Capitolul 4 Cercetări și observații privind domeniul cercetării, inovării și
transferul tehnologic la nivelul Regiunii Centru

4.1. Aspecte privind domeniul cercetării ‐ dezvoltării ‐ inovării (CDI) la nivelul
României și Uniunii Europene
Unul dintre obiectivele importante ale strategiei Europa 2020, care reprezintă o continuare
a strategiei Lisabona, îl reprezintă creșterea economică bazată pe cunoaștere și implicit
competitivitate, având în vedere și activitatea de cercetare‐dezvoltare. Astfel, una din
prioritățile Uniunii Europene pentru perioada de programare 2014‐2020 este creșterea
inteligentă alături de creșterea durabilă și creșterea favorabilă incluziunii. Pentru această
perioadă de programare Comisia Europeană aloca un buget semnificativ pentru creștere
inteligentă, în special pentru cercetare și inovare (creare de produse noi și servicii care să
genereze creștere economică și noi locuri de muncă).
La nivelul României, principalul document strategic de referință este Strategia națională în
domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014‐2020.
Viziunea strategiei este: ”În 2020, România este competitivă la nivel regional și global prin
inovare alimentată de cercetare‐dezvoltare, generând bunăstare pentru cetățeni”. Prin
această viziune s‐au stabilit un set de principii de acțiune sprijinite pe 3 piloni principali:
Pilonul 1. ”Firmele devin actori cheie ai inovării”, Pilonul 2. ”Sectorul CDI constituie un spațiu
de oportunități pentru cei capabili”, Pilonul 3. ”Străpungeri în domeniile strategie”.
Principalele premize care au stat la baza viziunii românești privind rolul științei și inovării
în progresul social și economic la orizontul 2020 sunt:
 ”La baza competitivităţii se află un ecosistem de inovare în care cercetarea‐
dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată. În acest
mediu, excelenţa şi spiritul antreprenorial mobilizează o masă critică de actori.
 Reperele globale de excelenţă produc o efervescenţă de parteneriate între
organizaţii de cercetare şi firme, de colaborări în jurul unor infrastructuri şi
programe de anvergură internaţională pe frontierele ştiinţei.
 Creativitatea, potenţată în toate fazele şi formele educaţiei, activează
antreprenoriatul bazat pe inovare. Într‐un spaţiu de încredere şi integritate, succesul
antreprenorial generează modele inspiraţionale, animând o cultură mai amplă a
inovării şi, în cele din urmă, o societate pentru care inovarea a devenit un stil de
viaţă.”1
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Evoluția activității de cercetare‐dezvoltare a fost influențată în principal, de transformările
accelerate din domeniul politic și economic, datorate procesului de aderare a României de
Uniunea Europeană, care a inclus:
 perspectiva creșterii solicitării întreprinderilor privind cercetarea‐dezvoltarea,
datorită presiunii generate de nevoia de a îndeplinii condițiile tehnice și economice
ale Uniunii europene, în vederea accederii pe piața europeană și internațională
 procesul de creștere a vizibilității internaționale și implicarea în Comunitatea de
Știință și Tehnologie, datorită participării la programele de cercetare‐dezvoltare ale
Uniunii Europene și construirii unei zone de cercetare europene 2
Conform datelor statistice ale Institutului Național de Statistică3 o privire sintetică a
activității din domeniul cercetare‐dezvoltare din România este prezentată mai jos.

În primul rând, domeniul cercetare‐dezvoltare este definit de Institutul Național de
Statistică ca fiind ”activitatea sistematică și creatoare inițială pentru a spori volumul de
cunoștințe, inclusiv cunoștințele despre om, cultură și utilizarea acestor cunoștințe pentru
noi aplicații”. Principalele tipuri de cercetare‐dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală
(activitatea experimentală sau teoretică), cercetare aplicativă (cercetare de investigare
originală în scopul acumulării de noi cunoștințe) și cercetare experimentală (activitate
sistematică, ce se folosește de cunoștințele existente acumulate de pe urma cercetării și/sau
experienței practice).
La nivelul României, în ultimii 5 ani numărul total de salariați din activitatea de cercetare‐
dezvoltare a scăzut cu peste o cincime, ‐ 21,1%, de la 54060 salariați în 2008 la 42674
salariați în 2012. Analizând efectivul de salariați din acest domenii pe sectoare de
performanță, cea mai mare rată de descreștere s‐a înregistrat în sectorul mediului de
afaceri, ‐ 37,2% (de la 18917 salariați în 2008 la 11575 salariați în 2012), la polul opus fiind
sectorul învățământ superior cu ‐8,2% (de la 20363 salariați în 2008 la 18700 salariați în
2012).
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Rata de descreștere a nrmărului de salariați din activitatea de cercetare‐
dezvoltare pe sectare de performanță în 2012 față de în urmă cu 5 ani (2008)
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Cu toate că în ultimii 5 ani s‐a înregistrat o scădere a numărului de salariați din activitate de
cercetare, este important să menționăm faptul că în 2012 față de anul anterior a existat o
creștere a numărului total de salariați cu +0,7% (311 persoane), cele mai vizibile creșteri
fiind în sectorul guvernamental cu +6,9% (761 persoane), urmat de sectorul mediului de
afaceri cu +2,7% (308 persoane). Contrar așteptărilor, în 2012 față de anul anterior, în
sectorul învățământului superior s‐a înregistrat o rată de descreștere de ‐3,9%, cu 761 de
salariați mai puțin.
Creșterea/descreșterea numărului de salariați din activitatea de cercetare‐
dezvoltare pe sectare de performanță în 2012 față de anul anterior la nivelul
României
1200

761

Nr. salariați

800
400

311

308
3

0
‐400
‐800

‐761

‐1200
Salariați ‐ Total Sectorul mediului
Sectorul
de afaceri
guvernamental

Fig. 4.1.2.

3

Sectorul
învățământ
superior

Sectorul privat
non‐profit

Cei mai mulți salariați din domeniul cercetare‐dezvoltare și‐au desfășurat activitatea în
2012 în sectorul învățământ superior, aproape jumătate (43,8%, 18700 salariați), iar cei mai
puțin, sub 1% în sectorul privat non‐profit (0,5%, 224 salariați).
Aproximativ o treime din salariații din domeniul cercetare‐dezvoltare și‐au desfășurat
activitatea în sectorul mediului de afaceri în 2012 (27,8%, 11883 salariați, aproape la
egalitate cu sectorul guvernamental). Pe domenii economice, ponderi de peste 50% din
numărul total de salariați din activitatea de cercetare‐dezvoltare din sectorul mediului de
afaceri s‐au înregistrat la nivel național în 2012 în: agricultură, silvicultură și pescuit
(82.0%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat (75,0%), construcții (63,7%), industria prelucrătoare (63,5%), distribuția apei,
salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (61,3%) și sectorul serviciilor
(58,2%).
Analizând evoluția numărului de salariați din activitatea de cercetare dezvoltare pe domenii
științifice, în ultimii 5 ani s‐a înregistrat rate de creștere doar în doua domenii: științe
naturale și exacte cu +10,4% (de la 6798 salariați în 2008 la 7503 salariați în 2012) și științe
inginerești și tehnologice cu +3,5% (de la 20599 salariați în 2008 la 21322 salariați în 2012).
La polul opus, cea mai mare rată de descreștere a numărului de salariați s‐a înregistrat în
domeniul științelor agricole cu ‐37,3% (de la 4107 salariați în 2008 la 2574 salariați în 2012).
Un fenomen interesant s‐a observat analizând situația salariaților din activitatea de
cercetare‐dezvoltare în 2012 comparativ cu anul anterior. Astfel, în domeniul științelor
naturale și exacte numărul de salariați a scăzut cu o zecime, ‐10,2% (de la 8358 salariați în
2011 la 7503 salariați în 2012), în domeniul științelor umaniste rata de creștere a fost de
+15,1% (de la 2032 salariați în 2011 la 2339 salariați în 2012), în domeniul științelor sociale și
economice rata de creștere a fost +2,4% (de la 5093 salariați în 2011 la 5213 salariați în
2012).
Rata de creștere/descreștere a nrmărului de salariați din activitatea de
cercetare‐dezvoltare pe domenii științifice în 2012 față de în urmă cu 5 ani
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La nivel național în 2012, din numărul total de salariați din activitatea de cercetare‐
dezvoltare aproape două treimi sunt cercetători, +65,2% (27838 cercetători). Analizând
ponderea cercetătorilor din numărul total de salariați pe domenii științifice, s‐a observat cel
mai mare procent în domeniul științelor sociale, +84,9% (4428 cercetători), urmat de
domeniul științelor umaniste, +74,3% (1737 cercetători), la polul opus fiind domeniul
științelor agricole, +48,6% (1252 cercetători). Analizând datele acestui indicator statistic în
urmă cu 5 ani (anul 2008), s‐a observat o situație similară.
Pe activități economice, la nivel național în anul 2012, ponderea cercetătorilor în totalul
salariaților din cercetare‐dezvoltare în sectorul mediului de afaceri este de peste 50% în
următoarele sectoare de activitate: industria alimentară, fabricarea produselor textile, a
produselor de cauciuc și mase plastice, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice
și optice, a echipamentelor electrice, fabricarea autovehiculelor și domeniul construcțiilor.

