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Ce este o Strategie de Specializare Inteligentă?  

    Concept promovat de Comisia Europeană pentru a răspunde nevoii de a 

justifica mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare realizate 

prin politica de coeziune a UE 

   CE a recomandat autorităţilor naţionale şi regionale să elaboreze strategii 

CDI pentru specializarea inteligentă, astfel încât fondurile structurale să poată 

fi folosite mai eficient și să fie realizate sinergii între politicile comunitare, 

naţionale şi regionale 

   Se bazează pe punerea în valoare a caracteristicilor şi atuurilor unice și 

evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni 

   Strategiile privind specializarea inteligentă pot constitui un instrument 

puternic pentru soluţionarea unor provocări precum schimbările 

demografice, eficiența resurselor, securitatea energetică şi rezistenţa în faţa 

schimbărilor climatice 
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Obiective în cadrul unei strategii de 

specializare inteligentă 
 

 revigorarea sectoarelor tradiţionale prin activităţi cu valoare adăugată 

mai mare şi noi nişe de piaţă 

 modernizarea prin adoptarea şi diseminarea noilor tehnologii 

 diversificarea tehnologică plecând de la specializările existente în 

domenii conexe 

 dezvoltarea de noi activităţi economice prin intermediul unei schimbări 

tehnologice radicale şi a unor inovaţii majore 

 exploatarea unor noi forme de inovare, precum inovarea deschisă şi 

orientată către utilizator, inovarea socială şi inovarea în materie de 

servicii 
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Strategia de Specializare Inteligentă - pas cu pas  

 Diagnoza și Analiza SWOT a Regiunii Centru 

 9 analize ale unor sectoare economice cu potențial de a deveni domenii 

regionale de excelență (industria alimentară, industria auto și mecatronica, 

silvicultura, industria lemnului și a mobilei, industria IT, industria textilă și de 

confecții, industria aeronautică, industria balneară, sectorul sănătății și 

farmaceutic,  mediu construit sustenabil) 

 Analiza domeniului Cercetare, Inovare, Transfer tehnologic 

 Consultarea rețelei parteneriale cu privire la domeniile regionale de excelență, 

stabilirea obiectivelor și direcțiilor de acțiune ale Strategiei de Specializare 

Inteligentă 

 Corelare cu strategiile naționale relevante (CDI, Competitivitate, dezvoltarea 

IMM-urilor) 

 Formularea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (viziunea, 

direcțiile strategice, priorități, măsuri) 

 Mecanismul și indicatorii de monitorizare a Strategiei 

 Aprobarea Strategiei de către CDR Centru la 18 martie 2015 
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Diagnoza regională și analizele sectoriale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grafic nr.1 Segmentele sectorului IT în funcție de numărul de firme, obiectul principal de activitate și 
cifra de afacere în 2012 (Sursa: KeysFin) 

În plus, cercetările realizate de KeysFin au mai pus în evidență faptul că firmele româneşti sau care au bază în 

România dezvoltă produse software în special pentru clienţii din străinătate. Acestea acoperă o gamă largă, de 

la software pentru aplicaţii web la produse complexe destinate unor linii industriale din diverse domenii.  

http://www.keysfin.com/   

Extras din analiza regională a sectorului IT 

http://www.keysfin.com/
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Strategia de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Centru 2014-2020  

Viziunea:  
 

Regiunea Centru  construiește inovativ o economie bazată  

pe cunoaștere și  grijă față de mediul înconjurător, prin 

participarea activă a locuitorilor săi, respectând 

principiile cooperării și parteneriatului și valorificând 

atuurile economice și sociale și specificul său regional 
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Strategia de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Centru 2014-2020  

Direcțiile strategice: 

Construirea unei culturi economice a 
inovării 

Cercetarea în sprijinul afacerilor 
regionale 

Domenii de excelență pentru o 
dezvoltare inteligentă 

Competențe profesionale pentru o 
economie bazată pe cunoaștere 

Cooperare interregională la nivel 
european  
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Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020 
(aprobată de către CDR Centru la 18 martie 2015) 

Construirea unei 
culturi 

economice a 
inovării 

Sprijinirea 
activităților de 

inovare și 
modernizare ale 
întreprinderilor 

Sprijinirea 
întreprinderilor 

inovative în vederea 
utilizării 

instrumentelor de 
finanțare europeană 

Sprijinirea entităților 
economice bazate pe 

cercetare 

Susținerea 
activităților 

clusterelor inovative 
și a altor structuri  de 
cooperare economică 

Susținerea orașelor 
,,inteligente” 

