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• Conditionalitate ex-ante pentru alocarea 

resurselor din Fondul european de 

dezvoltare regională către sectorul 

cercetării şi inovării. 

• Are rolul de a sprijini statele 

membre/regiunile în vederea exploatării 

potenţialului propriu de inovare şi a 

atuurilor şi punctelor forte specifice 

• Realizeaza o unificare la nivel de practici 

pentru politici publice  intre regiunile din 

Romania 

• Sumarizeaza RIS III sau o inlocuieste pentru 

regiunile care nu au realizat-o 
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• Ce: concentrarea resurselor științifice pentru specializare 

inteligentă 

• De ce: lecții învățate din trecut 

• Cine: implicarea mediului antreprenorial/de afaceri 

• Cum: declanșarea schimbării la nivel regional 

• Unde: un rol pentru fiecare regiune 



www.adrcentru.ro               www.regio-adrcentru.ro             www.inforegio.ro 

     

• Se va operationaliza  Mecanismul de 

orientare strategică bazat pe 

descoperire antreprenorială.   

• Documentul cadru regional va fi 

realizat de către ADR-uri într-un larg 

parteneriat cu actorii relevanţi din 

mediu academic, institute de 

cercetare, entităţi de transfer 

tehnologic şi mediu de afaceri, etc. 

prin validarea informațiilor la nivel 

regional. 

Concept Note - metodologie 
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• implicarea activă a părţilor 
interesate, definite ca 
helix cvadruplu: 
cercetători, 
întreprinderi, 
comunitatea de inovare şi 
autorităţile publice 

• Helixul cvadruplu 
urmărește posibilitatea de 
depășire a limitelor proprii 
între diferitele grupuri de 
actori interesați, 
identificarea unor 
antreprenori noi, cu idei 
inovatoare, a unor 
campioni nedescoperiți, 
sau a persoanelor care au 
potențial  

Concept Note - metodologie 
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• Activele regionale, în special 
analiza infrastructurii tehnologice 
- este foarte important ca în faza 
de analiză să fie surprinse modele 
de diferențiere existente, și în 
special, prin analiza acelor 
activități noi, care pot apărea la 
întrepătrunderea celor existente.  

• Legături/relații cu restul lumii și 
poziționarea regiunii în 
UE/economia globală - 
detectarea similitudinilor și a 
complementarităților cu alte 
regiuni. 

• Dinamica mediului antreprenorial 

 

 

 

Concept Note - continut 

Analiza contextului regional 

și a potențialului de inovare 
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• Guvernare regională: asigurarea participării și a asumării 

 

implică o participare variată a diferitelor tipuri și categorii de actori 
implicați, ca reprezentanți ai: 

• ofertei de inovare (universității, institute de cercetare, etc) 

• cererii de inovare (mediu economic, consumatori de inovare, etc.) 

• ONG-uri (cetățeni) 

• structurilor de guvernare, grupurilor de interes/lobby etc. 

 

 

Concept Note - continut 
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• Elaborarea unei viziuni globale 

pentru viitorul regiunii 

• Identificarea priorităților  

• Definirea mixului de politici și a 

planului de acțiune 

• Integrarea mecanismelor de 

monitorizare și evaluare 

 

 

Concept Note - continut 
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• Elaborarea acestui document cadru regional ar trebui să dureze 6 

luni din momentul finalizării și transmiterii metodologiei de către 

AM POR.  

• Un prim draft de document cadru regional ar trebui să fie finalizat 

în perioada septembrie – octombrie 2016, urmând ca până la 

sfârșitul anului (decembrie 2016) să se definitiveze tot procesul.  

 

Concept Note – cadru temporal 

În paralel, se va realiza metodologia 

pentru scrisorile de intenție. În luna 

octombrie a.c. se estimează 

transmiterea solicitărilor privind 

scrisorile de intenţie, cu termen de 

completare de maxim 1 luna.  

 

AM POR va aproba criteriile de 

selecție/eligibilitate pentru realizarea 

portofoliului de proiecte. 
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• Actualizarea RIS III pentru Regiunea Centru – termen 20.10.2016 

• Identificarea ofertei si cererii de CDI si TT in Regiunea Centru – termen 
30.08.2016 

• Constituirea Grupurilor de lucru si a Comitetului Regional de Inovare – 
termen 30.08.2016 

• Organizarea intalnirilor de descoperire antreprenoriala – 15.09. – 
10.10.2016 

• Draft I Concept Note – termen 25.10.2016 

• Comunicare spre MDRAP – 30.10.2016 

• Varianta finala Concept Note – avizare de catre CDR pana in 31.12.2016 

 

Concept Note – actiuni  
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Concept Note – actiuni  

Evaluarea ofertei regionale de cercetare – 

dezvoltare – inovare si transfer tehnologic  

  

• este necesara in procesul de actualizare RIS III si 

elaborare Concept Note 

• Se va realiza prin aplicarea unui chestionar 

organizaţiilor publice si private cu activităţi în 

domeniul CDI şi transferului tehnologic.  

• Sunt de interes informaţii cu privire la 

activităţile şi serviciile curente de CDI şi TT 

disponibile, personalul angajat în aceste 

activităţi, proiectele de CDI dezvoltate în ultimii 

ani, infrastructura de cercetare disponibilă, 

impactul în economie, colaborarea cu mediul de 

afaceri 
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Concept Note – actiuni  

Evaluarea cererii regionale de cercetare – 

dezvoltare – inovare si transfer tehnologic  

  

• este necesara in procesul de actualizare RIS III si 

elaborare Concept Note 

• Se va realiza prin aplicarea unui chestionar 

companiilor.  

• Sunt de interes informaţii cu privire la profilul 

inovativ al companiei, istoricul colaborarii cu 

mediul de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer 

tehnologic, perspectiva inovativa viitoare a 

companiei, surse de informare si tipuri de servicii 

estimate a fi utilizate in viitor din perspectiva 

inovativa si a transferului tehnologic, precum si 

bariere in utilizarea acestor servicii 
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• RIS III Regiunea Centru – actualizat 

• Domenii de specializare inteligenta 

– validate 

• Concept Note pentru Regiunea 

Centru – elaborat si aprobat 

• Servicii de cercetare – dezvoltare – 

inovare si transfer tehnologic – 

selectate 

• Conditionalitate ex-ante pentru 

accesul la finantare in cadrul Axei I 

POR - indeplinita 

 

Concept Note – rezultate  
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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 
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