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INTRODUCERE
Anul 2010 a marcat lansarea strategiei EUROPA 2020, document care a stabilit
direc iile principale de consolidare a cre terii pentru a combate deficien ele structurale
ale Uniunii Europene. Dintre acestea1, cercetarea i inovarea reprezint domenii cheie în
care se vor concentra investi iile cu scopul de a reduce decalajele atât interne (între
diferite state ale Uniunii), cât i între UE i alte state non-UE.
În 2011, Comisia European (CE) a lansat ini iativa emblematic

„O Uniune a

Inov rii” , care introduce no iunea de „strategie de specializare inteligent ”, fiecare
2

stat membru/regiune fiind încurajat( ) s elaboreze o astfel de strategie. Mai mult de
atât, elaborarea acestei strategii reprezint o condi ionalitate ex-ante pentru accesul la
Fondurile Structurale în perioada 2014-20203.
În anul 2014, România a îndeplinit aceast

condi ionalitate ex-ante prin

elaborarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020
(SNCDI) i aprobarea acesteia prin HG 929/2014.
La nivel regional a fost aprobat Planul pentru Dezvoltare Regional - Regiunea
Vest (PDR) care dincolo de obiectivul general

i obiectivele specifice propune o

concentrare major a interven iilor în perioada 2014-2020 în jurul urm toarelor aspecte
cheie:
 transpunerea ideilor rezultate din activitatea de cercetare în produse și servicii noi
sau îmbunătăţite;
 diversificarea bazei economice i crearea unei culturi antreprenoriale care s
permit echiparea întreg teritoriului regiunii cu companii puternice;
1

Creșterea i telige tă, azată pe u oști ţe și i o are.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.
3
A se edea propu erea de Politi ă de Coeziu e a Co isiei – COM (2011)615 pentru 2014-2020. Mai recent, ca un efort de comunicare a
a estui pro es, CE a e is Ghidul de Strategii de Cer etare şi I o are pe tru Spe ializare I telige tă RIS .
2

3

 dezvoltarea în permanen

a aptitudinilor / competenţelor populaţiei ca urmare a

schimb rii tiparelor legate de progresele tehnologice;
 adaptarea la provoc rile globale privind schimbarea modului în care sunt produse
și consumate energia și resursele;
 orientarea i prioritizarea interven iilor în func ie de impactul asupra îmbunătăţirii
calităţii vieţii cetăţenilor.
Regiunea Vest are experien

în elaborarea unei Strategii Regionale de Inovare, la

momentul actual fiind la cel de-al treilea exerci iu de planificare în domeniul inov rii.
Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2014-2020 (RIS3) a fost aprobat de
Consiliul pentru Dezvoltare Regional în luna septembrie 2016. În cadrul documentului
sunt tratate șase sectoare economice (componente pentru automobile, textile,
agroalimentar, TIC, construcţii și turism)4.
Cele ase sectoare prioritare regionale supuse analizei au fost clasificate în func ie
de nivelul de avantaj comparativ

i au fost identificate zonele pentru orientarea

politicilor i a interven iilor ce pot ajuta la sporirea poten ialului de cre tere al regiunii.
Astfel, regiunea are un avantaj comparativ evident în concentrarea pe sectorul
componentelor pentru automobile, al textilelor
agroalimentar

i al TIC, în timp ce sectorul

i cel al turismului au fost clasificate ca sectoare cu avantaj

comparativ latent, iar sectorul construcţiilor a fost clasificat ca sector cu avantaj
comparativ neclar.
Tabel 1: Nivelul de avantaj a domeniilor regionale prioritare
Domeniu
Componente pentru
Automobile
TIC
Textile
Agroalimentar
Turism
Construc ii

Tip avantaj
Comparativ evident

Comparativ latent
Comparativ neclar

În cadrul acestui document de planificare vom concentra eforturile la nivelul a 5
dintre cele 6 sectoare economice: componente pentru automobile, tehnologia
4

A aliza aprofu dată a a estor se toare a fost realizată î adrul proie tului u titlul "Ser i ii pe tru reșterea o petiti ității și spe ializare
i telige tă î Regiu ea Vest", derulat de ătre ADR Vest î preu ă u Ba a Mo dială î a ul
și este refle tată î Strategia Regio ală de
Spe ializare I telige tă a Regiu ii Vest.
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informa iilor

i comunica ii - TIC, textile, agroalimentar, construc ii

i materiale de

construc ii prin prisma influen ei acestor sectoare în evolu ia economic a Regiunii Vest
i ca urmare a relevan ei pentru tema studiat , transferul tehnologic. Ca urmare a unor
observa ii efectuate de c tre stakeholderii regionali, s-a introdus componenta de
energie, aceasta fiind inclus în sectorul construc iilor.
Acest document trebuie în eles prin prisma existen ei Strategiei de Specializare
Inteligent la nivelul Regiunii Vest, multe din informa iile de analiz fiind incluse în acel
document.
Documentul Cadru pentru strategia de cercetare

i inovare regional

este

structurat dup cum urmeaz :


Sec iunea 1 prezint o scurt imagine a Regiunii Vest în ansamblu, prin prisma
contextului regional i a poten ialului de inovare;



Sec iunea 2 descrie procesul de guvernan

local , accentuând rolul Consor iului

Regional de Inovare;


Sec iunea 3 prezint o viziune de dezvoltare a regiunii, prin prisma consolid rii
avantejelor existente

i generarea altora noi, cu accent pe identificarea

avantajelor comparative i principalelor blocaje ale cre terii în cele cinci domenii
economice int ;


Sec iunea 4 prezint oportunit ile de finan are pentru domeniul CDI disponibile
în ciclul financiar 2014-2020;



Sec iunea 5 con ine partea strategic

propriu-zis , în care sunt identificate

priorit ile, m surile de interven ie i planul de ac iune pentru atingerea acestora;


Sec iunea 6 descrie mecanismul de monitorizare i evaluare a documentului
strategic.

1. ANALIZA CONTEXTULUI REGIONAL I A POTEN IALULUI
DE INOVARE
1.1

SCURT PROFIL SOCIO-ECONOMIC AL REGIUNII VEST

Regiunea Vest este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare din România. Creat
în anul 1998, aceasta cuprinde patru jude e – Arad, Cara -Severin, Hunedoara i Timi .
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Diversitatea formelor de relief prezente în regiune (câmpie, deal
concretizat

prin suprafa a agricol

semnificativ

i munte),

i resursele de minerale, inclusiv

c rbune i metale, au stat la baza dezvolt rii regiunii cu un profil predominant industrial
i comercial.
Localizare geografic
Din punct de vedere al localiz rii, Regiunea Vest este situat în partea de vest a
României la grani a cu Ungaria şi Serbia, având o suprafa
13,4% din suprafa a

de 32.034 km 2, reprezentând

rii. În Uniunea European , din punct de vedere al suprafe ei, este

printre cele mai mari între regiunile NUTS II, clasându-se pe locul 34 în UE 28
(aproape de dou ori mai mare decât media), fiind comparabil cu state precum Belgia
sau Republica Moldova.
Fiind aşezat în partea central-estic , Regiunea Vest are o pozi ie strategic în
Europa, atât datorit

amplas rii acesteia de-a lungul unor importante coridoare

europene de transport (axele TEN-T ORIENT-MEDITERANA DE EST
DUN RE), dar i faptului c

regiunea este amplasat

i TEN-T RIN-

într-un spa iu de permanent

interac iune a civiliza iei vestice cu cea estic .
Harta 1 – Regiunea Vest - România
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Structura sistemului de aşez ri
Regiunea Vest este printre regiunile din România cu popula ia cea mai sc zut –
în anul 2015 au fost înregistra i 2.020.231 de locuitori5 (9,1% din popula ia României).
Popula ia Regiunii Vest este concentrat în 323 unit i administrativ teritoriale. Dintre
acestea, 42 sunt oraşe (din care 12 municipii) şi 281 comune. Localit ile urbane ale
Regiunii Vest sunt repartizate relativ uniform în teritoriu, predominând oraşele mici şi
mijocii (sub 20.000 locuitori), dar existând

i oraşe mari printre care: municipiul

Timişoara (333.613 locuitori - anul 2015) i municipiul Arad (179.621 locuitori - anul
2015).
Regiunea Vest este a 2-a cea mai urbanizat

regiune din România dup

regiunea Bucure ti-Ilfov, 1.288.259 de persoane locuind în zona urban . De asemenea,
5

Tempo Online, POP107A
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în regiune se afl cel mai urbanizat jude din România (dup mun. Bucure ti), i anume
jude ul Hunedoara, cu un procent al popula iei urbane de 77,9%.
Densitatea locuitorilor în Regiunea Vest se situeaz între 2,5 loc./km2 - Bulze tii
de Sus (jud. Hunedoara) şi 2581,44 loc./km2 – Timi oara (jud. Timi ). Densitatea regiunii
este de doar 63,1 loc./km2, aceasta fiind sub nivelul na ional de 93,5 loc/km2. Cele
mai slabe populate zone sunt zonele înalte, îndeosebi cele montane.
Structura socio-demografic a popula iei
La 1 ianuarie 2015 popula ia Regiunii Vest era alc tuit din 980.920 (51,7%) femei
şi 1.039.311 (48,3%) b rba i, aceste valori fiind similare cu cele înregistrate la nivel
na ional: 51,2% femei i 48,8% b rba i.
Structura pe vârste a popula iei şi modificarea acesteia în timp au un efect
semnificativ asupra dezvolt rii, afectând aspecte precum for a de munc , ocuparea
for ei de munc , nevoile de servicii şi infrastructur

în educa ie, s n tate şi servicii

sociale. În acest context, Regiunea Vest se caracterizeaz prin: cot mare a popula iei cu
vârsta între 15-64 ani care corespunde în mare popula iei cu vârst de munc : 71 % în
2015 (locul 2 în România, dup regiunea Bucure ti-Ilfov).
În anul 2015, ponderea popula iei în vârst de peste 65 de ani a fost de 15,4%,
acesta fiind mult mai ridicat decât ponderea popula iei de 0-14 ani – 13,6%. În ultimii
ani, la nivelul Regiunii Vest s-a remarcat o tendin

de sc dere a popula iei de 0-14 ani,

ceea ce, pe termen lung, poate avea implica ii deosebite în ceea ce prive te for a de
munc .
Sporul natural al popula iei din regiune în perioada 2000-2015 este negativ, atât
în fiecare an, cât şi la nivelul fiec rui jude , urmând tendin a na ional

de sc dere

constant a num rului popula iei.

Nivelul de instruire al popula iei
În anul

colar 2014/2015 în Regiunea Vest au fost înregistrate 324.225 de

persoane în toate nivelurile de educaţie: cea mai mare pondere este în înv

mântul

primar i gimnazial: 44,3%. Nivelul pre colar i liceal au ponderi identice: 15,1%. În ciclul
postliceal i de maie tri au fost înscri i 3,1% din total, pe când în ciclul profesional au
fost înscri i doar 0,6% din elevi.
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Educa ia superioar este dezvoltat în Regiunea Vest. Dintre cele 11 unit ţi de
educaţie superioar , 7 sunt universit ţi publice şi 4 sunt universit ţi private. Dintre
acestea, mai mult de jum tate (6 universit i) sunt localizate în Timi oara.
Num rul de studen i înscrişi în înv

mântul ter iar şi num rul de absolven i al

acestor programe de educa ie sunt indicatori foarte importan i în contextul în care, la
nivel european, Strategia Europa 2020 a stabilit ca int pentru România un procent de
26,7% din popula ia de 30-34 de ani care s fi absolvit un program de educa ie ter iar 6.
Conform datelor EUROSTAT, în anul 2015, în România, 25,5% din popula ia de 30-34 ani
a terminat un program din cadrul înv

mântului ter iar, acest nivel fiind mult sub cel

european (36,9%) şi sub inta Strategiei Europa 2020 (26,7%). La nivel NUTS II, dup
Regiunea Bucure ti-Ilfov, Regiunea Vest performeaz cel mai bine, cu un procent de
21,8%.
Ocupare
La nivelul anului 2015 resursa de munc a Regiunii Vest totaliza un num r de
1.167.300 persoane, dintre care aproximativ 865.100 persoane erau active pe pia a for ei
de munc .
Rata de activitate a resurselor de munc a fost în anul 2015 de 74,1%, acest
valoare fiind superioar nivelului na ional, unde rata de activitate a fost de doar 70,3%.
Comparativ cu regiunile de dezvoltare, Regiunea Vest de ine una dintre cele mai mari
rate de activitate a for ei de munc , dup regiunea Bucure ti-Ilfov (84,6%) i la egalitate
cu regiunea Nord-Vest (74,1%).
Contrar tendin ei na ionale, Regiunea Vest a înregistrat o tendin

de cre tere a

ratei de ocupare a for ei munc în perioada 2010-2015. În aceast perioad , rata de
ocupare a crescut de la 63,6% la 67,2%.
Infrastructura
Infrastructura de transport a Regiunii Vest este unic , în România, din perspectiva
prezen ei culoarelor europene TEN-T: RIN-DUN RE i ORIENT/MEDITERANA DE EST.
Totodat , Regiunea Vest dispune de 2 aeroporturi interna ionale: Aeroportul
Interna ional „Traian Vuia” Timişoara i Aeroportul Interna ional Arad.

6

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm; http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf
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Harta 2 – Infrastructura de transport a Regiunii Vest

Economia Regiunii Vest
O indica ie major despre cât de bine performeaz o regiune din punct de vedere
economic este dat de nivelul s u actual de dezvoltare, de productivitatea afacerilor şi
într-o lume a pie elor integrate, de capacitatea sa de a exporta bunurile şi serviciile pe
care le produce.
Din punct de vedere al PIB-ului per. locuitor, Regiunea Vest ocupa în 2014 locul 2
în România cu 7.900 EUR, fiind cu excep ia regiunii Bucure ti-Ilfov, singura care a
dep it nivelul na ional al PIB-ului pe cap de locuitor. Comparativ cu PIB-ul p.c. PPS
raportat la media Uniunii Europene (UE=100), Regiunea Vest (cu valoarea de 58%)
înregistreaz decalaje înc semnificative, în anul 2014 Regiunea Vest având PIB-ul p.c.
PPS sub 75% din media UE28.
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Harta 3 – PIB-ul p.c. PPS, în anul 2013 (% din media UE28)

Sursa: EUROSTAT

În anul 2015, în Regiunea Vest erau înregistrate 47.113 întreprinderi active,
regiunea fiind ce-a de-a 7-a regiune din România, dup

num rul întreprinderilor

înregistrate.
Cu toate acestea, în Regiunea Vest, densitatea întreprinderilor la 1.000 de
locuitori este de 21,5 firme, aceast valoare fiind superioar nivelului na ional de 21,2.
Aceast valoare o plaseaz pe regiunea Vest pe locul 3 în România, dup
Bucure ti-Ilfov (47,1) i Nord-Vest (23,6). La mic distan

se afl

regiunile

i regiunea Centru

(21,2). De asemenea, la nivelul distribu iei întreprinderilor nou create cu o valoare de
63,8%, Regiunea Vest ocup locul al doilea la nivel na ional.
11

Valoarea total a investi iilor str ine directe în Regiunea Vest la nivelul anului
2015 era de 5,237 miliarde EUR, 8,1% din totalul ISD în România, situând regiunea pe
locul 3 la nivel na ional dup Bucureşti-Ilfov i Centru.
Capacitatea de a exporta a unei regiuni d indicii despre cât de puternic este o
regiune. Acesta indic capacitatea de a produce bunuri şi servicii care s treac testul
concuren ei interna ionale. Regiunea Vest este o regiune puternic axat pe export, în
anul 2015, aceasta ocupând locul 2 între regiunile României din punct de vedere a
ponderii exporturilor în volumul total de export al României, cu o pondere de 17,2% din
exporturile României.
Figura 1 (stânga) – Evolu ia exporturilor din Regiunea Vest
Figura 2 (dreapta) – Ponderea exporturilor în regiunile de dezvoltare pentru anul 2015
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Sursa: INS – TEMPO ONLINE, EXP101J

1.2 BENCHMARKING REGIONAL
Benchmarking-ul este o compara ie a aspectelor relevante ale unei entit i
similare sau cu entitatea principal

pentru studierea posibilit ilor de îmbun t ire.

Totodat , benchmarking-ul reprezint acel proces continuu de m surare a produselor,
serviciilor i practicilor în raport cu cei mai recunoscu i lideri.
Pentru aceast

parte a documentului, am utilizat instrumentul de benchmark

propus i dezvoltat de JRC Sevilla care pleac

de la 7 dimensiuni: geo-demografie,

nivelul de educa ie al resurselor umane, specializarea tehnologic , structura sectorial ,
structura firmelor, deschiderea interna ional , institu ii i valori.
Ca urmare a aplic rii acestui instrument, cele 20 de regiuni de referin

similare

cu Regiunea Vest sunt enumerate în tabelul de mai jos.
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Tabel 2: Benchmark-ul Regiunii Vest
20 de regiuni similare cu Regiunea Vest
(ro42)
Sud - Muntenia - Romania (ro31)
Nyugat-Dunantul - Ungaria (hu22)
Sud-Est - Romania (ro22)
Nord-Vest - Romania (ro11)
Centru - Romania (ro12)
Eszak-Magyarorszag - Ungaria (hu31)
Kozep-Dunantul - Ungaria (hu21)
Lodzkie - Polonia (pl11)
Del-Dunantul - Ungaria (hu23)
Dolnoslaskie - Polonia (pl51)
Podkarpackie - Polonia (pl32)
Zapadne Slovensko - Slovacia (sk02)
Vzhodna Slovenija - Slovenia (si01)
Del-Alfold - Ungaria (hu33)
Nord-Est - Romania (ro21)
Stredne Slovensko - Slovacia (sk03)
Swietokrzyskie - Polonia (pl33)
Yuzhen tsentralen - Bulgaria (bg42)
Lubuskie - Polonia (pl43)
Severen tsentralen - Bulgaria (bg32)

Distance index
0.0118
0.0201
0.0204
0.0207
0.0215
0.0233
0.0247
0.0256
0.0263
0.0263
0.0271
0.0284
0.0292
0.0307
0.0329
0.0337
0.0340
0.0345
0.0357
0.0366

Sursa: Platforma RIS3, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Conform raportului „Tabloul de bord privind inovarea regională” realizat în anul
2016, Regiunea Vest, precum nivelul na ional, este plasat în categoria inovatorilor
mode ti. Performan a inov rii a sc zut cu -6% comparativ cu anul 2014. Graficul radar
de mai jos arat c avantajele relative ale Regiunii Vest comparativ cu nivelul UE28 sunt
în ocuparea for ei de munc în domeniul industriilor cu tehnologii înalte, exporturile de
produse de calitate medie i înalt

tehnologie i gradul de absolvire a nivelului de

educa ie ter iar.

Figura 3 – Profil regional: compara ie cu UE28
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Sursa: Tabloul de bord privind inovarea regională – 2016,
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

Avantajele relative ale sistemului regional de inovare sunt exporturile de produse
de tehnologie medie i înalt , ocuparea for ei de munc în domeniul industriilor cu
tehnologii înalte i gradul de absolvire a nivelului de educa ie ter iar. Sl biciunile relative
sunt în materie de IMM-uri inovative care colaboreaz cu alte întreprinderi, IMM-uri cu
inov ri de produse i proces i IMM-uri care inoveaz „în cas ”.

1.3. SISTEMUL REGIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE
Infrastructura de cercetare i dezvoltare tehnologic a Regiunii Vest este esen ial
pentru dezvoltarea economic a zonei, aceasta fiind compus din actorii regionali afla i
atât pe latura ofertei, cât i pe cea a cererii, dup cum reiese din figura de mai jos.
14

Figura 4 – Actorii cheie din sistemul regional de inovare

Infrastructura
Metodologia evalu rii infrastructurii suport pentru activitatea de cercetaredezvoltare-inovare (CDI) are la baz

studiul ,,CRE TEREA COMPETITIVIT

SPECIALIZAREA INTELIGENT ’’ derulat de Agen ia pentru Dezvoltare Regional

II

I

Vest

împreun cu Banca Mondial în Regiunea Vest.
Astfel, infrastructura regional

de CDI este compus

din actorii regionali din

domeniul universitar (unit ile de educa ie superioar ), de entit i de cercetare
(Institutele de Cercetare şi Dezvoltare (ICD) Na ionale, Centre şi Laboratoare de
Cercetare), cât şi structuri suport pentru afaceri (parcuri industriale, zone industriale,
parcuri ştiin ifice şi tehnologice), entit i de transfer tehnologic, conform legisla iei
na ionale în vigoare.
Cele mai importante institu ii de cercetare din Regiunea Vest sunt ICD Naţionale,
acestea fiind de dou tipuri i anume:
 instituții autonome:
 INCD pentru ELECTROCHIMIE şi MATERIE CONDENSAT

- INCDEMC –

Timişoara;
 INCD pentru SECURITATE MINIER

şi PROTEC IE ANTIEXPLOZIV

-

INSEMEX Petroşani;
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 INCD în SUDUR şi ÎNCERC RI de MATERIALE- ISIM – Timişoara.
 sucursale regionale ale ICD Naţionale mari ce au sediul în București:
 INCD pentru ECOLOGIE INDUSTRIAL – ECOIND;
 INCD în CONSTRUC II şi URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIAL
DURABIL – URBAN-INCERC.
Academia Român

are în sistemul s u 60 de institute şi centre de cercetare,

dintre care dou institute i dou centre de cercetare sunt localizate în Timi oara i
anume:
 Institute:
 Institutul de Cercet ri Socio-Umane “Titu Maiorescu” – Timişoara;
 Institutul de Chimie – Timi oara inclusiv Laboratorul de Chimie Anorganic ,
Timi oara.
 Centre:
 Centrul de Cercet ri pentru Dezvoltare Rural

Durabil

a României,

Timişoara;
 Centrul de Cercet ri Tehnice Fundamentale i Avansate – Timi oara.
Conform legii 45/2009, completat

de legea 72/2011, sistemul de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este coordonat
de Academia de Ştiin e Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (A.S.A.S.). În
subordinea acesteia, sunt organizate institute, centre i sta iuni de cercetare-dezvoltare,
6 fiind localizate în Regiunea Vest:
 Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol Lovrin;
 Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara;
 Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur şi Vinifica ie Miniş;
 Sta iunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultur Geoagiu;
 Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad;
 Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor
Caransebeş.
Aceste institu ii acoper un spectru larg de domenii de cercetare. Capacitatea i
dimensiunea acestor institute variaz considerabil, de la mai pu in de 10 pân la peste
100 cercet tori. În acela i mod, num rul de publica ii în jurnalele ISI i brevetele de inute
de ICS din Regiunea Vest variaz de la valori nesemnificative pana la niveluri competitive
cu restul

rii.
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Majoritatea institu iilor de cercetare din România au acces la finan are public din
bugetul de cercetare. Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific (ANCS) 7 a lansat
un sistem de certificare pentru evaluarea acestor institu ii în scopul de a reevalua situa ia
Institutelor Na ionale (dac este cazul) i de a stabili, în cazul fiec rui ICD, dac institu ia
îndepline te criteriile de eligibilitate pentru finan are public . Conform acestui sistem de
clasificare, notele, de la cea mai înalt categorie la cea mai mic , sunt: A+, A, A-, B i C.
Institu iile care primesc A+, A sau A- sunt eligibile pentru fonduri publice i pot fi
considerate ICD Na ionale, iar cele care primesc nota B sau C nu pot fi clasificate drept
ICD Na ionale.
Conform deciziei nr. 9008/07.01.2016 de certificare a unit ilor de cercetaredezvoltare, toate INCD din Regiunea Vest au primit clasificarea A, ceea ce permite
continuarea clasific rii acestora ca institute de cercetare şi dezvoltare na ionale şi
oferirea eligibilit ii pentru accesarea de fonduri publice.
Profilul sectorial al unit ilor de cercetare în Regiunea Vest este diferit de la un
jude la altul:
a) În judeţul Arad unit ile de cercetare sunt predominante în: construc ii şi
material rulant, sectorul vinului şi creşterea bovinelor;
b) În judeţul Hunedoara în siderurgie şi metalurgie, silvicultur . Minerit şi
securitatea mineritului sunt principalele sectoare cu unit i de cercetare;
c) În judeţul Caraş-Severin g sim unit i de cercetare în inginerie mecanic ,
cultivarea fructelor şi creşterea ovinelor;
d) În judeţul Timiş sunt concentrate majoritatea unit ilor de cercetare ale
regiunii, aşadar domeniile sunt mai diverse: sudur şi testarea materialelor, chimie şi
electro-chimie, fizic , silvicultur , construc ii, s n tate public , maşini hidraulice,
agricultur , medicin , ştiin e sociale etc.

