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Capitolul 1.
Procesul de elaborare a Strategiei de Inovare Regională

Strategia de Inovare Regională a regiunii Sud Muntenia a fost elaborată în cadrul proiectului „Inovează Sud
Muntenia”, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Programului Cadru 6. Strategia a fost construită pe
baza unei abordări eficiente a parteneriatului, prin implicarea tuturor actorilor regionali relevanţi (autorităţi publice
locale, întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii de sprijin ale afacerilor, mediul academic şi institutele de cercetare,
organizaţiile non-guvernamentale şi mass-media locală). Construirea consensului referitor la dezvoltarea şi
implementarea Strategiei de Inovare Regională printre actorii cheie regionali a reprezentat unul din principalele
obiective ale proiectului InnSoM. Implementarea cu succes a strategiei va depinde în mare măsură de cooperarea
tuturor actorilor regionali din sectorul public şi privat şi de bunăvoinţa lor de a investi timp şi bani pentru
dezvoltarea şi implementarea Strategiei de Inovare.
Implementarea proiectului a început în data de 1 iunie 2005 şi a durat timp de 37 de luni.

ETAPA 0 - CONSTRUIREA CONSENSULUI
A fost utilizată pentru stabilirea structurii organizaţionale a proiectului, pentru construirea consensului regional,
pentru agrearea şi pentru armonizarea programului de lucru pentru etapele 1 şi 2. Obiectivul final al proiectului,
crearea şi implementarea unui plan de acţiune, necesită implicarea a cât mai mulţi actori regionali posibili ce au
legătură cu problemele privind inovarea încă de la începutul proiectului şi are drept scop păstrarea unui dialog
regional deschis pe durata etapei de implementare.

ETAPA 1 - ANALIZELE
Punctul de pornire al unei strategii bine fundamentate şi realiste îl reprezintă analiza caracteristicilor relevante
interne şi externe, înţelegerea punctelor forte şi slabe ale regiunii şi prezentarea tendinţelor de dezvoltare. Aşadar,
această etapă a fost consacrată colectării şi evaluării informaţiilor, elaborării analizei tendinţelor de dezvoltare
regionale şi naţionale, analizei nevoilor companiilor din regiune, analizei sistemului regional de furnizare a
sprijinului pentru inovare şi tehnologie. În această etapă a fost elaborată şi analiza SWOT a regiunii, dar munca
a fost concentrată, de asemenea, pe dezvoltarea iniţială a cadrului strategic şi a planului de acţiune.

ETAPA 2 – IMPLEMENTARE
Pe baza rezultatelor analizelor regionale, un cadru strategic şi acţiuni concrete au fost schiţate în vederea
îmbunătăţirii situaţiei în domeniul inovării regionale şi asigurării unui nivel ridicat de absorbţie a fondurilor
europene. Această strategie urmăreşte să ofere un răspuns referitor la modalitatea de a acoperi nevoile identificate
ale întreprinderilor regionale printr-o mai bună utilizare a sistemului regional existent de sprijin al inovării.
Proiectul „Inovează Sud Muntenia” a fost implementat în cooperare cu doi parteneri străini, care, în trecut, au fost
implicaţi în proiectarea şi implementarea strategiilor de inovare regională în regiunile lor. Aceştia sunt:


META Group s.r.l. – reprezentând regiunea Umbria, Italia



Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest – reprezentând regiunea Nord Vest, Marea Britanie.

Rolul lor a constat în transfer de know-how, sursa de sprijin metodologic, idei noi şi schimb de bune practici, toate
acestea contribuind şi îmbogăţind procesul de implementare al proiectului.
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Structura de management a proiectului

Structura de management a proiectului, prezentată schematic în Diagrama 1, a fost proiectată pentru a se asigura
că pregătirea Strategiei de Inovare Regională se desfăşoară conform unei abordări ferme de lucru în parteneriat,
care ajută la construirea consensului regional. Aceasta este formată din Comitetul de Coordonare, Consultanţii de
Proces, Unitatea de Management, Experţi şi Grupurile de Lucru.

