asigurarea! caracterului! aplicabil! al! materialelor! de!
învățare,!reprezintă!factori!cheie!pentru!dezvoltarea!economică!a!regiunii.!Aceste!obiective!pot!fi!atinse!
prin:!i)!dezvoltarea!de!programe!de!formare!la!locul!de!muncă!prin!programe!de!ucenicie,!practică!și;,!ii)!
consolidarea! capacității! furnizorilor! de! învățământ! vocațional! de! a! oferi! programe! de! învățământ! și!
formare! atractive! și! de! calitate,! în! strânsă! legătură! cu! cerințele! pieței,! mai! ales! pentru! sectoare! cu! un!
potențial! de! creștere! semnificativ,! în! vederea! asigurării! complementarității! cu! strategia! de!
competitivitate.! Alt! tip! de! măsuri! care! pot! fi! finanțate! pentru! a! dezvolta! formarea! de! abilități!
antreprenoriale! și! de! management! al! afacerilor! sunt:! ! i)! promovarea! parteneriatelor! și! a! rețelelor! în!
rândul! companiilor! și! al! furnizorilor! de! servicii! de! formare! profesională,! pentru! a! crește! gradul! de!
aplicare!a!formării!pe!piață;!ii)!sprijinirea!formării!continue!prin!dezvoltarea!și!implementarea!de!măsuri!
pentru! a! crește! relevanța! programelor! de! învățământ! universitar,! inclusiv! prin! concentrarea! pe!
rezolvarea! de! probleme,! creativitate! și! dezvoltarea! abilităților! antreprenoriale;! iii)! dezvoltarea! și!
consolidarea!parteneriatelor!dintre!instituțiile!de!învățământ!superior,!mediul!de!afaceri!și!institute!de!
cercetare.!
181.
Cea(deTa(doua(prioritate(de(investiții(!din!această!axă!prioritară!este!reprezentată!de!
investiția!în!învățământ,!abilități!și!formare!continuă!prin!dezvoltarea!infrastructurii!de!învățământ!și!
formare! profesională.! Obiectivul! specific! al! acestei! priorități! de! investiții! îl! reprezintă! reabilitarea,!
modernizarea,!dezvoltarea!și!extinderea!infrastructurii!de!formare!la!nivel!preJuniversitar,!universitar!și!
învățământ!vocațional.!
182.
Măsurile! de! tip! soft! precum! programele! de! învățământ! teoretic! și! vocațional! trebuie!
susținute!adecvat!printrYo!infrastructură!educațională!și!printrYo!echipare!corespunzătoare!a!școlilor!și!
centrelor!de!învățământ!profesional!în!vederea!asigurării!unui!proces!de!predare!calitativ,!cu!utilizarea!
de!resurse!pedagogice!și!tehnice!adecvate.!Investițiile!care!au!început!în!perioada!actuală!de!finanțare!
ar!trebui!continuate!pentru!a!se!echipa!infrastructura!educațională!în!mod!adecvat!la!nivelul!regiunii.!
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183.
În! plus! față! de! prioritățile! de! investiții! din! axele! prioritare! descrise! mai! sus,!
infrastructura! locală! rutieră! și! de! transport! a! reieșit! ca! un! aspect! cheie! pentru! competitivitatea!
sectorului! privat! în! regiune.! Totuși,! prezentarea! măsurilor! detaliate! pentru! îmbunătățirea!
infrastructurii!nu!face!obiectul!acestei!evaluări.!Analiza!efectuată!ca!parte!a!acestui!proiect!(“Evaluarea!
economicoJgeografică:! provocările! dezvoltării! teritoriale! în! Regiunea! Vest”! (2013)! oferă! argumente!
conform! cărora! îmbunătățirea! legăturilor! de! transport! cu! principalele! aglomerări! urbane! din! regiune,!
mai! ales! cu! TimișoaraJArad,! este! vitală! pentru! eliminarea! discrepanțelor! teritoriale! din! Regiunea! Vest.!
Consultările! cu! firmele! locale! au! reiterat! aceste! constatări.! Capitolul! nu! oferă! măsurile! detaliate! cu!
privire!la!îmbunătățirea!infrastructurii!din!cauza!faptului!că!prioritățile!de!investiție!în!infrastructură!sunt!
eligibile! pentru! coJfinanțare! UE! pentru! perioada! 2014J202! doar& dacă! au! legătură! cu! un! master! plan!
național!de!transport,!care!nu!face!obiectul!acestei!evaluări.!!
184.
Este!important!de!subliniat,!totuși,!faptul!că!un!viitor!program!de!dezvoltare!regională!
ar!trebui!să!identifice!o!listă!de!priorități!pentru!îmbunătățirea!infrastructurii!regionale!de!transport52,!
inclusiv!a!proiectelor!de!conectare!secundare!și!terțiare.!Prioritizarea!proiectelor!ar!trebui!să!țină!cont!
de!rolul!economic!și!importanța!centrelor!urbane!sau!rurale!care!trebuie!conectate!cu!orașele!principale!
din!regiune!și!cu!Rețeaua!TENJT,!și!care!pot!primi!finanțare!prin!programe!naționale,!precum!și!de!gradul!
de! dependență! al! economiei! rurale! de! conectivitatea! crescută! cu! marile! centre! urbane.! Selectarea!
șoselelor!naționale!și!județene!care!trebuie!conectate!prin!noduri!secundare!și!terțiare!la!rețeaua!!TENJT!
ar!trebui!corelată!cu!analiza!traficului!și!cu!concluziile!Master!planului!general!de!transport,!dezvoltat!la!
nivel!național.!
V.4.!Prezentarea!strategiei!detaliate!pentru!regiune!
185.
Implementarea! cu! succes! a! intervențiilor! propuse! se! bazează! pe! coordonarea! dintre!
autoritățile! naționale! și! locale,! cu! privire! la! toate! cele! cinci! obiective! tematice! care! se! potrivesc!
nevoilor! de! dezvoltare! ale! Regiunii! Vest.! ! În! vederea! sprijinirii! obiectivului! de! specializare! inteligentă,!
atât! structurile! naționale,! cât! și! cele! regionale! ar! trebui! să! își! concentreze! eforturile! asupra! primelor!
două!obiective!tematice!definite!prin!Politica!de!coeziune!a!UE:!Obiectivul!tematic!1!“Întărirea!cercetării,!
dezvoltării!tehnologice!și!inovării”!și!Obiectivul!tematic!2!“Creșterea!competitivității!întreprinderilor!mici!
și! mijlocii! (definită! de! CE)”.! La! nivel! național,! prioritățile! de! investiții! ar! trebui! să! se! concentreze! pe!
sprijinirea! (i)! institutelor! naționale! de! cercetare! și! dezvoltare,! structuri! aflate! sub! coordonarea!
Ministerului!Educației!din!România,!conform!Hotărârii!de!Guvern!185!din!aprilie!2013,!și!(ii)!a!cercetării,!
dezvoltării! și! inovării! din! cadrul! firmelor! mari.! La! nivel! regional,! prioritățile! de! investiții! sJar! putea!
concentra! pe! creșterea! competitivității! regionale! și! pe! specializarea! inteligentă! și! trebuie! să! ia! în!
considerare!o!combinație!de!intervenții!cu!scopul!de!a!(i)!încuraja!potențialul!de!cercetare!și!inovare!al!
sectoarelor!și!actorilor!cu!potențial!și!interes!în!această!privință!și!(ii)!crește!capacitatea!IMMJurilor!de!aJ
și! consolida! poziția! pe! piață,! prin! investiții! inovatoare! și! sustenabile.! Proiectele! ce! vor! fi! finanțate! prin!
aceste! două! obiective! tematice! trebuie! aliniate! strategiei! naționale! pentru! cercetare! și! inovare! pentru!
specializare! inteligentă,! parte! integrantă! a! unei! noi! politici! industriale,! în! fază! de! pregătire! de! către!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52

!Agențiile!de!dezvoltare!regională!vor!identifica,!ca!parte!a!Planurilor!de!dezvoltare!regională,!o!listă!de!proiecte!
prioritare!pentru!infrastructura!de!transport.!
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Guvernul!României.!Acest!tip!de!intervenții!poate!sprijini!valorificarea!domeniilor!naționale!de!excelență!
și! avantaje! comparative! și! reflecta! inputurile! antrenate! de! cerere.! Proiectele! ce! vor! fi! finanțate! prin!
Obiectivul! Tematic! 11! “Creșterea! capacității! instituționale! și! o! administrație! publică! eficientă”,! trebuie!
aliniat!cu!strategia!națională!de!creștere!a!eficienței!administrative!a!României,!inclusiv!cu!programul!de!
reformare! a! administrației! publice,! în! fază! de! pregătire! de! către! Ministerul! Dezvoltării! Regionale! și!
Administrației! Publice.! Acest! obiectiv! tematic! va! fi! finanțat! din! Fondul! Social! European! (FSE),! cel! mai!
probabil! în! cadrul! unui! program! operațional! separat! pentru! creșterea! capacității!administrative! a! țării.!
Structurile! regionale! șiJar! putea! prezenta! propriile! proiecte! și! să! gestioneze! implementarea! acestora.!
Obiectivul!tematic!6!“Protejarea!mediului!și!promovarea!eficienței!resurselor”,!care!poate!fi!finanțat!prin!
FEDR! și! FC,! sprijină! atât! prioritățile! de! investiții! naționale,! cât! și! pe! cele! regionale.! La! nivel! național,!
prioritățile! de! investiții! sJar! putea! concentra! pe! investiții! finanțate! din! FEDR,! cum! ar! fi! protejarea,!
promovarea!și!dezvoltarea!patrimoniului!cultural!și!național,!precum!și!conservarea!biodiversității!prin!
implementarea! adecvată! de! planuri! de! management.! Obiectivul! tematic! 10! “Investiții! în! învățământ,!
abilități! și! învățare! continuă”,! care! poate! fi! finanțat! prin! FEDR! și! FSE,! sprijină! prioritățile! de! investiții!
regionale!și!naționale.!La!nivel!național!aceste!priorități!de!investiții!sJar!putea!concentra!pe!tipurile!de!
acțiuni!care!pot!fi!sprijinite!prin!FSE,!iar!la!nivel!regional!pe!intervenții!de!tip!FEDR,!cum!ar!fi!upgradarea!
și! modernizarea! infrastructurii! de! învățământ.! Sprijinul! pentru! infrastructura! de! învățământ! ar! trebui!
oferit!printrJo!strategie!națională!și!prin!planificarea!nevoilor!de!la!nivel!local.!Această!abordare!ar!trebui!
să! se! bazeze! pe! maparea! structurilor! existente! și! pe! adaptarea! nivelului! acestora,! ținând! cont! de!
tendințele!demografice!prognozate!pentru!populația!de!vârstă!școlară.!
186.
Prezentarea! detaliată! a! programului,! inclusiv! obiectivele! specifice! pentru! fiecare!
prioritate! de! investiții! sunt! prezentate! mai! jos,! împreună! cu! sursele! de! finanțare! posibile! care! pot!
include!finanțare!națională,!locală!sau!UE.!
!
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Axă'prioritară''

1.