Harta 4 – Domenii de cercetare identificate în Regiunea Vest

7

Autoritatea Națio ală pe tru Cer etare Știi țifi ă
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Universit ile constituie o surs
oferind totodat

resursa uman

important

pentru activitatea de CDI, acestea

cât şi resurse materiale, fiind deseori dotate cu

laboratoare ce sus in activitatea de cercetare şi dezvoltare.
Educaţia superioar este dezvoltat în Regiunea Vest, fiind în anul 2015 a cincea
regiune din ar cu 11 unit i de educa ie superioar , dup Bucureşti-Ilfov (33 unit i),
Nord-Vest (15 unit i), Nord-Est (14 unit i) şi regiunea Centru (12 unit i). În regiune
sunt prezente 7 universit i publice şi 4 universit i private.
Conform datelor ANCS, la Timişoara exist unul dintre cele 4 parcuri ştiin ifice şi
tehnologice (zon în cadrul c reia se desf şoar activit i de înv

mânt, de cercetare,

de transfer tehnologic al rezultatelor cercet rii şi valorificarea acestora prin activit i
economice) de la nivel na ional şi anume PST TIMIŞOARA - TIM SCIENCE PARK.
Tabel 3: Parcuri tiin ifice din regiune
NR CRT

DENUMIRE ENTITATE

1

PST TIMISOARA TIM SCIENCE PARK
TIMIŞOARA

ADRESA
Tel. 0256222119
Fax. 0256201352
timsciencepark@incemc.ro
www.incemc.ro
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Harta 5 – Universit ile din Regiunea Vest

Sursa: Tempo Online, SCL 101A, 101C

Unit ţile de transfer tehnologic au rolul de mediator între cererea (mediul de
afaceri, utilizatori) şi oferta de inovare propus

de universit i, institute, centre şi

laboratoare de cercetare-dezvoltare. În anul 2015, în Regiunea Vest reg seam 4 entit i
de transfer tehnologic, şi anume:
Tabel 4: Unit i de transfer tehnologic
NR
CRT

DENUMIRE
ENTITATE

TIPUL
DE
ENTITATE

1.

2.
UAV-IT
INCUBATOR

3.
Incubator
Tehnologic
şi de Afaceri

1.

DOMENIUL
PENTRU CARE A
FOST
ACREDITAT
ENTITATEA
4.
Agricultur ,
industrie
alimentar
şi
tehnologia
informa iei

NR. DECIZIE
DE
ACREDITARE

NR.
CERTIFICAT
DE
ACREDITARE

ADRESA

FORMA DE
ORGANIZARE

5.
9528/14.03.2
011

6.

7.
Platforma
industrial
FN,
Vladimiresc
u, jud. Arad
Tel. 0357-

8.

Nr.52
14.03.2011

F r
personalitate
juridic
în
cadrul
Universit ii
„Aurel Vlaicu”
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2.

Centrul de
Informare
Tehnologic
–
CIT
COMPETECH

Centru de
Informare
Tehnologic

Industria
prelucr toare,
construc ii,
agricultur piscicultur

Ordin MD nr.
277 din
17.06.2014

Nr. 75
17.06.2014

3.

Centru
interuniversit
ar pilot de
comunicare
şi valorificare
a propriet ii
intelectuale
– CIPCVPIUVT
Timisoara

Centru de
transfer
tehnologic

Chimie, protec ia
mediului,
biotehnologii
i
biomateriale,
Tehnologii
agroalimentare

3568MD/
18.04.2013

Nr. 64/
18.04.2013

4.

CTT
TEHIMPULS

Centru de
Transfer
Tehnologic

Automotive i
construc ii de
ma ini, agricultur alimenta ie,
biotehnologii,
turism

O.M
3798/07.05.2
015

Nr.70 /
07.05.2015

101.301
Fax. 0357101.302

Arad

Pia a
Victoriei nr.
3,
Timişoara
Jud. Timiş
Tel.
0256.493.3
86
Fax. 0256
490.311
Timi oara,
Str. Vasile
Pârvan nr.
4,
cod
po tal
300223,
judetul
Timi
Tel/Fax.
0256 592
632 /
0256 592
620
Timi oara,
str.
Proclama ia
de
la
Timi oara
nr. 5

F r
personalitate
juridic
în
cadrul
Camerei
de
Comer ,
Industrie
şi
Agricultur
Timişoara
F r
personalitate
juridic
în
cadrul
Universit ii
de Vest din
Timi oara

Asocia ia
TEHIMPULS –
Centrul
Regional de
Inovare
i
Transfer
Tehnologic

Cheltuielile pentru sectorul cercetare, dezvoltare i inovare (CDI)
Unul din obiectivele ini iale stabilite de Strategia de la Lisabona şi men inut în
strategia Europa 2020 este de a creşte cheltuielile de cercetare-dezvoltare la cel puţin
3% din PIB pân
afaceri.

în 2020, din care dou treimi ar trebui finan ate de sectorul de

8

8

Europa în cifre — Anuarul Eurostat 2010, p. 584
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Pentru România, ţinta pentru anul 2020 este ca 2% din PIB s fie investit în
CDI, îns acest lucru înseamn c trebuie s se m reasc de mai bine de 4 ori bugetul
actual. Aceast

int

este una destul de ambi ioas

i dificil de îndeplinit deoarece,

analizând datele din graficul de mai jos se poate observa faptul c , în ciuda cre terii
investi iilor în CDI ale Uniunii Europene, în România, în perioada 2008-2014 aceste
investi ii au sc zut, valoarea acestora fiind sub nivelul înregistrat în anul 2008.
Contrar tendin ei na ionale, în perioada 2009-2013, Regiunea Vest a reu it s
creasc constant investi iile în CDI, totu i valoarea înregistrat pentru anul 2014, când
doar 0,18% din PIB a fost investit în activit ile de CDI, ne indic cât de departe suntem
de inta na ional sau european .
Figura 5 – Cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea - procent din PIB (2007-2014)
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Sursa: Eurostat, rd_e_gerdreg

În România, aproape jum tate din fondurile pentru CDI provin din surse
guvernamentale, pe când în Uniunea European mai bine de 60% din fonduri provin din
sectorul de afaceri, sectorul guvernamental contribuind cu doar 12,3% din total fonduri.
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Figura 6 – Pondere sectoare de performan

în total cheltuieli cercetare şi dezvoltare
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Capitalul uman
În Regiunea Vest, în anul 2015, personalul din cercetare şi dezvoltare înregistra o
pondere de 0,48% din totalul persoanelor care activau pe pia a for ei de munc . În
compara ie cu nivelul na ional, regiunea de ine o pondere mai mic , îns

la nivel

regional este a doua regiune ca şi pondere a personalului din CD dup

regiunea

Bucureşti-Ilfov (1,65%).
Figura 7 - Personalul din cercetare şi dezvoltare (% din totalul ocup rii for ei de munc )
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Sursa: EUROSTAT, tsc00002, INS, Tempo Online, CDP102E, FOM103D, calculele autorilor
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Conform datelor EUROSTAT, în anul 2015, în România, 27,2% din popula ia de
30-34 ani a terminat un program din cadrul înv

mântului ter iar, acest nivel fiind sub

cel european (43,4%) şi sub inta Strategiei Europa 2020 (26,7%).
Figura 8 – Ponderea popula iei de 30-34 ani care a absolvit un program din
înv

mântul ter iar, în anul 2015
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Sursa: EUROSTAT, edat_lfse_12

La nivelul jude elor, dup regiunea capitalei (50,1%), Regiunea Vest ocup doar
locul V cu un procent de 24,3%, dup ce pân în anul 2013 ocupa locul II dup regiunea
Bucureşti-Ilfov. Pe locul II din România este situat regiunea Nord-Vest (28,4%), urmat
de Regiunea Centru (27,7%), şi Sud-Vest Oltenia (25,1%).9
Ştiin a şi tehnologia au fost recunoscute ca domenii cheie pentru dezvoltarea
Europei. O modalitate de m surare a concentr rii de persoane înalt calificate în regiuni
este studierea resurselor umane din ştiin
Vest (20,3%), este peste media na ional

şi tehnologie (RUST). Performan a Regiunii
(19,6%) şi ocup

pozi ia a treia în ierarhia

regiunilor din România.

9

Sursa: Eurostat, edat_lfse_12

23

%

Figura 9 – Resursele umane în ştiin şi tehnologie
(% din popula ia activ ) în anul 2015
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Servicii
Accesul la servicii de calitate este una din provoc rile IMM-urilor *, de la
„gazelele” (întreprinderi cu înalt poten ial de creştere) de înalt
microîntreprinderi şi întreprinderi familiale, care reprezint
întreprinderilor în Regiunea Vest. Exist

tehnologie pân

la

marea majoritate a

la nivel european o serie de ini iative care

asigur întreprinderilor acces la informare şi consultan

cu privire la func ionarea pie ei

interne şi a posibilit ilor oferite de aceasta, precum şi cu privire la legisla ia comunitar
aplicabil

lor şi la legisla ia viitoare, pentru ca întreprinderile s

se poat

preg ti şi

adapta cu cele mai mici costuri. De exemplu, Re eaua întreprinderilor europene 10
(Enterprise Europe Network) joac

un rol important. În Regiunea Vest, aceasta este

asigurat de Consiliul Ro-Boost SMEs.
Deşi parcurile industriale sunt situate într-o varietate de loca ii, în regiune exist
un singur parc tiin ific i tehnologic care o s

furnizeze servicii de sprijin pentru

activit ile de inovare.
O ini iativ privat pentru facilit ile de incubatoare este Start up Hub situat în
complexul de birouri City Business Center. Activit i pro bono ale poten ialilor

10

EEN este o rețea preze tă î peste de state are are a s op spriji irea IMM-urilor î dez oltarea pote țialului i o ati și de afa eri pe tru
reșterea o petiti ității și dez oltare i telige tă dura ilă. Î epâ d u a ul
, pe tru a roregiu ea Ro â ia Regiu ea Vest și
Regiunea Sud-Vest o sorțiul regio al RO-BOOST EEN este format din ADR Vest, ADR Sud-Vest, Tehi puls, U i ersitatea Craio a și Ce trul de
Dezvoltare Arad.
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antreprenori ce au drept int comunitatea şi ale entuziaştilor TIC dintr-o gam variat
de grupuri de vârst ; de la copii de vârst şcolar în vârst de şapte ani, pân la liceeni şi
studen i. Pentru antreprenori sunt organizate evenimente de networking, ateliere şi
cursuri de formare cu scopul de a sprijini noile întreprinderi din sectorul TIC. Cu toate
acestea, constrângerile de finan are limiteaz

capacitatea de institu ionalizare a

activit ilor Start up Hub.
Un actor regional important în sectorul cercet rii-dezvolt rii-inov rii, Asociaţia
Tehimpuls, ac ioneaz ca o interfa

pentru actorii regionali din sistemul de inovare.

Practic, Asocia ia Tehimpuls are ca principale activit i promovarea inov rii i facilitarea
interac iunii dintre unit ile C&D i actorii din sectorul privat din industriile conexe. De
asemenea, aceast asocia ie a publicat o baz de date de oferte i cereri de cercetare
care ofer informa ii cu privire la activitatea de cercetare din cadrul universit ilor i ICD
pentru cunoa terea i utilizarea de c tre sectorul privat. În plus, acest organism are un
rol semnificativ în încurajarea comunic rii dintre p r i prin intermediul târgurilor i al
altor reuniuni.
Un alt actor regional important este consorţiul RO-BOOST SMEs (parte a re elei
Enterprise Europe Network). Prin pachete de servicii dedicate antreprenoriatului şi
inovarii, acest consor iu ofer consultan

cu privire la politici, reglement ri legale i

programe de finan are europen , acces la finan are (venture capital, vouchere, equity
funds etc.), interna ionalizare (informa ii despre pie e din Europa i

ri ter e – business

intelligence), parteneriate pentru proiecte interna ionale de cercetare

i dezvoltare,

facilitarea inov rii i a transferului tehnologic transna ional, dezvoltarea de parteneriate
de afaceri transna ionale, dezvoltarea capacit ii de management al inov rii. De
asemenea, acest consor iu promoveaz servicii cu valoare adaugat

prin intermediul

organiz rii de evenimente, grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activita i de
brokeraj, misiuni de companii (misiuni economice), prin intermediul unei platforme
europene dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul birourilor de informare ale
partenerilor consor iului şi prin intermediul paginii web.
Universit ile majore din regiune au început s

investeasc

în transferul de

tehnologie, îns aceste investi ii sunt înc în fazele incipiente. Un exemplu recent de
ini iativ de facilitare a transferului de cuno tin e c tre industrie este institutul comun eAustria format cu participarea Facult ilor de Informatic din cadrul Universit ii de Vest
i Politehnica i a Institutului de Cercetare pentru Calcul Simbolic de la Universitatea
Johannes Kepler din Linz. Institutul are proiecte în derulare cu parteneri priva i din
Austria, Germania i România. Un alt exemplu de eforturi recente pentru încurajarea
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colabor rii dintre universit i i sectorul privat este furnizarea unor servicii de extindere a
zonelor agricole de c tre Universitatea de Agricultur

i Medicin Veterinar a Banatului

(acest proiect a fost ini iat cu o contribu ie de la finan area prin proiectul MAKIS al
B ncii Mondiale în 2008).
Clustere
În Regiunea Vest exist mai multe clustere concentrate pe sectoarele dominante,
formate pentru a facilita interac iunea i cooperarea dintre actorii care î i desf oar
activitatea în aceste sectoare.
Clusterul

Automotivest

a

fost

înfiin at

în

anul

2007

ca

organism

neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridic . Obiectivul principal al
Asociatiei este crearea unui mediu economic care s sprijine ini iativa de "cluster" din
domeniul industriei auto prin dezvoltarea unei platforme centrale de servicii pentru
firmele (furnizori/cump r tori) din Regiunea Vest active în acest domeniu .
Clusterul TIC a fost creat în anul 2011, fiind rezultatul unui demers de lung
durat . Viziunea Clusterului Regional TIC este promovarea şi sus inerea întreprinderilor
regionale TIC drept actori pe pia a global , generatori de produse proprii, sub un brand
regional puternic.
Creat în 2011, clusterul ROSENC

este o asocia ie cu personalitate juridic

român , de drept privat f r scop patrimonial, neguvernamental , non-profit, apolitic şi
independent , având drept scop promovarea României si a Regiunii Vest, pe termen
lung, ca lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficientei energetice şi noilor energii
sustenabile.
Un alt cluster creat în anul 2011 este Clusterul Agro Food Banat Cri ana, având
ca obiectiv cre terea competitivit ii industriei agroalimentare i a dezvolt rii regionale
prin inovare i transfer tehnologic.
De

dat

mai

recent

este

Asocia ia

Cluster

(CLUSTRBANAT), care urm re te dezvoltarea competitiv

pentru

Turism

Banat

a domeniul turismului prin

promovarea destina iilor turistice locale, jude ene i regionale.
Proprietatea intelectual
Cererile de brevetare sunt o m sur

a rezultatului activit ii de cercetare-

dezvoltare-inovare. O idee brevetat nu este îns în mod necesar o idee comercializat ,
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deci indicatorul poate fi v zut ca un indice al nivelului de CD, nu ca un scor al
introducerii pe pia

al produselor CDI. Brevetele în România sunt percepute în principal

ca un instrument pentru progresul în cariera academic , în timp ce crearea valorii
comerciale reale prin proprietatea intelectual este aproape inexistent .
În anul 2015, în România au fost înregistrate 1.053 cereri de brevetare, conform
datelor raportate c tre OSIM. Din cererile înregistrate, 980 (94,9%) au fost ale
solicitan ilor români. Comparativ cu anul 2010, se constat

o sc dere a num rului

cererilor de brevet înregistrate îns , anul 2015, a marcat o cre tere u oar a cererilor de
brevetare, acesta fiind un indicator important în materie de inovare şi competitivitate.
Tabelul 5: Cereri de brevete - num r
2010
2011
2012
2013
Înregistr ri cereri de brevet
1.418
1.463
1.077
1.046
– total
solicitan i români
1.382
1.424
1.020
995
solicitan i str ini
36
39
57
51
Brevete acordate* - total 447
407
420
448
din care:
Publicate
430
430
384
451
Brevete eliberate – total
461
462
389
440
Duplicate
brevete
de
1.352
1.372
1.138
1.465
inven ie
Certificate de recunoaştere
a
brevetului
european
1.308
1.171
817
3.514
eliberate
Brevete europene validate
1.591
2.036
2.539
în România
Sursa: Raportul Anual OSIM 2014, 2015

2014

2015

1.036

1.053

952
84

980
73

326

324

320
372

305
329

1.151

990

2.060

3.571

Num rul de cereri de brevete depuse nu a cunoscut o tendin
nivel regional, astfel c

2.733

pozitiv nici la

s-au înregistrat performan e mixte privind evolu ia acestui

indicator în regiunile din România.
În harta de mai jos (vezi harta 6), dup cererile de brevete depuse, se observ clar
c se induvidualizeaz câteva zone în care predomin acest indicator şi anume regiunea
Bucureşti-Ilfov care încorporeaz mai bine de o treime din cererile de brevet depuse din
România (39,2%), zona Cluj-Napoca – Mureş – Braşov – Sibiu – Alba (13,7%), zona Buz u
– Prahova (13,5%) şi zona Iaşi – Suceava (9,7%). Dup num rul de brevete depuse, în
anul 2015, Regiunea Vest s-a situat pe penultimul loc al clasamentului.
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Harta 6 – Cererile de brevete în România la nivel regional, anul 2015

Sursa: http://www.osim.ro/rapoarte/raport2015/Raportul_Anual_2015.pdf

Figura 10 – Evolu ia cererilor de brevete în anul 2015
40.0
26.9

30.0
20.0
10.0
-3.3

%

0.0
-10.0

-7.1

-21.3

-20.0
-20.0

-30.0
-40.0
-50.0
2011

2012
România

2013
Bu ureşti - Ilfo

2014

2015
Vest

Sursa: http://www.osim.ro/rapoarte/raport2015/Raportul_Anual_2015.pdf, INS – Anuarul Statistic 2014
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Evolu ia cererilor de brevete arat c exist un poten ial bun al Regiunii Vest în
materie de performan

materializat într-o cre tere în anul 2015 peste media na ional

respectiv media regiunii Bucure ti-Ilfov a num rului de brevete, îns poten ialul creativ
al Regiunii Vest nu este suficient explorat deoarece, cu excep ia anului 2012, perioada
2010-2014 a fost marcat de o sc dere mai mare a num rului cererilor de brevete decât
media na ional respectiv media regiunii Bucure ti-Ilfov.
Un indicator regional utilizat de Tabloul de Bord privind Inovarea Regional este
num rul de aplica ii înregistrate la Biroul European pentru Brevete (BEB). 11 Pentru a
normaliza datele, indicatorul utilizat pentru a cuantifica cererile de brevetare este
num rul de aplica ii la BEB pe milion de locuitori.12 În anul 2012, Regiunea Vest avea
3,326 cereri de brevetare la BEB ceea ce reprezint 111% din media na ional şi plaseaz
regiunea pe locul II în contextul na ional, dup regiunea Bucure ti-Ilfov (14,115 cereri).
Regiunea Vest se situeaz printre regiunile cu performan e foarte slabe şi în UE (a 257-a
din 279 de regiuni).
Conform INS – Tempo Online, întreprinderile inovative reprezint întreprinderi
care au lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ îmbun t ite pe pia
sau au introdus procese noi sau semnificativ îmbun t ite sau noi metode de organizare
sau de marketing. Termenul acoper toate tipurile de inovatori, inovatori de produs, de
proces, de metode de organizare sau de metode de marketing, precum si intreprinderile
cu inova ii nefinalizate sau abandonate i se refer la întreprinderile active.
În Regiunea Vest, în anul 2014, din totalul întreprinderilor la nivel regional, doar
0,4% au avut activit i de inovare, regiunea ocupând locul VII la nivel na ional. Cu pu ine
excep ii, toate regiunile au întregistrat sc deri al ponderii întreprinderilor inovatoare în
perioada analizat (2010 – 2014).
De asemenea, INS – Tempo Online a oferit informa ii cu privire la întreprinderile
non-inovative, acestea fiind întreprinderi care nu au avut activitate inovatoare în
perioada analizat , ceea ce înseamn c exist un anumit poten ial de inovare al acestor
întreprinderi.
Pentru acest indicator, Regiunea Vest ocup o pozi ie frunta , ocupând locul III,
dup regiunile Centru (5,9%) i Nord-Vest (5,5%), ceea ce înseamn c întreprinderile

11

Ori e a aliză a statisti ilor re etării ar tre ui să ia î o siderare li itele a estor i di atori: u toate i e ţiile su t brevetate, nu toate
re etele au a eeaşi aloare i tri se ă, doar o i ă proporţie de re ete du e la des operiri teh ologi e( Raportul Anual Regional Eurostat
2010, p. 142. Bre etele u su t î
od o ligatoriu î registrate î regiu ea u de se realizează er etare-dezvoltare – adesea fiind alocate
sediului e tral al fir ei sau hiar u ei ţări străi e U studiu al Fa torilor Co petiti ităţii Regio ale, Ca ridge e o o etrics, ECORIS-NEI,
2006, p. 3-35 – 3-36); SURSA: EUROSTAT, tgs00040
12
U alt i di ator este u ărul de apli ări pe e rii de forţă de u ă, dar i di ă rezultate si ilare
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locale au un mare poten ial de inovare, doar c acest lucru nu este activat de companiile
regionale.
Figura 11 – Ponderea num rului întreprinderilor inovatoare (din totalul
întreprinderilor)
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Figura 12 – Ponderea num rului întreprinderilor non-inovatoare (din totalul
întreprinderilor)
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1.4. SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENT
Conform Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă 2014-2020 (RIS3),
aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regional în luna septembrie 2016, principalele
sectoare de specializare inteligent

i provoc rile acestora sunt detaliate în tabelul de

mai jos, fiind detaliate în prezentul document la analiza fiec rui sector în parte.
Tabelul 6: Domenii de specializare ale sectoarelor regionale
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SECTOR

PROVOC RI SOCIETALE

DOMENII DE EXPLORAT

DOMENII DE SPECIALIZARE

Componente

Mijloace de transport inteligente,

Men inerea

Fabricarea altor fire

pentru

ecologice i integrate

sectorului automotive ca lider global

electronice

Reducerea emisiilor CO2, cât

cauciuc, noi solu ii pentru ingineria mecanic ,

automobile

Energie curat , eficient

i sigur

competitivit ii
i a

i cabluri electrice

i

i Fabricarea altor produse din

gazelor cu efect de sera. Smart city

transportul rutier, Fabricarea altor produse din

Combaterea schimb rilor climatice,

Creşterea

material plastic, etc.

utilizarea eficient

aglomer rii şi sporirea siguran ei şi

a resurselor i a

mobilit ii,

reducerea

securit ii

materiilor prime

G sirea de noi alternative pentru
materiile prime considerate critice:
combustibili alternativi
Textile

Combaterea schimb rilor climatice,

Materii prime noi

Fabricarea de articole de lenjerie de corp,

utilizarea eficient a resurselor i a

Fabricarea

materiilor prime

Fabricarea de textile ne esute i articole din

altor

acestea,
Securitate alimentar , agricultur
durabil

cu

material

excep ia

textile

N.C.A.,

confec iilor

de

îmbr c minte, noi solu ii pentru ingineria

Economie circular

mecanic , design

i bioeconomie

CAD sau asistat de

calculator, etc.
Societ i favorabile incluziunii,

Valorificarea poten ialului inovativ,

inovatoare i reflexive

creativ i productive al sectorului

Energie curat , eficient

i sigur

Utilizarea eficient

i durabil

a

resurselor
TIC

Surse de energie sigure, ecologice i

Cuno tinte

i tehnologii noi. Noi

eficiente

aplica ii de tip “e-”. Smart city

Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor

Mijloace de transport inteligente,

Sisteme inteligente de transport

periferice;

i securit ii Europei i cet enilor s i

Alte

informa iei

ecologice i integrate
Societ i sigure - protejarea libert ii

Fabricarea echipamentelor de comunica ii;

Asigurarea

securit ii

cibernetice.

