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CHESTIONAR
suport pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru

Specializarea inteligentă (RIS3) la nivel regional este un concept recent promovat de Comisia
Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde nevoii de a justifica mai
bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare (CD&I) realizate prin politica de coeziune a UE.
Specializarea inteligentă înseamnă identificarea caracteristicilor şi atuurilor unice ale fiecărei
regiuni, evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni, precum şi cooptarea părţilor
interesate şi a resurselor de la nivel regional în jurul unei viziuni axate pe criteriul excelenţei asupra
viitorului acestora. De asemenea, aceasta înseamnă consolidarea sistemelor regionale de inovare,
maximizarea fluxurilor de cunoştinţe şi răspândirea beneficiilor inovării la nivelul întregii economii
regionale. Strategia de specializarea inteligentă constituie, de asemenea, un instrument puternic
pentru soluţionarea provocărilor sociale, de mediu, climatice şi energetice, precum schimbările
demografice, eficiența resurselor, securitatea energetică şi rezistenţa în faţa schimbărilor climatice.
Concentrându‐se pe elementele care îi conferă unei regiuni cel mai mare potenţial competitiv, spe‐
cializarea inteligentă contribuie la poziţionarea regiunii pe pieţe/nişe specifice la nivel global şi în
lanţul internaţional de valori.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a inițiat în urmă cu 3 luni procesul de elaborare a
Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Strategia este pregătită printr‐un puternic
parteneriat care aduce împreună actorii cheie din zone de interes diverse precum mediul de afaceri,
mediul academic, administrația publică. Unul dintre obiectivele strategice asumate la nivel regional îl
constituie dezvoltarea economiei regionale bazate pe cunoaștere prin modernizarea și eficientizarea
întreprinderilor, intensificarea cooperării economice și prin creșterea rolului cercetării–dezvoltării‐
inovării la nivelul economiei Regiunii Centru. Prin elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă se
preconizează obținerea următoarelor rezultate:
 crearea unui parteneriat regional funcțional în domeniul inovării care să fie capabil să
implementeze strategia agreată și să asigure o mai bună dezvoltare;
 identificarea domeniilor de excelență ale Regiunii Centru;
 o viziune clară asupra scenariului de dezvoltare pe termen mediu;
 un set clar de priorități pe termen mediu și măsuri pe termen scurt și mediu ;
 un plan de acțiune și participarea celor care își asumă responsabilitatea de implementare;
Vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră și totodată pentru contribuția importantă la
elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru!

1. Informații generale
Denumirea organizației..............................................................................................................
Reprezentant legal:
Numele și prenumele................................................................................................................
Funcția................................................................................................................................
Adresa organizației: ................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefon:................................................................. Fax:..............................................................
Email:......................................................... Website:..................................................................
1

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
www.adrcentru.ro

1.1. Tip organizație:
(Vă rugăm să bifați tipul organizației)
Universitate
Entitate publică de cercetare‐dezvoltare‐
inovare
Centru de transfer tehnologic
Cluster
Autoritate publică
Societate Comercială

Cameră de Comerț
Parc industrial, incubator de afaceri
Asociație patronală
Asociație profesională
ONG
Alt tip:....................................................

1.2. Dimensiunea organizației:
(Vă rugăm să bifați dimensiunea instituției în funcție de numărul de angajați)
1‐9 angajați
10‐49 angajați
50‐99 angajați
100‐250 angajați

Peste 250 angajați

1.3. Principalele arii de competență:
(Vă rugăm să bifați toate ariile de competență ale organizației)
Cercetare
științifică
Furnizare servicii în domeniul inovării și dezvoltării
aplicată
tehnologice
Inovare și dezvoltare
Dezvoltare și implementare de proiecte cu finanțare
tehnologică și inovare
nerambursabilă
Promovarea inovării și
Dezvoltare de rețele parteneriale la nivel național și
dezvoltării tehnologice
internațional
Organizare de evenimente în domeniul inovării și
Dezvoltare de produse
transferului tehnologic

