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Rezumat. Uniunea Europeană este interesată de performanţele 
grupului celor 27 şi de contribuţiile naţionale în domeniul inovării. Vizează 
chiar crearea unei „Uniuni a inovării” care îşi propune să le ofere 
antreprenorilor sprijinul necesar pentru a transforma ideile inovatoare în 
produse şi servicii, deoarece a constatat că ritmul este insuficient pentru a 
reduce decalajul între Europa şi principalii competitori. Nici competiţia cu 
ţările emergente nu poate fi câştigată fără a duce la bun sfârşit prevederile 
Strategiei Europa 2020. Lucrarea abordează viziunea României referitoare 
la inovare, susţinută cu ajutorul Agenţiilor de Dezvoltare Regională, a 
căror experienţă poate fi considerată model de bună practică. 
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1. Stadiul actual în Uniunea Europeană şi în România 
 
Anual, în Uniunea Europeană se elaborează Tabloul de bord al Inovării 

(European Innovation Scoreboard – EIS), document care evaluează performanţele 
naţionale în domenii considerate importante pentru stimularea inovării. Acesta  
face parte din strategia de creare a unei „Uniuni a inovării”, care îşi propune să le 
ofere antreprenorilor sprijinul de care au nevoie pentru a transforma ideile 
inovatoare în produse şi servicii. Se constată că majoritatea statelor membre iau 
permanent măsuri de stimulare a inovării, doar că ritmul este insuficient pentru a 
reduce decalajul între Europa şi principalii competitori – SUA, Japonia şi Coreea 
de Sud. Totodată, bătrânul continent se „luptă” şi cu ţările emergente, China, 
Brazilia şi India, care avansează alert în acest domeniu. 

Statele membre sunt încurajate să promoveze parteneriatele public-private, să 
faciliteze accesul la finanţare şi la o forţă de muncă bine pregătită, să reducă povara 
administrativă şi să micşoreze costurile legalizării ideilor inovatoare. Ţinând cont 
de aceste aspecte, Uniunea Europeană a aşezat inovarea, precum şi eliminarea 
obstacolelor din calea transformării ideilor în produse şi servicii, în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. 
Această strategie lansează o nouă viziune pentru economia Europei în următorul 
deceniu, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor economice, pentru a genera o 
creştere economică şi o ocupare sporită a forţei de muncă, care să ajute la relansarea 
economică şi financiară a Uniunii. Noua strategie se concentrează asupra 
următoarelor domenii-cheie: cunoaştere şi inovare, o economie mai viabilă, un nivel 
ridicat de ocupare a forţei de muncă şi incluziune socială (www.fonduri-
structurale.ro). 

Conform studiilor de specialitate, o creştere a investiţiilor în domeniul 
cercetării şi dezvoltării până la trei procente din PIB-ul european ar putea duce la 
crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă şi la o creştere a PIB-ului anual de până 
la 795 miliarde euro până în 2025. 

Instituţiile Uniunii Europene au intrat într-un nou ciclu al negocierilor 
privind cadrul financiar multianual (CFM) care defineşte prioritățile bugetare ale 
UE pentru perioada 2014-2020, între care se află şi inovarea. Preşedintele 
Consiliului European, Herman van Rompuy, afirma: „Având în vedere 
provocările actuale economice, concentrarea pe crearea de locuri de muncă, pe 
creşterea economică şi competitivitate este prioritatea noastră de top. Noi pur şi 
simplu nu ne putem permite să sacrificăm investiţiile orientate spre viitor, în 
educaţie, cercetare sau inovare. Acesta este motivul pentru care noul buget 
prevede un plus de 37% (sau 34 miliarde de euro) exact în acele zone; de 
asemenea, vor fi alocate sume substanţiale pentru energia transfrontalieră, 
transport şi reţele digitale (30 de miliarde de euro). Iniţiative-cheie, cum ar fi 
«Erasmus pentru toţi», programul de schimb de studenţi şi profesori sau «Orizont 
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2020», cel mai mare program continental de cercetare şi inovare, vor beneficia, de 
asemenea, de o creştere reală a finanţărilor” (www.consilium.europa.eu).  