Asigurarea libert ii i a vie ii private

activit i

de

tehnologia

i servicii pentru calculatoare;

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web

i

activit i

conexe;

Portaluri

web;

pe
Îmb trânire s n toas , demografie
i bun stare

internet

i

consolidarea

Activit i de programare a calculatoarelor;

dimensiunii societale a securit ii

re ele 3D ale viitorului, marketing

i social

Big Data, Open Data, Internet of

media în re ea, internet 3D, echipamente

things

electronice flexibile, sisteme de s n tate

i

îngrijire personal , re ea IT de cercetare

i

inovare, etc.
S n tate, schimb ri demografice

Agroalimentar

i

bun stare

Genetica. Dezvoltarea de ni e de

Culegerea,

marketingul,

pia .

conservarea c rnii, fructelor
tiin a culturilor

Energie curat , eficient

i sigur

Utilizarea eficient

i durabil

a

i

prelucrarea

i

i legumelor;

tiin a alimentelor bio,

tehnologii bio de procesare a alimentelor,etc.

resurselor
Securitate
durabil

alimentar ,

agricultur

Produse

i bioeconomie

alimentare

competitive,

sigure şi s n toase
Valorificarea poten ialului resurselor
biologice

Construc ii,
materiale
construc ii

Energie curat , eficient

i sigur

de
i

energie

Eficientizarea materialelor existente

Inginerie i tehnologie, materiale de eficien

din

energetic , materiale inovative de construc ii,

punct

de

vedere

energetic

(Nearly Zero Energy, Nearly Zero

tehnologii

de

asamblare,

transformarea

Emission)

de eurilor din lemn, conversia de eurilor de

Dezvoltarea unor noi materiale de

huil , ingineria mediului printre altele

construc ii
S n tate, schimb ri demografice

i

Securitatea construc iilor

bun stare
Securitate alimentar , agricultur
durabil

Economie circular

i bioeconomie
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Sectorul componente pentru automobile
Introducere
Sectorul componente pentru automobile este un domeniu cheie pentru
competitivitatea Regiunii Vest şi o surs principal de creştere economic . În Regiunea
Vest, sunt peste 280 de companii implicate în produc ia de componente pentru
automobile, cu aproape 70.000 de angaja i. Tabelul de mai jos ofer

o imagine a

sectorului în economia regional .
Tabelul 7: Indicatori sector componente pentru automobile
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total profitului – mil.
Euro
Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
Export – mil. Euro

2011
243
55.287
227,52

2015
285
66.818
234,45

3.346,4

6.254,4

111,8

346,9

138

230

60.528

93.604

4.447,6

6.925,7

Avantajele competitive relative actuale ale costului for ei de munc , ale terenului
i ale utilit ilor se vor diminua treptat, astfel încât investi iile noi i eventual dezvolt rile
de noi capacit i ale celor deja localiza i sunt intite spre produse noi i tehnologii global
competitive, cu valoare ad ugat ridicat . Evolu ia industriei de componente auto din
Regiunea Vest este influen at în mod cert de tendin ele de dezvoltare ale industriei
auto la nivel interna ional.
Provoc ri i oportunit i
Pe termen mediu, reperele industriei auto interna ionale, cu influen e în sectorul
produc iei de componente, sunt: focusare pe mediu și siguranță; poziționare optimă în
grila mobilității integrate de viitor; focusarea investițiilor majore pe produse și tehnologii
noi; soluții noi de business și noi arii de profitabilitate; intensificarea CDI pentru
competitivitate pe piața globală.
Ca lider mondial în domeniu, industria auto european este esen ial pentru

prosperitatea Uniunii Europene. Pe lâng

faptul c ofer

multe locuri de munc , de

înalt calificare, acest sector impulsioneaz cunoa terea i inovarea, este un exportator
net, contribuie în mod semnificativ la PIB-ul UE i reprezint cel mai important investitor
privat în domeniul cercet rii i inov rii la nivel european.
La nivel global, companiile produc toare de componente pentru automobile
axate pe inovare sunt considerate a fi mai profitabile decât cele specializate pe anumite
tehnologii. Aceasta deoarece inovarea pe componente permite utilizarea multipl
acestora pe ansambluri. În plus, inovarea ofer

a

posibilitatea flexibiliz rii fabrica iei i

adapt rii la noile cerin e ale pie ei, i permite un control asupra lan urilor de valoare
ad ugat din amonte i, implicit, al costurilor.
Pentru sectorul componentelor pentru automobile o alt

provocare este de

diversificare către activități care aduc mai multă valoare adăugată ceea ce
presupune avansarea pe o structur foarte ierarhic a lan ului de valoare. În acest caz,
condi iile principale pentru avansare sunt crearea unei baze bine dezvoltate de furnizori
locali, cu management capabil, care s poat produce piese i componente de calitate
ridicat . De asemenea, presupune o pia
exper i tehnici bine preg ti i

a muncii bine dezvoltat , care s produc

i califica i, precum

i un sistem local de cercetare-

dezvoltare-inovare pentru a dezvolta prototipuri, produc ie serie mic , precum i pentru
a produce piese i componente customizate.
Reglement rile mai stricte privind emisiile, costuri mai mici la nivelul
acumulatoriilor, sta ii de înc rcare disponibile pe scar larg , i un nivel tot mai mare de
acceptare a consumatorilor va crea un impuls nou

i puternic pentru folosirea

vehiculelor electrice în anii urm tori. Astfel, provocarea principal din industria auto este
de tendin ele tot mai accentuate de modificare a motoarelor tradiționale

legat
(benzin

sau diesel) c tre motoare mai pu in poluante (hybrid) sau nepoluante

(electrice). Derivat de aici, foarte multe cercet ri recente la nivelul acestui domeniu au în
vedere realizarea autoturismului autonom, care nu are nevoie de ofer fiind ghidat de
un sistem electronic. În acest context, tot mai multe ini iative vor urm ri promovarea
investi iilor în tehnologii avansate, fiind încurajate m surile menite s reduc emisiile de
CO2, poluarea și zgomotul.
Pe de alt parte, nevoia de mobilitate este într-o continu cre tere. În condi iile în
care sectorul european al transporturilor este dependent de petrol, un alt domeniu de
interes la nivelul activit ii de cercetare este identificarea de combustibili alternativi
fiabili.
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Colaborarea dintre companii și institute de cercetare și înființarea de
laboratoare de testare poate ajuta sectorul componentelor pentru automobile s
creasc

pe termen mediu. De i exist

numeroase companii multina ionale str ine în

regiune, transferul de tehnologie i cuno tin e c tre firmele locale este insuficient. O
dat

ce o firm

devine parte a unui lan

de furnizare, înv area

i diseminarea

cuno tin elor pot fi accelerate.
Tabelul 8: Corelare sector componente pentru automobile cu SNCDI respectiv SNC
Corelarea cu domeniile de ECO-TEHNOLOGII
cercetare din Strategia
 Noi genera ii de vehicule i tehnologii
Na ional
de Cercetarepentru transport ecologice i eficiente
Dezvoltare-Inovare
energetic
(SNCDI)
ENERGIE I MEDIU
 Ora ul Inteligent
Corelarea cu domeniile din Industria auto şi componente
Strategia Na ional
de
Competitivitate (SNC)
Tabel 9: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul componente pentru
automobile
1392 Fabricarea de articole confec ionate din textile (cu excep ia îmbr c mintei i lenjeriei de
corp )
2211 Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; re aparea i refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2433 Productia de profile ob inute la rece
2511 Fabricarea de construc ii metalice i p r i componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice ob inute prin deformare plastic ; metalurgia pulberilor
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lan uri i arcuri
2732 Fabricarea altor fire i cabluri electrice i electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat i manipulat
2830 Fabricarea ma inilor i utilajelor pentru agricultur si exploat ri forestiere
2841 Fabricarea utilajelor i a ma inilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor ma ini-unelte n.c.a.
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2899 Fabricarea altor ma ini i utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Produc ia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci i semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice i electronice pentru autovehicule i pentru
motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese i accesorii pentru autovehicule i pentru motoare de
autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Sectorul Tehnologia Informa iilor i Comunica iilor (TIC)
Introducere
Cu un poten ial real de a trece de 4 miliarde de euro înainte de 2020 (2,5% din
PIB), sectorul TIC i-a confirmat poten ialul de a contribui în mod real la economia
local , generând de patru ori mai mult

valoare ad ugat

decât media economiei.

Atr gând toate tipurile de actori economici, de la gigan i mondiali în domeniul IT la mii
de antreprenori locali, speciali tii români din sectorul TIC reprezint unul dintre activele
importante ale

rii. Tabelul de mai jos ofer

o imagine a sectorului în economia

regional .
Tabelul 10: Indicatori sector TIC
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro
Num rul total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)

2011
1.084
13.797
12,7

2015
1.513
18.857
12,5

482,2

807,8

31,9

47,4

145

218

34.946

42.838

Provoc ri i oportunit i
Industria TIC este cel mai dinamic sector al economiei na ionale datorit

în

principal implic rii în toate domeniile economice i sociale. Sectorul s-a dezvoltat atât

37

pe orizontal , cât i pe vertical , astfel încât azi se poate spune c

vorbim de trei

domenii bine conturate: telecomunica iile, software i servicii IT, hardware i electronic .
Pentru sectorul TIC, considerat în general ca un juc tor competitiv în domeniul
dezvolt rii de software, cea mai mare provocare este extinderea setului actual de
activități și a capacității totale de producție. Pentru a reu i acest lucru au fost
identificate urm toarele ac iuni: cre terea rezervei de for

de munc calificat , care este

deficitar în regiune; crearea unui mediu propice pentru întreprinderile nou înfiin ate
prin dezvoltarea de acceleratoare de afaceri i adaptarea incubatoarelor existente la
nevoile sectorului TIC. Tot la nivel de ac iuni necesare putem enumera: cre terea
conectivit ii la internet în rândul popula iei i sprijinul acordat firmelor pentru a putea
s se conecteze cu clien ii la nivel mondial. De asemenea, fiind vorba de un sector cu
aplicabilit i multiple, este nevoie de m suri de cre tere a leg turilor i interac iunilor cu
sectoarele (utilizatorii) din aval, precum i îmbun t irea politicii de brevetare.
Într-o regiune în care produc ia de baz a fost principala surs pentru valoarea
ad ugat , activit ile TIC apar ca unul dintre pu inele sectoare de servicii cu un grad
ridicat de cuno tin e de succes. Profitând de capitalul uman semnificativ furnizat de
universit ile regionale, sectorul TIC din Regiunea Vest este v zut în general ca un actor
competitiv la nivel interna ional în domeniile de activit i de dezvoltare software precum
i proiectare i inginerie.
Utilizarea la scar global a internetului aduce o serie de beneficii, îns în acel i
timp ridic

o serie de provoc ri care in de securitate, de la simpla contaminare a

calculatorului cu un virus, la primirea unor e-mail-uri nesolicitate (spam), pân la abuzul
de informa ii personale trimise pe internet, pierderi financiare datorit

primirii unor

mesaje frauduloase sau redirec ionarii c tre site-uri web false care solicit introducerea
informa iilor personale, pierderi financiare datorite utiliz rii frauduloase a cardului
bancar i pericolul expunerii copiilor la website-uri cu con inut inadecvat. Securitatea
re elelor i a sistemelor informatice este o prioritate la nivel na ional.
Identificarea oportunit ilor de specializare pentru întregul sector TIC din
Regiunea Vest poate dep i activit ile eviden iate pân acum, atunci când sunt luate în
considerare i oportunit ile ce rezult din cererile intersectoriale. În aceast privin , pot
fi explorate trei c i principale de specializare.
În primul rând, în contextul unei îmb trâniri a popula iei din Europa i plecând de
la strategia Comisiei Europene de a promova utilizarea serviciilor de e-s n tate, atât
asigurarea eviden ei electronice a datelor medicale, cât i activit ile de servicii de
informa ii pentru comunicarea datelor între prestatorii de servicii de asisten

medical
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ai pacien ilor, spitale, profesioni tii din domeniul s n t ii i re elele de informa ii privind
s n tate, apar ca un domeniu suplimentar de specializare. În acest caz, sectoarele CAEN
(4 cifre) de Prelucrare a datelor, administrarea paginilor web i activit i conexe (63.11) i
Activit i de Programare a Calculatoarelor (62.01) trebuie eviden iate.
În al doilea rând, în contextul extinderii turismului, gestionarea informa iilor
privind atrac iile turistice i disponibilitatea hotelurilor devin o component cheie a unei
strategii vaste de marketing pentru a ob ine clien i. În aceast privin , activitatea CAEN
(4 cifre) a Portalurilor web (63.12) constituie un domeniu poten ial promi tor pentru
specializare ulterioar .
În al treilea rând, dezvoltarea leg turilor cu sectorul auto pare s

fie o alt

op iune. În acest caz, produsele software personalizate pentru automatizarea proceselor
comerciale i de produc ie r mâne o oportunitate promi toare. Un alt domeniu în plin
dezvoltare este legat de sistemele inteligente de transport. Solu iile IT de monitorizare
electronic inteligent prin Pozi ionare Global prin Satelit artificial (GPS) a p mântului
sunt recunoscute pe plan mondial drept cea mai sigur metod de diminuare a riscurilor
de efrac ie şi ieşire din rut

a autovehicolelor. Managementul parcului auto,

managementul traficului în general se bazeaz din ce în ce mai mult pe aplica ii ale
tehnologiei informa iei şi comunica iei digitalizate.
Pentru sectorul agroalimentar, care se afl înc în faz incipient de extindere –
comparativ cu sectorul auto – utilizarea serviciilor TIC (în special prin aceste solu ii
software – devine

i mai relevant . În acest caz Activit ile de Programare a

Calculatoarelor (62.01) trebuie s fie eviden iate.
În afar

de competen ele tehnice, predarea

i dezvoltarea competenţelor

antreprenoriale i manageriale ar ajuta atât companiile multina ionale, cât i IMMurile locale s î i sporeasc productivitatea, s creeze întreprinderi de tip spin-off i
start-up-uri i s fie mai bine conectate la re elele globale în c utarea de oportunit i de
afaceri. Într-un sector cu ritm rapid cum este TIC, poate fi convenabil s existe ateliere
orientate (“boot camps”) în care angaja ii i antreprenorii s poat intra în contact i s i poat exersa aceste competen e. Acest tip de formare poate fi inclus i în programa
universitar .
În plus, infrastructurile suport pentru afaceri trebuie s furnizeze i alte servicii,
cum ar fi informa ii cu privire la sector i clien i, asisten
afaceri i consultan

pentru elaborarea planurilor de

privind op iunile de finan are. Totodat , programele de mentorat

ar trebui s fie structurate mai eficient, iar stimulentele pentru mentori trebuie s fie
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clare. Mentorii faciliteaz

de asemenea accesul întreprinderilor la investitori. Pentru

sectorul TIC exist deja o comunitate care sprijin întreprinderile nou-înfiin ate.
În Timi oara exist mai mul i poten iali investitori interesa i de întreprinderile TIC
nou-înfiin ate, îns pân acum pu ine investi ii s-au materializat. Ace tia sunt persoane
fizice cu experien , competen e i conectate în mod adecvat, care pot oferi sprijin
participativ pentru antreprenori. Poten ialii investitori sus in c

nu de in cuno tin e

privind oportunit ile de investi ii. Cu toate acestea, exist pu in interes pentru a aloca
timp

i resurse pentru cercetarea întreprinderilor nou-înfiin ate. Prin urmare, este

necesar sprijinirea i încurajarea constituirii unor re ele de investitori providen iali la
nivel regional, dar i cu conexiuni la nivel na ional i interna ional.
De i nu exist un deficit imediat de for

de munc calificat , IMM-urile par s

aib mai multe dificult i în g sirea for ei de munc necesare. Principalul motiv este
acela c

activit ţile de programare necesit

instruire“personalizat ”. În timp ce

întreprinderile mai mari au leg turi cu universit ile i pot finan a laboratoare în care
acestea î i pot instrui for a de munc , acest lucru nu este posibil pentru întreprinderile
mai mici.
Tabelul 11: Corelare sector tehnologia informa iilor şi comunica ii (TIC) cu SNCDI
respectiv SNC
Corelarea cu domeniile de TEHNOLOGIA INFORMA IEI I
cercetare
din
Strategia COMUNICA II
Na ional
de
Cercetare Analiza, managementul i
Dezvoltare-Inovare
securitatea datelor de mari
dimensiuni
 Internetul viitorului
 Tehnologii, instrumente i metode
pentru dezvoltare de software
SPAŢIU ŞI SECURITATE


Infrastructuri si servicii critice

Corelarea cu domeniile din Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
Strategia
Na ional
de
Competitivitate
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Tabelul 12: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul tehnologia informa iilor şi
comunica ii (TIC)
2221 Fabricarea pl cilor, foliilor, tuburilor i profilelor din material plastic
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor i a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunica ii
4651 Comer cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice i software-lui
4652 Comer cu ridicata de componente i echipamente electronice i de telecomunica ii
5821 Activit i de editare a jocurilor de calculator
5829 Activit i de editare a altor produse software
6110 Activit i de telecomunica ii prin re ele cu cablu
6120 Activit i de telecomunica ii prin re ele f r cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activit i de telecomunica ii prin satelit
6190 Alte activit i de telecomunica ii
6201 Activit i de realizare a soft-ului la comand (software orientat client)
6202 Activit i de consultan în tehnologia informa iei
6203 Activit i de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activit i de servicii privind tehnologia informa iei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activit i conexe
6312 Activit i ale portalurilor web
8220 Activit i ale centrelor de intermediere telefonic (call center)
9511 Repararea calculatoarelor i a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunica ii

Sectorul agro-alimentar
Introducere
Industria alimentar

este printre cele mai mari sectoare manufacturiere din

Regiunea Vest. Sectorul a beneficiat de un proces constant de modernizare. Tabelul de
mai jos ofer o imagine a sectorului în economia regional .
Tabelul 13: Indicatori subsectorul agricultur , pescuit i acvacultur
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro

2011
1.069
7.168
6,7

2015
1.373
8.086
5,9

521,5

769,1

47,7

61,5
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Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
Export – mil. Euro

331

424

72.749

95.112

257,9

219,9

Tabelul 14: Indicatori subsectorul prelucrare/procesare alimente i b utur
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro
Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
Export – mil. Euro

2011
522
9.702
18,6

2015
688
11.941
17,4

446,8

638,9

12,6

33,2

53

78

46.057

53.507

24,0

38,5

Provoc ri i oportunit i
La nivel global, popula ia tot mai numeroas pune o presiune constant asupra
resurselor. Pe de alt parte, omenirea se confrunt cu înc lzirea global

i schimb rile

climatice. În contextul acestor factori, cererea de alimente este într-o continu cre tere.
Perspectivele de cre tere ale pie ei constituie un avantaj evident pentru fermierii din
întreaga lume. Pe de alt parte, consumatorul este tot mai exigent, fiind caracterizat de
dorin a de a tii de unde provine hrana, cum a fost produs
respect

i dac practicile agricole

mediul înconjur tor. Astfel, una din provoc rile majore este securitatea

alimentară. Conformarea la standardele europene de siguran

i calitate a alimentelor

pe întreg lan ul agro-alimentar reprezint un obiectiv major. Unul din proiectele absolut
necesare este legat de crearea unui laborator regional acreditat pentru siguranță
alimentară și teste veterinare.
Pe fondul acestei provoc ri s-a n scut a a-numita agricultură organică, în
cadrul c reia sunt utilizate tehnici de produc ie ecologice, soiuri rezistente
îngr

i

minte naturale. Cercetarea i inovarea au rolul de a sprijini agricultorii de produse

“bio” prin oferirea unor solu ii de management integrat ale solului i apei i folosirea
îngr

mintelor organice cu o capacitate ridicat de reten ie a apei.
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Tot la categoria de provoc ri ale sectorului agro-alimentar din Regiunea Vest este
i existen a unor lanțuri de distribuție foarte lungi, care plaseaz

fermierii în

captivitate între furnizorii i clien ii lor. Practica actual de interpunere a cel pu in doi
intermediari între produc tor i consumator (angrosist+detailist) face ca beneficiile s
ajung într-o mic propor ie la fermieri. Fragmentarea excesiv a unei mari p r i din
baza de aprovizionare agricol produce efecte atât în amonte (acces la input-uri), cât i
în aval (prelucrarea, comercializarea i distribu ia produselor agricole i alimentare) i
sl be te poten ialul de dezvoltare al multor activit i cu valoare ad ugat . Crearea unor
lan uri alimentare scurte, dezvoltarea unor capacit ile de depozitare cu o distribu ie
uniform