Diagrama 1 – Structura de management de proiect

Rolul principal al Comitetului de Coordonare a fost acela de a coordona şi de a ghida în mod strategic proiectul,
asigurând în acelaşi timp un sprijin politic, economic şi instituţional al iniţiativei InnSoM. Dintre principalele sarcini,
merită menţionată co-responsabilitatea faţă de regiune în ceea ce priveşte rezultatele proiectului. Sarcinile cheie
ale Comitetului de Coordonare au avut legătură cu furnizarea unui forum de discuţii şi comunicare în vederea
construirii consensului asupra modalităţii în care inovarea ar trebui integrată în documentele de planificare
regională. Membrii săi au conferit credibilitate proiectului, au oferit echipei proiectului autoritatea necesară pentru
a-şi desfăşura activitatea şi ajutor în crearea legăturilor dintre proiectul InnSoM şi mediul mult mai larg al inovării.

Unitatea de Management
Unitatea de Management a coordonat operativ procesul de elaborare a Strategiei de Inovare Regională prin
organizarea şi animarea procesului de construire a consensului, supervizând culegerea de date şi studii,
promovând importanţa inovării pentru dezvoltarea economică a regiunii, dezvoltând acţiuni de cooperare interregionale şi internaţionale.
A coordonat, de asemenea, implementarea proiectului InnSoM, asigurând comunicarea cu Comitetul de
Coordonare, partenerii străini şi cu Comisia Europeană.
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Consultanţii de Proces
Structura Consultanţilor de Proces este formată din consultanţii desemnaţi din partea celor doi parteneri străini.
Rolul acestora a fost crucial pentru succesul proiectului – ei au fost văzuţi ca o sursă valoroasă pentru sprijin
metodologic, în special pentru realizarea analizelor regionale şi a Planului de Acţiune. Aceştia au adus o perspectivă
globală în procesul de elaborare a strategiei şi o experienţă solidă în ceea ce priveşte varietatea iniţiativelor de
dezvoltare regională.

Experţi – naţionali şi regionali

Unitatea de Management a primit sprijin în legătură cu anumite probleme din partea anumitor experţi regionali şi
naţionali.
Principalele sarcini ale experţilor regionali au fost:


Colectarea, analiza şi evaluarea studiilor existente despre dezvoltarea economică a regiunii;



Evaluarea nevoilor în domeniul inovării ale firmelor regionale, în special IMM-uri;



Evaluarea inovării regionale, incluzând organizaţiile intermediare şi de sprijin;



Analiza SWOT, incluzând evaluarea economiei regionale, cu o referinţă specială a potenţialului inovativ

autohton, precum şi a posibilităţilor regionale de inovare;


Crearea unei baze de date a firmelor locale/IMM-uri;



Compararea rezultatelor analizelor referitoare la cererea şi oferta în domeniul inovării;



Documentaţia Grupurilor de Lucru;



Analiza ofertei regionale a serviciilor de sprijin a inovării.

Grupurile de Lucru
Aceste grupuri au inclus actorii cheie regionali cu cunoştinţe aprofundate despre anumite subiecte, relevanţi pentru
a participa la elaborarea Strategiei de Inovare Regională. În acest sens, aceştia au reprezentat un capital important
în vederea asigurării unei abordări regionale de jos în sus, care acordă o atenţie deosebită identificării nevoilor
regionale. Aceste grupuri de lucru au fost stabilite în timpul desfăşurării proiectului şi fiecare dintre ele a inclus
aproximativ 15 membri (provenind din cadrul IMM-urilor, sectorului public, universităţilor, institutelor de cercetare,
camerelor de comerţ, etc.). Sub coordonarea Unităţii de Management şi bazându-se pe deciziile Comitetului de
Coordonare, acestea au desfăşurat activităţi de bază, specifice proiectului referitoare la anumite elemente ale
strategiei, cum ar fi: nevoile antreprenoriale şi ale inovării ale întreprinderilor din regiune, consolidarea legăturilor
dintre cercetare şi IMM-uri, serviciile de transfer tehnologic, colaborarea interregională cu partenerii din regiune.
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Capitolul 2.
Profilul regiunii Sud Muntenia
2.1

