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Introducere
• Strategii de cercetare-dezvoltare-inovare care au ca scop • Strategii de cercetare-dezvoltare-inovare care au ca scop 

crearea unui avantaj competitiv, corelând nevoile 
întreprinderilor cu activitatea de cercetare-dezvoltare, 
ţinând cont de oportunităţile emergente şi de evoluţia 
pieţei, respectiv de punctele forte de la nivel regional.

• Perioada de elaborare: sept. 2015-dec.2017

• Finanţate din surse publice (UE, naţionale) şi private

Strategia de 
Specializare 
Inteligentă

• Document cadru regional, similar unei Strategii de • Document cadru regional, similar unei Strategii de 
Specializare Inteligentă, elaborat în scopul 
implementării Axei Prioritare 1 – Transfer tehnologic 
– a Programului Operaţional Regional 2014-2020

• Perioada de elaborare: iun. 2016 – dec. 2016

• Finanţat din FEDR (Axa 1 POR)

Nota 
Conceptuală



Specializarea inteligentă
• INSTRUMENT al transformării economice care:

– Direcţionează investiţii şi sprijin prin politici către cele mai
importante priorităţi şi provocări naţionale, regionale, precum şi
către necesităţile de dezvoltare, inclusiv prin măsuri TIC,

– Se bazează pe punctele forte, pe avantajele competitive ale unei– Se bazează pe punctele forte, pe avantajele competitive ale unei
ţări sau regiuni şi pe potenţialul de a crea excelenţă,

– Sprijină inovarea tehnologică şi aplicată şi au ca scop să
stimuleze investiţiile private,

– Implică actorii cheie şi încurajează inovarea şi experimentarea,

– Sunt bazate pe date concrete, reale şi prevăd sisteme de
monitorizare şi evaluare.



Specializarea inteligentă. Alte 
aspecte

• Specializare, concentrare pe anumite sectoare

• Importanţă acordată: masei critice, gradului de concentrare a
activităţii de cercetare-dezvoltare, resurselor unice, avantajelor
competitive

• Descoperirea unor noi metode de transformare a sectoarelor şi• Descoperirea unor noi metode de transformare a sectoarelor şi
astfel crearea de sectoare noi/de nişă (nu o prioritizare a
sectoarelor)

• Accentul este pe transformarea
economiei, pe reconfigurarea
activităţilor

(D. Forray, Bruxelles, Iunie 2016)
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• Identificarea acestor tipuri de activităţi presupune
interacţiunea actorilor cheie
– Dialog între companii, institute de cercetare,

administraţia publică, universităţi, etc.

= PROCESUL DE DESCOPERIRE
ANTREPRENORIALĂ = >

� viziune pentru viitorul regiunii

� identificarea unor priorităţi

� generare de proiecte, elaborarea planului de 
acţiune

CUPRINZĂTOR –
trebuie implicaţi toţi 

actorii cheie

SELECTIV –
trebuie luate decizii 

strategice



Transformare socio-economică şi diversificare

Cosmetice şi suplimente alimentare

Agro-alimentare

Dezvoltare bazată pe asimilarea unor tehnologii 
noi 

Tehnologii de prelucrare a metalului

Tehnologii de producţie şi utilaj greu

Hârtie, Plastic şi Ambalare

Mobilă

Aspecte orizontale

Sectoare: TIC și ICC

Infrastructuri: transport, parcuri 
științifice, cercetare

Tehnologii KET:  biotehnologii, nanotehnologii, 
fotonică, materiale, tehnologii avansate

Măsuri, instrumente: resurse umane, 
cooperare,  internaționalizare, etc.

Domenii pe baza provocărilor 
societale:

Eficiență energetică

Combatere efecte 
schimbări climatice

Utilizarea eficientă a 
resurselor