Creșterea'
competitivității'
regionale'și'
specializarea'
inteligentă''

Tabelul'18:'Prezentarea'strategiei'de'investiții'și'surse'principale'de'finanțare'
Obiectiv'tematic'
Priorități'de'investiții''
Obiective'
specifice'
ce'
corespund' Resurse'
/'
priorităților'de'investiții''
program' de'
finanțare'
OT1.!
Întărirea! 1.1. Creșterea!infrastructurii!C&D!
cercetării,!
a!
regională!și!a!capacității!!de!
dezvoltării!
dezvoltare!de!C&D!și!
tehnologice!
și!
promovarea!centrelor!de!
inovării!
competență!

Contribuție! la! strategia! UE! 2020! prin!
creșterea! investițiilor! în! cercetare! și!
dezvoltare.!
Creșterea!capacității!de!cercetare!și!inovare!
a! regiunii! cu! scopul! de! a! crea! produse! și!
tehnologii!noi!
Creșterea! cooperării! dintre! actorii! locali! și!
regionali! responsabili! pentru! cercetare,!
dezvoltare!
tehnologică,!
inovare!
și!
dezvoltarea!afacerilor!
!
1.2. Promovarea!investițiilor!
Contribuție! la! strategia! UE! 2020! prin!
firmelor!în!inovare!și!
creșterea! investițiilor! în! cercetare! și!
cercetare!și!dezvoltarea!de!
dezvoltare.!
legături!și!sinergii!între!firme,! Promovarea! transferului! de! cunoștințe! și!
centre!de!C&D!și!universități,! inovare!în!cadrul!economiei!regionale!
mai!ales!pe!parte!de!
Îmbunătățirea! accesului! la! serviciile! suport!
dezvoltare!de!produse!și!
pentru! IMMJuri! pentru! a! încuraja!
servicii,!transfer!tehnologic!și! dezvoltarea!acestora.!
lucru!în!rețea!
TO3.!
Creșterea! 1.3. Sprijinirea!capacității!IMMJ
Contribuție! la! strategia! UE! 2020! prin!
competitivității!
urilor!de!implicare!în!
creșterea! investițiilor! în! cercetare! și!
întreprinderilor! mici!
procesul!de!creștere!și!
dezvoltare.!
și!mijlocii!
inovare!!
Contribuție! la! strategia! UE! 2020! prin!
creșterea!gradului!de!angajare.!
Sprijinirea!accesului!la!piețe!internaționale!
Promovarea! diversificării! activităților! cu!
tehnologii!moderne!!

Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!

Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!

Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!
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Axă'prioritară''

Obiectiv'tematic'

Priorități'de'investiții''

Obiective'
specifice'
ce'
priorităților'de'investiții''

!

1.4. Încurajarea!potențialului!de!
creștere!pentru!zone!rurale!
prin!investiții!în!sectorul!
agroalimentar!
1.5. Sprijinirea!dezvoltării!
capacității!de!finanțare!
inovatoare!pentru!dezvoltare!
regională!

Îmbunătățirea! competitivității! sectorului!
agricol!
Creșterea!bogăției!în!zone!rurale!
!
Crearea! de! noi! mecanisme! financiare! care!
să!sprijine!dezvoltarea!economică!
!
Crearea!Fondului!de!dezvoltare!regională!
!
!

!

OT! 11.! Creșterea!
capacității!
instituționale! și! o!
administrație!
publică!eficientă.!
!

2.

Protejarea'
patrimoniului'
natural'și'
cultural'al'

OT! 6.! Protejarea!
mediului!
și!
promovarea!
eficienței!resurselor!

Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
!
Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!
!
1.6. Dezvoltarea!cadrului!
Asigurarea! managementului! investițiilor! în! !Finanțare!
instituțional!pentru!
specializare!inteligentă!!
națională,!
sprijinirea!inovării!în!
!
locală!și!UE!
Regiunea!Vest!!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea! Vest!
sau!Programul!
operațional!
pentru!
asistență!
tehnică!
2.1. Protejarea,! promovarea! și! Reabilitarea!și!valorificarea!patrimoniului!
Finanțare!
dezvoltarea!
patrimoniului! cultural!și!construirea/modernizarea!
națională,!
cultural!și!natural!
infrastructurii!asociate!
locală!și!UE!
!
!
Programul!
Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin!
PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013!
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corespund' Resurse'
/'
program' de'
finanțare'
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!
Axă'prioritară''

Obiectiv'tematic'

regiunii'

!

3.

Priorități'de'investiții''

Obiective'
specifice'
ce'
priorităților'de'investiții''

!
!
!
Crearea,! dezvoltarea! și! modernizarea!
infrastructurii!de!turism!pentru!valorificarea!
sustenabilă! a! resurselor! naturale! și! pentru!
creșterea!calității!serviciilor!de!turism!
!
2.2. 2.2! Protejarea! și! refacerea! Promovarea!
biodiversității!
parcurilor!
biodiversității,!
protecția! naționale!din!Regiunea!Vest!
solului! și! refacerea! și!
promovarea! serviciilor! de!
ecosistem,! inclusiv! NATURA!
2000!și!infrastructura!verde!

operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!

Finanțare!
națională,!
locală!și!UE!
Programul!
operațional!
pentru!
Regiunea!Vest!
!
Învățământ' la' OT! 10.! Investiții! în! 3..1.! Îmbunătățirea! abilităților! și! Creșterea!procentului!populației!absolvente! Finanțare!
standarde'
învățământ,! abilități! competențelor! necesare! pe! piață! de!învățământ!universitar!!
națională,!
înalte' pentru' și!formare!continuă! muncii!
!
locală!și!UE!
toți!
Încurajarea! accesului! la! dezvoltare!
profesională,!inclusiv!!programe!de!formare!
continuă!
3..2.! Investiții! în! învățământ,! Reabilitarea,!modernizarea,!dezvoltarea!și!
Finanțare!
abilități! și! formare! continuă! prin! echiparea!infrastructurii!de!învățământ!
națională,!
dezvoltarea! infrastructurii! de! preuniversitar,!universitar!și!profesional!
locală!și!UE!
învățământ!
și!
formare!
Programul!
profesională!
operațional!
pentru!
Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin!
PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013!
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corespund' Resurse'
/'
program' de'
finanțare'
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!
Axă'prioritară''

Obiectiv'tematic'

Priorități'de'investiții''

Obiective'
specifice'
ce'
priorităților'de'investiții''

corespund' Resurse'
/'
program' de'
finanțare'
Regiunea!Vest!

Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin!
PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013!
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187.
Implementarea* măsurilor* menționate* mai* sus* implică,* într4o* anumită* măs
implementarea* de* proiecte* de* investiții.* Tabelul! de! mai! jos! oferă! 14! inițiative! pilot! de! investiț
competitivitate!și!specializare!inteligentă!care!ar!putea!fi!dezvoltate!și!implementate!începând!cu!20
Aceste&proiecte&de&investiții&nu&au&fost&evaluate&și&nici&avizate&de&către&Banca&Mondială.&Această!
are!titlu!de!exemplu.!Detalii!suplimentare!cu!privire!la!aceste!inițiative!pilot!sunt!prezentate!în!Anexa
Tabelul*19*–Exemple*de*inițiative*pilot*de*investiții*

1. Centru!de!inovare!pentru!Regiunea!Vest!care!ar!putea!juca!un!rol!cheie!la!promovarea!potențialului!de!ino
al!regiunii!

2. Un!pol!de!competitivitate!TIC!
3. Un!fond!de!dezvoltare!regională!pentru!finanțarea!proiectelor!inovatoare!din!Regiunea!Vest!!!
4. Transformarea! parcurilor! industriale! și! zonelor! industriale! existente! în! parcuri! industriale! și! tehnolo
regionale!
5. Centru!expozițional!și!de!formare!
6. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria!auto!
7. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria!textilă!
8. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria!de!procesare!a!lemnului!
9. Centru!agroalimentar!inclusiv!un!laborator!regional!acreditat!pentru!siguranță!alimentară!și!teste!veterinare
10. Lansarea!studiului!de!fezabilitate!pentru!evaluarea!priorităților!regionale!pentru!irigarea!terenurilor!
11. !Centru!de!inovare!pentru!energii!verzi!și!eficiență!energetică!
12. !Centru!de!protejare!și!promovare!a!parcurilor!naturale!
13. !Centru!de!geo!terapie!
14. !Inițiativă!pilot!pentru!dezvoltarea!soluțiilor!pentru!zonele!miniere!

188.
În*acest*context,*creșterea*cheltuielilor*totale*cu*C&D*pentru*a*atinge*ținta*de*2%
PIB53* rămâne* un* obiectiv* foarte* ambițios* pentru* Regiunea* Vest,* iar* progresul* față* de* țintă* ar* tre
monitorizat*continuu.*Drept!urmare,!este!important!să!se!stabilească!obiective!cuantificabile!ca!par
politicii,! precum! și! un! cadru! de! monitorizare! și! evaluare! care! să! permită! evaluarea! regulat
progresului.! În! acest! context,! Tabelul! 20! de! mai! jos! prezintă! felul! în! care! acțiunile! propuse! coresp
fiecărei!priorități!de!investiții,!împreună!cu!cele!mai!bune!modalități!de!finanțare!a!proiectelor!din!ca
fiecărei!priorități!de!investiții,!și!sugerează!un!set!general!de!indicatori!de!rezultate.!!
!