în teritoriu, asocierea

i dezvoltarea unor grupuri de produc tori,

îmbun t irea infrastructurii re elelor de comercializare, sunt doar câteva din
propunerile identificate la nivelul sectorului.
O alt provocare major a sectorului agro-alimentar la nivelul Regiunii Vest este
promovarea slabă a produselor. La baza acestei provoc ri stau o serie de factori
precum: calitatea variabil

a produselor pe perioade mai lungi de timp, dificultatea

onor rii unor volume mari în mod constant, absen a unor distribuitori autohtoni pe
pia a interna ional , marketing redus al produselor. De asemenea, dotarea tehnic cu
ma ini agricole pentru fermieri sau cu tehnologii moderne pentru procesatori are o
influen

direct asupra performan ei pe pia . Rolul inov rii este crucial pentru sporirea

competitivit ii i performan elor fermelor. Astfel, un prim pas const în promovarea
noilor tehnologii sau dezvoltarea unor programe de promovare pe pia a global care
pot contribui la îmbun t irea calit ii produselor i încurajarea abord rii “din ferm în
farfurie”.
În ciuda poten ialului i tradi iei, Regiunea Vest, la fel ca România în ansamblu,
este un importantor net de produse agricole procesate. În ceea ce prive te
exporturile, Regiunea Vest r mâne un exportator net de materii prime. Cre terea
productivit ii agricole poate fi ob inut doar prin investi ii i inovare, iar investi iile de
reproducere, dezvoltarea de semin e i diversificarea genetic sunt doar câteva direc ii
de urmat. Pentru a schimba aceast situa ie se impun interven ii la nivel multiplu, de la
plantare, mergând pe filier

pân

la organizare, depozitare, procesare, marketing,

valorificare produse.
De asemenea, la nivelul sectorului agro-alimentar se încurajeaz dezvoltarea de
nișe de piață, de la produc ia de legume în perioada rece, la recultivarea unor plante
tehnice (in i cânep ), produsele “bio” sau utilizarea de de euri de origine animal
pentru producerea de energie la nivelul fermelor, pentru a da câteva exemple.
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Regiunea Vest are un important poten ial de resurse de energie regenerabilă,
iar folosirea acesteia în sectorul agro-alimentar trebuie încurajat . Biomasa, biogazul sau
biocarburan ii î i g sesc cu u urin

locul în acest sector. Utilizarea biomasei pentru

ob inerea energiei termice necesare în cadrul fermei (înc lzirea solariilor), folosirea
biocomustibililor la activit ile agricole mecanizate, microsta ii de ob inere a biogazului
din rezidurile agricole sunt doar câteva astfel de exemple.
Rețeaua de cercetare la nivelul acestui sector este una relative extins , dincolo
de Universitatea de tiin e Agricole i Medicin Veterinar a Banatului “Regele Mihai I al
României” din Timi oara, mai avem sta iuni agricole r spândite în teritoriu. Totu i,
fermierii beneficiaz

doar marginal de rezultatele cercet rii, ca urmare a canalelor

limitate de colaborare sau diseminare. Cel pu in la nivelul horticulturii, zootehniei sau
produc iei culturilor de câmp, rolul cercet rii trebuie s fie unul sporit, în contextual în
care circuitul cercetare-dezvoltare-inovare se realizeaz

rapid, rezultate aplicabile

putând fi implementate rapid.
Pentru sectorul agroalimentar, îmbunătățirea comercializării produselor locale
și stabilirea de relații cu marile lanțuri de distribuție pare s fie principala provocare
pe termen scurt, având în vedere caracteristicile complexe ale lan ului valoric
agroalimentar în care cea mai mare parte de inovare ( i valoarea ad ugat ) este
generat de cump r tori. Pe termen lung, valoarea ad ugat moderniz rii sectorului ar
trebui s fie înso it de eforturi în activit ile de cercetare i dezvoltare aplicate dup
cum experien a la nivel mondial arat c acele
valoare ad ugat

ri care au reu it s ob in cea mai mare

din produc ia lor de alimente au investit masiv în cercetarea

fundamental i aplicat . Un alt set de provoc ri este legat de nevoia unui sistem eficient
de iriga ii, a nevoii de laboratoare de testare i a unei re ele de depozitare.
Tabelul 15: Corelare sector industrial agro-alimentar cu SNCDI respectiv SNC
Corelarea cu domeniile de BIOECONOMIE
cercetare din Strategia Na ional
 Agro-alimentare:
produse
de Cercetare-Dezvoltare-Inovare
alimentare sigure, accesibile
i
optimizate nutri ional; dezvoltarea de
noi produse i procese;
 Bioenergie
(biogaz,
biomas ,
biocombustibili)
 Biotehnologii agro-alimentare
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ECO-TEHNOLOGII


Tehnologii, echipamente i sisteme
tehnice
inovatoare
pentru
produc ia de bioresurse alimentare
i non-alimentare

S N TATE



Corelarea cu domeniile
Strategia
Na ional
Competitivitate

Îmb trânirea s n toas , stilul de
viaţ şi s n tatea public
Evaluarea calit ţii şi riscul utiliz rii
neraţionale la nivel populaţional a
medicamentelor şi suplimentelor
alimentare

din Bioeconomie
(agricultur ,
silvicultur ,
de pescuit i acvacultur )
Procesarea alimentelor i b uturilor

Tabelul 16: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul industriei agro-alimentare
1011 Prelucrarea i conservarea c rnii
1012 Prelucrarea i conservarea c rnii de pas re
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pas re)
1031 Prelucrarea i conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea i conservarea fructelor i legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor i gr similor
1042 Fabricarea margarinei i a altor produse comestibile similar
1051 Fabricarea produselor lactate i a brânzeturilor
1061 Fabricarea produselor de mor rit
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea pr jiturilor i a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscui ilor i pi coturilor; fabricarea pr jiturilor i a produselor conservate de
patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, t i eilor, cu -cu -ului i a altor produse fainoase similar
1081 Fabricarea zah rului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului i cafelei
1084 Fabricarea condimentelor i ingredientelor
1085 Fabricarea de mânc ruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate i alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
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1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea mal ului
1107 Productia de b uturi r coritoare nealcoolice; produc ia de ape minerale i alte ape
îmbuteliate

Sectorul textile, piel rie i înc l minte
Introducere
Sectorul textile este într-o continu

mi care, caracterizat

printr-o accentuat

mobilitate a factorilor de produc ie, delocalizare rapid , fragmentare i specializare mai
ridicat a activit ilor pe lan urile valorice ale produselor i serviciilor.
Pân

la mijlocul anilor 2000 sectorul textilelor – în cadrul c reia am inclus

fabricarea de produse textile, articole de îmbr c minte, produselor din piele

i

înc l minte – a fost activitatea dominant din Regiunea Vest. Dup acesta an, industria
i-a pierdut locul frunta în fa a sectorului componente pentru automobile. Raportul
B ncii Mondiale “Competitivitatea Întreprinderilor din România de Vest: Diagnostic,
Provocări și Oportunităţi” a ar tat cum gradul de ocupare a for ei de munc

din

sectorul textilelor, articolelor de înc l minte i articolelor de îmbr c minte a cunoscut o
reducere semnificativ , de la aproximativ 20% c tre 7%. În ciuda sc derii cotei de pia ,
acest sector r mâne o surs major de contribu ie la activitatea economic din regiune.
Tabelul de mai jos ofer o imagine a sectorului în economia regional .
Tabelul 17: Indicatori sectorul textile, piel rie i înc l minte
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro
Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
Export – mil. Euro

2011
425
24.496
57,6

2015
529
22.422
42,4

595,5

672,4

32,4

27,8

148

168

24.309

29.986

1.036,1

920,1
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Provoc ri i oportunit i
Industria european

de textile are tradi ie în ceea ce prive te produsele de

calitate, productivitatea, inovarea i creativitatea, reprezentând un sector important al
industriilor europene.
Una dintre provoc rile curente ale industriei textile la nivel european ine de
nevoia de identificare a unor noi materii prime, iar printre acestea, textilele tehnice i
materialele termoplaste sunt de departe cele mai r spândite. Astfel de materiale reg sim
în domenii diverse, precum: aerospa ial, industrial, marin, medical, militar, transporturi,
de protec ie. Aceste materiale r spund celor mai ridicate exigen e tehnico-calitative
(performan e mecanice, termice, electrice, durabilitate etc.) şi se pot adapta la o func ie
tehnic . Acest sector în evolu ie continu

face apel la o cercetare constant

pentru

descoperirea de noi tehnologii şi reducerea costurilor de produc ie, cu scopul de a
cre te valoarea ad ugat pe produs finit. Textilele tehnice sunt factori de stimulare în
alte industrii, propunând i oferind atât materiale alternative: u oare, flexibile, moi,
(multi)func ionale, durabile, cât i noi tehnologii, eficiente din punctul de vedere al
costurilor, p r i ale unor sisteme

i solu ii tehnologice mai ample orientate c tre

utilizator. Dintre domeniile de specializare inteligent , identificate la nivelul Regiunii
Vest, textilele tehnice î i pot g si aplicabilitatea în agricultur , horticultur , silvicultur la
nivel de protec ia plantelor i a culturilor, protec ia la eroziunea solului, dar i în sectorul
componente pentru automobile la nivel de îmbunat ire a st rii de confort,
functionalit ii i siguran ei, reducerea masei specifice pentru anumite componente i
pentru automobil în ansamblu.
În sectorul textile, marketing-ul are o importan

deosebit , fiind livrate de

regul produse cunoscute de poten ialii clien i. În prezent, observ m o diminuare a
ponderii produc iei de mas pentru produsele textile i trecerea c tre o nou paradigm
a orientării către client, personalizării. În acest context, confec iile reprezint
produsele ideale pentru customizare şi personalizare în conformitate cu cerin ele
consumatorului, constituind o nișă important pentru sectorul textile. În acest sector,
reg sim noi modele de afaceri, noi modalit ti de a crea, realiza i vinde produse
personalizate/individualizate “made-to-measure” sau „hand made”. Saltul calitativ în
sfera proiect rii industriale, dup

m rimile corporale ale clien ilor, a a numita

“îmbr c minte individualizat ”, este posibil de realizat în momentul de fa

datorit

peformantelor tehnologiilor de scanare 3D a subiec ilor, a sistemelor CAD, integrarea
modulelor de proiectare MTM, dar

i a celor de simulare în spa iul virtual a

coresponden ei dintre corp i produsul proiectat în 2D. Pe de alt

parte la nivelul
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distribu iei, observ m o aten ie ridicat acordat constituirii unor re ele de desfacere sau
chiar a unor afaceri comune “joint-ventures” cu magazine mari sau consor ii de
promovare i export.
Dependen a de sistemul lohn caracteristic perioadei anilor 90 la nivelul Regiunii
Vest a condus la diminuarea expertizei în design propriu i reducerea valorii ad ugate a
produselor finite. Ast zi, producția în lohn și-a redus semnificativ importanța, iar
men inerea pe pia

a produc torilor români depinde de capacitatea lor de a- i dezvolta

un sistem de produc ie integrat , crea ie, produc ie i brand propriu. Pentru a cre te
valoarea ad ugat generat de acest sector i pentru a putea intra pe noi pie e de
export, firmele din sectorul textile din Regiunea Vest trebuie s - i extind produc ia
pentru a include activit i care presupun un nivel mai ridicat de cuno tin e i tehnologie,
ceea ce le va permite s genereze noi modele i produse. Astfel de activit i înseamn
utilizarea de tehnologii i echipamente care pot avea pre uri prohibitive pentru multe
companii locale. În acest sens, ideea unui centru de competențe și design în sectorul
textile a reie it ca fiind unul din proiectele majore propuse la nivelul acestui sector.
Serviciile oferite de noua structur

pot include: proiectare asistat

de calculator,

contractare de proiecte de matlasare, contractare de proiecte de filare fire, tip rire
customizat , lipirea materialelor textile, servicii pentru designeri, brodaje customizate,
t iere customizat , esut special, testarea produselor finite, formare .a. Aceste servicii
ar oferi solu ii complete care pot contribui îmbun t irea trasabilit ii, la reducerea
pierderilor i la îmbun t irea competitivit ii.
Sectorul textile este orientat către export, cu men iunea c cele mai multe
input-uri (materii prime) sunt ob inute din import. Cre terea productivit ii sectorului se
bazeaz

pe o utilizare cât mai bun

a resurselor i prin introducerea de tehnologii

ecologice pentru cre terea valorii ad ugate. O dat cu cre terea consumului de bunuri
de produc ie peste tot în lume, produc ia de materiale textile se afl sub control intens
cu privire la impactul acestora asupra mediului. Fiecare etap

a proceselor

tehnologice necesit cantit i mari de resurse (energie, ap , substan e chimice i materii
prime), procese care genereaz

poluarea aerului, apei

i solului, prin eliminarea

elementelor adesea netratate corespunz tor, generând de euri i poluan i, determinând
probleme serioase de mediu. Aplicarea unui design durabil, selectarea coloran ilor i a
auxiliarilor chimici ecologici, abordarea tehnologiilor generice esen iale în domeniile
materialelor

avansate,

nanotehnologiei

i

biotehnologiei,

utilizarea

proceselor

tehnologice ecologice de finisare i de tratare a apelor uzate, sunt elemente-cheie în
ridicarea nivelului de sustenabilitate în lan ul de prelucrare a materialelor specifice
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acestei industrii.
Legat de leg tura cu activitatea de cercetare-dezvoltare, agen ii economici din
sectorul textile trebuie sprijini i pentru dezvoltarea in-house a capacit ii de cercetare,
dar în acela i timp sunt oportune facilita i pentru participarea companiilor la
programele de cercetare finanţate public în scopul ob inerii de produse cu o valoare
ad ugat cât mai ridicat .
Valorificarea poten ialului inovativ, creativ i productiv al sectorului, ine de faptul
c materialele textile i tehnologiile inovatoare sunt la originea a numeroase inovații în
aproape fiecare sector industrial.
Tabelul 18: Corelare sector textile, îmbr c minte i înc l minte cu SNCDI respectiv SNC
Corelarea
cu ECO-NANO-TEHNOLOGII I MATERIALE AVANSATE
domeniile
de
 materiale: substituirea materialelor critice
cercetare
din
cre terea duratei de func ionare
Strategia
Na ional
de
CercetareDezvoltareInovare
Corelarea
cu Textile i piel rie
domeniile
din
Strategia
Na ional
de
Competitivitate

i

Tabelul 19: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul textile, îmbr c minte i
înc l minte
1310 Pregatirea fibrelor i filarea fibrelor textile
1320 Produc ia de tes turi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau cro etare
1392 Fabricarea de articole confec ionate din textile (cu excep ia imbr c mintei i lenjeriei de
corp)
1393 Fabricarea de covoare i machete
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori i plase
1395 Fabricarea de textile ne esute i articole din acestea, cu excep ia confec iilor de
imbr c minte
1396 Fabricarea de articole tehnice i industriale din textile
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1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbr c minte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbr c minte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbr c minte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbr c minte i accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blan
1431 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a ciorapilor i articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau cro etare a altor articole de îmbr c minte
1511 T b cirea i finisarea pieilor; prepararea i vopsirea bl nurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj i marochin rie i a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea înc l mintei

Sectorul construc ii, materiale de construc ii i energie
Introducere
În nota sa O Politică Industrială Integrată pentru Era Globalizării 13 , Comisia
European accentueaz faptul c “ Industria din UE trebuie s î i gr beasc procesul de
tranzi ie spre o economie cu emisii sc zute de dioxid de carbon i eficient în privin a
resurselor

i a energiei. Combaterea schimb rilor climatice

i eficien a sporit

a

resurselor favorizeaz reducerea costurilor i a impactului asupra mediului prin utilizarea
mai intens a resurselor i a energiei. Acestea sunt tot mai necesare pentru a ob ine o
cre tere economic

i locuri de munc durabile i pentru a câ tiga un avantaj competitiv

ca r spuns la o concuren

global în cre tere pentru resurse i la constrângerile de

mediu.”
Nota remarc , de asemenea, în mod specific c :
“ Sectorul construcţiilor poate […] participa în mod substanţial, la lupta împotriva
schimbărilor climatice și a altor schimbări de mediu și de societate. Directiva revizuită
privind performanţa energetică a clădirilor prevede trecerea la clădiri cu consum de
energie aproape nul în Europa, până în 2021, în timp ce înăsprirea cerinţelor privind
performanţa energetică va stabili noi standarde pentru clădiri. Aceste aspecte reprezintă o
oportunitate pentru sectorul construcţiilor și al renovărilor.”
Construcţiile sunt clasificate în general ca o activitate economic
Urmând o tendin

prociclic .

global , industria a fost afectat grav de criza economic , astfel

multe firme de construc ii din Regiunea Vest a României au cunoscut o sc dere
13

Bruxelles, COM(2010) 614
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constant a activit ii din 2008. Analiza datelor la nivel de întreprindere de la Institutul
Na ional de Statistic indic faptul c , în perioada 2008-2010, întreprinderile din sectorul
construc iilor din Regiunea Vest au cunoscut o sc dere cu 23% a gradului de ocupare a
for ei de munc

i o sc dere cu 12% a cifrei de afaceri, în medie. Începând cu anul 2011,

ca urmare a îmbun t irii situa iei economice, datele statistice au ar tat o cre tere atât a
num rului de firme, a angaja ilor, a cifrei de afaceri, a profitului, cât i a productivit ii
muncii.
Cu toate c

exist

niveluri adecvate de competen e în privin a utiliz rii

materialelor de construc ii avansate din punct de vedere tehnologic (în special în zona
Timi oarei), nu exist dovezi suficiente care s indice c Regiunea Vest de ine active
naturale i de cunoa tere semnificative în construc ii. Din acest motiv, Regiunea Vest
poate fi clasificat

ca având o specializare neclar

sau un avantaj comparativ

necunoscut în sectorul construcţiilor.
Al turi de mediu, sectorul energetic reprezint
specializare inteligent

unul dintre sectoarele de

identificate la nivel na ional14, principalele direc ii de ac iune

fiind urm toarele: cre terea eficien ei energetice la consumator, utilizarea optim
resurselor conven ionale

i neconven ionale de ap

a

i ora ul inteligent. Sectorul

energetic de ine o leg tur important cu sectorul de construc ii, deoarece, a a cum s-a
prezentat mai sus, directivele de la nivel european recomand

îmbun t irea

performan elor pentru cl diri. De asemenea, sectorul energetic este un sector
transversal, care determin performan ele celorlalte sectoare economice în termeni de
eficien

energetic

i noi surse de energie durabil .
Tabelul 20: Indicatori sectorul construc ii

Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro
Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
14

2011
2.158
20.605
9,5

2015
2.945
25.900
8,8

785,5

1.108,4

49,7

107,2

128

162

38.122

42.796

Strategia de cercetare și inovare 2014-2020, http://www.cdi2020.ro/
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Export – mil. Euro

n/a

n/a

Tabelul 21: Indicatori sectorul energie
Indicatori
Num rul total de întreprinderi
Num rul total de salaria i
M rimea medie a unei
companii (angaja i)
Cifra de afaceri total a
întreprinderilor – mil. Euro
Valoarea total a profitului –
mil. Euro
Num r total de întreprinderi
cu participare str in la capital
Raport cifr de afaceri/angajat
(EUR)
Export – mil. Euro

2011
75
3.562

2015
115
2.721

47,5

23,7

246,1

246,9

56,3

40,4

41

61

69.102

90.727

n/a

n/a

Provoc ri i oportunit i
Exist anumite oportunit i i provoc ri ce trebuie avute în vedere pentru a ajuta
sectorul s se dezvolte prin antreprenoriat i “autodescoperire”, promovând, în acela i
timp, utilizarea unor tehnologii eficiente din punctul de vedere al utiliz rii resurselor.
În primul rând, din cauza cre terii continue a pre urilor energiei, utilizarea unor
materiale eficiente din punct de vedere energetic va deveni o cerin
sustenabilitatea economic

pe termen mediu

pentru

i lung. Cu toate acestea, utilizarea

acestui tip de materiale de c tre întreprinderile de construc ii din Regiunea Vest înc
depinde considerabil de pia a de clien i. Discu iile cu p r ile interesate din sector
indic

faptul c

multe întreprinderi, în special din zona Timi oarei, au acces la

competen ele, know-how-ul

i factorii de produc ie necesari ce le-ar permite s

utilizeze acest tip de materiale, dac exist cerere.
Majoritatea întreprinderilor de construcţii din Regiunea Vest adapteaz
tehnologia existent la nevoile specifice ale proiectelor sau ale clienţilor lor, îns
nu au o divizie de C&D organizat . Cercetarea este costisitoare i disponibilitatea
capitalului pentru acest tip de activit i constituie un obstacol major pentru
întreprinderile locale. Cu toate acestea, unele întreprinderi reu esc s se angajeze în mici
proiecte de cercetare. Aceste proiecte includ: dezvoltarea unui nou material de
construc ii pentru reabilitare termic , produc ia de celule
proiectarea unui prototip pentru o nou u

i panouri fotovoltaice,

de o el. O parte dintre aceste proiecte sunt
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derulate în colaborare cu Universitatea Politehnic , iar întreprinderile ce deruleaz acest
tip de cercetare sunt situate în principal în zona Timi oarei, unde au acces la competen e
tehnice de nivel mai înalt decât în alte jude e din regiune i unde pot colabora mai u or
cu studen ii i profesorii universitari. Aceste proiecte pornesc uneori de la încercarea
întreprinderii de a satisface mai bine nevoile clien ilor s i, sau sunt determinate de
observarea tendin elor la târgurile interna ionale.
În acest context, trebuie men ionat rolul Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial

Durabil (URBAN -

INCERC). Capacitatea de resurse umane a filialei locale a URBAN INCERC s-a redus din
cauza constrângerilor de finan are

i acest lucru a avut un efect negativ asupra

capacit ii de cercetare a ICD. Principala surs de venit a INCERC const , în prezent, în
activit ile de testare i calibrare. Cu sprijin, capacitatea poate fi crescut pentru a relua
activit ile de cercetare, care se pot concentra pe cl dirile inteligente ce utilizeaz
eficien a energetic .
Disponibilitatea finan rii este esen ial

pentru dezvoltarea activit ilor de

cercetare. Unele firme de construc ii din Regiunea Vest i-au pierdut investi iile f cute în
proiecte de inovare. De exemplu, o întreprindere a men ionat c a încercat s dezvolte i
s produc un nou tip de becuri LED, îns proiectul a e uat deoarece întreprinderea
româneasc nu a putut concura cu produc torii chinezi.
Utilajele i echipamentele utilizate de întreprinderile de construc ii din Regiunea
Vest sunt importate în mare m sur , din Germania, Spania, Italia i Republica Ceh .
Conform interviurilor cu întreprinderile din acest sector, tehnologia necesar pentru a
produce acest tip de echipamente nu este disponibil

în România. Unele dintre

materialele utilizate sunt, de asemenea, importate (de i acestea pot fi achizi ionate de la
întreprinderi din România).
O organiza ie local care are poten ialul de a cataliza eforturile de cercetare în
domeniul eficien ei energetice este ROSENC – un ONG românesc organizat ca o
asocia ie de tip cluster de întreprinderi i organiza ii industriale, de cercetare i institu ii
publice, al c rei scop este acela de a promova sursele de energie regenerabile, eficien a
energetic

i noi surse de energie durabile în Regiunea Vest i în restul României. În

viitor, ROSENC ar putea juca un rol cheie în Regiunea Vest pentru mobilizarea knowhow-ului existent i pentru promovarea colabor rii care se poate materializa în solu ii
inovatoare i comercializabile pentru eficien

energetic .
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Principalele provoc ri societale la nivelul sectorului construc iilor, materialelor
de construc ii i energiei sunt descrise în tabelul de mai jos.
Tabelul 22: Corelare sector construc ii i materiale de construc ii cu SNCDI respectiv SNC
Corelarea cu domeniile de ENERGIE I MEDIU
cercetare din Strategia Na ional
 Cre terea eficien ei energetice la
de Cercetare-Dezvoltare-Inovare
consumator
 Ora ul Inteligent
Corelarea cu domeniile
Strategia
Na ional
Competitivitate

din Lemn şi mobil
de
Energie şi management de mediu

Tabelul 23: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul construc iilor
materialelor de construc ii

i

1610 T ierea i rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie i tâmpl rie, pentru construc ii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut , paie i din alte
materiale vegetale împletite
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc ii
2319 Fabricarea de sticl rie tehnic
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea pl cilor i dalelor din ceramic
2332 Fabricarea c r mizilor, iglelor i altor produse pentru construc ii, din argil ars
2352 Fabricarea varului i ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construc ii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construc ii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment i ipsos
2370 T ierea, fasonarea i finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
3101 Fabricarea de mobil pentru birouri i magazine
3102 Fabricarea de mobil pentru buc tarii
3103 Fabricarea de saltele i somiere
3109 Fabricarea de mobil n.c.a.
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4120 Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale
4211 Lucr ri de construc ii a drumurilor i autostr zilor
4212 Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa
i subterane
4213 Construc ia de poduri i tuneluri
4221 Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru electricitate i telecomunica ii
4291 Construc ii hidrotehnice
4299 Lucr ri de construc ii a altor proiecte inginere ti n.c.a.
4311 Lucr ri de demolare a construc iilor
4312 Lucr ri de preg tire a terenului
4313 Lucr ri de foraj i sondaj pentru construc ii
4321 Lucr ri de instala ii electrice
4322 Lucr ri de instala ii sanitare, de înc lzire i de aer condi ionat
4329 Alte lucr ri de instala ii pentru construc ii
4331 Lucr ri de ipsoserie
4332 Lucr ri de tâmpl rie i dulgherie
4333 Lucr ri de pardosire i placare a pere ilor
4334 Lucr ri de vopsitorie, zugr veli i mont ri de geamuri
4339 Alte lucr ri de finisare
4391 Lucr ri de învelitori, arpante i terase la construc ii
4399 Alte lucr ri speciale de construc ii n.c.a.

