Anexa 1. Matricea domeniilor/directiilor de specializare inteligenta a Regiunii Nord-Est (ed.II, 2017)
DOMENIU RIS3
(sectoare)

Agro-alimentar

Textile &
noi materiale
avansate

Direcții de specializare (sub-sectoare de nișă)
Alimente sigure, accesibile si optimizate
nutrițional
Noi produse alimentare sănătoase si
îmbogățite nutrițional; aditivi pentru
industria alimentara

Dezvoltarea de noi practici,
procese/tehnologii in horticultura si
zootehnie
Noi modele de afaceri pentru produsele
tradiționale
Culturile a 2-a si a 3-a

Bioenergie - biogaz, biomasa,
biocombustibil
Construcții eco

Economie circulară
Procese & aplicații high-tech, software
Materiale inovative,
Cultivarea & exploatarea firelor naturale si
industrial
biomateriale si textile funcționale pentru
materialelor noi pentru construcții
Smart factoring
uz medical
Textile tehnice, structuri textile compozite
Digital fashion/Digital printing

Biotehnologii albastre
(pentru managementul si
exploatarea sustenabila a
resurselor si potențialului
acvatic)

Textile Inteligente pentru
filtrarea avansata a apei

TIC

Big Data - analiza, management si
securitate
Monitorizarea in timp real a sistemelor
sociale – eHealth

Trasabilitatea si controlul calității
alimentelor (lanțuri valorice – soluții IT&C)
Agricultura de precizie
Ferme inteligente

Biotehnologii

Bio nano-tehnologii pentru medicina
Producția de produse medicale si
farmaceutice bio-naturale

Biotehnologii agro alimentare (pentru
producția sustenabila de hrana sigura)

Turism

Turism activ și de aventură
Turism de sănătate și recuperare,
Turism pentru îmbătrânire sănătoasă
Turism cultural

Agro-turism; eco-turism
Circuite Slow-food
Produse organice și tradiționale

Mediu

Biodiversitate
Genetica plantelor
Managementul sustenabil al
patrimoniului verde

Exploatarea rațională a resurselor agricole
regenerabile (nou create sau
îmbunătățite)
Dezvoltarea culturilor sustenabile
(adaptate la schimbările climatice globale)

ZEB
Colectarea deșeurilor si revalorificare
(up-cycling)

Tehnologii de îndepărtare a
poluării si recuperare a apei
Monitorizare apelor
industriale, managementul
apelor (suprafața si
subterane)

PROVOCARE
SOCIETALA

Îmbătrânire sănătoasă,
demografie si bunăstare

Securitatea alimentara, agricultura
durabila si bioeconomia

Energie curata, eficienta și
sigură

Apa curată și sigură

Creșterea eficientei energetice in
rândul consumatorilor
Smart City

Gamificarea procesului de
învățare

Biotehnologii industriale (bio
combustibil cu capacitate energetica
mare, biocatalizatori industriali)

Bio tehnologii orientate spre
mediu (detectarea
rapida/monitorizarea
specifica de poluanți)

Infrastructura eficienta (Construcții
eficiente energetic
Tehnolologii tradiționale și materiale
noi

Ape curative
ape naturale, sporturi
acvatice