*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53

!Stabilit!la!nivel!național!ca!parte!a!Strategiei!UE!2020.!
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Tabelul*204*Acțiuni*de*sprijinit*prin*prioritatea*de*investiții*
Inițiative*pilot*propuse*
Linii*
directoare*
pentru*
selectarea*
operațiunilor/*
instrumentelor*
financiare*
1.1. Creșterea!infrastructurii!
Centru!regional!de!inovare!!
Listă!de!proiecte!
regionale!de!C&D!și!a!
!
preselectate!
capacităților!de!
Inițiativă!pilot!pentru!
identificate!prin!
dezvoltarea!de!C&I!și!
dezvoltarea!de!soluții!pentru!
Planul!de!dezvoltarea!
promovarea!centrelor!de! zonele!de!minerit!
regională!!
competență!
!
Un!centru!de!inovare!pentru!
energii!verzi!și!eficiență!
energetică!!
!
Centru!regional!pentru!
procesarea!lemnului!
1,2.!Promovarea!investițiilor!
Îmbunătățirea!parcurilor!
Lista!proiectelor!
firmelor!în!inovare!și!
tehnologice!locale!!!
identificate!prin!
cercetare!și!dezvoltarea!de!
!
Planul!de!dezvoltarea!
legături!și!sinergii!între!
Sprijin!pentru!proiectele!TIC!din! regională!
întreprinderi,!centre!de!R&I!și! Regiunea!Vest*!
universități,!mai!ales!pe!parte! !
de!dezvoltare!de!produse!și!
Un!centru!de!inovare!și!
servicii,!transfer!de!tehnologie!! competitivitate!pentru!industria!
și!lucru!în!rețea!
auto*!
!
1.3!Sprijinirea!capacității!
Un!centru!agroalimentar!și!un!
Lista!proiectelor!
IMMYurilor!de!a!se!implica!în!
laborator!regional!acreditat!
preselectate!
procesul!de!creștere!și!inovare! pentru!siguranță!alimentară!și!
identificate!prin!
teste!veterinare*!
Planul!de!dezvoltarea!
!
regională!
Un!centru!regional!de!inovare!
pentru!industria!textilă!!!
1.4!Încurajarea!potențialului!
Cerere!de!proiecte!
Restructurarea!fermelor,!mai!
de!creștere!al!zonelor!rurale!
ales!prin!investiții!în!acestea,!
prin!investiții!!în!sectorul!
finanțare!pentru!procesarea,!
agroalimentar!
marketingYul!și!dezvoltarea!
produselor!agricole!și!investiții!
în!infrastructura!suport!pentru!
dezvoltarea!și!adaptarea!
agriculturii;!
Priorități*de*investiții*

O!mai!bună!integrare!a!
producătorilor!primari!în!lanțul!
alimentar!prin!sprijinirea!
schemelor!de!calitate,!
100!
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Indicator*rezultate**

Numărul!angajaților!
implicați!în!C&D!care!
lucrează!cu!
infrastructură!de!
cercetare!nou!
construită!sau!nou!
echipată!

Numărul!
întreprinderilor!care!
au!introdus!produse!
noi!sau!îmbunătățite!
semnificativ,!noi!pe!
piață!ca!urmare!a!
inovării!cunoscute!
prin!proiecte!de!C&D!

Nr!de!locuri!de!muncă!
create!
Nr!de!IMMYuri!
sprijinite!!

Nr!de!ferme!sprijinite!
Nr!de!IMMYuri!în!
zonele!rurale!
create/dezvoltate!
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Priorități*de*investiții*

Inițiative*pilot*propuse*

Linii*
directoare* Indicator*rezultate**
pentru*
selectarea*
operațiunilor/*
instrumentelor*
financiare*

promovarea!pe!piețele!locale,!
cooperare!orizontală!și!
verticală,!noi!oportunități!de!
marketing!și!lucru!în!rețea,!
Dezvoltarea!de!lanțuri!de!
aprovizionare!scurte!și!
înființarea!de!grupuri!de!
producători;!
1.5.!Sprijinirea!dezvoltării!
capacității!de!finanțare!
inovatoare!pentru!dezvoltare!
regională!

*

1.6.!Dezvoltarea!cadrului!
instituțional!pentru!sprijinirea!
inovării!în!Regiunea!Vest!

Înființarea!unei!instituții!
responsabile!pentru!gestionarea!
investițiilor!în!specializare!
inteligentă!
Îmbunătățirea!obiectivelor!
Lista!proiectelor!
naturale!cu!potențial!turistic!
preselectate!
identificate!prin!
Valorificarea!potențialului!
turistic!în!zonele!muntoase!prin! Planul!regional!de!
dezvoltare!–!pentru!
construirea!infrastructurii!
mai!mult!de!5!
necesare:!!
milioane!de!euro!
Reabilitarea!și!amenajarea!
!
căilor!de!acces!către!
Cerere!de!proiecte!cu!
principalele!obiective!turistice!
un!buget!sub!5!
naturale,!refugii!alpine,!
milioane!de!euro!
marcarea!potecilor!turistice,!
panouri!informative,!platforme!
de!campare,!puncte!salvamont!

2.1.Protejarea,!promovarea!și!
dezvoltarea!patrimoniului!
cultural!și!național!

Schemă!și!
mecanisme!
financiare!
!!
Cerere!de!proiecte!!
!

Dezvoltarea!turismului!balnear!
–!îmbunătățirea,!modernizarea!
și!echiparea!facilităților!de!
tratament,!inclusiv!saline!
terapeutice,!dezvoltarea!de!
rețele!de!captare!și/sau!
transport!a!izvoarelor!minerale!
și!saline!etc.!!
Crearea,!reabilitarea!și!
extinderea!infrastructurii!
turistice!de!relaxare!și!a!
101!
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Nr!de!locuri!de!muncă!
create!
Nr!de!IMMYuri!
asistate!
Nr!de!instituții!create!
Nr!de!instituții!
sprijinite!
Număr!de!vizite!la!
obiectivele!sprijinite!!
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Priorități*de*investiții*

Inițiative*pilot*propuse*

Linii*
directoare* Indicator*rezultate**
pentru*
selectarea*
operațiunilor/*
instrumentelor*
financiare*

utilităților!aferente.!
Un!centru!regional!de!expoziții!
și!formare.!
Proiect!pilot!regional!pentru!un!
centru!de!geo!terapie!cu!scopul!
de!a!utiliza!resursele!naturale!
pentru!a!crea!programe!antiY
îmbătrânire!și!medicale!
integrate!întrYo!nouă!rețea!
regională!de!clinici!și!centre!spa!
3.1! Investiții! în! învățământ,! Reabilitarea,!modernizarea,!
abilități! și! formare! continuă! dezvoltarea!și!echiparea!
prin! dezvoltare! infrastructurii! infrastructurii!de!învățământ!
de!învățământ!și!formare!
preuniversitar,!universitar!și!
profesional.!
Dezvoltarea!învățământului!
tehnic!pentru!asigurare!unei!
legături!mai!bune!între!formare!
și!industrie!

Lista!
proiectelor!
preselectate!
identificate!
prin!
Planul! regional! de!
dezvoltare!

Capacitatea!
de!
funcționare!
a!
infrastructurii!
de!
învățământ!sprijinite!!

189.
Implementarea*inițiativelor*descrise*în*acest*capitol*depinde*de*existența*unui*cadru*
instituțional* eficient.* Obiectivul! de! specializare! inteligentă! poate! fi! atins! doar! prin! coordonarea!
autorităților!locale,!regionale!și!naționale!în!vederea!formulării!și!implementării!de!politici!și!în!strânsă!
cooperare!cu!sectorul!privat!și!cu!organismele!de!cercetare.!Ținând!cont!de!cadrul!instituțional!actual!la!
nivel! regional! (vezi! Caseta! 3),! Capitolul! 4! a! sugerat! înființarea! a! două! comitete! regionale,! conduse! de!
ADR,!care!ar!putea!sprijini!parteneriatul!dintre!factorii!politici!naționali!și!regionali.!Această!propunere!
poate! optimiza! coordonarea! politicilor! cu! condiția! să! fie! însoțită! de! simplificarea! mecanismelor! de!
cooperare! existente.! Așa! cum! se! prezintă! în! Tabelul! 21,! îmbunătățirea! cadrului! instituțional! actual!
reprezintă!o!condiție!pentru!implementarea!reușită!a!strategiei!regionale.!Toate!celelalte!măsuri!pot!fi!
implementate!simultan!în!perioada!2014Y2020.!
Tabelul*21:*Prezentarea*generală*și*termenul*pentru*dezvoltarea*strategiei*de*specializare*inteligentă*în*
Regiunea*Vest!
Acțiuni*
Priorități*de*investiții*
Termen*
I.

II.

Îmbunătățirea!
!
cadrului!
instituțional!de!
sprijinire!a!inovării!
Axa!prioritară!1:!!
1.1. Îmbunătățirea!infrastructurii!
regionale!de!cercetare!și!inovare!
și!promovarea!centrelor!de!
102!
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Crearea! cadrului! instituțional! pentru!
specializare!inteligentă!la!nivel!regional!–!
până! la! sfârșitul! anului! 2013! –! prin!
hotărâre!de!guvern.!
Lansarea! cererii! de! proiecte! până! la!
sfârșitul!anului!2014.!!
Prima!tranșă!de!contracte!încheiate!până!
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!
competență!
1.2. Promovarea!investițiilor!firmelor!
în!inovare!și!cercetare!și!
dezvoltarea!de!legături!și!sinergii!
între!firme,!centre!de!C&D!și!
universități,!mai!ales!pe!parte!de!
dezvoltare!de!produse!și!servicii,!
transfer!tehnologic!și!lucru!în!
rețea!
1.3. Sprijinirea!capacității!IMMYurilor!
de!implicare!în!procesul!de!
creștere!și!inovare!
1.4. Încurajarea!potențialului!de!
creștere!al!zonelor!rurale!prin!
investiții!!în!sectorul!
agroalimentar!
1.5. Sprijinirea!dezvoltării!capacității!
de!finanțare!inovatoare!pentru!
dezvoltare!regională!

III.

Axa!prioritară!2!

IV.

Axa!prioritară!3!

2.1! Protejarea,! promovarea! și!
dezvoltarea!
patrimoniului!
cultural!și!național!
2.2!
Protejarea!
și!
refacerea!
biodiversității,! protecția! solului!
și! refacerea! și! promovarea!
serviciilor!de!ecosistem,!inclusiv!
NATURA! 2000! și! infrastructura!
verde!
3.1! Îmbunătățirea! abilităților! și!
competențelor! necesare! pe!
piața!muncii!
3.2! Investiția! în! învățământ,!

abilități! și! formare! continuă!
prin!
dezvoltarea!
infrastructurii! de! învățământ!
și!formare!profesională!
!
!

!
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în!iunie!2015!
Lansarea! cererii! de! proiecte! până! la!
sfârșitul!anului!2014.!!
Prima!tranșă!de!contracte!încheiate!până!
în!iunie!2015!

Lansarea! cererii! de! proiecte! până! la!
sfârșitul!anului!2014.!!
Prima!tranșă!de!contracte!încheiate!până!
în!iunie!2015!
Lansarea! cererii! de! proiecte! până! la!
sfârșitul! anului! 2014.! Prima! tranșă! de!
contracte!încheiate!până!în!iunie!2015!
Conceperea! proiectului! pentru! fondul! de!
investiții! până! la! jumătatea! anului! 2014!
utilizând!fonduri!TA!din!actualul!program!
Înființarea!fondului!de!investiții!–!sfârșitul!
anului!2014.!!
Lansarea! cererii! de! proiecte! până! la!
sfârșitul! anului! 2014.! Sprijin! pentru!
beneficiarii! posibili! cu! pregătirea!
proiectului.! Prima! tranșă! de! contracte!
încheiate!până!în!iunie!2015!