Numărul de cercetători comparativ cu numărul total de salariați din
activitatea de cercetare‐dezvoltare pe domenii științifice în 2012 la nivelul
României
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Ponderea cercetătorilor din numărul total de salariați din activitatea de
cercetare‐dezvoltare pe domenii științifice în perioada 2008‐2012 la nivelul
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La nivel național, în anul 2012 ponderea cheltuielilor de capital din activitatea de
cercetare‐dezvoltare a crescut cu 3,9 puncte procentuale față de anul anterior.
Cheltuielile totale efectuate în anul 2012 pentru activitatea de cercetare‐dezvoltare au
însumat 2872,7 milioane lei, dintre care 2355,5 milioane lei, respectiv 82,0% cheltuieli
curente și 517,2 milioane lei, respectiv 18,0% cheltuieli de capital. Cheltuielile totale
efectuale în anul 2012 pentru activitatea de cercetare‐dezvoltare au reprezentat 0,49% din
Produsul Intern Brut.4 Aproximativ 65% din cheltuielile totale (atât pentru cheltuielile
curente cât și pentru cheltuielile de capital) au fost efectuate în unitățile cu formă de
proprietate majoritar de stat. Referitor la indicatori de completivitate pentru activitatea de
cercetare‐dezvoltare la nivelul României, în anul 2012 , ponderea sectorului public în PIB5 a
fost de 0,30%, iar ponderea sectorului privat în PIB a fost de 0,19%.
Cheltuielile cu promovarea generală a cunoașterii dețin ponderea cea mai ridicată în
totalul cheltuielilor din activitatea de cercetare‐dezvoltare la nivelul României în anul
2012.
Din totalul cheltuielilor curente de cercetare‐dezvoltare efectuate în 2012 peste 80% au
fost destinate cercetării cu caracter aplicativ și cercetării fundamentale (respectiv fiecare
cu câte 41,4%). În urmă cu 5 ani, în anul 2008, peste 90% din totalul cheltuielilor curente de
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cercetare‐dezvoltare au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ și cercetării
fundamentale (49,5% respectiv 42,5%), iar 8% cercetării experimentale.
Cheltuieli de cercetare‐dezvoltare pe tipuri principale de activități de
cercetare‐dezvoltare în perioada 2008‐2012 la nivelul României
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Referitor la cheltuielile totale (curente și de capital) efectuate pentru activitatea de
cercetare‐dezvoltare, pe sectoare de performanțe, la nivelul României în anul 2012, cea mai
mare pondere a deținut‐o sectorul guvernamental (40,9%), urmat la mică distanță de
sectorul mediului de afaceri (39,0%), apoi sectorul învățământ superior (19,7%), la polul
opus fiind sectorul privat non‐profit (0,4%). Analizând distribuția cheltuielilor de cercetare‐
dezvoltare pe sectoare de performanță în perioada 2008‐2012, se observa o menținere
aproximativă a ponderilor.
Cheltuieli de cercetare‐dezvoltare pe sectoare de performanță în perioada
2008‐2012 la nivelul României (mii lei prețuri curente)
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După sursele de finanțare ale cheltuielilor totale de cercetare‐dezvoltare în anul 2012,
fondurile din țară au avut cea mai ridicată pondere, 85,6%, dintre care, cele mai sume au
fost din fondurile publice (38.0%) și întreprinderi (30,9%), urmate de fondurile publice
generale universitare (11,9%), la polul opus fiind instituții fără scop lucrativ (0,1%), unități
din învățământul superior (0,6%) și alte surse (4,0%).
La nivel național în 2012, fondurile din străinătate au avut o pondere de 14,4% în creștere
cu 2,3 puncte procentuale față de anul precedent. Sursele de finanțare pentru activitatea de
cercetare‐dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unitățile
din sectorul mediului de afaceri (37,7%) și sectorul învățământ superior (35,9%).
Tipuri de surse de finanțare ale cheltuielilor din activitatea de cercetare‐
dezvoltare din total fonduri de țară în 2012 la nivelul României (mii lei
prețuri curente)
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4.2. Infrastructura de cercetare și serviciile aferente din Regiunea Centru
Dezvoltarea sectorului cercetare ‐ dezvoltare ‐ inovare (CDI) este unul dintre factorii care
pot potența competitivitatea la nivelul Regiunii Centru. Necesitatea întăririi legăturii dintre
mediul economic și cel de afaceri atrage în viitor dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaștere, a clusterelor industriale și a celor bazate pe cercetare, accelerând procesul de
transfer tehnologic.
În anul universitar 2011/2012, la nivelul Regiunii Centru existau 13 instituții de învățământ
superior care însumează un număr de 76 facultăți și un personal didactic de 2606 de
persoane. Față de anul universitar anterior în 2011/2012, la nivelul Regiunii Centru sunt cu 2
facultăți mai puțin. Acest fapt, la care se adaugă o serie de aspecte care au afectat sistemul
academic au determinat o rată de descreștere a personalului didactic cu ‐3.5% și o scădere
cu aproape o treime a numărului de studenți față de anul universitar anterior (‐29,6%, de la
87625 de studenți la 61699 de studenți). Din cele 13 instituții de învățământ superior din
8

Regiunea Centru, 3 sunt din județul Brașov, însumând 27 de facultăți și în cadrul cărora sunt
înscriși aproape jumătate din numărul total de studenți din regiune (42,5%, 26267 studenți
în anul universitar 20111/2012)
Principalele universități din Regiunea Centru sunt:
 Universitatea Transilvania din Braşov
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
 Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Aba Iulia
 Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş
 Universitatea de Arte din Târgu Mureș
 Universitatea „Babeş‐Bolyai” din Cluj Napoca cu extensii academice în 6 orașe din
Regiunea Centru: Sfântu Gheorghe (3 facultăți), Odorheiu Secuiesc (o facultate),
Gheorgheni (o facultate), Târgu Secuiesc (o facultate), Sibiu (o facultate) și Târgu
Mureș (o facultate)
 Universitatea ”Sapientia” – Extensiile Universitare Miercurea Ciuc și Târgu Mureș

a.

Universitatea Transilvania din Brașov (Sursa: http://www.unitbv.ro/)

b. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (Sursa: http://ro.wikipedia.org/), c. Universitatea de
Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (Sursa: www.med‐farm.ro/)
9

d. Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Sursa: http://www.uab.ro/), e.
Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș (Sursa: http://en.wikipedia.org/

f. Universitatea de Arte din Târgu Mureș (Sursa: http://www.uat.ro), g. Extensia Universitară Sfântu
Gheorghe a Universității ”Babeș‐Bolyai” din Cluj Napoca (Sursa: http://www.valdek.ro/ ),

h. Extensia Universitară Miercurea Ciuc a Universității Sapientia din Cluj Napoca (Sursa:
http://ro.wikipedia.org/), i. Extensia Universitară Târgu Mureș a Universității Sapientia din Cluj
Napoca (Sursa: http://ro.wikipedia.org/)

La nivel regional există un număr mare de centre și institute de cercetare care acoperă
aproape toate domeniile de cercetare, principalele fiind: științe economice, inginerie și
tehnologii avansate, energii regenerabile și biotehnologii, electrotehnică, mecanică,
farmacie, medicină, dezvoltare teritorială, dezvoltare durabilă, topografie și geodezie,
sociologie, științe exacte (matematică, fizică, chimie, etc.), tehnologia informației și
10

comunicațiilor, ingineria mediului, etc. În tabelul de mai jos sunt enumerate toate domeniile
de cercetare la nivel de universitate din Regiunea Centru
Tabel 4.2.1. Principalele domenii de cercetare din cadrul universităților și extensiilor
academice din Regiunea Centru
Universitatea
Domenii de cercetare
Energii regenerabile, produse high‐tech pentru autovehicule,
management durabil al resurselor forestiere și cinegetice,
sisteme mecatronice avansate, tehnologii și sisteme avansate
de fabricație, ecobiotehnologii și echipamente în agricultură și
alimentație, sisteme electrice avansate, tehnologii și materiale
avansate metalice, ceramice și compozite MMC, sisteme
pentru controlul proceselor, informatică industrială virtuală și
Universitatea Transilvania
robotică, ecodesign de mobilier, restaurare și certificare în IL,
din Braşov
ecotehnologii avansate de sudare, sisteme electronice
incorporate și comunicații avansate, tehnologii inovative și
produse avansate în IL, modelare matematică și produse
software, economie, management și marketing, medicină
inovativă fundamentală și aplicativă, inovare culturală,
comunicare și dezvoltare socială, calitatea vieții și performanța
umană
Inginerie, economie, informatică, știința comunicării și
tehnologia informației, producție textilă, agricultură, industrie
alimentară, protecția mediului, tehnologii neconvenționale și
electrotehnologii,
tehnologii
integrate,
ingineria
Universitatea „Lucian
materialelor,sănătate publică, medicină, microchirurgie, științe
Blaga” din Sibiu
socio‐umaniste, arhitecturi avansate de procesare a
informației, drept public și privat, biotehnologii, ecologie,
științe politice, litere, teologie, relații internaționale și studii
europene
Științe Morfologice (anatomie, embriologie, biochimie,
medicină legală, genetică, radiologie și imagistică medicală,
anatomie patologică, biologie celulară și moleculară, biofizică,
biotehnică și fizică medicală, histologie), Științe Funcționale și
Universitatea de Medicină Complementare (fiziologie, fiziopatologie, farmacologie,
virusologie, epidemiologie și medicină preventivă, nutriție și
și Farmacie din Târgu
Mureș
medicina muncii, sănătate publică și managementul sanitar,
informatică medicală și biostatistică, științele motricității),
Medicină Internă, Medicină Clinică (reumatologie, medicină
fizică și recuperare, neurologie, psihiatrie, boli infecțioase,
dermatologie, pediatrie, endocrinologie, oncologie generală,
11

Universitatea

Universitatea 1
Decembrie 1918 din
Aba Iulia

Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş

Universitatea de Arte din
Târgu Mureș

Domenii de cercetare
medicina muncii, pneumologie, fiziologie), Chirurgie (chirurgie
generală, chirurgie și ortopedie pediatrică, urologie, Anestezie
Terapie Intensivă, ortopedie, obstetrică ‐ ginecologie,
oftalmologie, ORL)
Economie, topografie, cadastru, geologie, speologie,
arheologie, sociologie, dezvoltare teritorială, matematică,
teologie, litere, științe juridice, istorie, politologie, științele
educației
Tehnologii avansate de proiectare şi fabricaţie asistată,
managementul energiei, electrotehnologii, istorie, lingvistică
aplicată și studii culturale, informatică, economie, optimizarea
performanțelor organizațiilor, științe socio‐umane, urbanism și
politici publice, arta teatrală
Scenografie, arta actorului, coregrafie, teatrologie, teatru de
animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică, etc. Pe lângă
aceste domenii de cercetare există în cadrul universității
Centrul de Studii și Creații Teatrale, cercetările și activitățile
științifice fiind orientate spre două direcții: creația artistică
(interpretarea de roluri, regizarea unor spectacole, realizarea
scenografiei, traducerea și adaptarea de texte pentru
spectacole teatrale, etc.) și cercetarea fenomenului teatral prin
studii de istoria, teoria, estetica și pedagogia teatrului

Universitatea „Babeş‐
Bolyai” din Cluj Napoca cu
extensii academice în:
 Sfântu
Gheorghe:
Facultatea
de
Științe
Politice, Administrative și
ale Comunicării, Facultatea
de Științe și Ingineria
Mediului, Facultatea de
Științe
Economice
și
Gestiunea Afacerilor
 Odorheiu
Secuiesc:
Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației
 Gheorgheni: Facultatea de
Geografie
 Târgu Secuiesc: Facultatea
de Psihologie și Științe ale
Educației