Tabelul 24: Activit i economice relevante (CAEN) din sectorul energiei
3511 Produc ia de energie electric
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribu ia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Produc ia gazelor
3522 Distributia combustibililor gazo i, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazo i, prin conducte
3530 Furnizarea de abur i aer condi ionat

Abord ri intersectoriale
Economia Regiunii Vest se caracterizeaz prin multiple conexiunii între diferitele ramuri
exietente. Cooperarea intersectorial ofer posibilit i de combinare a noilor cuno tin e,
permite apari ia de noi produse i devine o surs pentru o companie nou . În tabelul de
mai jos am identificat leg turile la nivelul provoc rilor societale

i domeniile de

specializare inteligent .
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Tabel 25: Abord ri intersectoriale
PROVOC RI SOCIETALE

Componente

Textile, piel rie

TIC

i înc l minte

pentru

/

Agroalimentar

materiale de
construc ii i

automobile

SECTOARE

Construc ii,

energie
Combaterea schimb rilor climatice, utilizarea eficient

a

x

x

resurselor i a materiilor prime

Energie curat , eficient

i sigur

x

Îmb trânire s n toas , demografie i bun stare
Mijloace de transport inteligente, ecologice i integrate
Securitate alimentar , agricultur durabil

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

i bioeconomie

x

Societ i favorabile incluziunii, inovatoare i reflexive
Societ i sigure - protejarea libert ii i securit ii Europei

x

x
x

i cet enilor s i

1.5. ANALIZA SWOT
La nivel de analiz SWOT am optat pentru o analiz general a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunit ilor şi
a amenin rilor, precum i o analiz la nivel de sectoare de specializare inteligent .

PUNCTE TARI
Inovarea reprezint o prioritate
strategic
la nivel regional;

PUNCTE SLABE
Tabloul de bord privind inovarea
regional plaseaz Regiunea Vest în
grupul inovatorilor modeşti;

OPORTUNIT ŢI
M rirea bugetului de stat acordat
pentru cercetare, dezvoltare si
inovare;

RISCURI
Oscila iile semificative ale cheltuielilor
alocate pentru cercetare şi
dezvoltare;

Ponderea personalului din cercetare
şi dezvoltare (locul II în România);

În regiune, ponderea PIB pentru CDI
este mult mai redus în compara ie
cu nivelul na ional;

Dezvoltarea de parteneriate publicprivat în vederea creşterii investi iilor
în CDI;

Inegalit i regionale considerabile cu
privire la fondurile investite în
activit i de CDI (ca pondere a PIB);

Conectarea centrelor de cercetare la
cerin ele şi tendin ele pie ei prin
crearea de parteneriate cu mediul de
afaceri pentru dezvoltarea de noi
produse si procese;

Fluctua iile de personal din C&D
(perioade de creşteri accentuate şi
sc deri semnificative);
Adâncirea decalajelor intra-regionale
privind CDI;

Existen a în regiune a unor centre
universitare puternice la nivel
na ional (Timişoara) şi la nivel
regional (Arad).
Ponderea absolven ilor de studii
universitare (locul III în România);
O preg tire în general bun a
popula iei reflectat în ponderea
popula iei de 30-34 de ani care a
absolvit un program de educa ie
ter iar (locul II în România);
Concentrarea în regiune a unui
num r mare de entit i implicate în
activitatea de CDI (unit i de CDI,
institu ii publice locale, universit i,
administra ie central , sector privat);
Existen a în regiune a unei game largi
de domenii de cercetare;
Numeroase parcuri şi zone

În regiune, stocul de RUSTO (angajaţi
în ştiinţă şi tehnologie) este sub
nivelul na ional (21,8% fa de 23,4%)
şi este mult în spatele regiunii
Bucureşti-Ilfov (46,5%);
Sc derea continu a num rului de
studen i înscrişi (2013) cu 42% fa
de anul 2007;

Riscul ca produsele cercet rii
s nu poat fi valorificate pe pia a
economic ;

Creşterea nivelului de educa ie şi
preg tire al for ei de munc ;

Axarea pe cercetarea teoretic în
locul celei aplicate;

Modernizarea infrastructurii suport
pentru activitatea de cercetare
(laboratoare, s li de testare, etc);

Men inerea nivelului ridicat al taxei
pentru brevetare si patentare;

Construirea unor noi centre de
testare şi laboratoare în domenii
cheie şi în zone cu poten ial de
creştere;

Disparit i regionale în ceea ce
prive te cererile de brevet depuse şi
sc derea num rului acestora
îndeosebi în jud. Timiş, unde sunt
concentrate cele mai multe activit i
de cercetare şi dezvoltare;

Dezvoltarea centrelor de cercetare
din universit i;

În context european, la cererile de
brevetare, Regiunea Vest se situeaz

Fondurile Uniunii Europene din
diverse programe (Orizont 2020,

Din cauza dot rii slabe a centrelor de
cercetare şi dezvoltare românii
opteaz pentru testarea unor
produse/procese în alte state;
Migrarea for ei de munc înalt
calificate şi al studen ilor cu poten ial
în spa iul european (fenomenul de
,,brain-drain’’);
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industriale, precum i terenuri
greenfield pretabile pentru activit i
industriale (în mun. Arad s-a înfiin at
prima zon industrial din România
cu teren privat);
Existen a unor clustere care sprijin
diverse sectoare economice şi
anume: automotive, TIC, energie,
agrofood şi turism;
Existen a unor institu ii regionale care
încurajeaz inovarea, dezvoltarea
tehnologic şi transferul c tre IMMuri;

printre regiunile cu performan e
foarte slabe şi în UE (a 253-a din 260
de regiuni);

Programul Opera ional
Competitivitate, Programul
Opera ional Regional);

Slabe colabor ri între furnizorii de
CDI şi întreprinderi;

Dezvoltarea şi extinderea serviciilor
oferite de clusterele regionale;

Slab capacitate de adaptare la
condi iile şi nevoile pie ei ale
mediului academic;

Strategia Na ional pentru Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare 2014-2020;

Ofert fluctuant de infrastructur şi
servicii furnizate pentru sprijinirea
întreprinderilor inovatoare, în special
în sectorul TIC.

Capacitarea şi capitalul financiar al
întreprinderilor pentru ini ierea unor
activit i în CDI;

Experien a planific rii strategice în
inovare;
Tradi ie industrial .

De asemenea, au fost realizate analize SWOT sectoriale.
 Sectorul produc torilor de componente pentru automobile
PUNCTE TARI


Amplasarea geografic a regiunii
ofer un avantaj clar fa de
restul României prin distan a

OPORTUNIT ŢI

PUNCTE SLABE
 Activit ile de cercetare şi
dezvoltare tind s se realizeze în
afara regiunii, nevoile unei



Îmbun t irea capacit ii de a
produce activit i cu valoare
ad ugat ridicat ;

RISCURI


Men inerea costurilor sc zute ale
for ei de munc nu reprezint o
m sur sustenabil în contextul
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mic fa de pia a UE (atragerea
facil a firmelor str ine, sc derea
cheltuielilor de transport);


Capital uman cu nivel de
preg tire adecvat pentru
necesit ile sectorului din
regiune;



Costuri mici ale for ei de munc ;



Sector puternic orientat spre
export;



companii din regiune fiind
întâlnite în cadrul aceleiaşi
companii (sediul central) sau în
cadrul a unor universit i str ine;

 Dezvoltarea activit ilor de
cercetare în regiune, nu doar cele
de produc ie;





Majoritatea exporturilor sunt
cuprinse din piese standard
(98,3%) şi doar o mic propor ie
sunt produse finale (1,5%) şi
piese principale din componente
(0,1%);



Gradul de maturitate al
sectorului;





Lipsa unei infrastructuri de
laboratoare independente bine
dotate;



Lipsa unui produc tor de
automobile în regiune;


în care se doreşte creşterea
competitivit ii sectorului;


Men inerea unui num r sc zut de
parteneriate i societ i în comun
între întreprinderile str ine i cele
na ionale;



Subdezvoltarea infrastructurii de
transport va sc dea gradul de
competitivitate al regiunii;

Înfiin area unor institute de
cercetare şi a laboratoarelor de
testare a produselor;
Transferul de tehnologie c tre
economia local ;

Multiplicarea parteneriatelor
dintre companii şi şcolile tehnice
şi de meserii/ universit i pentru
ridicarea nivelului de preg tire a
tinerilor;



Dependen a mare a regiunii de
acest sector poate crea
dezechilibre economice în
perioadele de criz economic ;

Dezvoltarea unor competen e
antreprenoriale;

 Sectorul textile:
PUNCTE TARI


Tradi ie îndelungat în sector,
pân la mijlocul anilor 2000 fiind
activitatea predominant în
regiune;



Acumularea de know-how a
produc torilor locali;

Nu exist facilit i pentru
dezvoltarea cercet rii şi
dezvolt rii;








OPORTUNIT ŢI

PUNCTE SLABE

De cele mai multe ori, clien ii
str ini sunt cei care desf şoar
activit ile de cercetare, inclusiv

Dezvoltarea unor scheme pentru
sus inerea firmelor locale;
Sporirea integr rii serviciilor i
sarcinilor cu un grad ridicat de
cuno tin e în procesul de
produc ie;

RISCURI




Men inerea unor activit i de
produc ie nu vor creşte propor ia
de activit i cu valoare ad ugat ;
Dezvoltarea capacit ii locale de
a construi ma ini i echipamente
noi nu este fezabil pentru
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Amplasarea geografic a regiunii
ofer un avantaj clar fa de
restul României prin distan a
mic fa de pia a UE (atragerea
facil a firmelor str ine, sc derea
cheltuielilor de transport);







Majoritatea exporturilor sunt
compuse din produse finale;

design-ul şi dezvoltarea de noi
produse;




Costuri mici ale for ei de munc ;



Trecerea de la producerea de
articole pentru firme str ine la
dezvoltarea de branduri şi
produse proprii;

Deseori materialele folosite sunt
fie furnizate, fie furnizorilor de
materiale le sunt impuse de c tre
clien i;
Deseori firmele locale dispun
doar de capacit i de produc ie
folosind resurse tehnologice
pu ine şi rareori se implic în
cunoaştere intensiv ;

termen scurt i mediu, dar poate
fi cercetat în vederea construirii
unei strategii pe termen lung;




For de munc îmb trânit iar
pe termen lung for a de munc
tân r şi neinteresat de acest
domeniu va putea fi atras doar
cu salarii m rite fa de nivelul
actual;
Creşterea gradului de concuren
din acest sector;

 Sectorul TIC
PUNCTE TARI


Avantajul comparativ al regiunii
este dat pe de-o parte de
costurile mici cât şi de
competen ele for ei de munc ;



Singurul cluster din regiune care
i-a m rit contribu ia la valoarea
ad ugat în timp;




 De cele mai multe ori,
universit ile nu de in pârghii
pentru a se implica în
parteneriate cu mediul privat;


Importante investi ii str ine
directe în regiune;

Prezen a în regiune a unor actori
regionali pentru CDI în domeniul

OPORTUNIT ŢI

PUNCTE SLABE



IMM-urile locale nu au niciun
client important în Regiunea Vest
sau în România i nu par s fie
interesate în mod deosebit de
explorarea oportunit ilor de a
lucra cu alte întreprinderi din
regiune;
Majoritatea întreprinderilor TIC



Identificarea oportunit ilor
pentru specializare a sectorului
TIC;



Specializarea TIC în alte domenii
sectoriale şi anume e-s n tate,
turism, automotive, agrofood;



Extinderea activit ii în ansamblu;

RISCURI


 Incapacitatea de adaptare a
curriculei universitare la cerin ele
pie ei va duce la sc derea calit ii
for ei de munc din domeniu;




Dezvoltarea incubatoarelor de
afaceri;



Accesarea de finan ri precum

Majoritatea firmelor din regiune
lucreaz pentru sediul central al
firmei ,,mam ’’;

Disponibilitatea for ei de munc
calificate şi concuren a de
atragere a acestora de c tre
firmele locale;
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sunt situate în Timi , în timp ce
doar câteva întreprinderi sunt
prezente în Arad i Hunedoara.

TIC

venture capital;

 Sectorul agroalimentar
PUNCTE TARI




Regiunea, îndeosebi partea de
Vest a acesteia este alc tuit din
soluri foarte fertile care sunt
propice dezvolt rii diverselor
activit i agricole;

Chiar dac regiunea este una
dintre cele mai dense regiuni din
materie de comer , exporturile
din agrofood sunt foare reduse;

Avantajul comparativ al regiunii
este dat pe de-o parte de
costurile mici ale for ei de munc
cât şi de cadrul natural favorabil
dezvolt rii agriculturii;



Dezvoltarea activit ilor de CDI
între universit i/centre de
cercetare şi firme;



Sprijinirea produc torilor locali,
îndeosebi a celor mici pentru a
îndeplini cerin ele de calitate şi
siguran necesare;

Activit ile de CDI din domeniul
agriculturii au o importan
sc zut în firmele din acest
domeniu;




OPORTUNIT ŢI

PUNCTE SLABE



RISCURI


F râmi area terenurilor agricole
cât şi neasocierea fermierilor vor
duce la men inerea unui nivel
sc zut de competitivitate al
sectorului;



Neparticiparea firmelor mici la
lan ul valoric agroalimentar;


Stabilirea leg turii
produc turilor locali cu marile
lan uri de magazin;

Exist pu ine laboratoare de
testare;

Lipsa sau insuficien a
infrastructurii de testare
(laboratoare), de stocare
(depozite) sau de transport
(şosele şi c i ferate) scad
dramatic şansele de
competitivitate a firmelor din
regiune, îndeosebi a
produc torilor mici;





Spre deosebire de sectorul
automotive sau textile, acest
sector a înregistrat exemple de
specializare în mai mult decât un
singur sement în lan ul valoric al
exporturilor;

Prezen a în regiune a unor
universit i cu domeniul de
activitate în agricultur (USAMVB
Timişoara, UAV Arad).





Exist pu ine depozite de stocare
a produselor agricole;



Dezvoltarea comer ului cu
produse agroalimentare cu
Serbia;



În contextul cererilor de creştere
a produc iilor agricole şi a
schimb riilor climatice, lipsa
iriga iilor va afecta cultivarea la
scar mare;
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 Construc ii, materiale de construc i i energie
PUNCTE TARI
Prezen a în regiune a unor centre
de cercetare (Universitatea
Politehnica Timişoara, ROSENC)
şi a unor centre de testare a
materialelor (Institutului Na ional
de Cercetare-Dezvoltare în
Construc ii, Urbanism i
Dezvoltare Teritorial Durabil –
URBAN INCERC);





Prezen a unei for e de munc
calificat în domeniu;

OPORTUNIT ŢI

PUNCTE SLABE




Majoritatea întreprinderilor de
construc ii din regiunea vest nu
desf şoar activit i de CDI,
aceştia adaptând tehnologia
existent la nevoile specifice ale
proiectelor sau ale clien ilor lor;

Utilajele i echipamentele
utilizate de întreprinderile de
construc ii din regiunea sunt
importate în mare m sur ,
tehnologia de producere nefiind
disponibil în România;



Dezvoltarea unor proiecte de
cercetare în parteneriat cu
Universitatea Politehnica
Timişoara, URBAN INCERC,
ROSENC;
Dezvoltarea nivelului de educa ie
şi preg tire;



Îmbun t irea accesului la
fondurile europene;

RISCURI


For a de munc este calificat ,
îns deseori firmele constat c
mul i absolven i, în domenii ca
ingineria, nu au suficiente
competen e practice ( i uneori
teoretice);
Insuficien a colilor
profesionale i interesul
redus fa de acest tip de
formare au avut un impact
negativ semnificativ asupra
disponibilit ii mâinii de lucru
calificate (tehnicieni, zidari,
electricieni etc.).
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2. GUVERNARE REGIONAL : ASIGURAREA PARTICIP RII
I A ASUM RII
Regiunea Vest este prima regiune din România care a elaborat Strategia
Regională de Inovare (RIS) - în prezent regiunea fiind deja la al treilea exerci iu de
elaborare a RIS - Strategia Regional de Specializare Inteligent – RIS3 (20142020).
Mecanismul de elaborare a documentului cadru regional are în vedere
crearea unui consor iu regional de inovare (CRI), structur

consultativ , f r

personalitate juridic , coordonat de c tre ADR. CRI va avea rol atât în avizarea
documentului cadru regional, realizarea portofoliului de proiecte aferent, pe baza
scrisorilor de inten ie, cât şi în monitorizarea strategiei RIS 3.
Regiunea Vest

i-a constituit Consor iul Regional de Inovare în urma

hot rârii CDR Regiunea Vest nr. 3, din data de 10.03.2017. Componen a
Consor iului Regional de Inovare Regiunea Vest este urm toarea:


Agen ia pentru Dezvoltare Regional

a Regiunii Vest (ADR VEST);



Universitatea Politehnica Timi oara (UPT);



Universitate de tiinte Agricole i Medicin Veterinar a Banatului
„Regele Mihai I al României" din Timi oara (USAMVB);



Universitatea Aurel Vlaicu Arad (UAV);



Universitatea de Vest Timi oara (UVT);



Universitatea Vasile Goldi din Arad (UVGA);



Universitatea din Petro ani;



Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate
Minier



i Protec ie Antiexploziv (INSEMEX);

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Sudur

i Încerc ri de

Materiale (ISIM);


Asocia ia pentru Cercetare Multidisciplinar

din Zona de Vest a

României (ACMV);


Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific (ANCS);



Centrul de Informare Tehnologic – CIT – COMPETEC;



Institutul de Cercet ri pentru Energii Regenerabile (ICER);
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Infrastructur

Regional

de Afaceri

i Inovare în sectorul IT&C

(Incuboxx);


Centrul Regional de Competente i Dezvoltare a Furnizorilor din
Sectorul Automotive – CERC;



Centru Regional de Inovare i Transfer Tehnologic TEHIMPULS;



Asocia ia pentru Sus inerea Agiculturii



SC Inteliform SRL;



SC Yazaki Component Technology SRL – Timi oara (YCT-T);



SC Eta2U SRL;



SC Moda-TIM SA;



SC Grafoprint SRL;



SC Pangram SA;



SC Leonard Collection SRL.

r ne ti (ASAT);

În data de 4 Aprilie 2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regional

Vest

(ADR VEST) a organizat prima reuniune a Consorţiului Regional de Inovare. În
cadrul acestei reuniuni, s-au prezentat şi discutat aspecte ce in de elementele
specifice Axei prioritare 1 a POR 2014-2020, Documentul Cadru Regional şi
criteriile de evaluare a scrisorilor de inten ie. De asemenea, reprezentan ii
entit ilor membre care au depus o scrisoare de inten ie în vederea preg tirii
acces rii de finan are în cadrul Axei prioritare 1 a POR: Promovarea transferului
tehnologic au sus inut o scurt prezentare a acestora.
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În perioada 3-27 martie 2017 respectiv 7-27 aprilie 2017 au fost depuse
la Agen ia pentru Dezvoltare Regional Vest un num r de 10 scrisori de inten ie,
acestea fiind prezentate pe scurt în tabelul de mai jos.
Tabelul 26: Scrisorile de inten ie din Regiunea Vest
NR.
CRT.

ENTITATEA DE
DEPONENT

TRANSFER
TEHNOLOGIC

DOMENIILE DE
SPECIALIZARE VIZATE

Centrul de Transfer
1.

Eta2U SRL

Tehnologic al ETA 2U

-TIC

SRL
-automobile
2.

Universitatea

Universitatea

Politehnica Timi oara

Politehnica Timi oara

-TIC
-construc ii
-agroalimentar
-s n tate

Asocia ia Tehimpuls –
3.

Centrul Regional de
Inovare i Transfer
Tehnologic

4.

5.

-textile

TEHIMPULS - CTT

-TIC

Tehimpuls din cadrul

-agroalimentar

Asocia iei Tehimpuls

-turism
-automotive

Camera de comer ,

Centrul de Informare

-agricultur

industrie i agricultur

Tehnologic - CIT -

-construc ii

Timi

COMPETECH

-industrie prelucr toare

Incubatorul

-TIC

Tehnologic i de

-ECO i biotehnologii

Afaceri GOLDTECH

-turism i agroturism

Arad

-industrie i electrotehnic

„Vasile Goldi ” din

Continental
Automotive România
SRL
8.

Tehnologic

Tehnologic în Sudur

Arad

7.

-automobile

INCD în SUDUR şi
ÎNCERC RI de
MATERIALE- ISIM Timişoara

Universitatea de Vest
6.

Centrul de Transfer

Centrul de Transfer
(CENTA) - ISIM

EITT Continental
Automotive România

-textile
-construc ii
-TIC

-automotive

Universitatea de Vest

Parcul tiin ific i

-automotive

din Timi oara

Tehnologic Timi oara

-TIC
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(PST TM)
Centrul de Cercet ri în
9.

Universitatea “Eftimie
Murgu” din Re i a

Hidraulic
Automatiz ri i

-energie

Procese Termice
(CCHAPT)
-automotive

10.