Ca membru al Uniunii Europene, este aşadar limpede că şi România trebuie să 
depună mai multe eforturi de stimulare şi accelerare a inovării. În caz contrar, nu îşi 
va putea menţine – cu atât mai puţin spori – gradul de competitivitate. La acest 
moment, ţara noastră este un inovator modest (a patra grupă valorică şi totodată 
ultima în EIS) (http://ec.europa.eu), în poziţia 24 din 27 posibile, cu rezultate sub 
media europeană. Este caracterizată prin inconsecvenţă, lipsă de continuitate, chiar 
dacă a înregistrat ritmuri de creştere a inovaţiei de peste 5% pe an (Enache, Morozan, 
2011, p. 410). Dacă Europa transformă inovarea şi competitivitatea în cele două 
priorităţi ale sale pentru perioada de programare 2014-2020, atunci România trebuie 
să devină piesă componentă în mişcarea acestui angrenaj.  

Situaţia se poate vedea mai clar dintr-o analiză SWOT asupra sistemului de 
sprijin al politicii de inovare. 

Puncte forte: 
 existenţa unor strategii de inovare regională, realizate mai ales de 

Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR), care aduc la aceeaşi masă 
actorii interesaţi (mediu de afaceri, mediu academic şi autorităţi publice) 
din dorinţa de a obţine triplul Helix; 

 ţara noastră pe locul doi în Europa după Polonia, ca număr de proiecte 
RIS din ultima generaţie, câştigate prin Programul Cadru VI – Cercetare 
şi dezvoltare; 

 cadrul stimulativ şi concurenţial creat de ADR-uri la nivel regional; 
 competiţia directă între ADR-uri; 
 cooperarea şi colaborarea dintre ADR-uri; 
 difuzarea de cunoştinţe şi experienţe acumulate de organizaţii 

responsabile din ţări şi regiuni ale Uniunii Europene cu care ADR-urile 
din România derulează proiecte; 

 crearea unor organisme dedicate exclusiv inovării, ca de exemplu 
Uniunea Inovării ş.a.; 

 în România există șapte poli de creştere, respectiv Braşov, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara. Împreună cu  polii de 
dezvoltare urbană sunt zone în care se realizează cu prioritate invesţii în 
inovare; 

 se realizează tot mai multe studii care publică informaţii relevante, ce 
permit cunoaşterea locului inovării în preocupările celor interesaţi. De 
exemplu, conform unui studiu INS, aproape o treime din întreprinderile 
care îşi desfăşoară activitatea în România au adus produse inovatoare sau 
metode noi de marketing, cel mai productiv sector de activitate în acest 
sens, între 2008 şi 2010, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor de acest tip (www.business24.ro). 
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Puncte slabe: 
 nivel scăzut de finanţare a inovării; 
 lipsă de personal calificat; 
 nivel scăzut al transferului de tehnologie; 
 infrastructura  inovării slab dezvoltată; 
 lipsa stimulentelor pentru inovare în unităţile (reduse ca număr) de 

cercetare-dezvoltare; 
 lipsa informaţiilor referitoare la oportunităţile de finanţare pentru 

întreprinderile inovative; 
 număr redus de proiecte eligibile pentru a atrage finanţare pe inovare; 
 viziune neclară asupra ceea ce înseamnă, de fapt, inovarea; 
 industrie puţin inovativă, adesea dezinteresată; 
 abordare predominant top-dowm şi o axare excesivă pe fonduri 

guvernamentale, cotă redusă a finanţării europene, slabe iniţiative 
bottom-up; 

 strategii regionale insuficiente.  
Oportunităţi:  
 introducerea inovării ca aspect cheie al Strategiei Europa 2020; 
 şansa României de a încheia avantajos negocierile pentru perioada de 

programare 2014-2020, în sensul obţinerii de fonduri destinate inovării; 
 intensificarea eforturilor întregii Europe în direcţia inovării; 
 desfăşurarea alegerilor parlamentare din decembrie 2012 care au oferit  

guvernării actuale legitimitatea şi susţinerea necesare pentru îndeplinirea 
acordurilor negociate şi semnate cu Uniunea Europeană; 

 lansarea Reţelei Naţionale a Promotorilor, Facilitatorilor şi Experţilor 
SUERD (PROFEX), care ar trebui să fie creuzetul fundamental de 
energii umane şi logistice, apt să operaţionalizeze marile proiecte de 
inovare tehnologică, economică şi socială din macroregiunea dominată 
de fluviul Dunărea; 