Geografia turismului (Gheorgheni), administrație publică
(Sfântu Gheorghe), ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
(Sântu Gheorghe), economia firmei (Sfântu Gheorghe),
economia comerțului, turismului și serviciilor (Sfântu
Gheorghe), pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
(Sibiu, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc)
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Universitatea

Domenii de cercetare

 Sibiu:
Facultatea
de
Psihologie și Științe ale
Educației
Târgu Mureș: Facultatea de
Psihologie și Științe ale
Educației

Universitatea ”Sapientia”
din Cluj Napoca cu extensii
academice în:
 Miercurea
Ciuc:
Facultatea de Științe Biochimie şi biotehnologii, științe sociale aplicate, confluențe
Tehnice și Sociale și interculturale, științe exacte, economie, managementul
Facultatea de Științe afacerilor, științe umaniste
Economice și Umane
 Târgu Mureș: Facultatea de
Științe Tehnice și Umaniste

Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca cu extensie
Tehnologia construcțiilor de mașini, inginerie economică
academică în:
industrială, sisteme și echipamente tehnice, mașini și instalații
 Alba Iulia: Facultatea pentru agricultură și industria alimentară

Construcții de Mașini
Facultatea de Mecanică

și

Înaintea prezentării principalelor rezultate în urma prelucrării datelor statistice oficiale ale
Institutului Național de Statistică cu privire la domeniul cercetării și inovării la nivelul
Regiunii Centru, este importantă menționarea unor aspecte punctuale în urma analizei
informațiilor disponibile la nivelul principalelor universități din regiune. În acest sens, în
anul 2014 a fost trimis un chestionar la principalele universități din Regiunea Centru privind
activitatea de cercetare ‐ dezvoltare ‐ inovare în ultimii 5 ani, primindu‐se răspuns din
partea a 5 universități: Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea ”Lucian Blaga”
din Sibiu, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Universitatea ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș.
În ceea ce privește dimensiunea și calitatea resurselor umane care activează în domeniul
cercetării și inovării, se poate afirma că Regiunea Centru este favorizată în perspectiva
dezvoltării și specializării inteligente în viitor.
În anul 2014, cel mai mare număr de persoane care dețin titlul științific de doctor a fost în
cadrul Universității Transilvania din Brașov (690 persoane), urmat de Universitatea
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”Lucian Blaga” din Sibiu (599 persoane) și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș (342 persoane).
Dintre toate universitățile respondente, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș deținea în anul 2014 cel mai mare număr de persoane care urmează să obțină titlul
de doctor, 236 de persoane, de 2,5 ori mai multe decât Universitatea Transilvania din Brașov
și de 3,8 mai multe decât Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.
În anul 2014, cel mai mare număr de persoane deținătoare de brevete de invenție/patente
de invenție/mărci a fost în cadrul Universității Transilvania din Brașov (67 persoane),
urmat cu aproape jumătate de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (35 persoane). Un
număr mai mic, sub 10 persoane deținătoare de brevete de invenție/patente de
invenție/mărci a fost în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș,
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu
Mureș. În general, numărul de brevete și patente de invenție, mărci, etc. este direct
influențat de caracterul aplicativ al domeniului de cercetare științifică, facilitând astfel
posibilitatea dezvoltării concrete de produse, sisteme și mecanisme mai ales din punct de
vedere tehnic, metode, etc.
Un aspect important în vizibilitatea și valorificarea oportună a potențialelor rezultate ale
cercetărilor științifice este atragerea de surse de finanțare nerambursabilă care să permită
realizarea în condiții optime a activităților în domeniu. Din acest punct de vedere, în anul
2014 exista în cadrul universităților din Regiunea Centru un număr relativ mare atât de
persoane cu competențe în domeniul managementului de proiecte, cât și persoane care au
coordonat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă. Un aspect interesant care
poate fi sinonim cu ”proactiv” s‐a observat în cadrul Universității Transilvania din Brașov,
unde numărul de persoane cu competențe în domeniul managementului de proiecte este
același cu numărul de persoane care au coordonat cel puțin un proiect cu finanțare
nerambursabilă (354 persoane). În cadrul celorlalte universități din Regiunea Centru
numărul de persoane care au coordonat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă
este mai mic decât a celor care dețin competențe în domeniul managementului de proiecte:
de 3 ori mai mic la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, de 1,6 ori mai mic la Universitatea
”Petru Maior” din Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș,
de 1,2 ori mai mic la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Existența resurselor
umane cu competențe în managementului proiectelor prezintă un potențial ridicat având în
vedere oportunitatea în actuala perioadă de programare 2014‐2020 privind bugetul alocat
la nivelul Uniunii Europene pentru proiectele în domeniul cercetării, acesta fiind mult mai
mare comparativ cu perioada 2007‐2013.
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Dimensiunea universităților din Regiune a Centru în funcție de nivelul de
formare profesională a personalului care activează în domeniul cercetării și
managementul proiectelor în anul 2014
800
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13
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Fig. 4.2.1 Unde: A ‐ Numărul de persoane cu titlul științific de doctor, B ‐ Numărul de
persoane care urmează să obțină titlul științific de doctor , C ‐ Numărul de persoane
deținătoare de brevete de invenție/patente de invenție/mărci, etc., D ‐ Numărul de
persoane cu competențe în domeniul managementului de proiecte , E ‐ Numărul de
persoane care au coordonat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă
Calitatea, impactul și vizibilitatea activității de cercetare științifică au o contribuție
esențială în evoluția științei, care la rândul ei se reflectă în progresul societății. O
cuantificare chiar și aproximativă a acestor aspecte este dificil de realizat în contextul
dinamicii și complexității nevoilor, rezultatelor obținute și a oportunităților în domeniul
cercetării și inovării corelate cu dezvoltarea socială și economică durabilă. Un indicator ce
poate oferi o imagine cu privire la contribuția universităților la cercetarea științifică de înaltă
calitate la nivel național și internațional este numărul publicațiilor științifice cotate/indexate
ISI.
În ultimii 5 ani (perioada 2009‐2013), dintre principalele universități respondente din
Regiunea Centru, cel mai mare număr de publicații ISI au fost în cadrul Universității
Transilvania din Brașov (în total 1814 publicații ISI), urmat la mare distanță, de 3,4 ori mai
puțin, de Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș (în total 528 publicații ISI) și de 4 ori
mai puțin de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (în total 443 publicații
ISI). Este important de observat continuitatea în elaborarea articolelor și lucrărilor științifice
cotate/indexate ISI. Din acest punct de vedere, există universități care au înregistrat o rată
de descreștere a numărului de publicații cotate/indexate ISI în 2013 față de urmă cu 5 ani:
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cu aproape jumătate mai puțin la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș (‐45,9%) și
cu aproape o treime mai puțin la Universitatea Transilvania din Brașov (‐36,8%). Există, însă,
universități care nu au avut un număr foarte mare de publicații cotate/indexate ISI în ultimii
5 ani, dar care au înregistrat rate mari de creștere a numărului acestora, ceea ce este un pas
promițător în domeniul cercetării și inovării la nivel național și internațional: +138,0% la
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, +89,3% la Universitatea ”Lucian
Blaga” din Sibiu și +60,9% la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Număr

Numărul publicațiilor științifice cotate/indexate ISI în ultimii 5 ani la nivelul
universităților din Regiune a Centru (perioada 2009‐2013)
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Univ. Transilvania din Brașov
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421

383
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290

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

56

68

39

52
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Univ. ”Petru Maior” din Târgu Mureș

174

79

58
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Univ. de Medicină și Farmacie din
Târgu Mureș
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Univ. ”1 Decembrie 1918” din Alba
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64

53

40

64
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Fig. 4.2.2.
Este foarte important de menționat care au fost principalele 3 domenii care au beneficiat
de cele mai semnificative rezultate ale cercetării și inovării în ultimii 5 ani la nivelul
universităților respondente din Regiunea Centru. Aceste aspecte sunt ilustrate prin tabelul
de mai jos.
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Tabel 4.2.2 Principalele 3 domenii cu cele mai semnificative rezultate ale cercetării și
inovării în perioada 2009‐2013 la nivelul universităților respondente din Regiunea Centru

Universitatea Transilvania din Brașov
Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

1.
Manufacturing
Automobile/Aer
onave

1.
Manufacturing
Automobile/Aer
onave

1.
Manufacturing
Automobile/Aer
onave

1.
Manufacturing
Automobile/Aer
onave

1.
Manufacturing
Automobile/Aer
onave

2.
Manufacturing
ITC

2.
Manufacturing
ITC

2.
Manufacturing
ITC

2.
Manufacturing
ITC

2.
Manufacturing
ITC

3. Forestier ‐
wood
manufacturing

3. Forestier ‐
wood
manufacturing

3. Forestier ‐
wood
manufacturing

3. Forestier ‐
wood
manufacturing

3. Forestier ‐
wood
manufacturing

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

1. Inginerie

1. Științe

1. Inginerie

1. Medicină

1. Inginerie

2. Științe

2. Inginerie

2. Științe
umaniste

2. Inginerie

2. Medicină

3. Științe
Economice

3. Științe socio‐
umane

3. Medicină

3. Științe
Economice

3. Științe socio‐
umane

Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș
Anul 2009

Anul 2010

1.
Managementul
și administrarea
afacerilor

1. Tehnologia și
ingineria
mecanică

1. Fiabilitatea
sistemelor

1. Tehnologia
calculatoarelor.
Sisteme de timp
real

1. Cercetări
operaționale.
Programare
neliniară

2. Dreptul civil

2. Dezvoltarea
regională

2. Cercetări
operaționale.
Teoria
sistemelor

2. Tehnologii
energetice.
Distribuția
energiei

2. Informatică
aplicată

Anul 2011
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Anul 2012

Anul 2013

3. Geometrie,
Topologie și
analiză globală

3. Teoria,
analiza și critica
literară

3. Psihologia
socială

3. Ingineria și
tehnologia
chimică.
Acoperiri de
protecție

3. Economia
sectorială

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mure
Anul 2009

Anul 2010

1. Transplant
cardiac

1. Transplant
cardiac și
chirurgie
pediatrică

1. Diagnosticul
și tratamentul
afecțiunilor
oncologice

1. Diagnosticul
și tratamentul
afecțiunilor
oncologice

1. Transplant
cardiac și
chirurgie
pediatrică

2. Diagnosticul
și tratamentul
afecțiunilor
oncologice

2. Diagnosticul
și tratamentul
afecțiunilor
oncologice

2. Transplant
cardiac și
chirurgie
pediatrică

2. Transplant
cardiac și
chirurgie
pediatrică

2. Diagnosticul
și tratamentul
afecțiunilor
oncologice

3. Noi metode
de diagnostic

3. Dezvoltarea
de metode
analitice pentru
dozarea
medicamentelor
din medii
biologice

3. Dezvoltarea
de metode
analitice pentru
3. Noi metode
dozarea
de diagnostic
medicamentelor
din medii
biologice

3. Noi metode
de diagnostic

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

1. Istorie

1. Istorie

1. Istorie

1. Istorie

1. Istorie

2. Electronică
aplicată

2. Electronică
aplicată

2. Electronică
aplicată

2. Electronică
aplicată

2. Electronică
aplicată

3. Științe
economice

3. Științe
economice

3. Științe
economice

3. Științe
economice

3. Științe
economice

Referitor la evoluția numărului de brevete și patente de invenție obținute în ultimii 5 ani, s‐
a observat o creștere aproape continuă pentru două universități: Universitatea
Transilvania din Brașov și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Tot în cadrul acestor
universități, s‐a înregistrat în 2013 un număr de peste 3 ori mai mare față de în urmă cu 5
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ani al brevetelor și patentelor de invenție. La polul opus, există universități care în ultimii 2
ani nu au obținut niciun brevet sau patent de invenție: Universitatea ”1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
Numărul de brevete și patente de invenție obținute în ultimii 5 ani la nivelul
universităților din Regiune a Centru (perioada 2009‐2013)
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0