SC INTELIFORM SRL

SC INTELIFORM SRL

-eco-nanotehnologii
-materiale avansate

3. ELABORAREA UNEI VIZIUNI GLOBALE PENTRU
VIITORUL REGIUNII
Regiunea Vest este o regiune complex

i divers , care con ine o dualitate

teritorial între zonele urbane i rurale, precum i o dualitate economic , între un
num r mare de IMM-uri care coexist al turi de companii multina ionale, f r
prea multe leg turi între ele.
Provocarea major în acest domeniu este de a articula sistemul regional de
inovare pentru a sprijini capacitatea concuren ial a companiilor private, în special
prin îmbun t irea productivit ii i a capacit ii de inovare. Interven iile propuse
sunt la nivelul modului în care domeniul CDI este configurat şi organizat în cadrul
regiunii, cu accent pe crearea unei leg turi mai strânse cu mediul de afaceri, în
vederea transferului rezultatelor CDI în mediul privat. De asemenea, se va încerca
generarea unor procese de diversificare conexe, care permit apari ia unor noi
activit i cu o mai mare valoare ad ugat .
Poten ialul de inovare în Regiunea Vest este mare, pe baza interesului
ar tat pân acum de c tre entit ile din domeniu, şi anume universit i, institute
de cercetare, administra ie public , entit i private. În plus, prezen a mult mai
extins decât în alte regiuni a întreprinderilor mari este un factor care st la baza
poten ialului de inovare.
Îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor din Regiunea Vest este un
deziderat care apare în mod constant în ultima perioad

în preocup rile

interven iilor publice i la nivelul documentelor strategice elaborate în Regiunea
Vest. Coagularea agen ilor economici în diferite sectoare industriale sau formarea
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de clustere este un aspect important, întrucât teoria şi practica economic
consider clusterele ca fiind motoare ale dezvolt rii. Concentrarea geografic a
unei industrii poate conduce la formarea unei importante pie e locale pentru o
mare varietate de servicii de specialitate adiacente industriei respective,
concentrarea for ei de munc specializate sau a altor factori de produc ie.
În ceea ce priveşte sprijinirea cercet torilor pentru protec ia propriet ii
intelectuale pentru inven ii, m surile de co-finan are a cererilor de brevet pot fi
utilizate în sectoarele cheie.
La nivelul Regiunii Vest au fost identificate ca având avantaje comparative
urm toarele sectoare economice: industria componentelor pentru automobile,
tehnologia informa iilor şi comunica ii, industria textil , industria agro-alimentar ,
i construc iile. Sectoarele cheie vor necesita pachete personalizate de sprijin cu
accent pe specificitatea fiec ruia, pentru a le permite s dep şeasc obstacolele
din calea creşterii şi pentru a se valorifica la întregul lor poten ial. Chiar dac
poten ialul de creştere al fiec rui sector cheie este diferit, pot fi identificate o serie
de ac iuni comune pentru toate sectoarele, la nivel de: preg tire profesional a
personalului, dezvoltarea abilit ilor manageriale, marketing şi orientarea c tre
pie ele externe, îmbun t irea infrastructurii, accesul la finan are.
Obiectiv general:
Prin creșterea constantă a investiţiilor în CDI până în anul 2023, Regiunea
Vest își propune să devină o regiune:


mai productivă – bazată pe eficienţa forţei de muncă și cu un nivel
ridicat de inovare;



mai dinamică – prin atragerea și capitalizarea competenţelor, ideilor și
capitalului;

 în permanenţă conectată la nou – urmărind creșterea valorii adăugate
pe produs și proces.
Atingerea acestui obiectiv general se bazeaz pe urm toarele obiective
specifice:
1. Accentuarea rolului cercetării-inovării. Interven ii la nivelul modului în
care domeniul CDI este configurat şi organizat în cadrul regiunii, cu accent
pe crearea unei leg turi mai strânse cu mediul de afaceri, în vederea
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transferului rezultatelor CDI în mediul privat.
2. Concentrare mai clară asupra IMM-urilor. Trebuie avut

în vedere

trecerea la asisten , foarte selectiv , practic şi financiar a întreprinderilor
din sectoarele-cheie, cu prec dere la nivelul acelor întreprinderi care au
poten ial de "creştere-înalt ", inclusiv prin servicii pentru crearea de re ele
de furnizori i interna ionalizare. În paralel, se are în vedere îmbun t irea
nivelului productivit ii. Pentru a cre te productivitatea la nivel regional,
interven iile pot fi grupate la nivelul urm torilor factori cheie:
aptitudini: orientarea asupra categoriilor de persoane f r



calificare i îmbun t irea abilit ilor persoanelor ocupate;
inovare: cre terea investi iilor în cercetare



i dezvoltare a

întreprinderilor, în special IMM-uri i transformarea cât mai multor idei în
produse sau servicii noi sau îmbun t ite;
întreprinderi: cre terea ratei de formare



întreprinderilor

i de supravie uire a

i crearea unei culturi antreprenoriale începând de la

coal ;


investiţii: îmbun t irea nivelului de investi ii în sectorul serviciilor.

3. Îmbunătăţirea indicatorilor de participare, în special în învăţământul
secundar superior și în învăţământul terţiar. Regiunea nu este
economic sustenabil cu valorile prezente ale particip rii în educa ie. Sunt
necesare noi strategii pentru a asigurarea faptului c

toate persoanele

considerate în deplin s n tate, dobândesc pân la împlinirea vârstei de
18 ani un set semnificativ de aptitudini profesionale, tehnice sau
academice.

4. IDENTIFICAREA PRIORIT

ILOR

Documentul cadru pentru strategia de cercetare i inovare regional
pentru specializare inteligent a preluat priorit ile din Strategia de Specializare
Inteligent

a Regiunii Vest pentru perioada 2014-2020, precum i o serie de

prevederi specifice cuprinse în Planul pentru Dezvoltare Regional a Regiunii Vest
2014-2020.
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De asemenea, ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de
regiune, pentru perioada 2014–2020, în cadrul Documentului cadru au fost
identificate 3 axe prioritare, grupate în func ie de „ inta” ac iunilor.
P1. Stimularea cercetării-dezvoltării-inovării și creativității ca factori
generatori de creștere economică regională în sectoarele de specializare
inteligentă;
P2. Cooperare pentru generarea și comercializarea cunoștințelor și transfer
tehnologic în sectoarele de specializare inteligentă;
P3. Antreprenoriat și internaționalizare în sectoarele de specializare
inteligentă.

Axa prioritar 1. STIMULAREA CERCET RII-DEZVOLT RII-INOV RII I
CREATIVIT

II CA FACTORI GENERATORI DE CRE TERE ECONOMIC

REGIONAL ÎN SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENT
Obiectivul major al acestei axe prioritare este consolidarea sistemului
regional de cercetare-dezvoltare-inovare, prin dezvoltarea infrastructurii existente
i completarea elementelor lips , participarea în parteneriate

i re ele

interna ionale de prestigiu, sprijinirea eforturilor de protejare a propriet ii
intelectuale. De asemenea, unul din obiectivele regionale de importan
deosebit este men inerea i atragerea de cercet tori i ingineri în sistemul de
cercetare-dezvoltare-inovare.
Aceast ax prioritar urm re te s abordeze urm toarele aspecte critice
identificate la nivel regional:


Fragmentarea mediului de cercetare i leg turile sale inadecvate cu nevoile
de dezvoltare a afacerilor;



Implicare redus

a sistemului regional de CDI în re ele de cercetare

international ;


Num rul redus de resurse umane de calitate, în special în domeniile
tehnice i orientate spre tiin e;
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Migra ia muncitorilor califica i

i cercet torilor în afara regiunii

i în

str in tate;


Competen e profesionale

i tehnice reduse ale absolven ilor afla i la

începutul carierei.
Domenii de interven ie:
1.1 Dezvoltarea infrastructurii: dot ri, echipamente, laboratoare, utilaje
În România, resursele limitate pentru cercetare i inovare sunt limitate i
distribuite unui num r mare de ”poten iali beneficiari”. Analiza Func ional
efectuat

de Banca Mondial

(2011) a eviden iat faptul c : “fragmentarea i

num rul mare de CDI consacrate unei game largi de domenii

tiin ifice nu

reprezint cel mai eficient mod de alocare a resurselor…”.
Eforturile Regiunii Vest trebuie axate pe consolidarea i capitalizarea
sistemului CDI. Exist înc o mare eterogenitate în rândul capacit ilor CDI din
Regiunea Vest. În timp ce unele entit i CDI realizeaz cercetarea la standarde
interna ionale, celelalte abia supravie uiesc datorit

fondurilor publice sau

datorit serviciilor suplimentare pe care le furnizeaz în afara domeniului. În plus,
activitatea de cercetare-dezvoltare în sectoarele dominate de companiile
multina ionale tinde s fie efectuat în afara regiunii, de multe ori în sediul central
al companiilor cu capital str in (OEM şi TIER 1 - furnizori de prim-nivel) sau în
colaborare cu universit i de top din întreaga lume.
Fondurile publice disponibile atât pentru universit i, cât i pentru CDI sunt
orientate în principal c tre cercetarea fundamental , f r

a ine seama de

importan a fazei de validare a conceptului, de dezvoltare tehnologic
incipient , de dezvoltare a produsului

în faz

i de comercializare din procesul de

inven ie, cu alte cuvinte de aspectul de “inovare”15. Crearea de valoare ad ugat
real

i cre terea productivit ii în economie pentru cererile de activit i de

cercetare i dezvoltare apar doar în aceste etape ulterioare. Chiar i pentru
finan area cercet rii de baz , fondurile publice disponibile pentru CDI au
cunoscut o sc dere. Consolidarea CDI poate permite guvernului s asigure un

15

În baza Modelului Se e ţial de Dez oltare Teh ologi ă şi Fi a ţare, de Bra s o

a d Auers ald

.
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sprijin mai bun pentru activit ile de cercetare ale entit ilor CDI eficiente,
folosind celelalte fonduri pentru a sprijini cercetarea i inovarea mai practic .
În esen , aceste infrastructuri ar ajuta la acumularea de know-how în
regiune şi, eventual, ar crea efecte de spill-over c tre produc torii locali.
Întreprinderile inovative pot aduce beneficii semnificative pentru regiune, în afar
de locurile de munc

pe care acestea le creeaz . Aceste beneficii rezult

din

propagarea cuno tin elor i a tehnologiei în economia regional . Întreprinderile
inovative sunt mai productive

i uneori mai avansate din punct de vedere

tehnologic decât cele de pe pia , astfel încât ele contribuie direct la
îmbun t irea competitivit ii întreprinderilor din regiune.
1.2 Parteneriate, re ele, consor ii, spin-off
Activitatea de cercetare efectuat în cadrul institu iilor generatoare de
cuno tin e, în special CDI, nu pare a fi tranzacţionabil

i nici nu satisface

cererile din sectorul privat. Regiunea Vest ar trebui s ia în considerare mijloace
de consolidare ale sistemului CDI existent, cu prec dere prin înt rirea rolului
intermediarilor.
În centrul strategiei de specializare inteligent a Regiunii Vest se afl
obiectivul de a consolida colaborarea dintre furnizorii de cuno tinţe, în
principal între universit ţi, CDI eficiente

i sectorul privat. Pân

acum a

existat o concentrare masiv pe latura de “cercetare”, cu un efort de sprijinire a
num rului mare de CDI. Aceast

concentrare ar trebui s

treac

la latura de

“inovare”, prin dezvoltarea unor proiecte care s stimuleze dezvoltarea aplica iilor
practice prin colaborare.
Pentru a crea o cultur
universit i i CDI trebuie s

de antreprenoriat academic, cercet torii din

în eleag

mai bine ideea de comercializare prin

acordarea de licen e i întreprinderi de tip spin-off. Cercet torii au cuno tin e
limitate privind mecanismele de comercializare a muncii lor. În plus, universit ile
din Regiunea Vest nu de in cuno tin e institu ionale care s le permit s ajute
membrii s î i promoveze ideile pe pia . Exist câteva exemple de spin-off-uri
universitare de succes în Regiunea Vest, care au stabilit leg turi cu sectorul privat
de cele mai multe ori prin contacte personale, dar ele înc sunt pu ine.
1.3 Îmbun t irea competen elor resurse umane
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Dincolo de aspectele care in strict de infrastructur , un aspect important
este legat de factorul uman. Pentru entit ile CDI este foarte greu s atrag

i/sau

s p streze tinerii cu o bun preg tire, din cauza salariilor necompetitive i a
lipsei finan rii. Cei mai buni studen i din clasele de absolven i ai universit ilor
prefer

s

lucreze pentru companiile multina ionale din regiune, s

emigreze

pentru a- i continua studiile în str in tate sau s lucreze în sectorul privat în alte
ri. Deficitul de cercet tori buni pune presiune pe calitatea cercet rii.
Deficitul de cercet tori buni din CDI face ca respectiva calitate a cercet rii
s

r mân

extrem de sc zut

în aceste institute i doar acele CDI care au o

strâns colaborare cu sectorul privat continu s efectueze activit i de cercetare
ce se pot compara cu standardele interna ionale. Pentru a angaja cercet tori
buni, CDI performante din regiune se bazeaz pe fonduri generate prin activit i
de consultan , formare, testare i certificare, iar aceste servicii furnizate nu includ
întotdeauna i componenta de cercetare.
Firmele au de obicei dificult i în g sirea de absolven i care s
îndeplineasc nevoile lor, fiind vorba de cele mai multe ori doar de cunoştin e
teoretice. Lipsa de cunoştin e aplicate şi de abilit i tehnice este o constrângere
sever . În scopul de a dezvolta seturi de competen e adecvate pentru tinerii
absolven i, trebuie s fie îmbun t ite leg turile dintre industrie şi universit i 16.
Acest lucru poate avea loc prin intermediul parteneriatelor public-private în
vederea dezvolt rii de colabor ri şi proiecte comune de cercetare sau prin
ajustarea programei şcolare pentru a r spunde nevoilor industriei.
Pentru a ob ine o cre tere a productivit ii în urma form rii locale a
competen elor, va fi important ca sectorul privat s

fie stimulat s

ia în

considerare investi ii pe termen lung în sistemul universitar regional, promovând
includerea abord rilor multidisciplinare, cursuri practice
programele de înv

i stagii, atât în

mânt ale programelor tehnice, cât i cursuri de certificare

separate.
Regiunea Vest nu înregistreaz

deficien e doar în men inerea tinerilor

cercet tori, ci i în asigurarea unei for e de munc calificat
astfel c

i mediu calificat ,

i colile de formare profesional necesit îmbun t iri pentru a furniza

16

Se torul pri at tre uie sti ulat să ia î o siderare i estiţii pe ter e lu g î siste ul u i ersitar regio al, pro o â d
i luderea a ordărilor ultidis ipli are, ursuri pra ti e şi stagii, atât î progra ele de î ăţă â t ale progra elor teh i e, ât şi
cursuri de certificare separate.
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atât tehnicieni califica i (for

de munc

specializat ) cât i tehnicieni mediu

califica i pentru sectorele de specializare inteligent . Lipsa muncitorilor califica i
care s

poat

folosi utilaje de medie

i înalt

tehnologie aduce cheltuieli

suplimentare întreprinderilor i m re te costul de produc ie. Accesul la o rezerv
mai mare de for

de munc

specializat

completat cu tineri absolven i

universitari mai bine instrui i ar consolida avantajele comparative ale regiunii în
acest sector.
De asemenea, pentru dezvoltarea resursei umane care s
sistemul CDI i sectoarele de specializare inteligent
strategice pentru promovarea disciplinelor

sprijineasc

pot fi necesare investi ii

i a calific rilor care ar putea fi

elementele de baz ale economiei viitoare a regiunii.

Axa prioritar 2. COOPERARE PENTRU GENERAREA I COMERCIALIZAREA
CUNO TIN ELOR I TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN SECTOARELE DE
SPECIALIZARE INTELIGENT
Obiectivul major al acestei axe prioritare este sprijinirea cooper rii între
entit ile din domeniul cercetare-dezvoltare i mediul privat, având drept obiectiv
cre terea competitivit ii întreprinderilor. În cazul în care din aceast colaborare
sunt ob inute rezultate cu poten ial de comercializare, sunt necesare demersuri
pentru protec ia acestora.
Aceast ax prioritar urm re te s abordeze urm toarele aspecte critice
identificate la nivel regional:


Slaba cooperare între entit ile de cercetare-dezvoltare i mediul privat ca
urmare a unui mecanism neclar de cooperare, încredere redus

i diferen e

la nivel de a tept ri;


Servicii tehnologice limitate

i necesitatea unor ”parteneriatele pentru

transfer de cuno tin e”;


Colaborare limitat între companiile din regiune pe lan ul de produc ie, în
speciale între cele cu capital str in i cele cu capital românesc;



Acces dificil la finan are pentru proiectele de inovare;



Lipsa instrumentelor financiare pentru a investi în activitatea regional de
inovare;



Ac iuni timide în domeniul propriet ii intelectuale.
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Domenii de interven ie:
2.1 Servicii tehnologice
În România se realizeaz un num r ridicat de activit i de cercetare, dar
conexiunea dintre educa ie, cercetare i mediul de afaceri r mâne slab , ceea ce
se eviden iaz prin transferul redus pe pia

a ideilor noi.

Pentru a îndeplini obiectivul de intensificare a colabor rii sectorului privat
cu institu iile de cercetare (universit i i ICD), regiunea poate beneficia de birouri
de inovare concepute cu aten ie care pot livra servicii tehnologice specifice i
dup

caz servicii suport. Birourile de inovare orientate, fie interne în cadrul

universit ilor, fie specifice pentru fiecare sector pentru activit ile economice
cheie, pot fi utile pentru a aduce ideile speciali tilor din mediul academic pe
pia . Func iile acestor birouri trebuie s

fie concepute cu grij

i cu aten ie

pentru a nu crea un alt strat de birocra ie, documente suplimentare i întârzieri
pentru cercet tori. Unica func ie a unui birou de inovare orientat ar trebui s fie
facilitarea comercializ rii cercet rii academice, aducerea ideilor speciali tilor din
mediul academic pe pia

i, de asemenea, promovarea cercet rii aplicate în

universit i i ICD.
Entit ţi de inovare i transfer tehnologic au rolul de a intermedia
cererea cu oferta, şi de a le ajusta în funcţie de condiţiile din piaţ .
Tehimpuls17 are o acoperire diferit

i mai larg

decât un organism de

transfer tehnologic specializat i prin urmare func ia sa de sprijinire a întregului
ciclu de via

al unei inven ii este limitat

de constrângerile de capacitate i

finan are. Având în vedere spectrul larg al industriilor acoperite de aceste
activit i, îmbun t irea inform rii i oferirea unor solu ii adaptate pentru proiecte
specifice de comercializare r mâne o provocare.
Prin crearea unei re ele viabile de entit i de inovare i transfer tehnologic
la nivel regional, se urm reşte exploatarea rezultatelor cercet rii i transformarea
lor în produse, servicii i procese vandabile, generatoare de cre tere economic .
Aceste infrastructuri trebuie echipate cu un set de competen e la nivel de
servicii tehnologice specifice pentru firmele beneficiare de transfer tehnologic.
Printre aceste servicii pot fi enumerate: studii de investi ii tehnologice; asisten

17

şi

Ce trul Regio al de I o are şi Tra sfer Teh ologi , a ul î fii țării - 2006 http://www.tehimpuls.ro/
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consultan

tehnic

de specialitate la aplicarea / achizi ionarea de tehnologii;

evaluare tehnologic

şi audit tehnologic; veghe tehnologic , informare

tehnologic , asisten

la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea

agen ilor economici; dezvoltarea de activit i economice inovative în vederea
reconversiei for ei de munc

în zonele cu probleme accentuate cu şomajul;

urm rirea dezvolt rii tehnologice în plan intern şi interna ional; transfer
tehnologic si validare tehnologic ; prognoza, evaluare tehnologic ; audit
tehnologic; analize statistice şi indicatori ai eficien ei inov rii; crearea, dezvoltarea
şi între inerea de b nci de date specializate etc.
Servicii suport pentru firme au în vedere identificarea de oportunit i de
afaceri bazate pe compatibilit i tehnologice, cerin e comerciale sau cerin e de
fabrica ie, precum

i a partenerilor de afaceri potrivi i (agen i, distribuitori,

furnizori). Rolul acestor structuri este de a oferi clien ilor servicii de consultan
general

sau/şi consultan

specializat

pentru identificare de noi solu ii de

afaceri legate de activit ile de produc ie, distribuire, agen ie, parteneriat, subcontractare, transport şi logistic . De asemenea, pot fi avute în vedere servicii de
organizare evenimente (mentoring, cooper ri afaceri, networking, rela ionarea
clien ilor cu multina ionalele sau companiile autohtone mari pentru facilitare
contracte cooperare, etc), precum şi activit i de promovare şi marketing
individuale sau comune ale clien ilor atât pentru produsele inovative cât şi pentru
tehnologia proprie a unor parteneri români sau din alte state, titulari de licen e şi
clien i care pot ajuta companiile în ob inerea de noi produse sau tehnologii.
Prin transferul de tehnologie se realizeaz

transmiterea de informa ii

tiin ifice sau tehnologice (generale, specializate sau brevetate), transmiterea
unor tehnici i a experien ei industriale, a unor echipamente noi etc, între diferite
p r i implicate. Acesta implic interac iunea dintre ofertantul de tehnologie nou
i utilizatori – firme i are ca rezultat o inova ie real . Transferul de tehnologie
poate lua forma unui acord de licen iere între cercet torul academic

i o

întreprindere privat , sau o întreprindere de tip spin-off, încheiat cu participarea
principalului cercet tor implicat în proiect.
Activitatea CDI este în esen a ei o activitate costisitoare, iar entit ile CDI
nu pot comunica amploarea costurilor de la început. Astfel, în anumite domenii
activitatea de cercetare este desf şurat

în cadrul companiei, f r prea multe

interac iuni cu entit ile CDI din regiune. Totu i, ace ti juc tori mari, cred c
actorii CDI ar putea, în principiu, s asigure un sprijin în activitatea de cercetare i
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/ sau inovare a unui produs sau a unui proces nou sau îmbun t it, în contextul
unor investi ii în resurse materiale, cum ar fi laboratoare de înalt

clas ,

echipamente i tehnologii avansate. Astfel de facilit i ar permite derularea în
regiune a unor activit i precum micro-produc ia şi/sau testarea de prototipuri,
activit i esen iale pentru furnizorii locali în lungul drum de a deveni parte a
lan urilor globale de furnizori. Mai mult, laboratoarele ar putea contribui la
atingerea standardelor de calitate cerute. Astfel de infrastructuri pot fi dezvoltate
de entit i publice sau private, ac ionând individual sau în asociere, plecând de la
tradi ia locului i în strâns leg tur cu solicit rile pie ei.
2.2 Lan uri de furnizori, clustere, centre/ poli de excelen
Investitorii str ini care domin

peisajul economic din Regiunea Vest au

pu ine leg turi cu întreprinderile locale, astfel c investi iile pentru promovarea
unor leg turi mai puternice vor fi importante pentru a introduce investitorii str ini
în regiune şi pentru a trage foloase de pe urma tehnologiei şi a cunoştin elor pe
care aceştia le utilizeaz . În paralel, sunt necesare m suri de încurajare şi folosire
a

ISD

pentru

dezvoltarea

form rii

profesionale

şi

pentru

construirea

competen elor relevante, prin acreditarea furnizorilor privind standardele de
calitate şi alte standarde şi prin facilitarea transferului de tehnologie, inclusiv prin
licen ierea tehnologic şi sprijin pentru investi iile în echipamente.
De cele mai multe ori IMM-urile locale nu au capacitatea de a produce
volumele mari de care companiile multina ionale au nevoie. Firmele mici cu atât
mai mult nu pot r spunde la cerin ele în termeni de volum

i calitate ale

companiilor multina ionale. Totodat , furnizorii de ansamble şi componente
prefer

s

nu lucreze cu prea mul i furnizori mici, din cauza problemelor de

coordonare care pot sa apar . În aceste condi ii, crearea de asocieri între IMM-uri,
care sunt bine conectate cu re ele de produc ie, ar putea îmbun t i în mod
semnificativ capacitatea de produc ie a fiec rui sector. În acela i timp, asocierea
ar putea spori considerabil accesul companiilor la finan are, în contextul creşterii
sustenabilit ii activit ii de produc ie, sc derii costurilor de prelucrare şi prin
formarea unei oferte consolidate în termeni de resurse umane şi materii prime
necesare.
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Creşterea economic

pe baza clusterelor regionale

18

are la baz

capacitatea acestora de a genera presiune, de a beneficia de stimulente şi de a
folosi capacit ile de inovare oferite de mediul local. Toate acestea permit
anumitor clustere regionale s concureze cu succes împotriva unor concuren i
dispersa i. Performan ele inovatoare depind de investi iile în inovare, de
oportunit ile tehnologice şi de eficien a cu care acestea sunt folosite. Investi iile
în activitatea de inovare, la rândul lor, depind de stimulente pentru a inova şi de
capacitatea de a transforma aceste costuri în câştiguri. Acestea sunt influen ate
de natura rivalit ii şi structura pie ei g site în industrie.
2.3 Servicii de natur financiar , acces la: equity fund, venture capital, pre–
seed

i

seed,

crowd-funding,

vouchere/cecuri

de

inovare,

inclusiv

management i consultanţ pentru utilizarea de instrumente financiare
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) din Europa se confrunt

cu

dificult i semnificative în accesarea fondurilor necesare pentru înfiin are, creştere
şi pentru a face fa

competi iei de pe pie ele interna ionale, înregistrându-se o

lips de resurse pentru aceste firme în faza ini ial , dar şi în fazele de dezvoltare a
afacerilor.
În marea majoritate a cazurilor, IMM-urile recurg într-o propor ie ridicat
la împrumuturi bancare pentru a ob ine finan are extern şi numai în anumite
cazuri acceseaz surse alternative de finan are – precum fondurile cu capital de
risc (venture capital), crowd-funding, .a.
Discu iile cu sectorul privat din Regiunea Vest arat c multe firme percep
condi iile de creditare i ratele dobânzilor solicitate de c tre b ncile din România
ca o important constrângere împotriva dezvolt rii. Valoarea garan iei necesare
pentru co-finan area UE poate fi prohibitiv pentru întreprinderile mai mici. Ca
urmare a acestor condi ii de finan are, multe companii aleg s utilizeze fonduri
proprii pentru achizi ionarea de echipamente noi
modernizarea tehnologic . Aceast

i s

investeasc

în

abordare nu permite celor mai multe

întreprinderi s se dezvolte într-un ritm sus inut i limiteaz capacitatea acestora
de a- i extinde opera iunile i de a concura în cadrul unei pie e europene mai
mari sau chiar globale.
18

Clusterele su t per epute a i stru e te aflate la î de â a fa torului pu li pe tru sti ularea i o ării şi reşterii de
produ ti itate, pri î tărirea şi susţi erea di a i ii pe ter e lu g î lu ea afa erilor şi pri ge erarea de oi lo uri de u ă şi
asigurarea suste a ilităţii reşterii şi dez oltării e o o i e.
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Finan area IMM-urilor inovative este considerat de c tre marii finan atori
drept o activitate neatractiv

datorit

costurilor ridicate de tranzac ionare şi

veniturile reduse, având în vedere riscurile ridicate implicate, în special în fazele
ini iale de dezvoltare a afacerii.
Fondul de tip pre-seed va permite dezvoltarea de IMM-uri inovatoare
emergente din etapa de cercetare i tot ceea ce înseman
intrarea pe pia , iar fondul de tip seed va continua s
inovatoare intrate deja pe pia

preg tirea pentru
sprijine IMM-urilor

i care au perspective de cre tere.