Localizarea geografică şi resursele naturale

Regiunea Sud Muntenia este a treia regiune ca mărime din România (având 34.453 km2) şi este localizată în
partea de sud a ţării, înconjurând regiunea Bucureşti-Ilfov. În partea de sud a regiunii, fluviul Dunărea reprezintă
o graniţă naturală cu Bulgaria, oferind

posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele 8 ţări riverane, iar prin

intermediul canalului Dunăre-Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci acces la Portul Constanţa principala poartă maritimă a ţării.
Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 oraşe şi 517 comune cu 2018 sate.

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac astfel încât resursele naturale ale regiunii
să fie destul de diversificate. Zona montană şi de deal localizate în partea de nord a regiunii concentrează resurse
naturale ale subsolului (petrol, gaze naturale, cărbune - în special cărbune brun şi lignit, minereuri radioactive şi
metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale) importante pentru industria
energetică, chimică şi a materialelor de construcţii. Alături de aceste resurse, se găsesc şi alte resurse naturale,
de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în dezvoltarea anumitor sectoare economice. Astfel, suprafaţa
agricolă concentrată preponderent în judeţele din sud deţine 71,1% din aria totală a regiunii, din care 80,6%
reprezintă teren arabil.

1.2. Populaţia şi migraţia
Populaţia regiunii număra 3.329.762 de locuitori la 1 iulie 2005 (15,4% din populaţia ţării) cu o densitate de 96,6
locuitori/km 2. Structura demografică a regiunii din punctul de vedere al categoriilor de vârstă relevă prezenţa unui
proces lent, dar stabil, de îmbătrânire a populaţiei, datorat în principal scăderii natalităţii, dar şi soldului migratoriu
negativ. Analizată pe zone, se poate observa o pondere ridicată a populaţiei din spaţiul rural (58,3%), faţă de
populaţia urbană (41,7%). Diminuarea populaţiei din mediul urban pe ansamblu are drept cauze principale
scăderea sporului natural şi migraţia dinspre mediul urban către cel rural. De asemenea, există şi un fenomen de
migraţie către zonele rurale ce afectează toate regiunile ţării, fiind specific în special populaţiei de peste 40 de ani.
Este cazul persoanelor, care în urma restructurării companiilor de stat nu au reuşit să se reprofileze, fiind astfel
forţate să se întoarcă în zonele rurale unde desfăşoară activităţi agricole de subzistenţă.
7

Inovează Sud Muntenia
1.3. Educaţia
Structura educaţională din Regiunea Sud Muntenia poate asigura o şcolarizare la toate nivelurile şi a constat în
anul şcolar 2005/2006, în 1901 unităţi cu personalitate juridică, din care un număr de 604 grădiniţe, 1092 de şcoli
primare şi gimnaziale, 178 de licee, 10 şcoli profesionale şi de ucenici, 13 şcoli postliceale şi de maiştri şi 4 instituţii
de învăţământ superior: Universitatea de Petrol şi Gaz din Ploieşti, Universitatea Valahia din Târgovişte,
Universitatea de Stat din Piteşti şi Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti. La începutul anului şcolar
2005/2006, 508,3 mii copii, elevi şi studenţi frecventau o formă de învăţământ organizată.
Un avantaj major pentru regiune cu privire la formarea superioară educaţională şi dezvoltarea sa viitoare îl
constituie proximitatea celui mai mare centru universitar şi de cercetare din România - Bucureşti, localizat la mai
puţin de 90 de km faţă de fiecare oraş reşedinţă de judeţ al regiunii.

1.4.