2. Feedbackul organizației cu privire la dezvoltarea inteligentă a Regiunii
Centru
(Regiunea Centru este formată din 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)
2.1.Care sunt după părerea dumneavoastră principalele domenii de excelență ale Regiunii
Centru:
(Vă rugăm să bifați maxim 5 domenii)
AGRICULTURĂ

Industria energetică
Salubritate,
gestionarea
decontaminare
Alte activități industriale
CONSTRUCȚII

Cultivarea plantelor
Creșterea animalelor
Activități auxiliare agriculturii
SILVICULTURĂ
ȘI
EXPLOATARE
FORESTIERĂ
INDUSTRIE
Industria extractivă
Industria alimentară și a băuturilor
Industria textilă, fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte
Industria
pielăriei,
fabricarea
încălțămintei

Construcții de clădiri
Lucrări de geniu
COMERȚ
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
TURISM
Turism montan
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Prelucrarea lemnului, inclusiv mobilă,
fabricarea hârtiei
Industria chimică, inclusiv a produselor
din mase plastice și cauciuc
Industria farmaceutică
Industria materialelor de construcții
Fabricarea produselor din sticlă, ceramică
și porțelan
Industria metalurgică
Industria construcțiilor metalice
Industria de mașini și echipamente

Turism balnear
Turism cultural
Turism rural
Turism de afaceri
TEHNOLOGIA
INFORMAȚIILOR
ȘI
COMUNICAȚII
ALTE SERVICII PENTRU ÎNTREPRINDERI
ALTE SERVICII PENTRU POPULAȚIE
ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI RECREATIVE
ALTE ACTIVITĂȚI ECONOMICE (enumerați
mai jos)

Industria electrotehnică
Industria
electronică,
fabricarea
calculatoarelor,
echipamente
de
telecomunicații
Industria mijloacelor de transport (rutier,
feroviar, aerian, naval)

2.2. În cadrul domeniilor selectate, vă rugăm să indicați unul sau mai multe subdomenii cu
potențial ridicat de dezvoltare (ex. subdomeniul producția de îngrășăminte chimice în
cadrul industriei chimice, subdomeniul producției de componente auto în cadrul industriei
mijloacelor de transport)
Domeniu

Subdomeniu

2.3.Care considerați că este rangul de prioritate al posibilelor direcții de acțiune în vederea
creșterii competitivității bazate pe inovare și transfer tehnologic la nivel regional
Direcții de acțiune

Prioritate

1. Promovarea unei culturi a inovării și dezvoltării tehnologie la nivel regional
și dezvoltarea capacităților de management de sistem
2. Dezvoltarea infrastructurii regionale suport pentru inovare și dezvoltare
tehnologică și susținerea polilor de excelență
3. Sprijin pentru formarea de parteneriate operaționale și dezvoltarea
cooperării intra și interregionale pentru susținerea inovării și dezvoltării
tehnologice
4. Asigurarea climatului adecvat pentru dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ prin dezvoltarea resurselor umane și promovarea competențelor
inovative personale și colective
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Direcții de acțiune

Prioritate

5. Dezvoltarea companiilor inovative și creșterea competitivității sectoarelor
prioritare

2.4. Enumerați 5 direcții de acțiune complementare care pot să susțină creșterea
competitivității economice, a inovării și dezvoltării tehnologice la nivelul Regiunii Centru
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................

2.5. Care considerați că sunt principalele 5 puncte slabe și puncte tari ale Regiunii Centru
în procesul de creștere a completivității regionale bazat pe cunoaștere, inovare și transfer
tehnologic?
Puncte slabe
Puncte tari
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

2.6. Având în vedere expertiza organizației în domeniu, care ar din punctul
dumneavoastră de vedere principalele 5 recomandări/propuneri de idei de proiecte/soluții
suport în accelerarea procesului de creștere a competitivității regionale bazat pe
cunoaștere, inovare și transfer tehnologic?
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................

Vă mulțumim!
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