0

0
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Fig. 4.2.3.
Evoluția numărului de granturi/proiecte de cercetare la nivel național dezvoltate și
implementate de către principalele universități din Regiunea Centru pune în evidență
următoarele aspecte:
 Timp de 5 ani (perioada 2009‐2013) Universitatea Transilvania a dezvoltat și
implementat cel mai mare număr de granturi/proiecte de cercetare naționale (527),
urmat la mare distanță, de peste 8 ori mai puține: Universitatea de Medicină și
Farmacie din Târgu Mureș și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
 Timp de 5 ani s‐a înregistrat o descreștere continuă și foarte vizibilă a numărului de
granturi/proiecte de cercetare: Universitatea Transilvania din Brașov (de la 157
granturi/proiecte în 2009 la doar 59 granturi/proiecte în 2013), Universitatea ”Petru
Maior” din Târgu Mureș (de la 11 granturi/proiecte în 2009 la doar 2
granturi/proiecte în 2013)
 Există universități care au înregistrat mari oscilații în evoluția numărului de
granturi/proiecte de cercetare în ultimii 5 ani: Universitatea de Medicină și Farmacie
din Târgu Mureș, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
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Număr

Numărul de granturi/proiecte de cercetare la nivel național implementate
ultimii 5 anila nivelul universităților din Regiune a Centru
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Fig. 4.2.4
Evoluția numărului de granturi/proiecte de cercetare la nivel internațional dezvoltate și
implementate de către principalele universități din Regiunea Centru pune în evidență
următoarele aspecte:
 timp de 5 ani (perioada 2009‐2013) Universitatea Transilvania a dezvoltat și
implementat cel mai mare număr de granturi/proiecte de cercetare internaționale
(219), urmat la mare distanță, de aproximativ 5 ori mai puține: Universitatea ”Petru
Maior” din Târgu Mureș și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
 Timp de 5 ani s‐a înregistrat o descreștere continuă și vizibilă a numărului de
granturi/proiecte de cercetare: Universitatea Transilvania din Brașov (de la 40
granturi/proiecte în 2009 la 35 granturi/proiecte în 2013), Universitatea ”Petru
Maior” din Târgu Mureș (de la 9 granturi/proiecte în 2009 la 6 granturi/proiecte în
2013)
 Există universități care au înregistrat creșteri exponențiale ale numărului de
granturi/proiecte de cercetare în ultimii 5 ani: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia (de la 1 grant/proiect de cercetare în 2009, 2010, chiar 0 granturi/proiecte
de cercetare în 2011 la 15 granturi/proiecte de cercetare în 2013), Universitatea
”Lucian Blaga” din Sibiu
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Numărul de granturi/proiecte de cercetare la nivel internațional
implementate ultimii 5 ani la nivelul universităților din Regiune a Centru
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Fig. 4.2.5.
Pe lângă aspectele menționate anterior referitoare la principalele universități din
Regiunea Centru este util o trecere în revistă a elementelor privind întreaga activitate de
cercetare‐dezvoltare la nivelul regiunii comparativ și cu cea la nivelul celorlalte regiuni de
dezvoltare din România, conform datelor statistice oficiale ale Institutului Național de
Statistică (INS). Cele mai recente date statistice disponibile ale INS sunt aferente anului
2011, luându‐se, astfel, o perioadă de referință de 7 ani (2005‐2011) sau după caz ultimii 2
ani (2010‐2011).
La nivelul Regiunii Centru numărul salariaților din activitatea de cercetare‐dezvoltare a
crescut continuu din 2005 până în 2009, de la 2419 la 3732 de salariați. Față de anul
anterior, în anul 2010 numărul salariaților a scăzut cu 619, acesta crescând în anul următor
cu 413 (3526 de salariați în 2011). În anul 2011, din numărul total de salariați din activitatea
de cercetare ‐ dezvoltare din Regiunea Centru, cea mai mare pondere a fost în județul
Brașov (64,1%, 2257 de salariați), urmat de județele Sibiu (15,6%, 550 de salariați) și Mureș
(10,6%, 375 salariați), la polul opus cu ponderi de sub 2% fiind județele Harghita (0,5%, 19
salariați) și Covasna (1,3%, 47 salariați).
La nivelul Regiunii Centru în anul 2011 față de acum 7 ani (2005), ponderea salariaților din
activitatea de cercetare a crescut aproape cu jumătate (45,8%), la nivel de județ cele mai
mari creșteri fiind în județele Harghita (de peste 5 ori), Alba (aproape de 2 ori) și Brașov
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(aproape 1,5 ori), la polul opus , cu scăderi destul de mari fiind Mureș (cu aproape jumătate)
și Covasna (cu aproape o treime).
Tabel 4.2.3. Salariați din activitatea de cercetare‐dezvoltare în Regiunea Centru în
perioada 2005‐2011
nr
Regiune/Județ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Regiunea Centru
Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

2419
95
948
68
3
667
638

2865
129
1575
63
2
449
647

2641
259
1378
34
42
446
482

2897
266
1545
37
29
480
540

3732
244
1962
32
29
497
968

3113
243
1799
42
28
410
591

3526
276
2259
47
19
375
550

La nivel național, în anul 2011 erau 42363 de salariați din activitatea de cercetare ‐
dezvoltare dintre care peste jumătate erau în Regiunea București Ilfov (52,5%, 22234
salariați), urmată la mare distanță de Regiunea Nord Vest (9%, 3809 salariați), la polul opus
fiind regiunile Sud Est (3,6%, 1515 salariați) și Sud Muntenia (5,3%, 2253 salariați). Cel mai
mare număr de salariați din activitatea de cercetare ‐ dezvoltare sunt în centrele
universitare din București, Cluj Napoca, Iași, Timișoara și Brașov.
În majoritatea regiunilor de dezvoltare numărul salariaților din activitatea de cercetare ‐
dezvoltare a crescut continuu din 2005 până în 2008, această perioadă fiind și una de
creștere economică, din 2008 până în 2010 s‐a înregistrat o scădere a acestora, iar în 2011 o
ușoară creștere.
Față de anul 2005 în 2011 la nivel național ponderea salariaților din activitatea de cercetare
‐ dezvoltare a crescut cu doar 3,2%, la nivel de regiuni de dezvoltare înregistrându‐se
accentuate disparități. De pildă, în Regiunea Vest numărul salariaților din activitatea de
cercetare ‐ dezvoltare a crescut cu aproape trei sferturi (71,6%0), în regiunile Centru și Nord
Vest a crescut cu aproape jumătate (45,8% respectiv 41,6%), în Regiunea Sud Muntenia a
scăzut cu aproape jumătate (‐41,5%), iar în Regiunea Sud Est a scăzut cu o cincime (‐20,2%).
Tabel 4.2.4. Numărul de salariați din activitatea de cercetare‐dezvoltare la nivelul
regiunilor de dezvoltare din România în perioada 2005‐2011
Regiune de
2005
2006
2007
2008
2009
2010
dezvoltare
R. Nord‐Vest
2690
3484
3923
4146
4185
4018
R. Centru
2419
2865
2641
2897
3732
3113
R. Nord‐Est
3704
3981
4156
4172
4044
3376
R. Sud‐Est
1898
2081
2201
1930
1865
1713
22

2011
3809
3526
3561
1515

R. București‐Ilfov
R. Sud‐Muntenia
R. Sud‐Vest Oltenia
R. Vest

22050
3850
2569
1855

20475
3794
2491
1587

20360
4376
2506
2321

21366
4484
2321
2186

19577
3676
2290
3051

16932
3543
2315
4055

22234
2253
2282
3183

Numărul de salariați din activitatea de cercetare‐dezvoltare la nivelul
regiunilor de dezvoltare din România în perioada 2005‐2011
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Fig. 4.2.6.
În perioada 2005‐2011, la nivelul Regiunii Centru, numărul cercetătorilor a crescut continuu,
cu peste 1000 de cercetători în perioada 2005 ‐ 2010, iar în 2011 a scăzut față de anul
anterior cu 815 cercetători. La nivel de județ, în 2011 față de anul anterior cele mai mari
scăderi ale numărului de cercetători s‐a înregistrat în Brașov (‐551 cercetători) și Sibiu (‐208
cercetători), la polul opus, ușoare creșteri fiind doar în Alba (15 cercetători) și Covasna (5
cercetători).
La nivelul Regiunii Centru în 2011 față de 2005 ponderea cercetătorilor a crescut cu 12,2%,
la nivel de județ existând disparități destul de accentuate: în Alba a crescut cu 3,7 ori, în
Harghita s‐a dublat, în Brașov a crescut cu peste jumătate (55,7%), în Mureș a scăzut cu
aproape jumătate (‐41,2%), iar în Sibiu a scăzut cu peste o treime (‐36,1%).
Tabel 4.2.5. Numărul de cercetători în Regiunea Centru în perioada 2005‐2011