Forţa de muncă

La sfârşitul anului 2005, populaţia activă civilă era de 1 282 000 persoane, reprezentând 14,4% din populaţia
activă civilă a României şi manifestând o tendinţă de declin. Distribuţia forţei de muncă este caracterizată, în
perioada 2000-2005, de o creştere a forţei de muncă în sectorul serviciilor, în timp ce procentul populaţiei ocupate
în agricultură a scăzut. Rata şomajului din regiune calculată în funcţie de populaţia activă a scăzut de la 10,4%
în 2000 la 7,3% în 2005.

1.5. Potenţialul turistic
Regiunea Sud Muntenia dispune de un potenţial turistic considerabil, localizat cu precădere în partea de nord,
pentru dezvoltarea turismului şi a activităţilor de recreare datorită condiţiilor naturale favorabile şi a tradiţiilor
culturale şi istorice existente.
Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă şi a turismului de week-end sunt
localizate în partea de nord - staţiunile montane de pe Valea Prahovei-Masivul Bucegi, ce acoperă necesităţile de
cazare şi au o infrastructură adecvată.
Comparativ cu zona de nord, zona de sud a regiunii şi în special zona riverană fluviului Dunărea deţine un potenţial
turistic neexploatat suficient până în prezent, dar care în timp poate deveni prin investiţii susţinute o alternativă
la turismul clasic montan.
În anul 2005, Regiunea Sud Muntenia deţinea 11,7% din capacitatea de cazare în funcţiune a ţării, iar indicele de
utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în anul 2005 a fost de 28,1%.

1.6.

Disparităţi regionale.

Din punctul de vedere al caracteristicilor geografice şi socio-economice, regiunea Sud Muntenia poate fi divizată
în două zone distincte, după cum urmează:
Partea nordică (formată din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) este mai dezvoltată din mai multe puncte de
vedere, concentrând un număr mai mare de companii industriale tradiţionale sau noi. În partea de nord sunt
localizate toate cele 4 universităţi şi majoritatea institutelor de cercetare, în conexiune directă cu industriile
predominante: chimie şi petrochimie, metalurgie şi constructoare de maşini, alimentară, ICT, etc.
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Partea de sud (compusă din judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa) este localizată în Câmpia Română
şi este mai puţin dezvoltată, agricultura fiind sectorul dominant. Slaba dezvoltare a părţii sudice se datorează în
principal faptului că întreaga zonă a suferit în timp o dezvoltare industrială artificială. Prin urmare, începând cu
anul 1990, aceasta a fost afectată de procesul de tranziţie la economia de piaţă, prin închiderea sau restrângerea
activităţii întreprinderilor de stat. O consecinţă notabilă a acestui fapt a fost apariţia fenomenului de migraţie a
populaţiei din comunităţile urbane. Activităţile economice desfăşurate în partea de sud sunt mai puţin diversificate
şi sunt efectuate în majoritate în agricultură.
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Capitol 3.
Analizele regionale

3.1. Contextul economic regional

Regiunea Sud Muntenia generează circa 13% din PIB-ul economiei naţionale. Din punct de vedere structural,
agricultura are o contribuţie mare la realizarea produsului intern brut regional, datorită condiţiilor naturale ale
regiunii şi calităţii solului, care sunt favorabile dezvoltării tuturor ramurilor agriculturii. Astfel, suprafaţa agricolă
de 2,448.5 mii de hectare reprezintă 71,1% din suprafaţa totală a regiunii şi determină caracterul agricol al
regiunii, plasând regiunea pe locul întâi în cadrul celor opt regiuni de dezvoltare.
Industria regională participă cu circa 29 de procente la realizarea PIB-ului, mult peste media naţională (circa 25
%), reprezentând una din cele mai ridicate contribuţii. Industria regiunii este foarte diversificată şi cuprinde
aproape toate activităţile industriale: extracţia şi prelucrarea petrolului şi a gazelor naturale, a cărbunelui, a
calcarului, argilei, nisipurilor şi a sării, prelucrarea produselor agroalimentare şi confecţionarea de produse textile,
prelucrarea lemnului, fabricarea de maşini, echipamente şi mijloace de transport, producţia de utilaj petrolier şi
chimic, producţia de frigidere şi congelatoare, producţia de automobile (Dacia şi Aro), producţia de energie
electrică, termică, gaze, etc.

