
Proiectul RIS DISCOVER NE ROMÂNIA la sfârşitul anului II de implementare

Analiza nevoilor privind inovarea la nivelul IMM –urilor din Regiunea Nord-Est, realizată în
cadrul proiectului RIS – DISCOVER NE ROMÂNIA şi prezentată în numărul trecut al INFO
Nord-Est este una din etapele construirii  Strategiei de Inovare pentru regiunea noastră.
Etapa imediat următoare a fost de analiză a ofertei în acest domeniu, provenită de la
Universităţi, Institute de cercetare-dezvoltare (C&D) şi structuri constituite în vederea
realizării transferului tehnologic (TT).

Analiza a fost realizată prin intervievarea directă a reprezentanţilor din 41 de universităţi şi
centre de cercetare şi a celor 9 parcuri industriale şi de transfer tehnologic funcţionale la
această dată în Regiune. Metodologia de intervievare a fost agreată de către echipa de
management a proiectului din cadrul ADR Nord -Est şi unul din partenerii acestui proiect –
Metron - Italia. Persoanele intervievate au fost profesori şi experţi foarte apreciaţi, atât la
nivel naţional, cât şi internaţional, motiv pentru care s-a decis folosirea ca metodologie de
intervievare, în locul unui chestionar tradi ţional,a unui ghid flexibil, care să conducă la o
discuţie mult mai deschisă.

O sinteză a rezultatelor acestei anal ize cuprinde următoarele aspecte:
Puncte tari:

- Interes mare al universităţilor pentru activităţi de cercetare-dezvoltare cu o calitate
deosebită în ce priveşte cercetarea fundamentală

- Creşterea numărului de studenţi interesaţi de facultăţile tehnice
- Interes deosebit pentru dezvoltarea unor rela ţii internaţionale (contacte, proiecte,

schimb de personal şi studenţi)
- Existenţa unei infrastructuri specifice de bază pentru cercetare, dezvoltare şi transfer

tehnologic
Puncte slabe:

- Lipsa unui istoric şi al unei culturi în ce priveşte colaborarea între universităţi/unităţi
C&D şi unităţile de transfer tehnologic (TT) pe de o parte şi IMM-uri pe de altă parte

- Lipsa unei culturi de marketing privind promovarea rezultatelor din sectorul cercetare -
dezvoltare (C&D)

- Interes scăzut pentru încurajarea cooperării cu sectorul de producţie (orientare
accentuată spre partea teoretică în defavoarea unei cercetări aplicative)

- Neutilizarea economică a rezultatelor licenţelor/patentelor şi ca urmare a costurilor
ridicate pentru înregistrare

Oportunităţi
- Integrarea României în Uniunea Europeană
- Oportunităţi de finanţare din surse naţionale şi internaţionale
- Moment oportun de atragere a investitorilor străini în Regiune
- Posibilitatea de a planifica viitoarea orientare de dezvolta re a regiunii
- Mediu de afaceri dinamic
- Grad ridicat de conştientizare a sectorului C&D privind rolul hot ărâtor al sectorului

economic
Riscuri

- Migraţia forţei de muncă calificată din sectorul C&D
- Lipsa coordonării între diferite politici sectoriale
- Lipsa unei structuri care să intregreze sistemul de inovare la nivel regional
- Cadru legislativ nefavorabil (inclusiv dezvoltării parteneriatelor)

Ca un comentariu general, putem spune c ă Regiunea Nord-Est a României are un potenţial
ştiintific ridicat, o reţea de universităţi şi institute de cercetare destul de bine dezvoltat ă, cu o
atenţie deosebită acordată adaptării condiţiilor pentru o economie de piaţă. Viziunea
generală a actorilor din cercetare-dezvoltare este încă împărţită şi centrată prea mult spre
interiorul ţării şi în interiorul mediului academic.



Pe  de o parte, cercetarea este conceput ă ca un domeniu universitar şi academic, pe de altă
parte, IMM-urile nu sunt suficient conştiente de rolul lor în sectorul industrial şi potenţialul lor
este încă necunoscut, subestimat şi neexprimat.

Au urmat apoi o serie de trei întâlniri - focus grupuri sectoriale – (28 martie 2007 pentru IMM-
uri, 30 martie 2007 pentru structurile de transfer tehnologic (TT) si 31.05.2007 pentru mediul
academic şi de cercetare) la care au participat reprezentan ţi ai organizaţiilor implicate în
realizarea interviurilor din cele trei domenii şi reprezentanţi ai ADR Nord-Est, membri în
echipa de implementare a proiectului.

Obiectivele discuţiilor în cadrul celor trei întâlniri a fost ca pe baza analizei SWOT a fiec ărui
sector, extrase din evaluările realizate, să fie propuse Misiunea, Viziunea şi obiectivele
Strategiei de Inovare.

A rezultat astfel o primă propunere pentru Matricea Strategiei Regionale Inovative Nord -Est,
care cuprinde următoarele elemente:

o Misiune: Inovarea – baza competitivităţii economice a Regiunii Nord-Est

o Viziune: Strategia regională inovativă va sprijini crearea unui mediu economic
competitiv prin crearea şi dezvoltarea companiilor inovative, dezvol tarea de
tehnologii moderne în instituţiile CDI, valorificarea acestora şi stabilirea unei
platforme de cooperare între CDI şi mediul de afaceri.

o Obiective strategice:
- Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a introduce şi utiliza inovarea
- Îmbunătăţirea utilizării capacităţii de cercetare dezvoltare inovare a institu ţiilor CDI

regionale
- Crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii  necesare companiilor inovative
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în Regiunea Nord-Est
- Dezvoltarea cooperării transregionale şi transnaţionale în cercetare dezvoltare

inovare

Au fost organizate în continuare 6 întâlniri ale grupurilor de lucru judeţene (25 mai 2007 Ia şi
şi Neamţ, 29 mai 2007 Botoşani şi Suceava, 30 mai 2007 Bacău şi 31 mai 2007 Vaslui), în
care a fost prezentată şi analizată această primă formă a Strategiei Regionale. În acest mod
s-a realizat, pe lângă un consens legat de elementele principale ale Strategiei şi asumarea
acesteia la nivel local si regional. A fost de asemenea prezentată o propunere de fişă de
proiect care va fi utilizată de către viitorii aplicanţi şi a fost lansată invitaţia de a pregăti
diverse proiecte pentru care vor fi identificate surse de finan ţare atât la nivel naţional cât şi
european.


