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PLAN DE ACȚIUNE 
 
Planul de acțiune vizează influențarea următoarelor:   

☐ Programe privind investiții pentru creștere economică și locuri de muncă 
☐ Programe de Cooperare Teritorială Europeană (Interreg)  
☒ Alte instrumente politice regionale 

 
Instrumentului politic vizat: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3). 

Instrumentele de politică vizate în cadrul acestui plan de acțiune sunt Strategia de Specializare 

Inteligentă  a Regiuniii Centru și Programul Oprațional Regional 2021/2027. Prima versiune a RIS3 

a fost elaborată în anul 2015 și a fost urmată de două revizuriri: în 2017 și în 2020-2021. În ceea 

ce privește perioada de programare 2021/2027, buna guvernanță a strategiilor naționale sau 

regionale de specializare inteligentă este condiție care favorizează utilizarea eficientă și efectivă a 

sprijinului financiar primit de la UE prin intermediul Obiectibului de Politică 1 – O Europă mai 

inteligentă. RIS3 și POR 2021/2027 se înfluențează reciproc.  

 

Experiența anterioară în ceea ce privește Axa Prioritară 1 a Programului Operațional Regional 

2014-2020, instrumentul de politică abordat inițial la nivelul proiectului, a demonstrat că 

potențialii beneficiari ai acestei axe prioritare nu erau suficient pregătiți pentru a propune proiecte 

de inovare și transfer tehologic. Datorită faptului că mare parte din bugetul POR 2021-2027 va fi 

alocat Obiectivului de Politică 1 pentru a sprijini inovarea, transferul tehnologic și parteneriatele 

pentru CDI în domeniile de specializare inteligentă, s-a dovedit crucială facilitarea cooperării între 

diferiți actori ai ecosistemului regional de inovare în vederea generării și implementării de proiecte 

în cadrul acestui obiectiv de politică, si de asemenea foarte relevantă în ceea ce privește proiectul 

InnovaSPA. 

 

În cadrul vizitelor de studiu InnovaSPA, ADR Centru împreună cu actorii interesați au identificat 

câteva bune practici naționale, regionale și chiar locale privind politicile pentru dezvoltarea 

termalismului (balneologiei). Un exemplu foarte bun l-a reprezentat modul în care  partenerii din 

Franța au abordat și au organizat ecosistemul termal, precum și modalitățile prin care aceștia 

implică sectorul economic, sectorul academic, de cercetare și sectorul administrativ. Această 

abordare de tip triplu helix este prezentă și în planul strategic al altor regiuni. 
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ACȚIUNEA 1 Constituirea unui grup de lucru în domeniul CDI cu scopul de 
a debloca și a intensifica potențialul de inovare al stațiunilor balneare din 
Regiunea Centru 
 
Această acțiune este inspirată din lecțiile învățate pe parcursul vizitelor de studiu organizate în 
cadrul proiectului InnovaSPA, în Franța. Printre cele mai relevante și pline de inspirație în ceea ce 
privește dezvoltarea ecosistemului din regiunea noastră au fost: Planul Termal al Regiunii 
Auvergne-Rhône-Alpes 2016-2021, Institutul Interuniversitar de Medicină Termală, Campusul de 
meserii și calificări în domeniile termalism, wellness și sănătate și Clusterul Innovatherm. 

Aceste practici au inspirat soluții pentru unele dintre provocările și problemele identificate în 
Regiunea Centru, cum ar fi: lipsa de colaborare și de dezvoltare de proiecte colaborative de către 
actorii relevanți, accesul limitat la serviciile de cercetare dezvoltare inovare, lipsa de personal 
specializat și calificat, accesul limitat la finanțare, lipsa politicilor de sprijin a sectorului balnear, 
etc.. 

Lecțiile învățate din Planul Termal al Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes 2016-2021 (al cărui obiectiv 
este acela de a sprijini dezvoltarea de noi generații de stațiuni termale prin investiții și acțiuni 
colective privind comunicarea, inovarea și pregătirea profesională): 

 Un ecosistem regional foarte bine organizat, precum cel din Franța, este posibil dacă 
există o colaborare puternică între toți actorii ecosistemului termal/balnear (medical, 
turism, cercetare, educație și inovare) organizat în asociații, institute (de exemplu, 
institutul interuniversitar al medicină termală) etc.  

 Pentru a dezvolta noi generații de stațiuni termale (balneare), trebuie să ne adresăm și să 
ne concentrăm asupra sănătății cu toate subsectoarele și serviciile conexe acesteia. 

 Investițiile trebuie să se focuseze atât pe prevenția în sănătate, cât și pe bunăstare, așa 
cum s-a remarcat în a doua etapă a planului termal. 