(transport urban, 
energie etc) 

Cercetarea în 
sprijinul 

afacerilor 
regionale 

Crearea și 
modernizarea 

infrastructurii de 
cercetare din cadrul 
entităților publice și 

private 

Valorificarea 
potențialului de 
cercetare prin 

sprijinirea activității 
cercetătorilor  

Crearea de 
parteneriate viabile  

între cercetare , 
mediul de afaceri și 

autorități publice 

Dezvoltarea rețelelor 
de transfer 
tehnologic 

Domenii de 
excelență pentru 

o dezvoltare 
inteligentă 

Crearea și 
dezvoltarea polilor 
de excelență și a 

rețelelor de centre 
de excelență în 

sectoarele 
economice 
prioritare 

Sprijinirea  
companiilor 

inovative care 
activează în 

domeniile  de 
excelență 

Susținerea C-D în 
domeniile de 

excelență 

Dezvoltarea 
brandurilor 
regionale  

Competențe 
profesionale 

pentru o 
economie bazată 

pe cunoaștere 

Modernizarea 
Infrastructurii de 

educație și formare 
profesională în 
domeniile de 

excelență 

Îmbunătățirea 
pregătirii 

profesionale în 
domeniile regionale 

de excelență 

Creșterea 
competențelor 

antreprenoriale în 
domeniile regionale 

de excelență 

Îmbunătățirea 
abilităților de 

utilizare a  
tehnologiilor IT în 

domeniile de 
excelență  

Cooperare 
interregională la 
nivel european  

Sprijinirea 
participării 

întreprinderilor 
inovative la diverse 

rețele 
internaționale de 

cooperare 
economică 

Extinderea 
participării active a 

instituțiilor de 
cercetare din 

Regiunea Centru în 
rețelele 

internaționale de 
cercetare 
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Strategia de Specializare Inteligentă în detaliu 

Direcția Strategică 1 Construirea unei culturi economice a 
inovării  

  
Prioritatea 1.1 Sprijinirea activităților de inovare și modernizare ale 

întreprinderilor 

 

Măsura 1.1.1. Susținerea modernizării IMM-urilor prin introducerea  de 

tehnologii puțin poluante și cu consumuri reduse de energie 

Măsura 1.1.2. Sprijinirea achiziționării de brevete de către de către IMM-uri 

Măsura 1.1.3. Susținerea tuturor formelor de inovare în cadrul firmelor (produs, 

proces, organizațional, marketing) 
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 Domenii regionale de excelență  

 
 

             Domenii de specializare 

                         Inteligentă din Strategia 

                                          CDI 2014 - 2020 

Domenii regionale 

de excelență 

Bioeconomia Tehnologia 

informaţiilor şi a 

comunicaţiilor, spaţiu 

şi securitate 

Energie, mediu şi 

schimbări 

climatice 

Eco-nano-

tehnologii şi 

material 

avansate 

Sănătate 

Rol economic important şi 

cu influenţă asupra 

ocupării 

Turismul balnear şi 

ecoturism 

# # # 

Industria textilelor şi 

confecţiilor 

# 

Silvicultură, prelucrarea 

lemnului şi mobilă 

# # 

Dinamica competitivă Industria auto şi 

mecatronica 

# # 

Tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţiilor 

# 

Sectorul agro-alimentar, 

montanologie  

# # # 

Inovare, dezvoltare 

tehnologica şi valoare 

adăugată 

Sănătate şi produse 

farmaceutice 

# # 

Mediu construit sustenabil # # # 

Industria aeronautică # 
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Monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă 

 monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-

2020 constituie unul dintre elementele cheie ale succesului acesteia 

 se urmăresc progresele înregistrate în ce privește implementarea strategiei 

de specializare inteligentă și impactul generat  

 2 rapoarte strategice intermediare (2017, 2020) 

 1 raport strategic final (2022) 

 principal instrument de lucru: sistemul de indicatori compus din 24 indicatori 

( 5 macro-indicatori și 19 indicatori alocați câte unul fiecăreia dintre 

priorități) 