 Consiliul Competitivitate (piaţă internă, industrie, cercetare şi spaţiu) 
reunit la Bruxelles în mai 2012 a convenit asupra principalelor elemente 
ale programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-
uri pentru perioada 2014-2020. Consiliul a convenit asupra principalelor 
elemente ale programului-cadru pentru finanţarea cercetării şi inovării 
pentru perioada 2014-2020, cunoscut sub denumirea de „Orizont 2020”. 
Sunt în curs de actualizare normele Institutului European de Inovare și 
Tehnologie şi stabilirea agendei strategice a acestuia pentru perioada 
2014-2020. Consiliul a adoptat concluzii privind parteneriatele europene 
pentru inovare. 
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Riscuri:  
 lipsa de viziune a ţării noastre, în general, şi a organizaţiilor interesate, în 

special, în a inova şi a atrage fondurile obţinute în această direcţie; 
 incoerenţa politică; 
 scăderea încrederii, din cauza unor evenimente recente de natură politică 

şi socială; 
 în paralel cu eforturile Europei pentru inovare, principalii competitori 

extracomunitari au aceleaşi preocupări. 
 
2. Agenţiile de dezvoltare regională – promotori ai inovării                    
 
Inovarea în sine este caracterizată de dinamism şi  schimbare pozitivă, iar 

ADR-urile sunt promotorii cei mai activi în domeniu.  Fiecare dintre cele opt 
instituţii are o experienţă proprie în domeniu, mai mult sau mai puţin unică, 
depăşind nivelul declaraţiilor şi acţionând efectiv. De aceea ne propunem în 
continuare să le prezentăm pe scurt, aşa cum apar ele ilustrate pe propriile pagini 
web. Am ales  varianta informării online, deoarece considerăm că pentru toate 
agenţiile vizibilitatea de acest tip este esenţială, este un argument serios al 
preocupărilor lor în general şi pentru inovare în special, site-ul fiind primul loc 
unde cineva interesat de inovare se poate  documenta.   

Conform datelor furnizate de Institul Naţional de Statistică – INS, prin 
„Cercetarea statistică de inovare” (INOV), bazată pe chestionarul european 
„Community Innovation Survey” (CIS),  utilizat în toate statele membre ale 
Uniunii Europene, pe ansamblu, nordul ţării este cel mai activ. Totuşi, în perioada 
2008-2010, regiunile de dezvoltare cu cele mai multe întreprinderi inovatoare nu 
au fost doar din nord: Regiunea Nord-Est (42,6%), Regiunea Sud-Est (36,9%) şi 
Regiunea Sud-Muntenia (33%) (www.business24.ro). 

 
2.1. ADR Nord-Est (www.adrnordest.ro) 
 
La nivel regional, ADR Nord-Est susţine mediul inovativ prin 

implementarea de proiecte dedicate creşterii capacităţii de inovare a regiunii. 
Agenţia susţine o rubrică de ştiri în domeniu ce informează la zi despre domeniul 
inovării.   

Proiectele care au clasat-o în fruntea clasamentului referitor la inovare sunt: 
INOLINK – Interconectarea teritoriilor printr-o reţea de inovare, al cărui 

obiectiv este de a îmbunătăţi  acoperirea teritorială a politicilor de inovare regionale, 
printr-o mai bună conectare a zonelor periferice şi foarte îndepărtate la sistemele de 
inovare regională. Pentru aceasta, proiectul şi-a propus să realizeze schimburi de 
experienţe pentru înfiinţarea şi funcţionarea structurilor şi reţelelor publice care 
sprijină inovarea şi participarea actorilor din zonele periferice la cooperare în 
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domeniul cercetării-dezvoltării şi transferului de cunoştințe prin intermediul 
sistemului regional de inovare.  