Regiunea Centru
Alba
Braşov
Covasna

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1807
52
734
24

2280
50
1339
25

2257
212
1231
6

2504
224
1378
7

2823
211
1293
17

2842
230
1694
18

2027
245
1143
23

23

Harghita
Mureş
Sibiu

1
439
557

1
373
492

16
351
441

15
376
504

16
387
899

16
320
564

2
258
356

La nivel național numărul total de cercetători era de 25489 în anul 2011, cu peste 5000 mai
puțin față de anul anterior. La nivel de regiuni de dezvoltare în anul 2011 față de anul
anterior cele mai mari descreșteri ale numărului de cercetători s‐a înregistrat în Regiunea
București Ilfov (‐1827 cercetători), urmată de regiunile Sud Muntenia (‐1021 cercetători),
Centru (‐815 cercetători), Vest (‐652 cercetători) și Nord Vest (‐495 cercetători), la polul
opus, înregistrându‐se și o creștere, doar în Regiunea Nord Est (224 cercetători).
Din numărul total de cercetători înregistrați în anul 2011 la nivel regional, aproape jumătate
erau în Regiunea București Ilfov (44,7%), urmată la mare distanță de regiunile Nord Est
(12,5%), Nord Vest (9,6%) și Vest (9,0%), la polul opus fiind regiunile Sud Est (4,3%) și Sud
Muntenia (5,2%). Din acest punct de vedere, Regiunea Centru ocupă locul 5 în cele 8 regiuni
de dezvoltare (8,0%).
Tabel 4.2.6. Numărul de cercetători în 2010 și 2011 la nivelul regiunilor de dezvoltare din
România
Regiune de dezvoltare
2010
2011

R. Nord‐Vest
R. Centru
R. Nord‐Est
R. Sud‐Est
R. București‐Ilfov
R. Sud‐Muntenia
R. Sud‐Vest Oltenia
R. Vest
România

2952
2842
2966
1302
13225
2342
2127
2951
30707

2457
2027
3190
1096
11398
1321
1701
2299
25489

La nivelul Regiunii Centru s‐au înregistrat în perioada 2005‐2011 peste 500 de cereri de
brevete de invenție depuse de solicitanți români (535), cele mai multe cereri fiind în județul
Brașov (234), urmat de Mureș (104), Sibiu (92) și Alba (77), la polul opus fiind județul
Covasna (9).
La nivelul Regiunii Centru, în ultimii 5 ani (perioada 2007 ‐ 2011) dintre toate cele 6 județe,
în județul Brașov s‐a înregistrat cel mai mare număr de cereri de brevet de invenție depuse
de solicitanți români, amintind în acest sens doar primele 3 poziții: 65 cereri în 2011, 49
cereri în 2008 și 36 cereri în 2010.
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Tabel 4.2.7. Numărul de cereri de brevete de invenție depuse de solicitanți români în
Regiunea Centru în perioada 2005‐2011
număr

Județ/ Regiune
Regiunea Centru
Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

2005
77
23
16
2
3
19
14

2006
62
11
19
2
1
18
11

2007
62
13
21
2
1
15
10

2008
84
5
49
1
1
15
13

2009
69
11
28
0
7
8
15

2010
75
8
36
1
3
17
10

2011
106
6
65
1
3
12
19

La nivel național, în ultimii 5 ani numărul total de cereri de brevet de invenție depuse de
solicitanți români a crescut continuu de la 867 de cereri în anul 2007 la 1425 de cereri în
2011. Față de 2007, în anul 2011 la nivelul României numărul de cereri de brevet de invenție
depuse de solicitanți români a crescut cu peste jumătate (64,4%), la nivel de regiune de
dezvoltare existând o serie de disparități, printre care amintim: în Regiunea București Ilfov
numărul cererilor s‐a dublat, în regiunile Centru și Sud Muntenia a crescut cu trei sferturi
(71,0% respectiv 70,9%), în Regiunea Nord Vest a crescut cu peste jumătate (59,0%), iar în
Regiunea Vest a crescut cu o treime (29,0%).
Potrivit datelor statistice din 2011, din numărul total al cererilor de brevet de invenție
depuse de solicitanți români, aproape jumătate sunt din Regiunea București Ilfov (41,1%),
urmată la mare distanță de regiunea Nord Est (18,2%) și Nord Vest (9,3%), la polul opus fiind
regiunile Sud Vest Oltenia (5,5%) și Sud Est (5,7%).
Tabel 4.2.8. Numărul de cereri de brevete de invenție depuse de solicitanți români în
regiunile de dezvoltare din România în perioada 2007‐2011
Regiune de dezvoltare
2007
2008
2009
2010
2011
R. Nord‐Vest
R. Centru
R. Nord‐Est
R. Sud‐Est
R. București‐Ilfov
R. Sud‐Muntenia
R. Sud‐Vest Oltenia
R. Vest
România

83
62
187
83
272
55
56
69
867

90
84
237
50
372
57
60
45
995

97
69
231
63
426
51
60
57
1054

142
75
318
74
546
67
68
92
1382

132
106
260
81
585
94
78
89
1425

Potrivit datelor statistice din anul 2011, cheltuielile totale din activitatea de cercetare‐
dezvoltare au fost de 123901 mii lei prețuri curente la nivelul Regiunii Centru, dintre care
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peste jumătate (58,1%) în județul Brașov urmat la mare distanță de județele Sibiu (16,6%) și
Mureș (11,3%), la polul opus fiind județele Harghita (0,3%) și Covasna (3,0%).
Față de anul 2005, în 2011, la nivelul Regiunii Centru cheltuielile totale din activitatea de
cercetare ‐ dezvoltare au crescut de 1,3 ori, cele mai mari creșteri fiind în județul Alba de
aproape 6 ori (572,1%), în Brașov de aproape 2 ori (de 182,7%) și Harghita (de 173,3%0, la
polul opus fiind județul Covasna (cu 1,9%) și Mureș cu o treime (32,0%).
Cheltuielile foarte mici din activitatea de cercetare ‐ dezvoltare din județele Covasna și
Harghita sunt determinate de faptul că în aceste județe nu există nicio universitate, cu
excepția unor filiale ale unor facultăți din diferite centre universitare (ex. Cluj Napoca).
Tabel 4.2.9. Cheltuieli totale din activitatea de cercetare ‐ dezvoltare în Regiunea Centru în
perioada 2005‐2011
mii. lei prețuri curente
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Regiunea Centru 53172
60920
74256
80256
170057
110483 123901
Alba
1986
1928
3801
3948
3161
2141
13347
Braşov
25455
25558
48653
46514
69797
64242
71955
Covasna
3628
4519
2398
2756
3434
3345
3696
Harghita
146
168
392
1421
785
1084
399
Mureş
10587
12639
12635
11219
14692
17471
13973
Sibiu
11370
16108
6377
14398
78188
22200
20531
Cheltuieli totale din activitatea de cecetare ‐ dezvoltare în Regiunea Centru în
perioada 2005 ‐ 2011
(mii lei prețuri curente)
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Fig. 4.2.7.

Din total cheltuielilor din activitatea de cercetare ‐ dezvoltare din România în anul 2011,
2786830 mii lei prețuri curente, cea mai mare pondere, peste jumătate au fost în Regiunea
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București ‐ Ilfov (57,7,3%), urmată de Regiunea Nord Vest (10,8%) și Sud Muntenia (9,5%), la
polul opus fiind regiunile Sud Est (2,3%) și Centru (4,4%). Din acest punct de vedere,
Regiunea Centru ocupă penultimul loc în cele 8 regiuni de dezvoltare.
Față de anul anterior, în 2011 la nivel național cheltuielile totale din activitatea de cercetare
‐ dezvoltare au crescut cu 15,5%, existând la nivel de regiuni de dezvoltare accentuate
disparități. Amintim în acest sens creșterea cu trei sferturi a cheltuielilor din activitatea de
cercetare ‐ dezvoltare în Regiunea Sud Vest Oltenia (79,1%), creșterea cu jumătate în
Regiunea Nord vest (52,9%), scăderea cu o treime în Regiunea Sud Est (‐28,8%), etc.
Tabel 4.2.10. Cheltuieli totale din activitatea de cercetare ‐ dezvoltare în regiunile de
dezvoltare din România în perioada 2010‐2011
mii. lei prețuri curente
Regiune de dezvoltare/Țară
2010
2011

197378
110483
158149
89095
1431666
240751
70137
115808
2413467

R. Nord‐Vest
R. Centru
R. Nord‐Est
R. Sud‐Est
R. București‐Ilfov
R. Sud‐Muntenia
R. Sud‐Vest Oltenia
R. Vest
România

301779
123901
172243
63413
1608195
265842
125644
125813
2786830

Cu excepția Regiunii Sud Muntenia, peste jumătate din totalul cheltuielilor din activitatea de
cercetare ‐ dezvoltare este finanțată din fonduri publice, cele mai mari ponderi fiind în
regiunile Nord Est (71,3%), Nord ‐ Vest (65,8%) și Sud Vest Oltenia (65%). În Regiunea Centru
activitatea de cercetare dezvoltare a fost finanțată în 2010 în proporție de 40,6 % din
fonduri publice, 45,5 % de întreprinderi, 12,9% din fonduri străine și 1% din alte surse.
Tabel 4.2.11. Cheltuieli totale din activitatea de cercetare‐dezvoltare pe surse de finanțare
la nivelul regiunilor de dezvoltare în 2010
mii lei prețuri curente
Regiune de dezvoltare
Total
Întreprinderi Fonduri
Alte
Străinătate
publice
surse
R. Nord‐Vest
197379
54303
129864
3995
9216
R. Centru
110483
50268
44835
1103
14277
R. Nord‐Est
158149
27744
112777
3751
13877
R. Sud‐Est
89095
20558
36878
708
30951
R. București‐Ilfov
1431666
360513
864644
35148
171361
R. Sud‐Muntenia
240751
209684
24789
2154
4124
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R. Sud‐Vest Oltenia
R. Vest