Corelarea! priorității! de! investiții! cu!
Programul! de! resurse! umane! finanțat!
prin!Fondul!Social!European!și!cu!lista!de!
proiecte!publice!definite!la!punctul!!3.2.!!!
Definirea! listei! de! proiecte! publice!
conform! politicii! naționale! până! la!
sfârșitul!anului!2013.!!
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VI. Concluzie
190.
În* 2010,* a* fost* lansat* Programul* Europa* 2020* ca* și* strategie* a* Uniunii* Europene* de*
creștere*pe*baza*a*trei*obiective:*“creștere*inteligentă”,*“creștere*sustenabilă”*și*“creștere*inclusivă”.*
Aceste!obiective!au!ca!scop!abordarea!punctelor!slabe!structurale!din!economia!Europei!expusă!crizei,!
precum!și!a!provocărilor!pe!termen!lung,!reducând!în!același!timp!diferențele!regionale!de!venit,!bogăție!
și!oportunități.*
191.
În* acest* context,* deși* Regiunea* Vest* a* României* are* un* PIB* pe* cap* de* locuitor* mai*
ridicat*decât*media*națională,*mai*este*mult*de*recuperat*până*să*se*atingă*nivelurile*din*UE.*Regiunea!
Vest! beneficiază! de! pe! urma! mai! multor! puncte! forte! competitive,! pe! care! le! poate! folosi! pentru! a!
construi!o!cale!solidă!și!sustenabilă!către!dezvoltarea!economică.!Zona!de!vest!a!țării!posedă!suficiente!
elemente!naturale,!care!sunt!întrYo!anumită!măsură!neexploatate.!În!plus,!regiunea!este!considerată!a!
avea! o! populație! relativ! calificată! datorită! prezenței! universităților! de! aici.! Universitățile! locale! sunt!
puternice! mai! ales! în! următoarele! domenii:! științele! naturii,! matematică,! informatică,! alimentar,!
agricultură,! medicină! și! științe! veterinare.! Datorită,! parțial,! acestor! avantaje,! regiunea! a! cunoscut! o!
creștere! economică! rapidă! care! a! condus! la! creșterea! salariilor,! prin! îmbunătățiri! semnificative! ale!
productivității.!În!plus,!există!semne!importante!de!activitate!antreprenorială!și!Regiunea!are!una!dintre!
cele!mai!ridicate!concentrări!de!firme!și!exportatori!din!România.!Nu!este!surprinzător!faptul!că!este!a!
doua!cea!mai!orientată!către!export!și!a!treia!cea!mai!orientată!către!import!regiune!a!țării.!
192.
În*ciuda*bunei*performanțe*din*ultimii*zece*ani,*regiunea*trebuie*să*depășească*o*serie*
de*provocări*pentru*a*se*îndrepta*spre*activități*cu*valoare*adăugată*mai*ridicată*și*pentru*a*accelera*
procesul* de* convergență.* Pot! fi! menționate! mai! multe! provocări.! În! primul! rând,! beneficiile! creșterii!
economice!și!ale!convergenței!cu!Europa!nu!au!fost!distribuite!egal!în!întreaga!regiune.!În!al!doilea!rând,!
există!încă!diferențe!intraYregionale!din!punct!de!vedere!al!salariilor,!productivității!și!exporturilor.!În!al!
treilea! rând,! activitatea! economică! din! regiune! se! concentrează! în! câteva! sectoare! care! reprezintă!
aproape! jumătate! din! cifra! de! afaceri! și! locurile! de! muncă! din! regiune,! ceea! ce! poate! conduce! la! o!
volatilitate!ridicată!a!creșterii!valorii!adăugate!și!la!o!scădere!bruscă!a!PIBYului!pe!cap!de!locuitor!în!cazul!
unei! crize.! În! al! patrulea! rând,! modelul! de! creștere! bazată! pe! exporturi! al! acestei! regiuni! este! foarte!
vulnerabil!la!!situații!exogene.!!
193.
În* acest* context,* politicile* de* specializare* inteligentă* apar* ca* un* element* cheie* de*
promovare*a*dezvoltării*economice.!Aceste!politici!ar!trebui!să!urmeze!o!abordare!a!creșterii!bazată!pe!
cunoștințe!care:!utilizează!avantajele!comparative!existente;!ajută!la!dezvoltarea!de!noi!activități!în!locul!
unde! poate! apărea! un! avantaj! comparativ! semnificativ;! și! promovează! o! contribuție! mai! ridicată! a!
factorului!cunoștințe!la!creșterea!economică.!!
194.
Identificarea*avantajului*comparativ*al*regiunii*joacă*un*rol*in*elaborarea*unei*strategii*
de* specializare* inteligentă.* Șase* sectoare4cluster* (auto,* textile,* agroalimentar,* TIC,* construcții* și*
turism)* au* fost* alese* pentru* o* analiză* detaliată,* nu! pentru! că! acestea! sunt! văzute! ca! activități!
„câștigătoare”! per! se,! ci! datorită! relevanței! și! potențialului! acestora! pentru! economia! Regiunii! Vest.!
Această!evaluare!a!indicat,!pe!baza!informațiilor!disponibile,!faptul!că!regiunea!are!un!aparent!avantaj!
competitiv!în!domeniile!auto,!textilelor!și!TIC,!iar!domeniul!agroalimentar!și!turismul!au!fost!identificate!
ca! și! clustere! cu! un! avantaj! competitiv! latent.! Clusterul! de! construcții,! totuși,! prezintă! un! avantaj!
competitiv!neclar.!!
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195.
Fiecare*dintre*aceste*sectoare*are*propriile*limitări*și*elemente*specifice*care*definesc*
provocările* care* vor* caracteriza* progresul* în* viitor* spre* specializarea* inteligentă* a* regiunii.! Pentru!
sectorul!auto!ca!întreg,!provocarea!principală!este!diversificarea!către!activități!cu!valoare!adăugată!mai!
ridicată,!ceea!ce!presupune!avansarea!pe!o!structură!foarte!ierarhică!a!lanțului!internațional!de!valoare.!
Pentru!sectorul!materialelor!textile,!provocarea!este!să!crească!valoarea!adăugată!acumulând!abilitățile!
și! capacitățile! pentru! ca! firmele! să! poată! începe! să! producă! propria! lor! proiectare! sau! marcă.! Pentru!
sectorul!agroalimentar,!date!fiind!caracteristicile!complexe,!și!din!ce!în!ce!mai!mult!globale,!ale!lanțului!
de! valoare! agroalimentar,! unde! marea! parte! de! inovare! (și! valoare! adăugată)! este! generată! de!
cumpărători,!îmbunătățirea!marketingului!produselor!locale!și!stabilirea!de!legături!cu!lanțurile!mari!de!
producție! pare! să! fie! principala! provocare! pe! termen! scurt.! Pentru! sectorul! TIC,! care! este! în! general!
perceput!ca!un!jucător!competitiv!la!nivel!internațional!în!domeniul!dezvoltării!de!software!și!al!designY
ului! și! ingineriei,! cea! mai! mare! provocare! este! de! aYși! extinde! întreaga! gamă! de! activități.! În! cazul!
sectorului! construcțiilor,! provocarea! este! extinderea! utilizării! materialelor! și! tehnologiilor! eficiente! din!
punct!de!vedere!energetic,!care,!deși!încurajată!de!Uniunea!Europeană,!nu!este!încă!foarte!răspândită!în!
regiune.! Pentru! sectorul! turismului,! o! atenție! sporită! la! nivel! politic! este! esențială! dacă! se! dorește! ca!
Regiunea!Vest!să!profite!pe!deplin!de!elementele!sale!natural!și!culturale.!
195.2