Ca partener cu organizaţii din opt state europene, ADR Nord – Est a 
participat la proiectul  ASVILOC PLUS – „Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor 
de inovare în economiile locale şi regionale”,  finanţat de Programul de Cooperare 
Transnaţională Sud-Est Europa.  Scopul proiectului a fost definirea traseelor şi 
abordărilor funcţionale pentru promovarea reţelelor de inovare şi antreprenoriale 
din regiunile partenere. Obiectivul global urmărea contribuţia la construirea unui 
„sistem de inovare transnaţional” începând cu valorificarea rezultatelor anterioare 
ASVILOC şi continuând cu bunele practici ale Strategiilor regionale de inovare. 

Un alt proiect, INNO-DEAL – Analize, Diagnostic, Evaluare, Acţiuni Pilot 
şi Procese de învăţare pentru Programe Comune în domeniul Inovării (2006-
2009), din cadrul Programului Cadru VI, derulat cu parteneri din 11 ţări europene, 
a avut ca obiectiv crearea condiţiilor pentru promovarea unui schimb sistematic de 
informaţii şi bune practici asupra programelor existente în domeniul sprijinirii 
inovării şi al sprijinirii dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, o atenţie 
specială fiind acordată înfiinţării de noi întreprinderi, precum şi dezvoltării 
afacerilor tip spin-off.  

ADR Nord-Est este partener în implementarea proiectului „Imagistica 
medicală avansată, interdisciplinară şi integrată prin crearea unei reţele de clustere 
regionale şi strategii de dezvoltare la nivel european” (AMI 4 Europe), finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul Cadru VII – Regiuni ale Cunoaşterii. 

Un alt proiect este „Dezvoltarea unei Strategii Inovative Orientate Continuu 
spre Valorificarea Resurselor Economice din Nord-Estul României” – 
DISCOVER NE ROMANIA, finanţat de Comisia Europeană prin Programul 
Cadru VI, Acțiuni de Suport Specific (SSA), proiecte pentru Strategie Regională 
Inovativă (RIS) în statele asociate. 

Proiectul  Innov@, de tip  Leonardo Da Vinci Mobilităţi, finanţat în cadrul 
Programului Lifelong Learning, a vizat stimularea competitivităţii regionale, prin 
dezvoltarea sistemului de sprijin şi a culturii antreprenoriale, prin conştientizarea 
rolului inovării regionale şi prin creşterea capacităţii inovative a beneficiarilor de 
fonduri structurale. Alături de patru parteneri din Spania şi Italia, s-a organizat un 
stagiu transnaţional de practică pentru un grup de 20 de tineri experţi în 
managementul proiectelor din ADR în urmatoărele domenii de specializare:  
elaborarea şi implementarea strategiilor inovative regionale, gestionarea şi 
accesarea programelor de finanţare a inovării; transferul de tehnologie universitate-
întreprindere; proiecte inovative şi analiza capacităţii inovative a firmelor. 

Enterprise Europe Network este un proiect al Uniunii Europene  care are 
scopul de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul inovativ 
şi de business. Este o reţea formată din aproape 600 de organizaţii din peste 40 de 
ţări.  
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În România reţeaua europeană este asigurată de patru consorţii, câte unul 
pentru fiecare macroregiune. Consorțiul ERBSN acoperă macroregiunea 2 a 
României, mai exact 12 judeţe: Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Iaşi, Vaslui, 
Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa. 

 
2.2. ADR Sud Muntenia (www.adrmuntenia.ro) 
 
Viziunea sa strategică a fost adoptată prin proiectul RIS/InnSoM (Strategia 

de Inovare a Regiunii, „Innovating South Muntenia”), ADR obţinând finanţare 
prin intermediul Programului Cadru VI, Acţiuni de Suport Specific (SSA), 
proiecte pentru Strategie Regională Inovativă (RIS) în statele asociate. 

Finalitatea proiectului, realizat în parteneriat, a fost  elaborarea şi implemen-
tarea strategiei de inovare regională în vederea susţinerii dezvoltării durabile a 
acesteia. 

Prin proiectul PRO SME BISNET, derulat în parteneriat cu ADR Bucureşti-
Ilfov, cele două regiuni sunt conectate la reţeaua paneuropeană pentru sprijinirea 
întreprinderilor Enterprise Europe Network administrată de către Comisia 
Europeană.  Reţeaua include circa 600 de puncte de contact în 45 de ţări şi oferă 
servicii de informare şi asistenţă pe teme europene, menite să ajute întreprinderile 
în dezvoltarea afacerilor la nivel european, în creşterea competitivităţii proprii,în 
cunoaşterea programelor şi politicilor europene. 