 ADR Centru va colabora, pe baza unor protocoale de schimburi de date și 

informații, cu deținătorii de informații relevante 

 Rapoartele strategice vor fi prezentate în CDR Centru după avizarea lor de 

către CRP 



Indicatori de monitorizare 

Macro-indicator Unitatea de măsură 

Valoarea investițiilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional Milioane lei/an 

Număr de noi brevete la nivel regional Nr. brevete/an  

P.I.B./ locuitor la nivel regional Mii lei/an 

Productivitatea muncii la nivel regional Mii lei/persoană ocupată/an 

Productivitatea muncii în domeniile economice de excelență Mii lei/persoană ocupată/an 

Direcția Strategică Prioritatea Indicatorul Unitatea de măsură 

Direcția Strategică 1 Construirea unei culturi 

economice a inovării 

Prioritatea 1.1 Sprijinirea activităților de inovare și 

modernizare ale întreprinderilor 

Număr de întreprinderi inovative 

sprijinite 
Nr. întreprinderi 

Prioritatea 1.2 Sprijinirea întreprinderilor inovative în 

vederea utilizării instrumentelor de finanțare 

europeană 

Număr de întreprinderi inovative 

sprijinite în vederea utilizării 

instrumentelor de finanțare 

europeană 

Nr. întreprinderi 

Prioritatea 1.3 Sprijinirea entităților economice 

bazate pe cercetare 

Număr de entități economice nou 

create bazate de cercetare 
Nr. entități economice 

Prioritatea 1.4 Susținerea activităților clusterelor 

inovative și a altor structuri  de cooperare economică 

Numărul de acorduri de parteneriat 

încheiate  
Nr. parteneriate 

Prioritatea 1.5 Susținerea orașelor ,,inteligente” 

(transport urban, energie etc.) 

Valoarea totală a proiectelor de 

susținere sau dezvoltare de orașe 

”inteligente”  

Milioane lei 

Macro-indicatori  
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Concluziile evaluării peer review a Strategiei 

 Evaluarea peer review s-a desfășurat la Sibiu în mai 2015 cu sprijinul JRC 

 Este nevoie de o asumare mai puternică a Strategiei la nivel regional, chiar 

dacă consensul este greu de atins 

 Deși  regiunile din România nu dispun de competențe administrative, ele 

sunt mult mai apropiate de actorii regionali și au o valoroasă experiență 

acumulată de-a lungul anilor în ce privește colaborarea cu IMM-urile, cu 

clusterele și cu administrația publică  locală 

 Este nevoie de o delimitare mai precisă a domeniilor de specializare 

inteligentă și de evidențierea mai puternică a competențelor și 

avantajelor competitive ale Regiunii Centru. În acest sens, un rol cheie îl 

poate avea procesul de descoperire antreprenorială.   

 Trebuie continuat și extins procesul de descoperire antreprenorială 

(entrepreunerial discovery process). În acest sens, trebuie încercate și 

găsite cele mai potrivite abordări,  pornind de la întâlniri regulate cu IMM-

urile și cu clusterele regionale până la organizarea de întâlniri individuale 

cu oamenii de afaceri din regiune (one to one meetings) 
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Concluziile evaluării peer review a Strategiei 

 Asigurarea unei bune guvernanțe este esențială  unor rezultate palpabile 

 Comunicarea joacă un rol important și în etapa de implementare a 

Strategiei  

 Trebuie valorificate diversele oportunități de finanțare și create sinergii 

între programe pentru a mări impactul finanțărilor 

 Cooperarea cu nivelul național trebuie extinsă. Suprapunerile între 

nivelul regional și cel național  se pot evita dacă există o bună comunicare 

între cele două nivele 

 Este important ca mecanismul de monitorizare a Strategiei să devină 

funcțional. În funcție de rezultatele evaluărilor intermediare se vor putea 

face periodic ajustări sau revizuiri ale Strategiei 

 Indicatorii cantitativi nu sunt întotdeauna  suficienți sau posibil de 

obținut și de aceea este recomandabil să fie făcute și evaluări de ordin 

calitativ 
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Unde se pot obține informaţii suplimentare? 

www.adrcentru.ro 

 

http://www.adrcentru.ro/
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Vă mulțumim! 

Investim în viitorul tãu!  

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea 

Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã 

ADR CENTRU, Str. Decebal, 12, 510093, 
Alba Iulia, România  
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  
Fax: 0258 - 818613  
E-mail: office@adrcentru.ro  
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