Pentru*a*aborda*aceste*provocări,*au*fost*identificate*domenii*de*acțiune*a*politicilor;*
unele* dintre* acestea* sunt* orizontale* (comune* tuturor* sectoarelor),* în* timp* ce* altele*
sunt* specifice* unui* sector.! Domeniile! de! politică! orizontală! includ:! îmbunătățirea!
legăturii! dintre! învățământul! universitar! și! forța! de! muncă! și! formarea! continuă;!
îmbunătățirea! sistemului! școlilor! profesionale! pentru! formare! relevantă! pentru!
industrie;! sprijin! pentru! abilitățile! antreprenoriale! și! de! afaceri;! îmbunătățirea!
conectivității! interne! cu! principalele! aglomerări! urbane,! mai! ales! TimișoaraYArad,!
precum!și!infrastructura!pentru!facilitarea!legăturilor!dintre!TimișoaraYArad!și!zone!mai!
periferice! ale! regiunii! și;! creșterea! ofertei! de! fonduri! neYrambursabile;! îmbunătățirea!
cadrului! instituțional! de! sprijinire! a! inovării.! Domeniile! de! politici! specifice! sectorului!
includ! mai! multe! aspecte.! Pentru! sectorul! auto:! înființarea! de! institute! locale! de!
cercetare!și!de!laboratoare!locale!pentru!a!sprijini!firmele!să!pregătească!prototipuri!și!
să! testeze! noi! modele,! produse! și! procese;! introducerea! școlilor! profesionale! care! să!
ofere! formare! relevantă! pentru! industria! auto,! echipate! cu! cele! mai! adecvate! utilaje;!
creșterea! gradului! de! conștientizare! cu! privire! la! activitățile! din! clusterul! auto! din!
regiune.!Pentru!sectorul!textil:!oferirea!de!stimulente!fiscale,!subvenții,!sau!condiții!mai!
bune!de!finanțare!în!ceea!ce!privește!investițiile!productive,!în!special!privind!achizițiile!
de! noi! tehnologii! și! utilaje! pentru! a! sprijini! dezvoltarea! de! noi! modele! sau! produse;! și!
înființarea/îmbunătățirea! de! programe! vocaționale! de! formare! în! domeniul! textil! cu!
ajutorul! echipamentelor! tehnice! adecvate.! Pentru! sectorul! agroalimentar:! sprijinirea!
inovării! în! industrie,! mai! ales! pentru! că! ingineria! alimentară,! agricultura! și! științele!
veterinare! reprezintă! puncte! forte! ale! universităților! din! Regiunea! Vest;! și!
înființarea/îmbunătățirea! de! programe! vocaționale! de! formare! în! domeniul!
agroalimentar! cu! ajutorul! echipamentelor! tehnice! adecvate.! Pentru! sectorul! TIC:!
extinderea!gamei!de!servicii!oferite!de!incubatoarele!și!acceleratoarele!de!afaceri;!sprijin!
pentru! programele! de! mentoring;! sprijin! pentru! punerea! în! legătură! a! investitorilor!
providențiali! cu! posibili! antreprenori! (acțiuni! publice! de! cercetare! a! pieței! și! punere! în!
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legătură! a! investitorilor! cu! noi! companii! creative! care! necesită! finanțare);! și! sprijin!
pentru!dezvoltarea!de!legături!cu!clienții!globali!și!cu!sectoarele!de!utilizatori!din!aval.!
Pentru! sectorul! construcțiilor:! sprijinirea! procesului! de! dezvoltare! a! materialelor!
eficiente! din! punct! de! vedere! energetic! prin! utilizarea! de! inputuri! și! expertiză! locale;!
creșterea! gradului! de! conștientizare! cu! privire! la! proiectele! locale! de! eficiență!
energetică;! și! combinarea! măsurilor! care! promovează! intrarea! firmelor! pe! piață! și!
încurajarea!startYupYurilor!(firme!cu!o!creștere!potențială!ridicată)!–!și!ieșirea!firmelor!de!
pe!piață.!În!sectorul!turismului:!dezvoltarea!de!pachete!de!tratament!antiYîmbătrânire;!
utilizarea! resurselor! naționale! și! a! produselor! de! marcă! regională;! sprijinirea! ecoY
turismului!și!a!turismului!activ!și!dezvoltarea!de!campanii!de!conștientizare!adecvate.!
196.
În*contextul*acestor*domenii*de*politici*și*construind*pe*baza*avantajelor*comparative*
ale* regiunii,* acest* raport* are* o* abordare* practică* și* prezintă* elementele* cheie* pentru* un* cadru*
strategic* de* politici* de* specializare* inteligentă* pentru* Regiunea* Vest.* Raportul! urmărește! liniile!
directoare! generale! pentru! elaborarea! instrumentelor! ce! vor! fi! finanțate! în! perioada! 2014Y2020! din!
fonduri!structurale!ale!UE!și!din!alte!resurse.!
197.
Modul* de* elaborare* a* recomandărilor* de* politici* prezentate* aici* urmează* liniile*
directoare*ale*Comisiei*Europene.*În*primul*rând,*au*fost*identificate*obiectivele*tematice*definite*prin*
Politica*de*Coeziune*a*Comisiei*Europene.*Acestea!sunt:!(1)!Întărirea!cercetării,!dezvoltării!tehnologice!
și! inovării;! (3)! Creșterea! competitivității! întreprinderilor! mici! și! mijlocii;! (6)! Protejarea! mediului! și!
promovarea! eficienței! resurselor;! (10)! Investiții! în! învățământ,! abilități! și! formare! continuă;! și! (11)!
Creșterea!capacității!instituționale!și!o!administrație!publică!eficientă.!
198.
În*al*doilea*rând,*după*gruparea*obiectivelor*tematice*selectate*prin*axa*prioritară,*au*
fost* identificate* priorități* specifice* de* investiții.! Pentru! a! putea! atinge! obiectivele! strategiei! UE! 2020,!
aceste!priorități!de!investiții!urmăresc:!creșterea!finanțării!acordate!procesului!de!cercetare,!dezvoltare!
și!inovare!!!din!Regiunea!Vest!(axa!prioritară!1);!creșterea!eficienței!energetice!și!a!gradului!de!utilizare!a!
energiei!regenerabile!în!Regiunea!Vest!!(axa!prioritară!2)!și!creșterea!gradului!de!angajare!și!al!nivelului!
de!învățământ,!prin!îmbunătățirea!abilităților!și!competențelor!necesare!pe!piața!muncii!!(axa!prioritară!
15).!
199.
În*al*treilea*rând,*sunt*prezentate*14*inițiative*pilot*de*competitivitate*și*specializare*
inteligentă*locale*ca*exemplificare*a*felului*în*care*se*poate*încuraja*potențialul*de*creștere*locală*pe*
baza* obiectivelor* și* caracteristicilor* Regiunii* Vest.* Inițiativele! pilot! integrate! se! referă! la:! un! pol! de!
competitivitate! TIC;! un! fond! regional! de! dezvoltare! concentrat! pe! finanțarea! proiectelor! inovatoare! în!
Regiunea! Vest;! transformarea! parcurilor! industriale! și! a! zonelor! industriale! existente! în! parcuri!
industriale!și!tehnologice!regionale;!un!centru!regional!expozițional!și!de!formare;!un!laborator!și!centru!
de!inovare!pentru!industria!auto;!un!laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria!textilă;!un!laborator!
și! centru! de! inovare! pentru! industria! de! procesare! a! lemnului;! o! piață! agroalimentară,! un! laborator!
acreditat!pentru!siguranță!alimentară!și!teste!veterinare;! lansarea!studiului!de!fezabilitate!pentru!evaluarea!
priorităților! regionale! pentru! irigarea! terenurilor;! un! centru! de! inovare! pentru! energii! verzi! și! eficiență!
energetică;! centru! pentru! protejarea! și! promovarea! parcurilor! naturale;! un! centru! de! geoYterapie;! o!
inițiativă! pilot! pentru! dezvoltarea! de! soluții! pentru! zonele! miniere.! Aceste& proiecte& de& investiții& nu& au&
fost&evaluate&și&nici&avizate&de&către&Banca&Mondială.&Această!listă!are!titlu!de!exemplu.!
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200.
Implementarea* inițiativelor* prezentate* în* raport* depinde* de* existența* unui* cadru*
instituțional* eficace.* Existența! unui! cadru! instituțional! eficace! reprezintă! cheia! pentru! creșterea!
capacității!de!inovare,!promovarea!potențialului!local!de!inovare,!și!creșterea!competitivității!sectorului!
privat! din! regiune.! Aceste! obiective! pot! fi! atinse! doar! prin! coordonarea! dintre! autoritățile! locale,!
regionale! și! naționale! cu! privire! la! elaborarea! și! implementarea! de! politici,! și! în! strânsă! cooperare! cu!
sectorul!privat!și!instituțiile!de!cercetare.!Acest!raport!sugerează!înființarea!a!două!comitete!regionale!!
conduse! de! ADR! care! ar! putea! sprijini! parteneriate! între! factorii! politici! naționali! și! locali.! Această!
propunere! poate! optimiza! coordonarea! politicilor! cu! condiția! să! fie! însoțită! de! o! simplificare! a!
mecanismelor!de!cooperare!existente.!
201.
Per* total,* politicile* și* recomandările* prezentate* în* acest* raport* au* ca* scop* abordarea*
principalelor* provocări* care* împiedică* Regiunea* Vest* să* recupereze* distanța* față* de* regiunile*
omoloage*mai*dezvoltate*în*perioada*următoare*(201442020).*Regiunea!prezintă!o!economie!dinamică!
și! se! evidențiază! între! celelalte! regiuni! ale! României! ca! urmare! a! unui! nivel! ridicat! de! dezvoltare!
economică,! a! unui! procent! solid! de! creștere! a! exporturilor,! resurse! umane! relativ! calificate,! o! largă!
diversitate!a!resurselor!naturale!și!o!poziție!geografică!favorabilă.!În!perioada!2014Y2020,!Regiunea!Vest!
își! poate! utiliza! resursele! umane,! naturale! și! financiare! specifice! pentru! a! asigura! o! dezvoltare!
consistentă!și!durabilă!și!o!convergență!treptată!cu!Bucureștiul!și!regiunile!bine!dezvoltate!ale!Europei.!
Regiunea! trebuie! să! exploateze! la! maxim! obiectivele! și! finanțele! disponibile! și! să! caute! sinergii! între!
fondurile! UE! și! alte! surse! financiare! printrYo! abordare! strategică! și! integrată! pentru! a! face! față!
provocărilor!semnificative!de!dezvoltare!și!pentru!a!atinge!țintele!strategice!ale!programului!UE! 2014Y
2020.!!
!

!
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Anexa 1 –Definiția cluster-elor
Dintre!toate!activitățile!CAEN!acoperite!de!setul!SBS,!anumite!clustere!necesită!o!atenție!aparte:!
TIC,! auto;! agroalimentar;! textile! și! piele;! turism;! construcții;! energie! și! sănătate.! Următorul! tabel!
prezintă!descrierea!CAEN!2!a!fiecăruia!dintre!acestea,!în!urmă!consultării!cu!ADR!Vest.!Trebuie!subliniat!
faptul! că,! deoarece! informațiile! cu! privire! la! sectorul! CAEN! 2! sunt! disponibile! doar! pentru! perioada!
2008Y2010,!analiza!tuturor!clusterelor!se!limitează!la!această!perioadă!de!timp.!
Tabelul*A1.4.*Cluster*TIC:*lista*sectoarelor*CAEN*2*
Sector*
TIC!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

CODURI!CAEN!

Sector*
Agroalimentar!
**
**
!!

CODURI!CAEN!
011Y016!
03!
10!
11!

Observații*
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiția!noastră)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiția!noastră)!
toate!(definiția!noastră)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!
toate!(definiție!Eurostat)!

261!
262!
263!
264!
268!
474!
582!
611!
612!
62!
63!
582!
951!

Tabelul*A1.6.*Clusterul*agroalimentar:*lista*sectoarelor*CAEN*2**
Observații*
toate!(agricultură)!
toate!(pescuit&acvacultură)!
toate!(procesarea!alimentelor)!
toate!(băuturi)!

!
Tabelul*A1.7.*Clusterul*textile*și*piele:*lista*sectoarelor*CAEN*2*
Sector*
Textile&piele!
!
!

!

CODURI!CAEN!

Observații*
13!
14!
15!

Producția*materialelor*textile*(toate*fără!1392)!
Producția*articolelor*de*îmbrăcăminte!
Producția*pielii*și*articolelor*din*piele!

!
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Tabelul*A1.5.*clusterul*auto:*lista*sectorului*CAEN2**
Sector*
Auto!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

CODURI!CAEN!
1392!
2219!
2222!
2229!
2433!
2511!
2550!
2572!
2573!
2593!
2732!
2740!
2790!
2822!
2841!
2849!
2892!
2899!
29!
3299!

Observații*
Articole!textile!cu!excepția!articolelor!de!îmbrăcăminte!(alegere!opțională)!
Fabricarea!produselor!din!cauciuc!
Fabricarea!produselor!din!cauciuc!
Fabricarea!produselor!din!cauciuc!
Procesarea!oțelului!
Procesarea!metalelor!
Procesarea!metalelor!
Procesarea!metalelor!
Procesarea!metalelor!
Procesarea!metalelor!
Producția!de!fire!
Echipamente!de!iluminat!electric!
Echipamente!electrice!
Echipamente!
Producția!de!scule!
Producția!de!echipamente&scule!
Producția!de!echipamente&scule!
Producția!de!echipamente&scule!
Toate!(producția!de!autovehicule)!
Activități!industriale!

!
Tabelul*A1.8.*Clusterul*turism:*lista*sectorului*CAEN*2**
Sector*
Turism!
**
**
**

CODURI!CAEN!
55!
56!
79!
932!

Observații*
toate!(definiția!țării)!
toate!(definiția!țării)!
toate!(servicii!privind!tur!operatorii&rezervările)!
toate!(activități!recreative)!

!
Tabelul*A1.9.*Clusterul*construcții:*lista*sectorului*CAEN*2*
Sector*
Construcții!
*
*

CODURI!CAEN!
41!
42!
43!

Observații*
toate!(definiția!țării)!
toate!(definiția!țării)!
toate!(definiția!țării)!

!
!

!

109!
!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

!

Anexa 2 –Descrierea inițiativelor pilot de investiții regionale
Tabelul! de! mai! jos! prezintă! 14! exemple! de! inițiative! pilot! investiții! în! competitivitate! și!
specializare! inteligentă! care! pot! fi! dezvoltate! și! implementate! începând! cu! 2014.! Aceste! proiecte! de!
investiții!nu!au!fost!evaluate!și!nici!avizate!de!către!Banca!Mondială.!Această!listă!are!titlu!de!exemplu.!!
!
Inițiativa*pilot**

Scurtă*prezentare!