 
2.3. ADR Sud-Vest Oltenia (www.adroltenia.ro) 
 
Activitatea sa de bază, declarată, o constituie atragerea resurselor din afara 

regiunii şi intensificarea utilizării resurselor locale, în scopul de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii şi coeziunea socială a comunităţilor locale din Oltenia şi de a  creşte 
competitivitatea economiei regionale în general.  

Nu la fel de activă în domeniul proiectelor destinate inovării precum 
celelalte ADR-uri, cea din Oltenia a iniţiat crearea a doi poli de competitivitate, 
respectiv Automotive SV Oltenia şi Polul de turism Oltenia – Inovare şi tradiţii în 
Turism – TurOlt InTT. Accent deosebit pune pe cel de-al doilea, ştiut fiind faptul 
că avantajele regiunii se concentrează pe potenţialul turistic. 

În direcţia inovării este de menţionat iniţiativa privind Programul Cadru 7 – 
propunerea de proiect – DOROTHY – dezvoltarea clusterelor regionale pentru 
cercetare şi implementarea logisticii urbane ecologice. 

 
2.4. ADR Vest (www.adrvest.ro) 
 
Regiunea Vest a ajuns la al doilea exerciţiu de Strategie Regională de Inovare.  

Obiectivele prioritare ale acestui  proiect sunt legate de:  conştientizarea la nivel 
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regional a importanţei introducerii conceptelor de inovare şi transfer tehnologic drept 
cadru permanent al dezvoltării economice a Regiunii Vest; dezvoltarea unui consens 
regional asupra priorităţilor de investiţie în domeniul cercetării, dezvoltării 
tehnologice şi al inovaţiei; creşterea nivelului de inovare în Regiunea Vest prin 
intermediul solidificării sectoarelor ţintă de IMM-uri; sporirea potenţialului inovativ 
în termeni de resurse umane, în special prin intermediul inovării tehnicilor 
manageriale; dezvoltarea structurii organizaţionale şi a cadrului de coordonare, 
intermediere şi promovare a inovării în Regiunea Vest. 

Această agenţie este adepta parteneriatelor şi a finanţării prin INTERREG IVC. 
Exemplicăm prin: Proiectul „Managing Industrial Territories in the Knowledge 
Era” (MITKE), care a fost implementat de către un consorţiu de 11 organizaţii din 
şapte state membre ale Uniunii Europene condus de către SPRILUR (Sociedad 
para la Promoción de Suelo y Construcciónes Industriales) din Ţara Bascilor, 
Spania. Obiectivul fundamental a fost construirea unei platforme transnaţionale şi 
interregionale pentru transferul de cunoştinţe şi bune practici privind promovarea 
şi bunul management al structurilor de suport pentru afaceri şi al parcurilor 
industriale. În plus, folosind experienţa relevantă câştigată la nivel internaţional, 
fiecare regiune participantă şi-a dezvoltat un plan de îmbunătăţire a practicilor de 
management al teritoriilor industriale.  

Un alt proiect finanţat din aceeaşi sursă,  a fost  FRESH – „Forwarding 
Regional Environmental Hierachies”.   Creat într-un parteneriat cu organizaţii din 
cinci state europene, a avut ca obiectiv strategic promovarea unui model de 
dezvoltare economică bazat pe structuri sustenabile de creare a valorii adăugate. 
Un accent special a fost pus pe probleme precum eco-inovarea, eco-designul şi 
construcţiile ecologice. 

Cel de-al treilea proiect este „Producer Services for European 
Sustainability and Competitiveness” (PROSESC). Parteneriatul, alcătuit din 
organizaţii din şase ţări, a vizat promovarea sustenabilității sistemelor de transport 
din regiunile participante. 

 
2.5. ADR Nord-Vest (www.nord-vest.ro) 
 
ADR Nord-Vest urmăreşte prin proiectele sale realizarea unui sistem suport 

pentru inovare la nivel regional şi promovarea unei culturi a inovării care să 
stimuleze creşterea atractivităţii şi competitivităţii regiunii. Analizele efectuate 
împreună cu parteneri regionali au identificat problemele sectorului cercetare, 
dezvoltare, inovare, care au fost transpuse în deziderate şi proiecte, al căror scop 
este sprijinul pentru inovare şi valorificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-
inovare în scopul transformării lor în activităţi comerciale. 