70137
115808

20370
35375

45615
53473

423
5979

3729
20981

Față de anul 2005 în 2010 în majoritatea regiunilor de dezvoltare cheltuielile din activitatea
de cercetare ‐ dezvoltare s‐au dublat, excepție făcând Regiunea Nord‐Est unde au crescut cu
aproximativ 150 % și regiunea Sud Vest Oltenia unde au crescut cu jumătate (55,8%). În
ultimii ani s‐a pus din ce în ce mai mult accentul pe cercetare ‐ dezvoltare ‐ inovare în special
în regiunile unde există centre universitare cu tradiție precum București, Cluj Napoca, Iași,
Timișoara, Brașov. În general activitatea de cercetare ‐ dezvoltare a fost finanțată din
fonduri publice sau din străinătate, acestea fiind în 2010 față de 2005 și de 4‐5 ori mai mari
(exemplu Regiunea București ‐ Ilfov, Regiunea Nord‐Vest, Regiunea Nord‐Est, Regiunea
Centru).
Tabel 4.2.12 Rata de creștere/descreștere a cheltuielilor din activitatea de cercetare‐
dezvoltare pe surse de finanțare la nivelul regiunilor de dezvoltare în 2010 fata de 2005
‐%‐
Fonduri
Alte
Regiune de dezvoltare
Total
Întreprinderi
Străinătate
publice
surse
R. Nord‐Vest
121,8
89,2
417,7
‐87,7
243,5
R. Centru
107,8
56,3
434,3
486,7
14,9
R. Nord‐Est
142,1
36,7
177,3
107,5
444,6
R. Sud‐Est
109,6
40,9
120,7
‐55,2
221,7
R. București‐Ilfov
104,0
82,3
83,1
1277,8
486,3
R. Sud‐Muntenia
79,4
127,2
‐18,9
‐73,1
23,2
R. Sud‐Vest Oltenia
55,8
‐16,4
138,6
‐8,0
242,1
R. Vest
119,4
15,9
159,9
1240,6
1575,8

Una din prioritățile Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare este
creșterea competitivității economice prin susținerea sectorului cercetării ‐ dezvoltării ‐
inovării (CDI). Sistemul de CDI va reprezenta motorul dezvoltării societății cunoașterii la
nivel național, fiind capabil să susțină performanța prin inovare în toate domeniile ce
contribuie la asigurarea bunăstării cetățenilor și totodată să atingă excelența științifică
recunoscută pe plan internațional. Prin Strategia Națională de Cercetare ‐ Dezvoltare ‐
Inovare se dorește construirea unei societăți bazate pe cunoaștere, focalizată pe rezolvarea
problemelor ridicate de satisfacerea nevoii de inovare exprimată de economie și societate.
Pentru a răspunde acestei provocări, sistemul CDI va trebui să fie deschis către firmele
românești, către mediul științific internațional, nevoile societății și sistemul educațional.
Pentru perioada 2014‐2020 Comisia Europeană va aloca prin programul ORIZONT 2020 un
buget total de 80 miliarde de euro pentru Uniunea Europeana, valoare considerabil mai
mare față de perioada 2007‐2013. La nivelul Regiunii Centru se va încuraja și stimula atât
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mediul de cercetare cât și mediul de afaceri în inițierea și dezvoltarea de proiecte de
cercetare aplicată și inovare în parteneriat și care sunt potențiale eligibile pentru finanțare
din fonduri europene nerambursabile.

4.3. Aspecte privind colaborarea dintre universități și mediul de afaceri și
administrația publică din Regiunea Centru

Relația dintre universități și mediul de afaceri și administrația publică reprezintă un
element strategic în perspectiva dezvoltării inovatoare și durabile a Regiunii Centru.
Schimbările rapide în domeniul tehnologiei și mediile sociale din ce în ce mai sofisticate
conduc spre modificări structurale fără precedent, în care metodele și abordările clasice nu
pot oferi soluții viabile. Sunt astfel necesare mecanisme de intervenție inovative în vederea
susținerii căilor corecte și sustenabile de progres. Ingredientele pentru aceste abordări
trebuie să includă informații, experiențe și oameni bine pregătiți.
Relaţia dintre universităţi şi mediul economic este un domeniu complex, cu multiple
interacţiuni multiple, aflat în prezent în faţa unor provocări deosebite atât la nivel global, cât
şi naţional. În cadrul unei societăţi şi economii globalizate, în care cunoaşterea a devenit în
principalul factor de creştere economică, ambii actori ai acestui parteneriat sunt nevoiţi să
îşi redefinească poziţia în raport cu demersul academic.6
În același timp, conștientizarea tot mai mare a administrației publice privind elementul
esențial în dezvoltarea durabilă autentică, parteneriatele tripartite, facilitează elaborarea și
implementarea celor mai potrivite politici și acțiuni.
În urma cercetărilor, întâlnirilor și observațiilor la nivelul Regiunii Centru se poate afirma că
există o deschidere și o atitudine proactivă cu rezultate pozitive concrete în dezvoltarea și
valorificarea parteneriatelor dintre universități, mediul de cercetare și mediul decizional. În
același timp, rezultatele obținute sunt relativ puține comparativ cu nevoile și mai ales
oportunitățile existente.
La nivelul regional, universitățile prezintă un potențial foarte ridicat și o serie de puncte
forte printre care amintim: competențe profesionale ale personalului implicat în activități
științifice și inovare, accesibilitatea la cercetări și rezultatele științifice internaționale cu
potențial de aplicabilitate, competențe în dezvoltarea și implementarea de proiecte de
cercetare cu finanțare nerambursabilă, etc.

6
Analiza Diagnostic Universitățile și Mediul Socio‐Economic”, studiu elaborat în cadrul Proiectului ”Calitate și
Leadership pentru Învățământul Superior Românesc. Împreună construim viitorul” finanțat din POS DRU 2007‐
2013 (POSDRU/2/1.2/S/3) și implementat de Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI),
http://edu2025.ro/UserFiles/File/LivrabileR1/diagnostic_panel3.pdf
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Pe lângă preocupările active în domeniul învățământului superior și cercetării științifice (atât
cea fundamentală cât și cea aplicativă și experimentală), universitățile din Regiunea Centru
oferă o gamă largă de servicii destinate mediului de afaceri și decizional. Toate
universitățile din regiune furnizează servicii de consultanță, elaborare de studii și cercetări
aplicate în domeniile pentru care există facultăți, institute sau centre de cercetare.
În domeniul ingineriei, industriei și transferului tehnologic, Universitatea Transilvania din
Brașov prezintă cel mai ridicat potențialul de cunoaștere și cele mai multe rezultatele
calitative în urma cercetărilor științifice, concretizate în produse și brevete/patente de
invenție. Centru universitar cu tradiție, Universitatea Transilvania din Brașov deține, în mod
firesc, și cea mai mare expertiză în domeniile amintite. Din acest punct de vedere,
universitatea a atras un interes ridicat din partea mediului economic.
Tabel 4.3.1. Principalele aspecte privind transferul de know‐how dintre mediul academic și
mediul de afaceri din cadrul universităților din Regiunea Centru
Universitatea

Universitatea
Transilvania din
Braşov

Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu

Cercetare în beneficiul IMM‐urilor și a mediului de afaceri
Universitatea Transilvania acordă o mare importanță
transferului rezultatelor cercetării către mediul economic. De
pildă, în perioada 2006‐2010 universitatea a încheiat cu mediul
de afaceri un număr total de 212 de contracte7.
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: consultanță în cercetarea aplicată în
industrie și inginerie, cercetări, studii și analize în diverse
domenii precum: dezvoltare durabilă, silvicultură, economie,
managementul afacerilor, științe umaniste, științe exacte,
turism, etc.
Brevetarea rezultatelor cercetării și produse: ștanță pentru
debitare de precizie, rulment radial‐axial cu bile cu trei inele,
rotor pentru turbină eoliană, aparat de control nedistructiv
bazat pe analiza propagării și atenuații undelor elastice
provocate printr‐un impus mecanic, turbină de vânt cu ax
vertical, etc.
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: servicii de proiectare, servicii de instruire a
personalului, servicii de consultanță, servicii de transfer
tehnologic, cercetări, studii și analize în diverse domenii
precum: economie, managementul afacerilor, ştiinţe sociale și
umaniste, științe exacte, etc.

7

Contractele au avut ca principal obiectiv furnizarea către mediu de afaceri a unor tipuri de servicii și activități
de cercetare
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Universitatea

Universitatea de
Medicină și Farmacie
din Târgu Mureș

Universitatea 1
Decembrie 1918 din
Aba Iulia

Universitatea „Petru
Maior” din Târgu
Mureş

Universitatea de Arte
din Târgu Mureș

Universitatea
”Sapientia” cu extensii
universitare în:
 Miercurea Ciuc:
 Târgu Mureș:

Universitatea Tehnică
din Cluj Napoca cu
extensie academică în:
 Alba Iulia

Cercetare în beneficiul IMM‐urilor și a mediului de afaceri
Universitatea intenționează dezvoltarea unor centre de
cercetare în domeniu prin care să faciliteze transferul de
expertiză și rezultatele cercetărilor mai aproape de sistemul
medical și mediul de afaceri, ca în final să se reflecte în
creșterea calității vieții populației (îngrijirea, ocrotirea și
îmbunătățirea sănătății). În Principalele tipuri de servici și
activități de cercetare destinate mediului de afaceri: servicii de
consultanță metodologică și biostatistică din cadrul centrului de
cercetare existent , studii și cercetări în domeniul medical
medicinii și farmacologiei
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: consultanță în cercetarea aplicată,
elaborare de studii și analiză domenii precum: măsurători
terestre, geodezie, geologie, sociologie, economie, dezvoltarea
teritorială, ingineria mediului, etc.
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: servicii de proiectare, servicii de instruire a
personalului, servicii de consultanță, servicii de transfer
tehnologic, studii și cercetări în domenii precum: economie,
managementul afacerilor, ştiinţe sociale și umaniste, etc.
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: servicii în domeniu și punerea la dispoziție
a infrastructurii specifice care constă în: studiouri de artă a
actorului dotate cu scenă, sonorizare, elemente de decor și
recuzită, etc.
Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: cercetări ştiinţifice, studii şi analize în
domenii precum: tehnologii biochimice, ştiinţe sociale și
umaniste științe exacte, economie, managementul afacerilor