1. Centru!de!inovare!pentru!Regiunea!Vest!care!
ar!putea!juca!un!rol!cheie!la!promovarea!
potențialului!de!inovare!al!regiunii.!

Acest! tip! de! entitate! ar! putea! coordona,!
monitoriza! și! evalua! progresul! investițiilor! în!
regiune,! pentru! a! identifica! posibilele!
obstacole! și! soluții! adecvate.! În! acest! context,!
obiectivul!unui!cadru!instituțional!de!sprijinire!
a!inovării!în!Regiunea!Vest!este!de!a!asigura!o!
implementare!eficace!și!eficientă!a!investițiilor!
în! specializarea! inteligentă! și! de! a! menține!
dialogul! și! coordonarea! cu! actorii! regionali! și!
cu!autoritățile!naționale.!

!
!
!
!

În!plus,!centrul!ar!avea!capabilitatea!de!a!lansa!
programe!rapide!care!ar!permite!cercetătorilor!
să!lucreze!direct!cu!firmele!în!timpul!efectuării!
cercetării!și!să!aplice!soluții!inovatoare!pentru!
tehnologii,! produse,! marketing,! management!
și!sisteme!informaționale!

2. Un!pol!TIC!de!competitivitate!

Ar! putea! fi! concepute! aplicații! software!
moderne! și! noi! “produse! ale! eYRegiunii! Vest”!
pentru! a! accelera! competitivitatea! în! domenii!
ca! marketingul! produselor! agroalimentare,!
managementul!
resurselor!
naturale,!
învățământ,! sănătate,! turism! cultural! și! de!
sănătate! ș.a.! O! inițiativă! concentrată! pe!
competitivitatea! TIC! ar! ajuta! la! dezvoltarea!
bazei!de!date!inovatoare!a!regiunii!(cum!ar!fi!o!
piață! electronică! regională)! care! ar! putea! fi!
utilizată! pentru! a! identifica! investitori,!
parteneri!de!cooperare!și!investiții!inovatoare.!
Aplicațiile! software! inovatoare! ar! crește!
semnificativ!
competitivitatea!
sectorului!
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turismului.!!

3. Un!fond!regional!de!dezvoltare!concentrat!pe!
finanțarea!proiectelor!inovatoare!în!Regiunea!
Vest!!!

Observație:! un! exemplu! de! eYpiață! pentru!
inovare–!http://www.harvard.ch/36Y0Y30Y0/!
Finanțatorii! locali! de! inovare! șiYau! exprimat!
interesul! în! înființarea! unui! fond! care! ar!
finanța! activitatea! inovatoare! din! regiune.!
Această!inițiativă!poate!fi!însoțită!de!resursele!
regionale! pentru! generarea! unei! structuri! de!
fond!de!fonduri!care!poate!fi!concepută!pentru!
reinvestirea! unei! părți! din! veniturile!
proiectelor! de! succes.! Prin! dezvoltarea! și!
oferirea! de! produse! financiare! targetate!
partenerilor! săi,! acest! tip! de! fond! ar! ajuta! la!
extinderea!accesului!IMMYurilor!la!finanțe!și!ar!
putea! promova! obiectivele! cheie! ale! UE!
precum! spiritul! antreprenorial,! creșterea,!
inovarea,! cercetarea! și! dezvoltare,! precum! și!
angajarea.!Acest!fond!regional!ar!putea!sprijini!
investițiile!în!infrastructura!publicYprivată!și!ar!
direcționa! fondurile! disponibile! către!
proiectele!inovatoare.!!
Înființarea! unui! fond! de! dezvoltare! pentru!
Regiunea! Vest! –! fie! pentru! oferirea! de!
finanțare! firmelor! orientate! spre! tehnologie!
sau! pentru! dezvoltare! regională! în! generalY! ar!
necesita! o! evaluare! detaliată! și! un! studiu! de!
fezabilitate.!Totuși,!există!câteva!exemple!utile!
care! ar! putea! funcționa! ca! model.! Proaspăt!
reînnoitul! fond! High& Tech& Gründerfonds& din!
Germania!reprezintă!un!exemplu!important!de!
fond!care!oferă!finanțare!pentru!a!gamă!largă!
de! domenii! tematice! inovatoare.54! Exemplele!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54
! High?Tech&Gründerfonds&este!finanțat!printrYun!PPP!între!guvernul!federal!al!Germaniei!!(Ministerul!Federal!al!
Economiei! și! tehnologiei),! KfW! și! industria! din! Germania! (ALTANA,! BASF,! B.! Braun,! Robert! Bosch,! CEWE! Color,!
Daimler,! Deutsche! Post! DHL,! Deutsche! Telekom,! Evonik,! Qiagen,! RWE! Innogy,! Tengelmann! and! Carl! Zeiss).!
Obiectivul!său!principal!este!de!a!oferi!finanțare!inițială!pentru!domeniul!high!tech!pentru!a!permite!firmelor!startY
up!să!își!urmeze!planurile!de!C&D!prin!pregătirea!unui!prototip,!o!!‘dovadă!de!concept’!sau!prin!lansarea!pe!piață.!
De! obicei! HighYTech! Gründerfonds! investește! 0,5! milioane! euro! în! etapa! inițială! și! până! la! 2! milioane! de! euro! în!
fiecare!companie!din!portofoliu!în!etapele!ulterioare,!și!gestionează!aprox.!560,5!milioane!euro!prin!două!fonduri!!
(272!milioane!de!euro!prin!HTGF!I,!288,5!milioane!de!euro!prin!HTGF!II).!Fondul!are!aproximativ!240!de!companii!în!
portofoliu,! inclusiv! Trademob,! a! platformă! de! marketing! a! aplicațiilor! pentru! telefoane! mobile,! 6Wunderkinder,!
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de! fond! cu! o! componentă! de! dezvoltare!
regională! includ! Fondul! Norrland! /!
Norrlandsfonden!din!Suedia55!
4. Transformarea!parcurilor!industriale!și!zonelor!
industriale!existente!în!parcuri!industriale!și!
tehnologice!regionale!

În! Regiunea! Vest! transferul! de! tehnologie!
poate!fi!asigurat!prin!transformarea!parcurilor!
industriale!aflate!în!!Arad,!Reșița,!Hunedoara!și!
Timișoara,!în!parcuri!tehnologice!care!pot!oferi!
servicii!suport!pentru!activități!inovatoare.!
Zone! industriale! cheie! din! Regiunea! Vest! pot,!
de! asemenea,! fi! transformate! în! parcuri!
tehnologice,!pe!baza!evaluării!cererii.!
Proiectul! ar! putea! fi! coordonat! prin! inițiativa!
pilot!pentru!centrul!regional!de!inovare!
!

!
5. Centru!regional!expozițional!și!formare!!!