Primul proiect de anvergură în acest sens a fost înfiinţarea Institutului 
Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic – IRECTT, care  îşi 
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propune să valorifice activităţile din domeniul Educaţiei – Cercetării – Dezvoltării 
– Inovării, prin angrenarea de resurse umane competente în „triunghiul 
cunoaşterii”, având la bază conceptul economiei bazate pe cunoaştere. 

ADR Nord-Vest a realizat şi o Strategie Regională de Inovare a Regiunii 
Nord-Vest – REGIS-NW. Odată cu lansarea oficială la nivel european a acestei 
generaţii de proiecte RIS, în iunie 2005, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 
România devine membră a asociaţiei IRE „Inovating Regions in Europe", 
alăturându-se acestei reţele care totalizează peste 200 de regiuni „inovative”.  

După experienţa ADR Nord-Vest, alte patru agenţii de dezvoltare din 
România au demarat în anul 2005 proiecte RIS pentru regiunile lor, fapt ce situează 
ţara noastră pe locul doi în Europa după Polonia, ca număr de proiecte RIS din 
ultima generaţie, câştigate prin programul Cadru VI – Cercetare şi dezvoltare. 

 
2.6. ADR Centru (www.adrcentru.ro) 
 
Instituţia a conştientizat importanţa industriei lemnului pentru dezvoltarea 

socioeconomică a regiunii Centru, şi de aceea participă, în parteneriat cu actori din 11 
ţări, la implementarea proiectului: ID:WOOD – „Clustering knowledge, Innovation 
and Design in the SEE WOOD sector”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare 
Transnaţională Sud-Estul Europei, Axa Prioritară – Facilitarea şi inovarea în 
domeniul antreprenorial, Domeniul de intervenţie – Dezvoltarea unui mediu propice 
inovării antreprenoriale. Obiectivul principal este promovarea şi sprijinirea 
competitivităţii IMM-urilor în sectorul prelucrării lemnului în spatiul Sud-Est 
European, inclusiv prin clustere şi centre tehnologice din domeniul lemnului. 

Recent s-a lansat în parteneriat cu alte 11 ţări proiectul „GRISI PLUS – 
Geomatică şi Soluţii Informatice pentru Zonele Rurale”, finanțat de Comisia 
Europeană în cadrul programului INTERREG IV C.  

Acesta  abordează procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă 
nouă, valorificând informațiile de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme 
și aplicații informatice specifice, pentru îmbunătățirea nivelului de atractivitate 
economică a zonelor rurale din Europa. Factorii de decizie de la nivel local şi 
regional vor folosi acest tip de informaţii în elaborarea unor planuri şi strategii de 
atragere de noi locuitori şi inițiative economice în zonele rurale cu risc de 
depopulare. Instrumentele geomatice pot fi folosite şi pentru pentru promovarea 
produselor locale și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a zonelor rurale. 

Un proiect iniţiat în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate şi 
Inovare al Comisiei Europene, CIP 2007-2013, EIP, este BISNet Transylvania.  
Datorită rezultatelor obţinute şi pentru a asigura continuitatea activităţilor care 
contribuie la creşterea competitivităţii şi capacităţii de inovare a Europei, ADR a 
depus şi a implementat şi a doua aplicaţie pentru proiectul BISNet Transylvania. 
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2.7. ADR Bucureşti-Ilfov (www.adrbi.ro) 
 
Remarcăm iniţiativa constituirii Uniunii Inovării din România – Bucureşti 

Ilfov – UIR-BI, care are la bază iniţiativa „Declaraţiei de la Cluj”, ca un răspuns 
la provocările globalizării, în societatea cunoaşterii şi în economia condusă de 
inovare.  

Proiectul „EU Regional Cooperation for SMEs access to Public Procurement 
– EuroPROC”, realizat în parteneriat cu 10 ţări,  vizează problematica achiziţiilor 
publice ale IMM-urilor. EuroPROC este un proiect inovativ al cărui scop este de a 
consolida rolul şi locul pe care participarea la sistemul de achiziţii publice îl poate 
avea în strategiile de dezvoltare ale IMM-urilor. 