Principalele tipuri de servici și activități de cercetare destinate
mediului de afaceri: cercetări științifice și consultanță în
domenii precum: tehnologia construcțiilor de mașini, inginerie
economică industrială, sisteme și echipamente tehnice, mașini
și instalații pentru agricultură și industria alimentară
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În urma unui chestionar trimis în anul 2014 mediului academic din Regiunea Centru cu
intenția de a cuantifica gradul de colaborare cu mediul economic și decizional din regiune, s‐
a primit răspuns din partea a 5 universități: Universitatea Transilvania din Brașov,
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea ”Petru Maior” din
Târgu Mureș.
În ultimii de 5 ani (perioada 2009‐2013) mediul academic respondent din Regiunea Centru
a furnizat servicii pentru 379 de societăți comerciale, de 3 ori mai mult față de numărul de
administrații publice cu care a încheiat contracte (120 administrații publice).
Din numărul total de societăți comerciale care au beneficiat în ultimii 5 ani de servicii
oferite de mediul academic, aproape jumătate au încheiat contracte cu Universitatea
Transilvania din Brașov (42,2%, 160 de firme), o treime cu Universitatea ”Lucian Blaga” din
Sibiu (33,2%, 126 firme) și o aproape o cincime cu Universitatea ”Petru Maior” din Târgu
Mureș (17,7%, 67 firme). La popul opus, sub 5% din societățile comerciale din Regiunea
Centru au beneficiat de servicii oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș (4,5%, 17 firme) și Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2,4%, 9 firme).
Analizând graficul de mai jos, se observă evoluții diferite în ultimii ani la nivelul
universităților respondente privind numărul de societăți comerciale cu care au colaborat. De
pildă, la Universitatea Transilvania din Brașov se observă o descreștere continuă a numărului
de societăți comerciale beneficiare de servicii (de la 38 de firme în 2010 la 27 firme în 2013),
iar la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu o creștere continuă în ultimii 3 ani (de la 20 de
firme în 2010 la 32 de firme în 2013).
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Fig. 4.3.1.
O mai strânsă colaborare dintre mediul academic și mediul decizional este necesară atât la
nivel regional cât și național. Aducerea mai aproape a rezultatelor cercetărilor științifice de
mediul decizional și o prezență mai vizibilă și constantă a mediului academic în acțiunile și
politicile administraților publice privind dezvoltarea durabilă reprezintă două elemente
esențiale.
Având în vedere complexitatea și dinamica aspectelor, este dificil de cuantificat gradul de
colaborare dintre universități și mediul academic din Regiunea Centru. Însă, în urma
întâlnirilor și discuțiilor din teritoriu ție se poate afirma că există o deschidere atât din
partea universităților cât și a mediului decizional în a dezvolta și valorifica parteneriate în
mod proactiv.
Analizând graficul de mai jos, se observă că în ultimii 4 ani două universități din Regiunea
Centru a înregistrat o creștere exponențială privind numărul de contracte de servicii
încheiate cu administrația publică din regiune: Universitatea Transilvania din Brașov (de la 4
contracte în 2010 la 10 contracte în 2013) și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (de la 5
contracte în 2010 la 9 contracte în 2013). Există universități din Regiunea Centru care au
avut în perioada 2009‐2011 un număr relativ mare de contracte de servicii cu administrația
publică și un număr mai mic în ultimii 2 ani: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
și Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș. Având în vedere diversitatea domeniilor
științifice din cadrul universităților amintite și caracterul puternic aplicativ în acțiunile și
politicile administrației publice, absența sau numărul mic de contracte de servicii dintre
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Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și mediul decizional din regiune este
extrem de subiectiv. Selectarea acestui indicator a avut ca scop obținerea unor informații și
date statistice cu privire la existența parteneriatelor dintre mediul de cercetare și cel
decizional din Regiunea Centru cu ecou în dezvoltarea durabilă la nivel local și regional.
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Fig. 4.3.2.

4.4. Aspecte privind valorificarea inovării și transferului tehnologic în rândul
mediului de afaceri din Regiunea Centru
În urma unei ample cercetări și a unui număr extrem de redus de răspunsuri primite la
chestionarele adresate mediului de afaceri și a rețelei de sprijin în domeniul cercetării,
inovării și transferului de tehnologie din Regiunea Centru s‐a ajuns la concluzia că nu există
suficiente date disponibile pentru a cuantifica gradul de valorificare a inovării și
transferului tehnologic în rândul mediului de afaceri din regiune.
Pentru câțiva indicatori la nivelul Regiunii Centru au fost obținute date statistice oficiale
de la Institutul Național de Statistică, cele mai recente fiind aferente anului 2010. În acest
sens, s‐a optat pentru o perioadă de referință de 3 ani (2008‐2010)
Succint, indicatorii statistici selectați oferă o imagine cu privire la activitatea mediului de
afaceri din regiunea Centru în domeniul inovării și transferului tehnologic. Concret, acesta
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este format din: întreprinderi inovatoare8, întreprinderi cu inovarea tehnologică9,
întreprinderi cu inovarea non‐tehnologică10, întreprinderi cu inovări nefinalizate sau
abandonate11. Pentru mai multă relevanță s‐au analizat acești indicatori în comparație și cu
numărului total de întreprinderi sau cel al întreprinderilor non‐inovative12 la nivelul Regiunii
Centru.
În perioada 2008‐2010, la nivelul Regiunii Centru erau 3663 de întreprinderi dintre care un
sfert erau întreprinderi inovatoare (24,4%, 896 întreprinderi). Din numărul total de
întreprinderi inovatoare la nivel regional peste jumătate sunt întreprinderi mici (58,1%,
520 întreprinderi), urmate de întreprinderile mijlocii cu o treime (31,1%, 279 întreprinderi)
și de întreprinderile mari cu o zecime (10,8%, 97 întreprinderi). Două treimi din
întreprinderile inovatoare au fost din sectorul industrie (67,0%, 601 întreprinderi), iar o
treime din sectorul servicii (33%, 295 întreprinderi). La nivelul Regiunii Centru, în ambele
sectoare economice, industrie și servicii, din numărul total de întreprinderi un sfert sunt
întreprinderi inovatoare. Jumătate din întreprinderile inovatoare din Regiunea Centru au
avut numai inovare non‐tehnologică (50,5%, 453 întreprinderi), dintre care două treimi
fiind întreprinderi mici (65,3%, 296 întreprinderi), iar cele mai puține, 6,6%, întreprinderi
mari (30 întreprinderi). O treime din întreprinderile inovatoare din Regiunea Centru au
avut atât inovare tehnologică cât și inovare non‐tehnologică (34,3%, 307 întreprinderi).
Doar 15,1% din întreprinderile inovatoare la nivel regional au avut numai inovare
tehnologică (136 întreprinderi).

8

Conform INS: Întreprinderi inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau
servicii) noi sau semnificativ îmbunătățite pe piață sau au introdus procese noi sau semnificativ
îmbunătățite sau noi metode de organizare sau de marketing. Termenul acoperă toate tipurile de
inovatori, inovatorii de produs, de proces, de metode de organizare sau de metode de marketing,
precum și întreprinderile cu inovări nefinalizate sau abandonate și se referă la întreprinderile active.
9
Conform INS: Întreprinderile cu inovarea tehnologică sunt acele întreprinderi care au produse sau
procese noi sau semnificativ îmbunătățite.
10
Conform INS: Întreprinderile cu inovarea non‐tehnologică sunt acele întreprinderi care au
introdus metode de organizare sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătățite
11
Conform INS: Întreprinderile cu inovări nefinalizate sau abandonate sunt întreprinderile care au
avut inovare nefinalizată sau abandonată pentru dezvoltarea sau introducerea produselor noi sau
semnificativ îmbunătățite (bunuri sau servicii) sau implementarea noilor procese, inclusiv activitatea
de cercetare‐dezvoltare
12
Conform INS: Întreprinderile non‐inovatoare sunt întreprinderile care nu au avut activitate
inovatoare în perioada analizată. Aceste întreprinderi au răspuns la un set limitat de întrebări din
ancheta statistică, cu privire la absența activității inovatoare.
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Tabel 4.4.1. Tipologia inovatorilor la nivelul Regiunii Centru în perioada 2008‐2010
Clase de
mărime
Activităţi
economice
din Regiunea
Centru

Număr total
de
întreprinderi

Total

Număr
întreprinderi
inovatoare

Pondere faţă
de total
întreprinderi
(%)

Număr
întreprinderi
numai cu
inovare
tehnologică

Număr
întreprinderi
numai cu
inovare non‐
tehnologică

Număr
întreprinderi
cu inovare
tehnologică
şi non‐
tehnologică

Număr
întreprinderi
non‐
inovatoare

3663

896

24.4

136

453

307

2767

Mici

2734

520

19.0

74

296

150

2214

Mijlocii

753

279

37.1

47

127

105

474

Mari

176

97

55.1

15

30

52

79

Industrie

2352

601

25.6

95

289

217

1751

Servicii

1311

295

22.5

41

164

90

1016

În perioada 2008‐2010 la nivelul Regiunii Centru au existat 443 de întreprinderi cu inovare
tehnologică dintre care peste jumătate s‐au axat pe inovare de produs și proces (259 de
întreprinderi, 58,5%), urmate cu aproape un sfert de cele cu inovarea tehnologică numai de
proces (100 de întreprinderi, 22,6%). Aproximativ 15% din întreprinderile din regiune s‐au
axat doar pe inovare tehnologică de produs (70 de întreprinderi). Aproximativ 3% din
întreprinderile din regiune au avut inovări tehnologice nefinalizate sau abandonate din
diverse motive (14 întreprinderi). Din numărul total de întreprinderi care au desfășurat
activități de inovare tehnologică, jumătate au fost întreprinderi mici (224 întreprinderi,
50,6%), urmate cu o treime de întreprinderile mijlocii (152 întreprinderi, 34,2%) și de 15,2%
de întreprinderile mari (67 întreprinderi). Indiferent de clasa de mărime a întreprinderii, cea
mai mare pondere, aproximativ jumătate, au înregistrat‐o companiile care au desfășurat
activități de inovare tehnologică atât de produs cât și de proces.
Întreprinderi cu inovare tehnologică după clasa de mărime și după tipul
inovării la nivelul Regiunii Centru în perioada 2008‐2010
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Fig. 4.4.1.
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Din numărul total de întreprinderi din Regiunea Centru care au desfășurat activități de
inovare tehnologică în perioada 2008‐2010 două treimi au fost din sectorul industrie
(70,4%, 312 întreprinderi), iar o treime din sectorul servicii (29,6%, 131 întreprinderi). Cea
mai mare pondere din întreprinderile din regiune care au avut inovare tehnologică atât
produs cât și servicii au provenit din sectorul industrie, trei sferturi (77,1%,) iar restul de un
sfert (23,9%) din sectorul servicii. În ceea ce privește inovarea tehnologică numai de proces,
din nou sectorul industrie este privilegiat cu o pondere de aproximativ două treimi (62,0%).
În schimb, inovarea tehnologică numai de produs ocupă o pondere aproximativ echilibrată
între cele două sectoare economice: industrie și servicii. Peste 85% din inovările tehnologice
nefinalizate sau abandonate de întreprinderile din regiune au provenit din sectorul
economic industrie.
Ponderea întreprinderi lor cu inovare tehnologică după tipul inovării și
pe sectoare economice principale (industrie și servicii) la nivelul Regiunii
Centru în perioada 2008‐2010
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4.5. Rețeaua de sprijin în domeniul cercetării, inovării și transferului de
tehnologie din Regiunea Centru