Un! centru! regional! expozițional! și! de! formare!!
în! Regiunea! Vest! ar! ajuta! la! promovarea! unei!
agende! culturale! și! de! evenimente.! Strategia!
culturală! și! de! evenimente! poate! deveni! un!
element! cheie! pentru! atragerea! turiștilor.! O!
agendă!de!evenimente!echilibrată!care!include!
evenimente! în! fiecare! sezon! reprezintă! un!
aspect! important! pentru! o! destinație! urbană!
atractivă.!
Evenimentele!
reprezintă!
oportunități! de! descoperire! a! patrimoniului!
tradițional! al! orașului! prezentate! întrYo!
modalitate! diferită.! În! plus,! organizarea! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
compania!din!spatele!Wunderlist!și!Wunderkit,!fruux,!un!serviciu!de!sincronizare!a!platformelor,!Mister!Spex,!un!
retailer! german! mare! din! domeniul! comercializării! ochelarilor,! și! plista,! o! platformă! de! recomandare.! Mai! multe!
detalii!se!găsesc!la:!!http://www.en.highYtechYgruenderfonds.de/.!
55
!Fondul! Norrland/Norrlandsfonden!este!o!fundație,!înființată!în!anii!1960,!cu!scopul!de!a!promova!dezvoltarea!
firmelor! de! producție! și! servicii! din! cele! 5! județe! de! nord! ale! Suediei:! Norrbotten,! Västerbotten,! Västernorrland,!
Jämtland! și! Gävleborg.! Fondul! finanțează! companii,! mai! ales! IMMYuri,! în! etapele! inițială,! de! dezvoltare! și! de!
extindere.! Produsele! oferite! includ! credite! flexibile,! obligațiuni! convertibile,! garanții! și! granturi! (doar! pentru!
proiecte!de!cercetare!și!infrastructură).!Suplimentar!față!de!creditare,!fondul!are!ca!scop!susținerea!infrastructurii!
economice! a! zonei.! Domeniile! de! interes! sunt! acele! firme! care! se! bazează! pe! tehnologie! sau! care! vor! folosi!
tehnologia! de! ultimă! oră! întrYo! mare! măsură.! Cota! Fondului! Norrland! Fund! se! ridică! adesea! la! 25%! din! capitalul!
total,! astfel! încât! adesea! lucrează! în! parteneriat! cu! alte! entități! de! finanțare! precum! bănci,! fonduri! de! investiții,!
autorități!locale!etc.!Mai!multe!detalii!se!găsesc!la:!!http://www.norrlandsfonden.se/.!
!
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evenimente! majore! poate! reprezenta! o! bună!
modalitate!de!creștere!a!fluxurilor!de!turiști!în!
timpul!sezoanelor!slabe.!
6. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria! Pentru!ca!sectorul!auto!să!continue!să!crească!
auto!
pe! termen! mediu! și! să! rămână! competitiv! la!
nivel!global,!firmele!din!Regiunea!Vest!trebuie!
să! își! crească! nivelul! de! valoare! adăugată! prin!
includerea!mai!multor!cunoștințe!și!tehnologie!
în! producție.! Deși! există! multe! companii!
multinaționale! în! regiune,! transferul! de!
tehnologie! și! cunoștințe! către! firmele! locale!
este! insuficient,! parțial! din! cauza! naturii!
sarcinilor! asumate! de! firmele! locate.!
Înființarea! de! institute! de! cercetare! și! de!
laboratoare,! cum! ar! fi! un! institut! regional!
pentru! cercetare! și! un! laborator! de! testare! în!
domeniul! auto,! ar! stimula! firmele! locale! să!
producă! prototipuri,! să! își! testeze! noile!
modele,! produse! și! procese,! ceea! ce! le! va!
permite! să! devină! parte! a! lanțului! global! de!
furnizare!!al!companiilor!multinaționale.!Odată!
ce! o! firmă! este! inclusă! întrYun! lanț! de!
furnizare,! transferul! de! tehnologie! și!
răspândirea! cunoștințelor! pot! fi! accelerate.!
Laboratoarele! ar! oferi! oportunități! de!
efectuare! de! teste! de! calitate! frecvente,!
crescânduYse! astfel! fiabilitate! produselor!
locale.!
7. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria! Serviciile!oferite!de!noua!structură!pot!include:!
textilă!
proiectare!asistată!de!calculator,!contractare!
de!proiecte!de!matlasare,!contractare!de!
proiecte!de!filare!fire,!tipărire!customizată,!
lipirea!materialelor!textile,!servicii!pentru!
designeri,!brodaje!customizate,!tăiere!
customizată,!țesut!special,!testarea!produselor!
finite,!formare!ș.a.!Aceste!servicii!ar!oferi!
soluții!complete!care!pot!contribui!
îmbunătățirea!trasabilității,!la!reducerea!
pierderilor!și!la!îmbunătățirea!competitivității.!!!
Eforturile!de!sprijinire!a!firmelor!locale!ar!
trebui!însoțite!de!îmbunătățiri!aduse!
sistemului!de!învățământ!prin!adaptarea!
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programei!universitare!la!nevoile!specifice!ale!
sectorului!și!prin!oferirea!de!programe!de!
formare!pentru!dezvoltarea!abilităților!și!
capacităților!necesare!pentru!design,!
dezvoltare!de!produs,!utilizarea!de!tehnologii!
de!ultimă!oră!în!producție!și!marketing.!
8. Laborator!și!centru!de!inovare!pentru!industria! Un! centru! de! procesare! a! lemnului! sYar!
de!procesare!a!lemnului!
concentra! pe! cercetare! pe! bază! de! contract! și!
pe! explorarea! de! soluții! inovatoare! pentru!
firme! și! cercetare! în! domeniul! procesării!
lemnului.! Un! alt! scop! ar! fi! dezvoltarea!
cooperării! dintre! firmele! interesate! să! aplice!
sau! să! facă! publice! rezultatele! cercetărilor! și!
efectuarea! unei! analize! continue! a! pieței!!
pentru!a!stabili!nevoile!științifice!și!comerciale!
pentru! rezultatele! activității! sale.! Centrul! ar! fi!
conceput! pentru! a! atrage! cercetători! tineri!
motivați,! cercetători! cu! vechime! și! personal!
tehnic! calificat! din! Regiunea! Vest! și! din! alte!
regiuni! ale! României.! Noua! structură! ar! putea!
fi! înființată! ca! parteneriat! între! producătorii!
regionali! de! lemn! și! cercetători,! ceea! ce! ar!
contribui!la!sustenabilitatea!proiectului.!
Centrul! ar! putea! sprijini! proiectarea! de! noi!
produse! și! tehnologii! oferind! oamenilor! de!
afaceri!o!serie!de!servicii,!cum!ar!fi!consultanță!
pe! dezvoltarea! afacerii,! sprijin! pentru!
transferul! de! tehnologie! sau! certificarea!
produselor.! În! plus,! centrul! ar! putea! ajuta! la!
crearea!de!condiții!favorabile!pentru!firme!prin!
oferirea!de!spații!firmelor!viabile!din!punct!de!
vedere! economic! care! investesc! în! tehnologie!
nouă!și!prin!atragerea!de!investitori.!
9. Un!centru!agroalimentar!și!un!laborator!
regional!acreditat!pentru!siguranța!alimentară!
și!teste!veterinare!
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Pentru! a! îmbunătăți! infrastructura! pentru!
sectorul! agroalimentar,! poate! fi! înființată! o!
piață! regională! de! cerere! și! ofertă! pentru! a!
deservi! o! mare! parte! din! firmele!
agroalimentare! și! pentru! a! le! ajuta! să! se!
alăture! lanțului! de! valoare! agroalimentar! în!
condiții!optime.!Producătorii!locali!de!fructe!și!
legume,! care! ar! putea! oferi! inputuri! pentru!
activități! de! procesare! a! alimentelor,! ar! putea!
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astfel! să! producă! și! săYși! vândă! produsele! în!
cadru! organizat.! ! Acest! fapt! iYar! ajuta! săYși!
crească! competitivitatea! și! abilitatea! de! a! se!
alătura! lanțului! de! producție.! Piața! va! utiliza!
tehnologii! de! comerț! modern,! inclusiv! vânzări!
electronice.!!!
Noua! structură! ar! putea! sprijini! dezvoltarea!
unei! infrastructuri! concentrată! pe! IMMYuri!
pentru!îmbunătățirea!standardelor!de!calitate,!
sănătate! și! siguranță,! prin! laboratoare!
acreditate!pentru!siguranță!alimentară!și!teste!
veterinare,!și!ar!ajuta!la!oferirea!de!măsuri!de!
finanțare,!precum!și!de!inițiative!de!marketing,!
inclusiv! dezvoltarea! unei! mărci! regionale.!
Aceste! inițiative! ar! putea! ajuta! la! construirea!
capacității! din! sector! și! ar! ajuta! la! creșterea!
competitivității!producătorilor!de!alimente!din!
Regiunea!Vest.!!
10. Lansarea!studiului!de!fezabilitate!pentru!
evaluarea!priorităților!regionale!pentru!
irigarea!terenurilor!

Irigațiile! reprezintă! o! problemă! națională! care!
afectează! agricultura! pe! scală! largă! și! sunt!
percepute! ca! un! obstacol! major! pentru!
dezvoltarea! viitoare,! mai! ales! ținând! cont! de!
cerințele!în!creștere!pentru!productivitate!mai!
ridicată!și!de!efectele!schimbărilor!climatice.!
ADR! Vest! ar! putea! lansa! un! studiu! de!
fezabilitate! pentru! a! determina! nevoile! locale!
de! irigare! a! terenurilor! în!vedere! proiectării! și!
construirii! structurilor! necesare,! împreună! cu!
autoritățile! responsabile! pentru! programul! de!
agricultură! și! dezvoltare! rurală.! Acest! tip! de!
proiect!poate!fi!finanțat!prin!Fondul!European!
pentru! Dezvoltare! Regională(FEDR)! sau! prin!
Fondul! European! Agricol! pentru! Dezvoltare!
Rurală!(FEARD).!!
Acest! tip! de! inițiativă! pilot! ar! putea! ajuta! la!
dezvoltarea! unor! proiecte! inovatoare! de!
îmbunătățire! a! eficienței! energetice! și! de!
diversificare! a! surselor! de! energie.! Centrul! ar!
putea! fi! înființat! ca! parteneriat! între!
organizațiile! principale! de! la! nivel! regional!
implicate! în! domeniul! energiei! verzi! și! al!

11. Centru!de!inovare!pentru!energii!verzi!și!
eficiență!energetică!!
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soluțiilor! inteligente! de! eficiență! energetică.!
Din! această! postură,! centrul! ar! putea! juca! un!
rol!important!la!promovarea!colaborării!dintre!
autoritățile! statului! pentru! a! crește! nivelul!
expertizei!tehnice!locale!cu!privire!la!utilizarea!
materialelor! eficiente! din! punct! de! vedere! al!
resurselor.!Pe!termen!mediu!și!lung,!centrul!ar!
putea! sprijini! proiecte! viabile! din! punct! de!
vedere! comercial! în! vederea! extinderii!
producției!de!materiale!eficiente!din!punct!de!
vedere!al!resurselor!în!regiune,!ceea!ce!poate!
reduce! costul! unor! asemenea! inputYuri! și! ar!
crește! gradul! de! utilizare! a! acestora! în!
infrastructura! locală.! Creșterea! gradului! de!
conștientizare! cu! privire! la! inițiativele!
regionale,! ca! cele! gestionate! de! ROSENC!
(clusterul!regional!de!energie!sustenabilă)56!ar!
încuraja! schimbul! de! cunoștințe! și! ar! ajuta!
firmele! locale! să! își! îmbunătățească!
competitivitatea!și!să!fie!mai!bine!conectate!la!
cele! mai! recente! progrese! tehnologice! din!
acest! domeniu.! De! exemplu,! un! proiect! pe!
care!acest!tip!de!centru!lYar!putea!derula!ar!fi!
implementarea! unui! sistem! de! inovare! de!
energii! verzi! dezvoltat! prin! programul! de!
competitivitate! al! UE! pentru! iluminat! urban! și!
rural.! Energia! verde! ar! fi! furnizată! pentru!
satele! din! regiune! care! se! confruntă! cu! lipsa!
electricității,!ca!parte!a!acestui!proiect.57!!!
!
Regiunea!ar!putea!beneficia!semnificativ!de!pe!
urma!creării!unei!rețele!locale!de!destinații!de!
ecoturism! sprijinite! de! infrastructuri! verzi! și!
utilizarea! energiei! regenerabile.! Inițiativa! ar!
presupune! un! element! principal! de!
infrastructură! cu! scopul! de! reabilitare! a!
obiectivelor! aflate! în! parcurile! naturale.! Un!
centru! ar! fi! înființat! ca! parteneriat! între!

12. Centru!de!protejare!și!promovare!a!parcurilor!
naturale!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56

!http://rosenc.ro/en/!
! Detalii! cu! privire! la! proiectul! de! energie! verde! gestionat! de! Universitatea! Politehnică! Timișoara! și! ICER! –! TM,!
pentru!un!sat,!se!regăsesc!la!http://www.upt.ro/pfe7.php.!
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autoritățile! locale,! operatorii! regionali! de!
turism! și! cercetători,! care! ar! contribui! la!
sustenabilitatea!proiectului!și!ar!putea!pregăti!
un! plan! de! acțiune! pentru! reabilitarea,!
protejarea! și! utilizarea! adecvată! a!
oportunităților!de!turism!din!regiune.!!

13. !Centru!de!geoYterapie!!