TRES a apărut cu scopul de a mobiliza capacitatea de inovare și potențialul 
regiunilor către o creștere inteligentă. Este un mod de politică inteligentă pentru 
schimbul de cunoștințe și cooperare la nivelul UE. Construit pe un parteneriat 
multidisciplinar puternic – cu zece parteneri, reprezintă realităţi şi ecosisteme de 
inovare diferite. 

Nu în ultimul rând, EuroScreen este un proiect finanţat prin programul 
INTERREG IVC care îşi propune să valorifice oportunităţile economice şi culturale 
majore promovate prin producţia de film. Între altele, proiectul intenţionează 
îmbunătăţirea şi eficientizarea politicilor ce guvernează relaţiile dintre sectorul 
producţiei de film şi cel al turismului în cadrul regiunilor participante şi dezvoltarea 
unui sistem pilot pentru măsurarea impactului determinat de turismul rezultat ca 
urmare a promovării unei regiuni prin intermediul producţiei de film. Apreciem ca 
foarte inovativă însăşi misiunea EuroScreen de a profita de industria filmului ca un 
catalizator pentru dezvoltarea turismului. 

 
3. Experienţa ADR Sud-Est (www.adrse.ro)     
 
ADRSE şi-a asumat rolul de motor în regiune pentru că inovarea este forţa 

conducătoare a competitivităţii, a creşterii, a profitabilităţii şi a creării unor valori 
durabile (Fisk, 2008, p. 203). În plus, a înţeles necesitatea transpunerii acesteia de la 
nivel teoretic la nivel practic, cât mai repede posibil. 

ARISE – A Regional Innovation Strategy for the South – East Region of 
Romania.  Finanţat din Programul Cadru VI, Acţiuni de Suport Specific (SSA), în 
parteneriat cu Guvernul Regiunii Toscana şi Etruria Innovazione, a avut ca scop 
obţinerea unui consens între principalii actori cheie regionali cu privire la rolul 
inovării şi realizarea unei ample analize despre stadiul inovării în regiune, pe baza 
căreia a fost elaborată Stategia Regională de Inovare pentru perioada 2008-2015. 
Ca orice strategie, ca orice document programatic, vom putea constata la sfârşitul 
anului 2015 în ce măsură a fost aplicat. Pentru ca ARISE să aibă o eficienţă cât 
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mai mare, actorii din Regiunea Sud-Est au fost antrenaţi în alte proiecte, de pe 
urma cărora să capete experienţa şi competenţa necesare.  

ERIK ACTION – Perfecţionarea Capacităţii de Inovare a Firmelor 
Existente, cu aceeaşi sursă de finanţare şi cu 11 parteneri, a vizat îmbunătăţirea 
eficacităţii politicilor de dezvoltare regională în domeniul inovării şi economiei 
cunoaşterii prin dezvoltarea capacităţii inovative a firmelor existente pe baza unui 
plan regional de acţiune cu privire la transferul de bune practici între regiuni.  

BORDWIIS+ – „Stimularea Dezvoltării  Regionale prin Implementarea de 
Strategii de Inovare în Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi al Comunicaţiilor” 
este un proiect de tip „Iniţiativă regională” finanţat din Programul de Cooperare 
Interregională INTERREG IV C, prioritatea 1 „Inovare şi economia cunoaşterii”, 
Aria de intervenţie „Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică”, cu scopul 
principal de a asigura regiunilor europene cunoştinţele necesare în vederea iniţierii 
şi parcurgerii unui proces de specializare în domeniile cele mai relevante ale 
inovării bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, promovarea 
strategiilor de inovare implementate cu succes în domeniul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor şi transferarea de bune practici între regiunile partenere.  

BORDWIIS+ va contribui la atingerea obiectivului Programului Interreg IV 
C, care se referă la creşterea eficienţei politicilor şi instrumentelor de dezvoltare 
regională, la sporirea competitivităţii şi la dezvoltarea economică în Europa, prin 
schimb de informaţii şi experienţe la nivel larg, colectând, aplicând, evaluând şi 
dezvoltând o nouă metodologie între regiunile partenere pentru a crea, 
implementa şi monitoriza politici inteligente de inovare în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor. 