Finan atorii locali ai inov rii i-au exprimat interesul pentru constituirea
unui fond ini ial pentru a investi în activitatea regional

de inovare. Aceast

ini iativ poate fi cuplat cu resursele regionale pentru a produce o structur de
tip fond de fonduri care poate fi conceput

pentru a reinvesti o parte din

încas rile provenite din proiectele de succes.
Dat fiind situa ia curent a regiunii, trebuie avute în vedere ini iative care
s combine eventualul fond de investi ii dedicat activit ii de inovare cu servicii
specifice de suport pentru a face fa

pl i debitului c tre investitor i pentru a

sprijini companiile cu activit i de consiliere, coaching i consultan

în vederea

acces rii de finan are.
În rândul serviciilor specifice care pot acompania un fond de investi ii
amintim: granturi pentru scouting (exploare oportunit i)

i granturi pentru

servicii de consultan . Printre ac iunile sistemice care trebuie furnizate în
activitatea complementar fondului de investi ii ne putem imagina:


"Stimularea antreprenorial " (Entrepreneurial stimulus): Activit i dedicate
tinerilor profesioni ti i studen ilor, concepute pentru a înso i procesul de
generare de idei i transformarea lor într-un proiect. Se ajunge astfel la
dezvoltarea unor atitudini, motiva ii i pasiuni coroborate cu elemente
tehnice, exemple din via a real , m rturii i chiar module de formare în
antreprenoriat;



"Cercetarea rezultat în urma unor servicii de exploatare" (Research Result
Exploitation Services): sunt servicii verticale, bazate pe un proces în
derulare i pe o colaborare continu

cu echipa de cercetare pentru a

aborda mai bine exploatarea rezultatelor

i activit ile de diseminare.

Activitatea are ca scop prezentarea unei propuneri de proiecte bune în
ceea ce prive te valorificarea i difuzarea pe pia

a rezultatelor cercet rii.
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Este un instrument eficient pentru a dezvolta un porces de transfer
tehnologic eficient în proces în faza de implementare a proiectului;


"Evenimente

de

c utare

de

evenimente reunesc investitori

investitori"

(Pitching

i start-upuri care

events):

func ioneaz

Aceste
într-o

anumit regiune (sau în locurile apropiate) i sunt capabili s contureze o
zon ca mediu atractiv de pornire;


„Cecurile de inovare” au drept scop asigurarea unui instrument flexibil
pentru

sus inerea

IMM-urilor

din

sectorul

productiv

în

vederea

modernizarii tehnologice i cre terii gradului de inovare. IMM-urile sunt
încurajate s dezvolte parteneriate cu institu ii de cercetare i inovare în
scopul de a crea produse i servicii inovatoare pe baz

de tehnologii

avansate. Cecurile de inovare pot fi eliberate în orice domeniu economic
sau tiin ific i vor conduce la o accelerare a transferului tehnologic între
institu ii de cercetare i IMM-uri.
2.4 Proprietate intelectual : patente, brevete, m rci, licen e i know-how
În ciuda performan ei aparent mai bune în compara ie cu media din
România, Regiunea Vest este cu mult în urma regiunilor cu care se compar din
UE, în ceea ce prive te protec ia propriet ii intelectuale pentru inven ii. În ceea
ce priveşte sprijinirea cercet torilor pentru protec ia propriet ii intelectuale
pentru inven ii, m surile de co-finan are a cererilor de brevet pot fi utilizate în
sectoarele cheie, în care actorii CDI relevan i au raportat c

au f cut unele

încerc ri de protec ie a propriet ii intelectuale generate în interior, îns nu au
putut s acopere costurile totale ale cererii de brevetare.
În majoritatea cazurilor, costurile globale de brevetare se consider

a

dep i beneficiile, deoarece în parte din cauza lipsei de claritate a regulilor ce
guverneaz dreptul de proprietate intelectual .
Cererile de brevete, dup caz, sunt în mod predominant pentru brevete
na ionale. Brevetele române ti sunt percepute în principal ca un instrument
pentru progresul în cariera academic , în timp ce crearea valorii comerciale reale
prin proprietatea intelectual este aproape inexistent . Centrele de cercetare i
bugetele de proiect aloc o sum mic din finan area anual , dac aceasta exist ,
pentru ob inerea de brevete locale în România. Nu este o practic frecvent s se

79

efectueze evalu ri formale ale poten ialului de comercializare al brevetelor
existente.

Axa prioritar 3. ANTREPRENORIAT I INTERNA IONALIZARE ÎN
SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENT
Obiectivul major al acestei axe prioritare este dezvoltarea unor
instrumente de suport care sprijin ini iatorul unei idei inovative de la faza de
concept, dezvoltarea unei companii în baza acestui concept i p trunderea pe
pia a intern

i/sau extern cu aceasta.

Aceast ax prioritar urm re te s abordeze urm toarele aspecte critice
identificate la nivel regional:


Sprijin redus pentru start-upuri i companii inovative;



Nivel sc zut al activit ilor inovative în domeniile cu valoare ad ugat
ridicat ;



Dificult i în promovarea pe pie ele interna ionale.

Domenii de interven ie:
3.1 Antreprenoriat pentru inovare
În Regiunea Vest, ratele sc zute de înfiin are a firmelor din unele zone
stagnante din punct de vedere economic subliniaz

importanţa investirii în

continuare în susţinerea antreprenoriatului şi în furnizarea de suport IMMurilor existente.
În context regional, antreprenoriatul trebuie sus inut pe de-o parte, în
universit i i centrele de cercetare, unde deseori rezultatele cercet rii nu se
transform

într-un produs propus spre comercializare, i pe de alt

parte, în

rândul tinerilor i a unor grupuri cu poten ial de antreprenoriat pentru sus inerea
acelor idei de afaceri care au poten ial de a se transforma în afaceri concrete.
Dup

cum s-a subliniat i în alte locuri, antreprenoriatul academic din

regiune este destul de restrâns; cu excep ia câtorva exemple de succes din
regiune, cadrele universitare i cercet torii înc

nu de in suficiente cuno tin e

legate de modurile în care se pot comercializa rezultatele muncii lor. Fiecare
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universitate cu activitate extins
cercetare ar trebui s

aib

de cercetare

un birou care s

i fiecare centru/ institut de
acorde asisten

legat

de

mecanismele prin care se pot comercializa rezultate cercet rii. De asemenea, în
cadrul tuturor acestor institu ii/ centre trebuie s existe un birou care s se ocupe
de dezvoltarea parteneriatelor cu întreprinderile din regiune i nu numai pentru a
favoriza colaborarea dintre aceste dou p r i i implicit prin rezultatele cercet rii
s

se r spund

unor nevoi ale firmelor în materie de cercetare, dezvoltare,

testare, etc. Deseori firmele doresc s inoveze anumite procese sau produse, îns
inovarea se realizeaz in-house sau în cadrul companiei-mam , f r a se apela la
anumite institu ii/ centre de cercetare i universit i care pot s de in

i know-

how i anumite infrastructuri necesare pentru inovare.
La

nivel

european,

exist

multe

ini iative

pentru

promovarea

antreprenoriatului, atât în rândul tinerilor, cât i prin finan area unor idei de
business prin alocarea unor fonduri special destinate start-up-urilor, în contextul
în care finan area ini ial

este problematic

pentru o mare parte a

întreprinz torilor, din cauza absen ei unor re ele de tip business angels cu
acoperire regional

sau na ional , a lipsei instrumentelor de capital de risc

(venture capital funds) şi a unor instrumente flexibile de finan are de valori relativ
mici (pân la 200.000 euro). Aceast nevoie este i mai mare la nivelul firmelor cu
activit i de inovare.
În ciuda ini iativelor de reform

care au avut ca scop îmbun t irea

mediului de afaceri, înc exist anumite bariere legale în calea antreprenoriatului,
sub forma barierelor administrative în calea companiilor noi i bariere c tre
servicii.
Pentru sectoarele în care dovezile sugereaz

c

Regiunea Vest are un

avantaj comparativ aparent sau latent, politicile C&D i de inovare orientate pot
ajuta industria s men in sau s "elibereze" competitivitatea existent . În acela i
timp, guvernul ar trebui s depun eforturi pentru a crea un mediu de afaceri
care sprijin antreprenoriatul concentrându-se pe domenii cum ar fi: accesul la
informa ii, competen e i formare profesional , infrastructur , pie ele de credit,
precum i acumularea de cuno tin e.
Mentoratul i coachingul pot atinge obiectivul de a transforma ideile în
întreprinderi. În regiune nu sunt disponibile programe de mentorat structurate.
Cele mai bune practici de afaceri grupeaz mentorii cu întreprinderile în baza
unei rela ii reciproc avantajoase: mentorii au nevoie de un stimulent pentru a
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preg ti întreprinderile incubate pentru activit i la scar larg . De multe ori aceste
stimulente iau forma unei participa ii, sau constau pur i simplu în dreptul de a
arunca o prim
dezvolt

privire asupra tehnologiei pe care întreprinderile incubate o

i în oportunitatea de a participa la dreptul de proprietate intelectual

i

la gestionarea acesteia. Mentorii faciliteaz de asemenea, accesul întreprinderilor
la investitori.
Inovatorii, care sunt poten iali antreprenori, sunt foarte buni în privin a
form rii tehnice, îns ace tia nu î i pot pune ideile în practic . Ace ti inovatori
trebuie s înfiin eze o întreprindere, s se consulte cu consilierii juridici care îi vor
ghida în privin a abord rii investitorilor

i s

î i prezinte ideile c tre ace ti

investitori. Un incubator, în adev ratul sens al cuvântului, ar trebui s aib ca
obiectiv transformarea ideilor în întreprinderi viabile, nu neap rat prin oferirea
finan rii, ci cel pu in prin preg tirea întreprinderii pentru investi ii. Investitorii
providen iali locali ar putea fi considera i de asemenea poten iali mentori.
3.2 Interna ionalizare: produse, servicii, rezultate
Un num r tot mai mare de întreprinderi, inclusiv societ ile, mici i mijlocii,
se confrunt cu o concuren
s

mare pe pia a intern

i, prin urmare, sunt obliga i

caute noi produse sau servicii. Nevoia de produc ie mai rentabil

operare conduce aceste companii s

sau de

caute noi tehnologii, noi procese de

produc ie.
De asemenea, pia a este în continu evolu ie atât datorit concuren ei tot
mai mari, cât i a modific rii accelerate a cerin elor consumatorilor, ceea ce
determin ca produsele i serviciile oferite acestora s fie mereu în schimbare
pentru a satisface cerin ele.
Analizând aceast situa ie, autorit ile europene au identificat un set de
probleme comune ale IMM-urilor, îns au men ionat interna ionalizarea ca fiind
un „medicament” pentru „bolile” întreprinderilor.
Interna ionalizarea firmei poate fi definit

ca un proces de implicare a

firmei în opera iuni interna ionale. Rela ia cu mediul extern reprezint deopotriv
pentru o companie: o oportunitate, o constângere i riscuri. Una dintre cele mai
mari provoc ri ale companiilor atunci când vor s se extind pe noi pie e este c
nu au resurse sau oameni preg ti i care s îi ajute s fac acest pas. Abordarea
pie ei externe de c tre întreprinderi se poate face fie pe baza unui comportament
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pasiv, axat pe vânz ri accidentale, fie pe baza unei strategii a interna ionaliz rii,
unde rolul unui intermediar poate fi esen ial.
Chiar dac modalit ile de interna ionalizare pot fi grupate în mai multe
categorii, de la opera iuni comerciale (import-export), la alian e i cooper ri, sau
chiar implantarea în str in tate (crearea de structuri organizatorice pe pia a
extern ), în practic agen ii economici din Regiunea Vest se implic în afaceri
interna ionale mai întâi prin opera iuni de export-import, în regiuni apropiate din
punct de vedere geografic, cu un produs deja testat pe pia a intern .
3.3 Pie e i parteneri noi
Decizia de interna ionalizare depinde în multe situa ii de existen a a a
numi ilor ”facilitatori”, adic a entit ilor care sprijin

interna ionalizarea IMM-

urilor prin oferirea de servicii precum: realizarea de studii de pia , gestiunea
riscurilor, oferirea de consultan
care

îmbun t irea

ofertei

juridic sau de alt natur etc., în contextul în
de

consultan

specializat

şi

sprijinirea

interna ionaliz rii contribuie la procesul de creştere a cotei de pia .
Rolul politicilor de cercetare i inovare orientate este acela de a ajuta
societ ile solide din regiunile cu avantaj comparativ evident s

p streze un

avantaj competitiv pe pie ele interna ionale sau s

concuren ei

fac

fa

interna ionale în cre tere, sau pot sprijini societ ile cu cre tere mare poten ial ,
s elibereze avantaj comparativ latent, de exemplu prin politici de C&D i inovare,
investi ii în formarea competen elor, sau alte servicii de dezvoltare a afacerilor.
În procesul de sprijin al IMM-urilor pentru accesul pe pie e noi

i

interna ionalizare sunt avute în vedere activit i de genul: participarea la târguri şi
expozi ii interna ionale, organizate în ar sau str in tate; participarea la misiuni
economice în str in tate; promovarea prin materiale tip rite/inscrip ionate i online; servicii de identificare a furnizorilor/clien ilor externi.
În ceea ce priveşte leg turile cu clien ii de la nivel european şi/sau global,
în multe sectoare sunt necesare mecanisme de match-making, astfel încât
rezultatele ob inute (produse, procese, etc.) s fie promovate şi comercializate.
Match-making-ul este o unealt

folositoare companiilor, deoarece prin

intermediul acesteia se faciliteaz comunicarea între dou companii diferite îns
din acela i sector de activitate, cu scopul de a favoriza cooperarea dintre ace tia.
De asemenea, match-making-ul este folositor companiilor deoarece aduce
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împreun companii cu scopul de a face schimb de oportunit i de afaceri i de a
stabili parteneriate în domenii strategice de interes comun.
Un eveniment de brokeraj este în general organizat în timpul târgurilor i
evenimentelor interna ionale, unde companiile i organiza iile din diferite
particip

cu inten ia de a finan a poten iali parteneri. Brokerajul const

ri

într-o

serie de întâlniri bilaterale, fiecare întâlnire durând aproximativ 30 de minute
fiecare, structurate dup o agend creat pe baza unui interes ar tat în diferite
oferte tehnologice.
Participarea

într-un

eveniment

de

brokeraj

oportunitatea de a stabili noi contacte profitabile

cre te

semnificativ

i în general ofer

participan ilor oportunitatea s :


Promoveze propriile experien e i tehnologii;



Recunoasc solu iile cele mai inovative;



S dezvolte parteneriate tehnologice, comerciale i de cercetare.
Evenimentele de brokeraj reprezint o oportunitate important de a se

întâlni oferta cu cererea necesar

companiilor, univesit ilor i institutelor de

cercetare pentru a dezvolta tehnologie în parteneriate de afaceri cât i proiecte
de cercetare europene.

5. DEFINIREA MIXULUI DE POLITICI I A PLANULUI DE
AC IUNE
În definirea elementelor strategiei s-a avut în vedere identificarea
raportului optim între nevoi i resurse i s-a propus un mix de interven ii, de la
investi ii în infrastructur la m suri soft, a a cum a fost descris la nivelul fiec rei
priorit i de investi ii men ionate în capitolul anterior.
Pentru cele 5 sectoare de specializare iteligent

identificate, prezentul

document cadru propune un pachet personalizat de sprijin, cu accent pe
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specificitatea fiec ruia, pentru a le permite s dep şeasc obstacolele din calea
creşterii şi pentru a se valorifica la întregul lor poten ial.
5.1 Sectorul componente pentru automobile a devenit începând cu anul
2000, sectorul economic dominant în Regiunea Vest.
În acest sector, una dintre problemele-cheie pentru sustenabilitatea
creşterii se refer la necesitatea de a creşte valoarea ad ugat a produc iei, ceea
ce presupune avansarea pe lan ul interna ional de valoare. Atingerea acestui
obiectiv este în principiu un aspect dificil, având în vedere structura
organizatoric

a lan ului de furnizori al industriei automobilelor. Condi iile

principale pentru avansare pe lan ul interna ional de valoare sunt: crearea unei
baze bine-dezvoltate de furnizori locali, cu management capabil, care s poat
produce piese

i componente de calitate ridicat ; o pia

a muncii bine-

dezvoltat , care s produc exper i tehnici califica i, dar relativ ieftini; un sistem
local de C&D i inovare pentru a dezvolta prototipuri i pentru a produce piese i
componente customizate.
5.2. Sectorul textile, în ciuda sc derii cotei de pia , r mâne un sector cu
o contribu ie major

la activitatea economic

din regiune. Acest sector este

dominat de fragmentarea produc iei pe plan interna ional. Lan ul de furnizori din
industria textil este condus de comp r tor.
Pentru acest sector, provocarea principal

const , de asemenea, în

cre terea valorii ad ugate. Astfel, cea mai bun modalitate de avansare a firmelor
din Regiunea Vest a României este s se deplaseze în aval sau în amonte de
activit ile centrale care aduc o valoare ad ugat

redus

i s

construiasc

abilit ile i capacit ile pentru a începe s produc propria lor proiectare sau
marc . Interven iile în acest sector pot avea în vedere activit ile cu valoare
ad ugat de la nivel de: (1) cercetare şi dezvoltare de produse noi, (2) proiectare,
(3) achizi ie (echipamente şi tehnologii), (4) produc ie, (5) logistic (distribu ie),
(6), marketing şi branding, şi (7) servicii.

5.3. Sectorul tehnologia informaţiilor şi comunicaţii (TIC) este unul
dintre pu inele sectoare bazate pe cunoaştere intensiv . Profitând de capitalul
uman semnificativ furnizat de universit ile din Regiunea Vest, sectorul TIC este
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competitiv pe plan interna ional în domenii precum dezvoltare de software,
precum şi în proiectare şi inginerie, care trebuie stimulate prin m suri dedicate.
De asemenea, în cazul sectorului TIC, nu trebuie pierdut

din vedere

orizontalitatea domeniului, astfel încât firmele vor r spunde oportunit ilor care
decurg din cererile celorlalte sectoare cheie.
Pentru sectorul TIC, cea mai mare provocare este extinderea setului actual
de activit i i a capacit ii totale de produc ie. Pentru a reu i acest lucru este
nevoie de urm toarele tipuri de interven ii: cre terea rezervei de for

de munc

calificat ; crearea unui mediu propice pentru întreprinderile nou înfiin ate;
dezvoltarea de acceleratoare de afaceri i adaptarea incubatoarelor la nevoile
sectorului TIC; cre terea conectivit ii la internet; sprijin acordat firmelor pentru a
putea s

se conecteze cu clien ii la nivel mondial; cre terea leg turilor

i

interac iunilor cu sectoarele (utilizatorii) din aval; îmbun t irea politicii de
brevetare. Fiind un domeniu în care ideile pot fi transformate uşor în afaceri, la
nivelul capitalului uman se impun interven ii pentru dezvoltarea abilit ilor
antreprenoriale şi manageriale, în plus fa

de abilit ile tehnice.

5.4. Industria agro-alimentar se bazeaz pe un teren agricol bogat, care
poate sprijini diverse activit i: agricultur , inclusiv cereale, horticultur , şi
creşterea de animale. În acest sector, în special în prelucrarea produselor
alimentare şi produc ia de b uturi, principalele provoc ri pe termen scurt sunt
legate de creşterea calit ii produselor, de ambalare, marketing şi promovare,
precum şi stabilirea unor leg turi cu lan urile mari de distribu ie. Din p cate,
interac iunea cu lan urile de supermarketuri, deşi apare ca o strategie
câştig toare, este adesea anevoioas . Standardele de calitate şi securitate
alimentar

pe întreg lan ul de procesare impuse de marii comercian i cu

am nuntul şi atât de necesare pentru activitatea de export în Uniunea European ,
sunt greu de îndeplinit de furnizorii locali mai mici. Pe termen lung, trebuie
investit în activit ile de cercetare i dezvoltare aplicat , dup cum experien a la
nivel mondial arat c acele
ad ugat

ri care au reu it s ob in cea mai mare valoare

din produc ia lor de alimente au investit masiv în cercetarea

fundamental

i aplicat . Un alt set de provoc ri include lipsa unui sistem eficient

de iriga ii, a laboratoarelor de testare i a unei re ele de depozite.
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5.5. Sectorul construcţii, materiale de construc ii i energie este de
obicei clasificat ca o activitate economic pro-ciclic . Dup o tendin

ascendent

la nivel mondial, industria a fost grav afectat de criza economic , cu semne de
revitalizare la nivelul Regiunii Vest începând cu anul 2011. În acest context, exist
anumite oportunit i şi provoc ri care trebuie s fie luate în considerare pentru a
ajuta dezvoltarea sectorului, în strâns

rela ie cu activitatea de cercetare,

promovând în acelaşi timp utilizarea materialelor şi tehnologiilor eficiente din
punct de vedere energetic.
Dincolo de aceste interven ii personalizate la nivel de sector, au fost
identificate o serie de opera iuni, proiecte i ac iuni cu caracter general menite s
stimuleze dezvoltarea atât la nivel sectorial, cât i la nivel general.
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Tabelul 27. Mixul de interven ii generale
PRIORIT
1.