14. Inițiativă!pilot!pentru!dezvoltarea!soluțiilor!pentru!
zonele!miniere!

!
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Acest! tip! de! inițiativă! ar! avea! ca! scop!
construirea! și! modernizarea! de! facilități!
medicale! în! stațiunile! balneo.! Acest! tip! de!
proiect! poate! fi! promovat! în! zone! ca! Buziaș! și!
Băile! Călacea! din! județul! Timiș;! Moneasa! și!
Lipova! Băi! din! județul! Arad;! Băile! Herculane!
din! județul! CarașYSeverin;! și! Geoagiu! Băi! și!
Băile! Călan! din! județul! Hunedoara.! Centrul!
pilot! ar! putea! promova! standarde! ridicate! și!
soluții! inovatoare! pentru! programe! antiY
îmbătrânire! și! turism! medical.! Centrul! pilot! ar!
oferi,! de! asemenea,! sprijin! pentru! rețelele!
regionale! de! stațiuni! balneo! în! vederea!
îmbunătățirii!calității!și!standardelor!serviciilor.!
Factorii! regionali! și! factorii! politici! ar! putea!
lansa! o! inițiativă! pilot! pentru! sprijinirea!
dezvoltării! economice! a! zonelor! de! minerit! și!
industriale.! În! prima! fază,! o! echipă! de! lucru!
poate! fi! înființată! pentru! a! identifica! și!
proiecta!soluții!inteligente!pentru!recuperarea!
Văii! Jiului! și! pentru! utilizarea! eficientă! a!
resurselor!naturale!aflate!în!această!zonă.!În!a!
doua!fază,!se!poate!concepe!și!implementa!un!
plan!de!acțiune!care!ar!include!înființarea!unui!
centru! de! inovare! pentru! reconversia! Văii!
Jiului.! Un! tip! de! inovare! care! ar! putea! fi!
încercat!de!noul!centru!ar!fi!dezvoltarea!de!noi!
materiale! de! construcții! pentru! reabilitarea!
termică! utilizând! depozitele! de! deșeuri! sau!
producție! de! cărbune! superior.! Centrul! ar!
putea! fi! deservit! de! o! echipă! de! bază! de!
experți! care! ar! supraveghea! implementarea!
planului!de!acțiune!și!ar!facilita!colaborarea!în!
cadrul!proiectelor!de!cercetare.!!
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Anexa 3 – Utilizarea investițiilor teritorial integrate pentru
dezvoltarea durabilă a Regiunii Vest
!
Pentru!perioada!2014Y2020,!Comisia!Europeană!a!propus!noi!instrumente!care!pot!fi!utilizate!de!
către!Statele!Membre!și!regiuni!în!vederea!promovării!dezvoltării!integrate!la!nivel!teritorial.!Unul!dintre!
aceste! instrumente! sunt! Investițiile! Teritoriale! Integrate! (ITI),! definite! ca! fiind! un! instrument! de!
dezvoltare! teritorială! care! permite! implementarea! integrată! a! unei! strategii! teritoriale! întrYo! manieră!
integrată,! utilizând! fonduri! din! cel! puțin! două! axe! prioritare! din! același! program! sau! din! programe!
diferite.!Este!important!de!subliniat!faptul!că!ITI!Yurile!pot!fi!utilizate!cu!eficacitate!dacă!zona!geografică!
respectivă!prezintă!o!strategie!teritorială!integrată,!interYsectorială.!!Elementele!cheie!ale!unei!ITI!sunt:!i)!
un! teritoriu! delimitat! și! o! strategie! de! dezvoltare! teritorială! integrată;! ii)! un! pachet! de! acțiuni! pentru!
implementarea!acțiunilor!și!iii)!un!cadru!de!guvernare!pentru!gestionarea!ITI.!
Analiza!detaliată!efectuată!la!nivelul!Regiunii!Vest!a!indicat!anumite!caracteristici!teritoriale!fie!
de!concentrare!a!activității!economice,!ca!în!cazul!aglomerării!TimișoaraYArad,!sau!al!zonelor!rămase!în!
urma!regiunii,!precum!Valea!Jiului!sau!zonele!mai!sărace!din!județele!CaraşYSeverin!și!Hunedoara.!
Ținând!cont!de!elementele!principale!ale!unei! ITI,!următoarea!abordare!în!trei!direcții!poate!fi!
utilizată! pentru! o! dezvoltare! teritorială! sustenabilă! în! Regiunea! Vest,! finanțată! din! programul!
operațional! 2014Y2020.! În! primul! rând,! utilizarea! ITI! pentru! zona! TimişoaraYArad.! În! al! doilea! rând!
utilizare! ITI! pentru! zona! Valea! Jiului.! În! al! treilea! rând,! prezentarea! priorităților! de! dezvoltare! pentru!
județele!CaraşYSeverin!și!Hunedoara58.!
Investițiile* Teritoriale* Integrate* pentru* polul* de* creștere* Timișoara* –* Arad.! Prin! programul!
actual! de! finanțare! UE! –! Programul! Operațional! Regional! 2007Y2013,! Timișoara! și! Arad! au! definiții!
diferite.!Unul!este!considerat!pol!de!creștere!(Timișoara!și!zonele!învecinate),!în!timp!ce!al!doilea!(Arad)!
este! definit! ca! pol! de! dezvoltare! urbană.! Deși! clasificate! ca! și! categorii! diferite,! cele! două! orașe,! care!
sunt! și! cele! mai! mari! ale! regiunii,! trebuie! gestionate! printrYo! abordare! de! dezvoltare! integrată.!
Înființarea! unei! ITI! pentru! polul! de! creștere! Timișoara! –! Arad! va! ajuta! la! îmbunătățirea! conectivității!
interne!cu!aglomerarea!celor!2!orașe,!ceea!ce!reprezintă!una!dintre!provocările!cele!mai!importante!în!
rezolvarea!discrepanțelor!din!teritoriale!din!Regiunea!Vest.!Pentru!a!promova!efectele!de!răspândire!ale!
aglomerării!TimișoaraYArad,!pot!fi!promovate!următoarele!intervenții!în!cadrul!unei!strategii!integrate:!
•

Sprijinirea& capacității& IMM?urilor& de& a& se& implica& în& procesul& de& creștere& și& inovare,& prin!
identificarea! și! stabilirea! unor! actori! esențiali! pentru! facilitarea! activității! implicând! un!
număr! ridicat! de! factori! implicați,! precum! piața! agricolă,! un! laborator! acreditat! pentru!
siguranță! alimentară! și! teste! veterinare! sau! un! laborator! și! centru! de! inovare! pentru!
industria!textilă.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58

!ITI!reprezintă!un!instrument!care!ar!fi!putu!fi!utilizat!pentru!CarașYSeverin!și!Hunedoara!ca!un!singur!teritoriu.!
Totuși,! ținând! cont! că! se! promovează! un! număr! limitat! de! ITIYuri! în! cadrul! programelor! operaționale! viitoare!
(principalii!candidați!pentru!această!abordare!fiind!polii!de!creștere),!poate!fi!utilizată!o!abordare!integrată!pentru!
aceste!două!județe!fără!a!fi!promovată!ca!ITI,!chiar!dacă!principiile!sunt!aceleași.!
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•
•

Finalizarea& procesului& de& refacere& a& centrelor& istorice& ale& celor& două& orașe& și! includerea!
acestora!întrYun!singur!circuit!turistic.!
Dezvoltarea& și& implementarea& unei& strategii& pentru& un& nivel& redus& de& carbon& pentru& orașe,&
care! va! promova! măsuri! de! eficiență! energetică! și! pentru! a! reduce! gradul! de! utilizare! al!
autovehiculelor,!precum!și!dezvoltarea!de!soluții!și!afaceri!inovative!pentru!un!oraș!verde.!

Infrastructura! pentru! a! facilita! conectivitatea! între! TimișoaraYArad! și! părțile! mai! periferice! ale!
regiunii!se!află,!de!asemenea,!printre!prioritățile!de!abordat!în!vederea!facilitării!navetei!către!zonele!cu!
o!concentrare!mai!ridicată!a!activităților!economice.!
Investițiile*teritoriale*integrate*Valea*Jiului.!Valea!Jiului!poate!deveni!o!zonă!înfloritoare!dacă!se!
iau!măsuri!adecvate.!Prin!crearea!ITI!pentru!Valea!Jiului,!se!va!înființa!un!parteneriat!între!6!orașe!mici!
ale! Văii! care! vor! putea! participa! la! o! structură! al! cărei! scop! va! fi! proiectarea! și! aplicarea! de! soluții!
unitare/coordonate!și!inovatoare.!O!ITI!pentru!Valea!Jiului!se!justifică!prin!caracteristicile!principale!ale!
regiuni:!veche!zonă!minieră!cu!populație!săracă!ce!depinde!de!activitățile!de!minerit,!fără!oportunități!
de!angajare!și!cu!un!nivel!scăzut!de!atractivitate!pentru!investiții,!care!a!cunoscut!un!declin!permanent!
începând!cu!1990.!Este!nevoie!de!măsuri!integrate!pentru!a!asigura!regenerarea!regiunii,!cu!accent!pe:!
reabilitarea! infrastructurii! în! vederea! facilitării! conexiunilor! dintre! localități;! refacerea! vechilor! mine;!
dezvoltarea!unui!mediu!economic!sustenabil!prin!măsuri!de!utilizare!inteligentă!a!haldelor!de!cărbune;!și!
crearea! de! condiții! pentru! dezvoltarea! afacerilor! și! pentru! organizarea! de! formare! profesională! în!
vederea!asigurării!unei!forțe!de!muncă!calificate!pentru!creșterea!sectorului!privat.!!
Planurile! de! regenerare! au! fost! pregătite! și! parțial! implementare! prin! programul!PHARE! 2000Y
2007! (programul! de! preaderare! la! UE)! sau! finanțate! de! Banca! Mondială.! Viitoarele! programe! UE! ar!
trebui!să!țină!cont!și!să!elaboreze!pe!baza!experienței!existente!și!să!aducă!noi!soluții!pentru!dezvoltarea!
integrată! a! acestei! zone.! Pot! fi! promovate! inițiative! pilot! de! soluții! de! dezvoltare! pentru! toate! zonele!
miniere,!nu!doar!pentru!Valea!Jiului.!
Prioritățile*de*dezvoltare*ale*județelor*Caraş4Severin*și*Hunedoara.*Cele!două!județe!mai!puțin!
dezvoltate! din! Regiunea! Vest,! CaraşYSeverin! și! Hunedoara,! prezintă! următoarele! trăsături! comune:! i)!
zone! extinse! de! exploatarea! lemnului;! ii)! zone! montane! și! parcuri! naturale! care! pot! fi! exploatate! din!
punct!de!vedere!turistic!și!iii)!un!număr!ridicat!de!obiective!arheologice.!Pentru!a!le!exploata!potențialul!
în!vederea!promovării!creșterii!economice!în!regiune,!următoarele!priorități!pot!fi!identificate!în!cadrul!
unei!strategii!comune!de!dezvoltare!a!celor!două!județe:!
•

•

Asigurarea& sprijinului& pentru& competitivitatea& IMM?urilor,& cu! accent! pe! industria! de!
procesare!a!lemnului;!!aceasta!poate!include!dezvoltarea!unui!laborator!și!centru!de!inovare!
pentru!acest!sector;!&
Dezvoltarea&eco?turismului&și&a&turismului&cultural&prin:&&
o Sprijinirea!clusterelor!de!turism!și!a!rețelelor!de!cooperare!dintre!stațiunile!montane!
(inclusiv! cele! balneo)! și! administrația! locală! pe! raza! căreia! se! află! obiectivele!
arheologice;!
o Elaborarea!de!strategii!pentru!cele!două!tipuri!de!cluster!și!promovarea!investițiilor!
prin! diferite! programe! operaționale,! ca! parte! a! planului! de! dezvoltare! regională!
pentru!Regiunea!Vest;!
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o
o

Delegarea! managementului! strategiei! unui! organism! independent! care! poate! fi!
înființat!în!cadrul!ADRYului,!urmând!modelul!de!coordonator!al!polilor!de!creștere.!
Dezvoltarea!unei!infrastructuri!de!conectare!ca!să!asigure!mobilitatea!către!stațiuni!
și!alte!zone!de!interes.!
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