
10 Cooperare şi parteneriat

Una dintre acţiunile pilot propuse în cadrul proiectului ASVILOC 
PLUS - “Agenţii ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în 
economiile locale şi regionale”, finanţat de Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa, ce vizează politicile 
de inovare o reprezintă parteneriatul pentru inovare şi dezvoltare 
– “Uniunea Inovării”. Acesta  este un parteneriat strategic de 
dezvoltare, generator de valoare adăugată ridicată, propulsat de 
interesul pentru cunoaştere şi inovare. 
Iniţiativa încheierii unui protocol de colaborare între organizaţiile 
care sprijină inovarea, atât la nivel regional, cât şi naţional, 
aparţine agenţiei noastre care, împreună cu actori relevanţi de la 
nivel naţional (ARoTT şi ANCS), au convenit încheierea unui 
document unitar, care include  următoarele organizaţii:
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetării, Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)
-Direcţia de Transfer Tehnologic, Inovare şi Infrastructură 
-Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare
Asociaţia Română pentru Transfer tehnologic şi Inovare 
(ARoTT)
Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din cele 8 regiuni de 
dezvoltare
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
>Direcţia de Politici Industriale
>Agenţia Naţională pentru Implementarea Programelor şi Pro-
iectelor pentru IMM (AIPPIMM)
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

Parteneriat “Uniunea Inovării”
Obiectivele pe termen mediu ale acestui parteneriat se referă la:
-Crearea unui parteneriat pentru inovare, ca pilon de sprijin al 
dezvoltării economice regionale prin inovare şi transfer de 
cunoaştere şi tehnologii, ca modalitate de elaborare, 
implementare şi monitorizare a politicii naţionale de cercetare-
dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic.
-Creşterea capacităţii de promovare a inovării, cercetării, 
transferului tehnologic şi competitivităţii în politica de 
dezvoltare regională, prin interconectarea cunoştinţelor, 
structurilor şi persoanelor. 
-Regiunile României trebuie să joace un rol important în 
“Generatorii de Inovare medii” a Regiunilor bazate pe 
cunoaştere din Europa, în următorii 10 ani.
·Sistemul de inovare trebuie să devină unul dintre cele eficiente 
din Europa, în perioada următorilor 5 ani.
Domeniile de acţiune incluse vizează politicile naţionale care 
sprijină inovarea: politica de inovare şi transfer tehnologic, politica 
industrială, politica de dezvoltare a sectorului IMM, politica de 
dezvoltare regională. 
Astfel, membrii parteneriatului vor sprijini iniţierea şi derularea 
următoarelor acţiuni specifice: 
-definirea cadrului de lucru comun pentru elaborarea, 
promovarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicii 
de cercetare şi inovare, a politicilor industriale (clustere, export, 
atragere investiţii străine) şi politicii de dezvoltare a sectorului 
IMM, la nivel naţional şi regional, distribuţia responsabilităţilor în 
cadrul sistemului naţional de inovare, pentru atingerea unor 
rezultate convergente, 
-sprijinirea, prin programe de asistenţă tehnică şi formare, a 
creşterii capacităţii administrative a regiunilor de a accesa şi 
valorifica oportunităţile de finanţare şi colaborare dedicate 
dezvoltării economice inovative şi competitive,
-definirea programelor de finanţare dedicate inovării, creşterii 
competitivităţii industriale, dezvoltării sectorului IMM, a 
mecanismelor de gestionare (eventual descentralizate) a 
acestora,
-includerea, în politica de dezvoltare regională, a obiectivelor de 
creştere a capacităţii de inovare şi transfer tehnologic,
-elaborarea de studii şi strategii regionale dedicate dezvoltării 
economice durabile şi inovative, în scopul fundamentării planurilor 
şi programelor de finanţare dedicate dezvoltării regionale,
-crearea unor baze de date regionale cu cererea / oferta de 
tehnologii / soluţii brevetate / unităţi de cercetare ce activează în 
domeniu, caracteristicile principale ale ţesutului IMM regional, etc.
-elaborarea şi implementarea unor strategii şi planuri de 
comunicare regionale în scopul promovării inovării, a informaţiilor 
tehnologice, orientarea cercetării în conformitate cu cerinţele 
pieţii, valorificarea exemplelor de bună practică,   
-promovarea formării profesionale, a dialogului bazat pe 
competenţe, pentru valorificarea cunoaşterii modelelor de bună 
practică,
-încurajarea stabilirii de parteneriate regionale, naţionale şi 
internaţionale şi elaborarea de proiecte cu impact regional.

Moment de bilanţ al achiziţiilor publice eficiente energetic

În cadrul proiectului de cooperare teritorială transnaţională EFFECT, finanţat prin programul Sud-Estul Europei, în perioada 22-23 martie 

2012 a avut loc la Graz, cea de-a doua întâlnire a Grupului Tehnic Transnaţional şi a Comitetului de Coordonare a proiectului.

Discuţiile au vizat aspecte privind acţiunile desfăşurate până în prezent, situaţia actuală a proiectului, rapoartele tehnice şi financiare, 
precum şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate până la cea de-a treia întrunire a partenerilor.
Întâlnirea Grupului Tehnic Transnaţional a avut ca subiect stadiul implementării activităţilor cuprinse în pachetul de lucru coordonat de ADR 
Nord-Est ce vizează efectuarea analizei SWOT a procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic. 
Activităţile implementate deja de către consorţiul de parteneri contribuie la conturarea imaginii cadrului actual de reglementare a achiziţiilor 
publice eficiente energetic din aria programului. Concluziile cercetării vor lua forma unui Catalog transnaţional al procedurilor de achiziţii 

publice eficiente energetic, a cărui primă versiune elaborată de ADR Nord-Est a fost deja prezentată partenerilor din proiect şi care va 
furniza o perspectivă clară şi completă asupra adoptării directivelor UE în domeniul eficienţei energetice în Sud-Estul Europei.
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