Indicatorii Strategiei de Specializare Inteligentă
Macro‐indicatori
Macro‐indicator

Unitatea de măsură

Valoarea investițiilor de cercetare‐dezvoltare la nivel regional
Număr de noi brevete la nivel regional
P.I.B./ locuitor la nivel regional
Productivitatea muncii la nivel regional
Productivitatea muncii în domeniile economice de excelență

Direcția Strategică

Milioane lei/an
Nr. brevete/an
Mii lei/an
Mii lei/persoană ocupată/an
Mii lei/persoană ocupată/an

Prioritatea

Indicatorul

Prioritatea 1.1 Sprijinirea activităților de inovare Număr
de
întreprinderi
și modernizare ale întreprinderilor
inovative sprijinite
Număr
de
întreprinderi
Prioritatea 1.2 Sprijinirea întreprinderilor
inovative sprijinite în vederea
inovative în vederea utilizării instrumentelor de
utilizării instrumentelor de
finanțare europeană
finanțare europeană
Direcția Strategică 1 Construirea Prioritatea 1.3 Sprijinirea entităților economice Număr de entități economice
unei culturi economice a inovării bazate pe cercetare
nou create bazate de cercetare
Prioritatea
1.4
Susținerea
activităților
Numărul de acorduri de
clusterelor inovative și a altor structuri de
parteneriat încheiate
cooperare economică
Valoarea totală a proiectelor de
Prioritatea 1.5 Susținerea orașelor ,,inteligente”
susținere sau dezvoltare de
(transport urban, energie etc.)
orașe ”inteligente”
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Unitatea de măsură
Nr. întreprinderi

Nr. întreprinderi

Nr. entități economice

Nr. parteneriate

Milioane lei

Direcția Strategică

Prioritatea

Indicatorul

Prioritatea 2.1 Crearea și modernizarea
infrastructurii de cercetare din cadrul entităților
publice și private
Prioritatea 2.2 Valorificarea potențialului de
cercetare prin sprijinirea activității cercetătorilor

Unitatea de măsură

Valoarea totală a investițiilor în
Milioane lei
infrastructura de cercetare

Numărul de articole științifice
publicate ISI/BDI
Direcția strategică 2 Cercetarea
Număr de proiecte de cooperare
în sprijinul afacerilor regionale
Prioritatea 2.3 Crearea de parteneriate viabile
între entități din cercetare și
între cercetare, mediul de afaceri și autorități
parteneri
economici
sau
publice
autorități publice
Prioritatea 2.4 Dezvoltarea rețelelor de transfer Număr de centre de transfer
tehnologic
tehnologic create
Prioritatea 3.1 Crearea și dezvoltarea polilor de
Numărul de centre de excelență
excelență și a rețelelor de centre de excelență în
create
sectoarele economice prioritare
Prioritatea 3.2. Sprijinirea companiilor inovative Număr
de
companii
din
Direcția strategică 3 Domenii de care activează în domeniile de excelență
domeniile de excelență sprijinite
excelență pentru o dezvoltare
Prioritatea 3.3 Susținerea Cercetării ‐ Dezvoltării Număr de proiecte de cercetare
inteligentă
Inovării în domeniile de excelență
susținute

Nr. articole

Nr. proiecte

Nr. centre de transfer
tehnologic
Nr. centre de excelență

Nr. companii
Nr. proiecte

Numărul de branduri nou create
sau dezvoltate (produse, servicii, Nr. branduri
destinații)
Direcția Strategică 4 Competențe Prioritatea 4.1 Modernizarea Infrastructurii de Număr de unități de învățământ
formare
profesională Nr. unități de învățământ
profesionale pentru o economie educație și formare profesională în domeniile de și
modernizate în domeniile de
excelență
bazată pe cunoaștere
Prioritatea
regionale

3.4

Dezvoltarea

brandurilor
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Direcția Strategică

Prioritatea

Indicatorul

Prioritatea
4.2
Îmbunătățirea
pregătirii
profesionale în domeniile de excelență

Prioritatea 4.3 Creșterea competențelor
antreprenoriale în domeniile regionale de
excelență

Prioritatea 4.4 Îmbunătățirea abilităților de
utilizare a tehnologiilor IT în domeniile de
excelență
Prioritatea
5.1
Sprijinirea
participării
întreprinderilor inovative la diverse rețele
Direcția strategică 5 Cooperare internaționale de cooperare economică
interregională la nivel european Prioritatea 5.2 Extinderea participării active a
instituțiilor de cercetare din Regiunea Centru în
rețelele internaționale de cercetare
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excelență
Numărul de persoane care au
beneficiat de programe de
perfecționare profesională în
domeniile de excelență
Numărul de antreprenori care
au beneficiat de programe de
dezvoltare a competențelor
antreprenoriale în domeniile de
excelență
Numărul de persoane care au
beneficiat de formare și
perfecționare în domeniul IT din
domeniile de excelență
Număr de întreprinderi sprijinite
să adere la rețele internațională
de cooperare economică
Număr de persoane implicate în
proiecte
de
schimburi
internaționale de cercetători

Unitatea de măsură

Nr. persoane

Nr. persoane

Nr. persoane

Nr. întreprinderi

Nr. persoane