I DE INVESTI IE

Stimularea

cercetării- 1.1

dezvoltării-inovării
creativității

ca

și

de

economică

regională
de

OPERAŢIUNI ORIENTATIVE / PROIECTE / ACŢIUNI


Dezvoltarea
infrastructurii:

factori

generatori
sectoarele

DOMENII DE INTERVEN IE
dot ri,

cercetare-dezvoltare-inovare, în special consolidarea
facilit ilor existente;

echipamente,

creștere

Dezvoltarea infrastructurilor specifice activit ii de



Înfiin area de laboratoare de testare i certificare;

în



Concentrarea finan rii pe aplica ii practice i inovare;

specializare



Dezvoltarea / achizi ionarea şi utilizarea de tehnologii

laboratoare, utilaje

inteligentă

şi echipamente inovative.
1.2

Parteneriate,

re ele,



consor ii, spin-off

Participarea în consor ii i re ele adecvate domeniului
de activitate;



Încurajarea

proiectelor

transfrontaliere

i

interna ionale;


Încurajarea dezvolt rii de spin-off-uri;



Spirjin pentru preg tirea şi implementarea de proiecte
în cadrul Orizont 2020 şi întreprinderilor, şi altor
programe CDI international (Eureka, Eurostars, etc.).

1.3

Îmbun t irea



competen elor resurse umane

Promovarea carierei în cercetare ca fiind atractiv ,
promovarea exemplelor de succes

i campanii de

re inere a talentelor;


Dezvoltarea unui centru de tiin

pentru copii, elevi i

studen i axat pe activit i practice

i expozi ii

interactive;


Concentrarea resurselor publice i investi iilor în ariile
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de cercetare prioritare;


Atragerea

de

tineri

cercet tori

în

centrele

de

cercetare-dezvoltare-inovare;


Corelarea ofertei de competen e cu nevoile for ei de
munc ;



Sprijinirea mobilit ii resurselor umane, cuno tiin elor
i tehnologiilor.



2. Cooperare pentru generarea 2.1 Servicii tehnologice
și
tehnologic

i transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a

comercializarea

cunoștințelor
în

și

transfer

sectoarele

Crearea, modernizarea şi extinderea entit ilor de inovare
acestora;



de

specializare inteligentă

Dezvoltarea unor pachete de servicii personalizate de
transfer tehnologic i management al inov rii;



Achizi ionarea de servicii tehnologice specifice, fie c
vorbim de servicii cu costuri ridicate (platforme de inovare
deschise, living i fab Lab, managementul inov rii, veghe
tehnologic , etc), sau cele cu costuri mai sc zute
(coaching, proof of concept, etc.);



Sus inerea investi iilor în tehnologii, echipamente, maşini,
utilaje, capacit i de produc ie pentru întreprinderile din
regiune;



Sprijin pentru diversificarea produc iei întreprinderilor
regionale i orientarea spre produse cu valoare ad ugat
ridicat .

2.2

Lan uri

clustere,

de

centre/

furnizori,



Sprijin pentru crearea de lan uri de furnizori;

poli



Modernizarea şi extinderea clusterelor existente;

de
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excelen
2.3

Servicii

financiar ,

de

acces

la:

natur



Dezvoltarea de clustere noi;



Dezvoltarea i promovarea centrelor de excelen .



Sprijinirea cre rii unui fond regional de investi ii;

equity 

Dezvoltarea unui fond de capital de risc regional;

fund, venture capital, pre–seed 
i

seed,

crowd-funding, 

vouchere/cecuri
inclusiv

de

consultanţ

i 

pentru utilizarea

de instrumente financiare

Dezvoltarea de know-how în managementul unor fonduri
de investi ii dedicate inov rii;

inovare,

management

Încurajarea folosirii de vouchere / cecuri de inovare;

Management, îndrumare

i consiliere cu privire la

subven ii;


Proiecte pilot derulate cu sprijinul unor stimulente pentru
dezvoltarea de produse inovatoare

i proiecte de

cercetare.
2.4

Proprietate

intelectual : 

patente, brevete, m rci, licen e

Încurajarea protej rii propriet ii intelectuale, inclusiv
utilizarea drepturilor de proprietate intelectual

i know-how

ca

garan ie pentru finan area stadiului incipient (start –up);


Crearea şi actualizarea platformelor de tranzac ionare
pentru cererea şi oferta de proprietate intelectual ;



Sus inerea investi iilor intangibile vizând achizi ionarea de
brevete, m rci, licen e şi know-how.

3. Antreprenoriat i

3.1

interna ionalizare în sectoarele

inovare

de specializare inteligent

Antreprenoriat

pentru 

Încurajarea spiritului antreprenorial şi sprijin pentru startupuri;



Mentorat i consultan

în domeniul antreprenoriatului

pentru cercet tori – inovatori;


Încurajarea ini iativelor inovative din companii i crearea
de întreprinderi inovative.
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3.2 Interna ionalizare: produse, 

Încurajarea companiilor din regiune pentru extinderea

servicii, rezultate

activit ilor de interna ionalizare;


Încurajarea universit ilor din regiune pentru extinderea
activit ilor de interna ionalizare;



Încurajarea centrelor de cercetare din regiune pentru
extinderea activit ilor de interna ionalizare.

3.3 Pie e i parteneri noi



Încurajarea companiilor din regiune pentru extinderea pe
noi pie e de export;



Sprijinirea

parteneriatelor

firm -firm ,

firm -

universitate/institute de cercetare;


Sprijin

i suport pentru organizarea activit ilor de tip

târguri, match-making i brokeraj.
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6. INTEGRAREA MECANISMELOR DE MONITORIZARE
I EVALUARE
Conform metodologiei pentru elaborarea documentului cadru pentru
strategia de cercetare

i inovare regional

pentru specializare inteligent ,

regiunile care au deja aprobată o Strategie Regională de Specializare Inteligentă
(RIS3), documentul cadru regional trebuie să reflecte, în rezumat (partea de
analiză), prevederile RIS3, respectiv o fundamentare mai detaliată care să ducă la
concluzii privind localizarea, sectoarele economice şi tipurile de servicii pentru care
s-ar putea obţine finanţare de către entităţile de transfer tehnologic şi de către
IMM-urile care pot implementa un rezultat al transferului tehnologic, astfel c ,
pentru Regiunea Vest, acest document cadru reprezint o completare/actualizare
a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (http://adrvest.ro/wpcontent/uploads/2016/09/RIS3-septembrie-2016.pdf).
În acest context, mecanismele de monitorizare
asimilate

mecanismelor

gândite

în

cadrul

i evaluare vor fi

Strategiei

Regionale

de

Specializare Inteligent .
Pentru monitorizarea RIS3 s-au propus dou date – 2017 şi 2019, date la
care se vor derula ac iuni de monitorizare a strategiei. Fiecare ac iune de
monitorizare a strategiei v-a cuprinde cinci etape: preg tirea, colectarea datelor,
analiza rezultatelor, elaborarea unui raport de monitorizare şi prezentarea
rezultatelor stakeholderilor din regiune.
Etapa de preg tire cuprinde selectarea instrumentelor de monitorizare
utilizate şi identificarea subiec ilor activit ii de monitorizare.
Colectarea datelor se realizeaz prin aplicarea instrumentelor selectate
ini iatorilor sau / şi partenerilor de proiect. În cadrul reportului se vor reg si atât
date publice oferite de Institutul Na ional de Statistic cât şi date culese de c tre
echipa de cercetare de la principalii actori regionali ai inov rii.
În acest context, pentru fiecare raport de monitorizare (2017 şi 2019) se
vor elabora o serie de chestionare care vor ine cont de urm toarele repere
metodologice:
- Instrumentul care v-a sta la baza culegerii datelor v-a fi ghidul de interviu
semistructurat;
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- Instrumentul v-a fi elaborat în conformitate cu axele RIS 2014-2020 şi
caracteristicile grupului int vizat iar modul de completare v-a fi autoaplicarea;
- Responden ii vor fost în principal reprezentan i ai mediului cercetare,
public şi economic din regiune cât şi colaboratori ai centrului Tehimpuls;
- De asemenea vor fi incluse în eşantion institu iile care vor beneficia de
finan ri prin Programul Opera ional Regional şi prin Programul Opera ional
Competitivitate;
Analiza rezultatelor presupune prelucrarea tuturor datelor şi st la baza
întocmirii celor dou rapoarte de monitorizare.
Elaborarea

raportului

de

monitorizare

se

efectueaz

pe

baza

informa iilor colectate în etapele anterioare.
Prezentarea rezultatelor procesului de monitorizare se realizeaz

în

cadrul întâlnirii grupului de lucru şi reprezint atât o validare a raportului periodic
de monitorizare, cât şi începutul noului proces de monitorizare.
De asemenea, din punct de vedere metodologic, se va realiza o schem cu
principalele obiective ale strategiei şi principalele activit i propuse pentru
realizarea acestora. De asemenea, se va ataşa o list cu rezultate aşteptate atât pe
termen scurt cât şi pe termen mediu şi lung.
Tabelul 28: Schema mecanismului regional de monitorizare i evaluare
REZULTATE AŞTEPTATE

OBIECTIVE
Obiective specifice

Rezultate pe termen

Indicatori


Dezvoltarea

infrastructurilor

specifice activit ii de cercetaredezvoltare-inovare,

în

special

Rezultate pe termen

scurt

mediu / lung

Creşterea fondurilor

Consolidarea i

regionale alocate

capitalizarea sistemul

pentru activit ile CDI;

CDI;

Redirec ionarea

Creşterea eficien ei

consolidarea facilit ilor existente;

Creşterea capacit ii de
cercetare şi inovare din

Înfiin area

de

laboratoare

de

testare i certificare;


Dezvoltarea
utilizarea

regiune

fondurilor de la

infrastructurii pentru

/

achizi ionarea

şi

cercetarea

CDI;

de

tehnologii

şi

fundamental c tre
cercetarea aplicat ;

echipamente inovative;


Dezvoltarea

i

promovarea

centrelor de excelen ;


Participarea în consor ii

cercet tori şi ingineri
Creşterea num rului

i re ele

adecvate domeniului de activitate;

Re inerea tinerilor
în regiune;

de brevete şi publica ii
ştiin ifice;

Creşterea nivelului de
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Încurajarea

protec ie a propriet ii

proiectelor

transfrontaliere i interna ionale;


intelectuale pentru

Promovarea carierei în cercetare ca
fiind

atractiv

i

re inerea

Cre terea num rului
de spin-off-uri;

talentelor;



Propagarea

Încurajarea dezvolt rii de spin-off-

Implementarea unor

cuno tin elor i a

uri;

proiecte de cooperare

tehnologiei în

Concentrarea resurselor publice i

în domeniul mobilit ii

economia regional .

investi iilor în ariile de cercetare

resurselor umane din

prioritare;


inven ii;

CDI.

Atragerea de tineri cercet tori în
centrele de cercetare-dezvoltareinovare;



Sprijinirea

mobilit ii

umane,

resurselor

cuno tiin elor

i

tehnologiilor;


Încurajarea protej rii propriet ii
intelectuale,

inclusiv

drepturilor

de

intelectual

utilizarea
proprietate

ca garan ie

pentru

finan area stadiului incipient (start
–up);


Crearea

şi

platformelor

de

pentru

actualizarea

cererea

tranzac ionare
şi

oferta

de

proprietate intelectual ;


Sus inerea investi iilor intangibile
vizând achizi ionarea de brevete,
m rci, licen e şi know-how.



Promovarea

complementarit ii

între întreprinderi şi încorporarea
activit ilor

transversale

(ICT,

design, eco-inovare) considerate

Îmbun t irea

Creşterea ratei de

accesului la

productivitate în IMM-

consultan

şi finan are

pentru IMM-uri;
Creşterea

ca vectori de inovare în IMM-uri;
Dezvoltarea de afaceri



productive şi competitive
la nivel global

Interna ionalizarea activit iilor de
cercetare-dezvoltare-inovare;



Sprijin

pentru

dezvoltarea

Diversificarea

competitivit ii

serviciilor suport

regionale, îndeosebi

pentru firme;

pentru sectoarele cu

competitivit ii IMM-urilor locale:
implementarea
accesul

pe

standardelor,
noi

pie e

şi

interna ionalizare;


Sprijin

pentru

accesul

urile regionale;

la

poten ial de creştere;
Dezvoltarea serviciilor
cu valoare ad ugat

Dezvoltarea unor

adresate IMM-urilor

servicii cu valoare

din regiune;

ad ugat mare în
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consultan


al IMM-urilor;

Sus inerea

facilit ile de

investi iilor

în

tehnologii, echipamente, maşini,
utilaje,

capacit i

de

produc ie

pentru întreprinderile din regiune;


Sprijin

pentru

companii, inclusiv cele

existente în regiune;

care utilizeaz
tehnologie avansat ;

întreprinderilor

regionale
produse

i

orientarea

cu

valoare
şi

antreprenorial;
produc ie la nivel

Creşterea exporturilor

regional;

de produse cu valoare

spre

ad ugat

ridicat ;
Modernizarea

extinderea

ad ugat mare;
Multiplicarea firmelor
înscrise în clusterele

Platforme de inovare

existente;

pentru echilibrarea

clusterelor existente i dezvoltarea
Sprijin pentru crearea de lan uri de
Facilitarea
investitorii

de IMM-uri care
desfãşoarã în propria

furnizori;


cererii.
Cre terea num rului

de clustere noi;


Dezvoltarea spiritului

Dezvoltarea bazei de

diversificarea

produc iei



infrastructur CDI

Încurajarea spiritului antreprenorial
şi sprijin pentru start-upuri;



Crearea unor noi

leg turilor
str ini

şi

dintre

firmã activit i de

economia

cercetare inovare.

local ;


Încurajarea

activit ilor

de

cercetare-dezvoltare desf şurate în
interiorul firmelor;


Sprijinirea parteneriatelor firm firm ,

firm -universitate/institute

de cercetare;


Consolidarea culturii asociative în
rândul companiilor din Regiunea
Vest;



Încurajarea ini iativelor inovative
din

companii

i

crearea

de

întreprinderi inovative;


Mentorat

i

domeniul

consultan

în

antreprenoriatului

pentru cercet tori – inovatori;


Sprijin pentru activit i de tip
match-making i brokeraj.

Transformarea rezultatelor 
cercet rii în afaceri de

entit ilor de inovare

succes şi creşterea

tehnologic,

cooper rii între actorii
locali şi regionali

Crearea, modernizarea şi extinderea
inclusiv

i transfer
dotarea

cu

Consolidarea
Dezvoltarea unor noi

colabor rii dintre

produse şi tehnologii;

furnizorii de cuno tin e
şi mediul privat;

echipamente a acestora;


Achizi ionarea

de

servicii

Creşterea nivelului de
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responsabili pentru
cercetare, dezvoltare

tehnologice specifice;


tehnologic , inovare şi
dezvoltarea afacerilor.

Sprijin

pentru

marketingul

i

competen e

Dezvoltarea abilit ilor

tehnologice specifice;

de comercializare a

brandingul produselor regionale;


brevetelor inventate;

Accesul la servicii de tip business
intelligence;



Parteneriat cu re ele interna ionale.

Dezvoltarea
structurilor suport

Creşterea capacit ii de

pentru transfer

absorb ie a noilor

tehnologic;

tehnologii;
Înfiin area unor birouri
de inovare;
Dezvoltarea unui
brand / specific
regional;
Îmbun t irea
performan ei CDI în
regiune.



Sprijinirea cre rii unui fond regional
de investi ii;



Dezvoltarea unui fond de capital de
risc regional;

Îmbun t irea accesului la 
finan are pentru activit i
de CDI


Creşterea fondurilor
din mediul privat

Încurajarea folosirii de vouchere /
cecuri de inovare;
Dezvoltarea

de

pentru activit ile de
CDI;

know-how

în

îndrumare

stimulente pentru
dezvoltarea de
proiecte de cercetare.

investi ii dedicate inov rii;
Management,

cu sprijinul unor

produse inovatoare i

managementul unor fonduri de


Proiecte pilot derulate

i

consiliere cu privire la subven ii.
Îmbun t irea nivelului

AUTOMOTIVE


Atragerea

unui

produc tor

de

automobile în regiune
Îmbun t irea accesului la
servicii de sprijin specifice
pentru întreprinderile din
sectoarele cheie



Facilit i de cercetare: prototipare,
produc ie serie limitat



Formare în industria auto



Explorarea oportunit ilor legate
cre terea

siguran ei,

moblitate i vehicule electrice
TIC

Creşterea valorii

preg tire a for ei de

ad ugate a produselor;

munc ;

i testarea

de noi modele

de

de educa ie şi

Creşterea
Implementarea

productivit ii

standardelor europene

regionale;

de calitate;

e-

Creşterea
Dezvoltarea

competitivit ii

tehnologiilor de

regionale;

produc ie;
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Centru de excelen
coal de afaceri TIC

Creşterea fondurilor

Dezvoltarea de produse i servicii

alocate activit ilor de

proprii


CDI;

Sprijin: antreprenoriat,

mentorat,

coaching

IMM-uri inovative nou
create în aceste

TEXTILE

sectoare;



Crearea unui centru CDI



Achizi ionare de noi tehnologii i

Clustere noi.

utilaje


Dezvoltarea
proiectare

activit ii
sau

de

generarea

de

produse noi
AGRO-ALIMENTAR


Crearea unor centre de produc ie,
colectare, procesare

i marketing

produse locale


Sprijin

pentru

standardelor

implementarea

de

calitate

i

securitate a produselor


Parteneriate produc tori – lan uri
de distribu ie

CONSTRUC II,

MATERIALE

DE

CONSTRUC II I ENERGIE


Îmbun t irea

accesului

la

finan are


Extinderea

i

îmbun t irea

sistemului de coli profesionale


Încurajarea

utiliz rii

materialelor

eficiente din punct de vedere
energetic

Pentru evaluare va fi necesar selectarea unor indicatori cuantificabili, care
s se conecteze de Strategia de Specializare Inteligent

i de strategia Planului de

Dezvoltare Regional a Regiunii Vest, cât şi de Strategia Europa 2020 şi anume:
Tabelul 29: Indicatori monitorizare i evaluare
Nr.crt.

Denumirea

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare
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indicatorului
Procentul din PIB alocat
1.

cercet rii şi dezvolt rii
(%)

iniţial

2015

0,23%

0,18%

(2011)

(2014)

2017

2019

2021

Ponderea popula iei de
2.

30-34 ani care au urmat

21,8%

un nivel de educa ie

(2013)

24,3%

ter iar (%)
Ponderea for ei de
3.

munc din domeniul

0,46%

cercet rii şi dezvolt rii

(2013)

0,48%

(%)
Ponderea resurselor
4.

umane în ştiin

şi

tehnologie (%)
Cercet tori, pondere
5.

6.

din totalul for ei de

21,8%
(2013)
0,17%

20,3%

0,25%

munc (%)

(2012)

Num rul de brevete

0,691

3,326

/1.000.000 persoane

(2009)

(2012)

întreprinderilor

1,0%

0,4%

inovative din total

(2010)

(2014)

Ponderea
7.

întreprinderi (%)
8.

Num rul de noi
companii create

1.192
(2013 fa

1.500

de 2012)

Num rul de proiecte de
9.

cooperare între

25

44

universit i şi firme
Num rul de companii
10.

implicate în clustere
regionale
Num rul centrelor de

11.

inovare / transfer
tehnologic înfiin ate

66
(2015)
6
(2014)

66

4

7. SCRISORI DE INTEN IE
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Mecanismul de implementare a axei prioritare 1 – Promovarea transferului
tehnologic prevede parcurgerea urm toarelor etape:
 Etapa 1 - Realizarea Concept Note-ului Regional (CNR) la nivelul fiec reia
dintre cele şapte regiuni de dezvoltare eligibile pentru finan are din Axa
Prioritar 1 a POR 2014-2020, pe baza unei metodologii comune. CNR va
fundamenta domeniile regionale de specializare inteligent în sensul
orient rii acestora c tre sectoare economice clare, tipuri de servicii vizate
pe grad de sofisticare, localizare, criterii de prioritizare, etc.
 Etapa 2 – Apel pentru scrisori de inten ie din partea ITT. Scrisorile de
inten ie din partea ITT vor avea la baz o metodologie standard.
 Etapa 3 - Prioritizarea proiectelor conform informa iilor din scrisorile de
inten ii. Scrisorile de inten ii au fost analizate şi prioritizate de c tre
structura partenerial care a elaborat concept note -ul.
 Etapa 4 - Depunerea cererilor de finan are de c tre ITT prin procedura
standard de depunere a POR 2014-2020, la nivel regional.
În urma parcurgerii etapei 3 din mecanismul de implementare a axei prioritare 1 –
Promovarea transferului tehnologic, la nivel regional au fost generate
urm toarele dou anexe:

Anexa 1.
Lista scrisorilor de intenție prioritare aferente Operațiunii A- Sprijinirea
entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Regiunea Vest

Anexa 2.
Lista scrisorilor de intenție prioritare aferente Operațiunii B- Sprijinirea
parcurilor științifice și tehnologice, Programul Operaţional Regional 20142020, Regiunea Vest

Anexa 1.
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Lista scrisorilor de intenție prioritare aferente Operațiunii A- Sprijinirea
entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Regiunea Vest

Alocare estimativă Regiunea Vest: 9,32 milioane euro
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Denumire aplicant

Valoarea
estimată
1.000.000 €
4.100.000 €
2.400.000 €

ETA2U SRL
Universitatea Politehnica Timișoara
Tehimpuls
INCD în SUDUR şi ÎNCERC RI de
850.000 €
MATERIALE- ISIM - Timişoara
Camera de comerț, industrie și
250.000 €
agricultur Timiș
Universitatea de Vest „Vasile
1.237.600 €
Goldiș” din Arad
Continental Automotive România
3.000.000 €
SRL
Universitatea “Eftimie Murgu” din
1.900.000 €
Reșița
SC INTELIFORM SRL
936.178 €
INCEMC
3.200.000 €
ROSSINI SLEEVE TEHNOLOGIES
5.752.503 €
S.R.L.
SC Titus SRL
3.400.000 €
12 proiecte
28.026.281 €
Raportat la alocarea regională

Valoarea
eligibilă
350.000 €
1.205.000 €
970.000 €
297.500 €
200.000 €
433.160 €
1.205.000 €
665.000 €
421.280 €
1.205.000 €
1.205.000 €
1.205.000 €
9.361.940 €

100,43%
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Anexa 2.
Lista scrisorilor de intenție prioritare aferente Operațiunii B- Sprijinirea
parcurilor științifice și tehnologice, Programul Operaţional Regional 20142020, Regiunea Vest
Alocare estimativă Regiunea Vest: 10,05 milioane euro
Nr.
crt.
1
2
Total

Denumire aplicant

Valoarea
estimată
Universitatea de Vest din Timișoara
12.000.000 €
SC Titus SRL
3.400.000 €
2 proiecte
15.400.000 €
Raportat la alocarea regională

Valoarea
eligibilă
4.200.000 €
1.190.000 €
5.390.000 €

53,63%
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