 Politicile regionale sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea stațiunilor termale, 
respectiv a stațiunilor balneare în cazul regiunii Centru. 

 Acțiunile / inițiativele comune în ceea ce privește formarea și profesionalizarea, trebuie 
puse în aplicare pentru a asigura implementarea cu succes a planului regional: finanțarea 
activităților clusterelor, suținerea proiectelor de cercetare și dezvoltare, certificarea 
resurselor termale, sesiuni de instruire pentru orașele balneare în ceea ce privește 
“marketingul destinațiilor” și “design thinking”. 

 Prevenția în sănătate este foarte importanță și trebuie dezvoltată sub forma unui produs 
de care oamenii pot beneficia. 

 Proiectele de cercetare științifică sunt necesare în vederea demonstrării beneficiilor 
medicale ale tratamentelor pe bază de ape minerale/termale. 

 Complexele termale sunt implicate în mai multe proiecte de colaborare cu instituții de 
învățământ, universități și centre de formare. 

 

Institutul Interuniversitar de Medicină Termală - o inițiativă a două universități din regiunea 
Auvergne - Rhône - Alpes (Universitatea Clermont Ferrand și Universitatea Grenoble Alpes) creată  
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în contextul Planului Termal Regional ca parte a componentei Educație, Cercetare și Inovare. 
Institutul își propune să consolideze colaborarea dintre universitățile din regiune pentru a 
identifica nevoile medicilor din sectorul balnear, pentru a facilita evaluarea economică a medicinei 
termale la nivel regional, pentru a promova, coordona și dezvolta noi formate pentru predarea 
medicinei termale și pentru a reflecta asupra prevenției în sănătate ca produs regional. 

Campusul de meserii și calificări pentru termalism, wellness și sănătate, care își propune să 
anticipeze nevoile în ceea ce privește profesiile în domeniul termal, să dezvolte proiecte de 
colaborare cu instituții de învățământ, universități și centre de formare și să creeze sinergii între 
operatorii de formare. 

Natura acțiunii. Pe baza lecțiilor învățate, propunem ca soluție la provocările / problemele 
identificate la nivel regional în ceea ce privește dezvoltarea și inovarea stațiunilor balneare, 
înființarea unui grup de lucru. Acest grup de lucru va acționa ca un grup tehnic al RIS3 (Strategia 
de specializare inteligentă a Regiunii Centru) și ca un grup de lucru mixt care va reuni părțile 
interesate din două sectoare de specializare inteligentă: SĂNĂTATE și TURISM, cu focus pe 
balneologie și turism balnear.  
 
Rolul acestui grup de lucru va fi de a:  

 identifica soluții și de a propune proiecte de colaborare cu un grad ridicat de inovare care 
au șanse mai mari de a obține finanțare din programele UE și de a consolida ecosistemul 
regional de inovare; 

 a discuta, identifica și elabora proiecte care ar trebui să răspundă principalelor provocări 
ale stațiunilor balneare; 

 propune programe de educație și formare care să rezolve lipsa de personal calificat; 
 oferi asistență tehnică / consiliere entităților publice sau private. 

 
Activități specifice care vor fi implementate: 

 Constituirea unui grup de lucru compus din universități, institute de cercetare, Clusterul 
Balneoturistic Regional Transilvania, Asociația Română de Balneologie, reprezentanți ai 
stațiunilor balneare și companii; 

 Organizarea in perioada octombrie 2021- noiembrie 2022 a două întâlniri cu grupul de 
lucru și alte părți interesate ale ecosistemului pentru a discuta proiecte de interes pentru 
ecosistemul balnear, rezultate din analiza efectuată în cadrul proiectului InnovaSPA, în 
domeniile CDI, și înființarea de grupuri tehnice / grupuri de interese pe fiecare proiect 
propus; 

 Consultarea grupului de lucru și a altor actori ai ecosistemului, în ceea ce privește Ghidul 
Aplicantului care va fi lansat în cadrul Axei Prioritare 1 a POR 2021/2027.  

În implmentarea acțiunii vor fi implicați următorii actori:  
 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care va operaționaliza implementarea 

acțiunii.  
 Clusterul Regional Balneoturistic Transylvania, care va oferi sprijin în implementarea 

activităților. 
 Universități din Regiunea Centru; 
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 Stațiuni balneare și proprietari de complexe balneare. 
Orizont de timp: 12 de luni, cel târziu până în Octombrie 2022.  
Costuri: Întâlnirile vor fi organizate online, neimplicând costuri directe. Participanții vor participa 
în mod voluntar la întâlniri și se vor implica în activitățile grupului de lucru și ale grupurilor tehnice.  
Surse de finanțare: ADR Centru va pune la dispoziție personalul și logistica necesară organizării 
celor două întâlniri cu grupul de lucru. 

 