IN-EUR – „Măsurarea gradului de inovare în cadrul subregiunilor 
europene” este tot un proiect de tip „Iniţiativă regională” finanţat în cadrul 
INTERREG IV C, prioritatea 1 „Inovare şi economia cunoaşterii”, Aria de 
intervenţie „inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică”. Se adresează nevoii de 
strategii la nivel local pentru a asigura creşterea eficienţei gradului de inovare şi a 
economiei cunoaşterii la nivelul Uniunii Europeane. Proiectul susţine actorii 
publici la nivel sub-regional pentru a defini şi orienta spre inovare politicile şi 
investiţiile. Obiectivul proiectului este valorificarea cooperării interregionale 
pentru creşterea eficienţei politicilor de inovare la nivel local prin distribuirea, 
integrarea şi transferul metodologiilor pentru măsurarea gradului de inovare. 
Concret, se urmăreşte ca după identificarea metodologiilor şi indicatorilor 
existenţi în vederea măsurării inovării la nivel local şi după schimbul de bune 
practici cu partenerii proiectului în domeniul managementului inovării la nivel 
local să se elaboreze şi să se experimenteze un model avansat de măsurare a 
inovării la nivel local creat în cadrul proiectului şi implementarea unui plan de 
implementare a acestui model – BLIA. 

 



Inovarea – prioritate naţională, susţinută de agenţiile de dezvoltare regională 
	

73
	

73

BLIA – o radiografie a inovării 
 
Construcţia acestui model are ca punct de plecare întrebarea: „Care sunt 

principalii factori care determină inovarea într-un teritoriu?” Răspunsul este unul 
complex, care cuprinde între altele: procesele tehnologice utilizate, producţia în 
sistem industrial, atragerea investiţiilor străine şi nivelul acestora, existenţa 
întreprinderilor locale, investiţia în cercetare şi dezvoltare, existenţa şi calitatea 
cercetării şi dezvoltării ca servicii de sprijin al producţiei, oportunităţile de 
educare şi formare profesională de bază şi continuă, calitatea guvernării locale şi 
centrale, existenţa şi răspândirea culturii inovării în acel teritoriu etc., elemente 
esenţiale şi diferit proporţionate. Dificultatea modelului nu constă în identificarea 
acestora, ci în identificarea impactului lor asupra nivelului competitivităţii 
teritoriului, în stabilirea „formulei” care să le mixeze corect pe toate şi a unităţii 
de măsură.              

Un astfel de instrument (set comun de variabile) este de mare utilitate pentru 
a compara rezultatele unor teritorii diverse, cu o problematică diversă. Ceea ce 
pentru un teritoriu este foarte important, pentru altul poate să nu aibă aceeaşi 
încărcătură, fiecare având o geografie diferită şi contexte constituţionale diferite. 
De aceea, metodologia este deschisă şi experimentală, se bazează mult pe 
dezbateri între cei responsabili, pe experienţe de succes, dar şi pe eşecuri. În BLIA 
sunt incluşi atât indicatori cantitativi, cât şi calitativi, într-o abordare de jos în sus, 
sugerând apelarea la actori socioeconomici ca furnizori de informaţii. 

 
Concluzii  
 
Inovarea a devenit forţa motrice a competitivităţii mondiale. Se afirmă că 

fără inovare nu există succes în istorie, iar vulnerabilitatea în faţa globalizării şi a 
crizelor (de resurse, de populaţie etc.) creşte. Unele voci consideră chiar că, fără 
inovare, o ţară riscă să îşi piardă identitatea şi să fie integrată, absorbită de ceilalţi.  

Astfel, inovarea este responsabilitatea tuturor guvernelor ale căror state 
aspiră la competitivitatea globală, implicit a Uniunii Europene, implicit a 
României. Pentru că Europa se află la un moment de transformare globală care 
determină o serie de preocupări pentru propriul său viitor, se pune accent pe rolul 
strategic şi pe efortul reunit al regiunilor pentru a depăşi criza şi slăbiciunile 
structurale într-un mod convingător, pentru a contribui la transformarea UE într-o 
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, pentru a construi o 
structură bazată pe cunoaştere, mediu protejat, cooperare între popoare.  
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