Pe lângă universități, rețeaua de sprijin în domeniul cercetării, inovării și transferului de
tehnologie din Regiunea Centru este formată în special din:


Institute de cercetare, dezvoltare sau inovare: Institutul de Cercetare ‐ Dezvoltare ‐
Inovare Produse High‐Tech pentru Dezvoltare Durabilă din Brașov, Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, Institutul
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de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, Institutul de Cercetare – Dezvoltare
pentru Montanologie Cristian (județul Sibiu), etc.
Centre de inovare și transfer tehnologic: Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business
‐ CTIB din Brașov, Centrul de Informare Tehnologică INFOECH din Brașov, Centrul de
Informare Tehnologică CENTINA din Brașov, Centrul de Informare Tehnologică
ALBATECH din Alba Iulia, Centrul de Inovare Tehnologică IMPACT din Târgu Mureș
Incubatoare tehnologice și de afaceri: Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA PRO‐
ENERG din Brașov, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ECOMAT ICPE‐CA din Sfântu
Gheorghe
Stațiuni de cercetare ‐ dezvoltare: Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru
Viticultura și Vinificație Blaj, Stațiunea Silvică Experimentală Brașov ‐ ICAS Brașov,
Stațiunea de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, Stațiunea de
Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Șercaia (din județul Brașov),
Stațiunea de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin
Asociații și ONG‐uri: Asociația Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri din
Miercurea Ciuc, Csíki Vállalkozók Egyesülete ‐ Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc
(județul Hunedoara)
Clustere: Carpathian TOURISM CLUSTER (Brașov), Transylvania Aerospace Cluster
(Brașov), PRO WOOD Regional Wood Cluster (Sfântu Gheorghe), AGRO FOOD
Regional Cluster (Sfântu Gheorghe), Green Energy Innovative Biomass Cluster
(Sfântu Gheorghe), Transylvania Furniture Cluster (Târgu Mureș), REN ERG Cluster
(Alba Iulia), Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania (Sfântu Gheorghe),
REGIOFA Cluster (Odorheiu Secuiesc), Green Building Cluster (Târgu Mureș),
"Transylvania" Textile & Fashion Cluster (Sfântu Gheorghe), Innovative Regional
Cluster Packaging‐Printing‐Design (Sfântu Gheorghe), Electro‐technical Regional
Cluster ETREC (Săcele, jud. Brașov), IT Plus Cluster (Mirecurea Ciuc), Clusterul pentru
Inovare si Tehnologie (Brașov), Polul de Competitivitate Prelucrări Metale
Transilvania (Cugir), Clusterul Ecoturistic (Sfântu Gheorghe), Harghita Wood Cluster
(Miercurea Ciuc)

4.6. Clusterele din Regiunea Centru ‐ factor catalizator în procesul de dezvoltare și
specializare inteligentă la nivel regional

La nivelul Regiunii Centru ponderea cea mai mare în rețeaua de sprijin în domeniul
cercetării, inovării și transferului tehnologic o au clusterele.
Clusterele și rețelele de cooperare sunt considerate ”motorul” dezvoltării economice și
inovării și au un rol semnificativ în dezvoltarea regională și a relațiile internaționale. (Vajda
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Lajos13, 2014). De asemenea, acestea reprezintă un factor catalizator în procesul de
specializare inteligentă a regiunii.
La nivel regional s‐a realizat un prim pas strategic: constituirea Consorțiului Clusterelor
”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru care are în prezent 21 de clustere (a căror denumiri
au fost menționate în secțiunea anterioară) și care este în concordanță cu Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Centru și prioritățile Strategiei Dunării14 .
În esență, misiunea Consorțiului Clusterelor ”TRANSYLVANIA” este de a contribui la
formarea unei regiuni competitive și specializate inteligent.
Principalele domenii de activitate ale clusterelor din consorțiul la nivelul Regiunii Centru
sunt cele cu potențial mare de dezvoltare, dar insuficient valorificat și unde inovația și
tradiția sunt în sinergie, precum: turismul și ocrotirea sănătății, în special balneoturismul
(ecoturism, turism montan, turism cultural, etc.), industria alimentară și agricultura,
energia regenerabilă (biomasă, energie solară, construcții verzi, etc.); industria creativă (IT,
inovare și tehnologie, media, tipografie, design, ambalaje, etc.); industria lemnului și a
mobilei, industria textile și confecții. Pe lângă acestea se adaugă și clusterele a căror
obiectiv de activitate se circumscrie industriei grele: industria aerospațială, mecatronică,
industria electrotehnică, industria prelucrării metalelor.
Un atu important al Consorțiului Clusterelor ”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru este
existență unui potențial semnificativ de cooperarea trans‐sectorială, gradul de valorificare
a acestuia cu rezultate cuantificabile în dezvoltarea regională durabilă fiind direct
proporțional cu gradul de împărățire a unei viziuni comune la nivelul clusterelor din
consorțiu. În contextul specializării inteligente a Regiunii Centru, dezvoltarea sau crearea
de noi nișe este esențială, iar acest lucru poate fi realizat printr‐o abordare inter și trans‐
sectorială.

Fig. 4.6.1. Exemplu de cooperare trans‐sectorială la nivelul Consorțiului Clusterelor
”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru (Sursa: Vajda Lajos, 2014)
13

Președintele Consorțiului Clusterelor ”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru și Vicepreședinte al Asociației
Clusterelor din România
14
Strategia Dunării (SUERD) – instrument european de cooperare macro‐regională. Această strategie este un
mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a
macro‐regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei Uniunii Europene.
http://www.mae.ro/strategia‐dunarii
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Având în vedere utilitatea, importanța, rolul, responsabilitatea, dar mai ales potențialul pe
care îl dețin clusterele în procesul de dezvoltare și specializare inteligentă la nivelul
Regiunii Centru, este necesar o trecere în revistă a conceptului de cluster.
În primul rând, clusterul este o formă liberă de asociere bazată pe încredere, consacrare,
angajament și devotament într‐un proces partenerial format din 4 tipuri de actori
principali: mediul de afaceri (întreprinderi producătoare sau prestatoare de servicii), mediul
de cercetare (universități, instituții și centre de cercetare), autorități publice și instituții
catalizatoare (exemple: centre de transfer tehnologic, firme de consultanță, instituții
financiare, camere de comerț, agenții de dezvoltare regională, etc.).

Clusterul
înseamnă
interacționare,
cooperare,
informare,
rezolvarea
problemelor împreună, iar în acest
parteneriat firmele nu își pierd
autonomia, ci conlucrează eficient dacă
sunt identificate și valorificate punctele și
valorile comune, în esență, o viziune
împărtășită de toți. Clusterul este ”una
dintre cele mai eficiente structuri
capabile să gestioneze problemele
complexe
precum
dezvoltarea
economico‐socială a unei regiuni,
inovarea, tehnologiile noi, gestionarea
deșeurilor, protecția naturii, dezvoltarea
resurselor umane crearea locurilor de
muncă, precum și formarea relațiilor
naționale și internaționale” (Vajda Lajos,
2014).

Există câteva condiții de îndeplinit pentru un cluster inovativ de succes (Vajda Lajos, 2014):
încredere între membri, participare voluntară, existența unei ”mase critice”, existența de
activități și companii complementare, interconectare printr‐un interes comun, existența și
valorificarea oportună a competențelor (este recomandat ca aceste competențe să fie
complementare și mai ales validate), existența unei strategii comune de dezvoltare,
asigurarea independenței pentru fiecare membru, existența unei cooperări dinamice și
deschise, păstrarea competitivității dintre membrii (în special participanții din mediul de
afaceri rămân concurenți din toate punctele de vedere), asigurarea managementului prin
structuri clar definite, beneficii clare pentru toți membrii
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Beneficiile apartenenței unei companii la un cluster inovativ se traduce în termeni de:
creșterea competitivității, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, creșterea eficienței,
stimularea inovării, reducerea constrângerilor pentru IMM‐uri din partea marilor companii,
creșterea șanselor de internaționalizare ale IMM‐urilor, creșterea șanselor de succes a start‐
up‐urilor și spin‐off‐urilor, capacitate în procesul de corelare a ofertelor de învățământ cu
cerințele pieții muncii.
Un management eficient care să asigure cooperarea și conlucrarea între membrii
clusterului, dar în același timp pregătit pentru dezvoltarea relațiilor regionale, naționale și
internaționale cu alte clustere în implementarea de proiecte, poziționează clusterul
respectiv într‐o ierarhie privilegiată a actorilor care au o contribuție autentică în
dezvoltarea durabilă și inteligentă la nivel regional.
În altă ordine de idei, s‐a observat în ultimii 10 ani progrese vizibile atât la nivelul Regiunii
Centru cât și la nivelul întregii țări privind parteneriatele tripartite: mediul de cercetare,
economic și decizional. Cu toate acestea, mai este mare nevoie de flexibilitate, claritatea și
definirea unui limbaj comun în formarea, dezvoltarea și valorificarea oportună a acestui tip
de parteneriate. Un potențial semnificativ în rezolvarea acestei necesități o au clusterele
prin asigurarea contextelor potrivite. În esență, valoarea și calitatea unei acțiuni, proces sau
rezultat se traduce prin obținerea de soluții simple și accesibile la probleme complexe.
Un exemplu concret și în același timp și o problemă observată în teritoriu este dificultatea
în dezvoltarea sustenabilă a parteneriatelor dintre mediul de cercetare și mediul economic.
La prima vedere, o cauză poate fi dată de valori diferite în înțelegerea unui limbaj comun, iar
o primă soluție ar fi o mai bună empatie privind gândirea antreprenorială și gândirea
academică. Astfel, este important ca mediul universitar să anticipeze valoarea unei cercetări
aplicate sau a unei inovații atât din punct de vedere științific cât și economic (rentabilitate
economică, accesibilitate, rolul în dezvoltarea și calitatea vieții, etc.), iar mediul economic să
fie receptiv la împărtășirea și susținerea financiară și a unei viziuni științifice, a rezultatelor
cercetărilor cu potențial în rezolvarea nevoilor și provocărilor societății. În rezolvarea unei
astfel de probleme, clusterele joacă un rol important prin simplu fapt că pot crea
contextele potrivite în urma cărora identificarea beneficiilor comune să prezinte mai multă
claritate.
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