Construcţiile au o pondere în produsul intern brut regional care depăşeşte uşor 5%. În ceea ce priveşte
serviciile, cu o pondere de 38% în produsul intern brut regional (mult sub nivelul naţional care este de peste
45%), situează regiunea pe ultimul loc într-un top al regiunilor.
Din punctul de vedere al ocupării forţei de muncă, regiunea a avut un trend descendent până în anul 2005, când
s-au înregistrat creşteri în 6 din 7 judeţe componente. Regiunea Sud Muntenia contribuie cu 14% la ocuparea
totală a forţei de muncă şi deţine aproximativ 17,8% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În această regiune s-au dezvoltat activităţi din agricultură cu o pondere a ocupării de 39,8%. Serviciile deţin
32,2% (serviciile comerciale 20,3% şi serviciile sociale 11,9%), iar industria şi construcţiile deţin 28%.

Tabel 1 - Principalii indicatori macroeconomici ai Regiunii Sud-Muntenia

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
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Diagrama 2 – Evoluţia şi prognoza PIB-ului în regiunea Sud Muntenia

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză
Creşterea reală a PIB-ului în regiunea Sud Muntenia a înregistrat în anul 2006 o modificare spectaculoasă faţă de
valoarea înregistrată în anul 2005, cu aproape 6 procente, de la 1,6% la 7,5%, ajungând aproape de valoarea
înregistrată la nivelul ţării. Pentru anul 2007, Comisia Naţională de Prognoză a preconizat o creştere reală a PIBului de 6,1%, cu o scădere de 1,4 puncte procentuale faţă de 2006, dar apropiată din nou de valoarea totală a
PIB-ului naţional.

Pentru 2008 se prevede o creştere de 6,3%, egală cu cea a întregii ţări, iar din 2009 creşterea PIB-ului la nivelul
Regiunii Sud Muntenia va depăşi uşor media ţării.

În regiunea Sud Muntenia au fost realizate şi importante investiţii străine directe (ISD) care pot să conducă la o
creştere a productivităţii, deoarece acestea aduc tehnologii inovative, precum şi un transfer de bune practici.
Nivelul ridicat al ISD-urilor la nivel regional este datorat, în principal creşterii de capital (Dacia Renault în industria
constructoare de maşini, Petrotel Lukoil, Unilever în industria petrochimică) şi investiţiilor de tip green field
precum Saint Gobain (industria sticlei).
Potenţialul economic şi uman, resursele bogate ale solului şi gradul crescut de urbanizare şi industrializare,
caracteristici dominante în special ale zonei de nord, reprezintă condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor
străine în regiune.

Sectorul privat a avut o evoluţie lentă, dar pozitivă. În perioada 2001-2005 s-a înregistrat o dinamică crescută
a numărului de întreprinderi ca un rezultat eficient al măsurilor adoptate în vederea impulsionării rapide a
dezvoltării economice şi a iniţiativei private.
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Sectorul serviciilor a avut o evoluţie pozitivă în ultimii ani în anumite domenii, iar în prezent acoperă o gamă
largă de activităţi, precum: financiare şi bancare, asigurări şi transport, imobiliare, servicii poştale şi
telecomunicaţii, turism, educaţie, sănătate şi servicii sociale, consultanţă etc.
În întreaga regiune, activităţile acestui sector (cu excepţia comerţului) sunt efectuate de 11.403 de companii şi
organizaţii (din care 11.366 sunt IMM-uri), numărul angajaţilor fiind de 58.779 de persoane, iar cifra de afaceri
realizată în anul 2005 a fost de 3,873 milioane RON.
În anul 2005, în sectorul comercial au funcţionat un număr de 25.049 de unităţi active locale, dintre care 25.035
sunt IMM-uri, (99,94% din numărul total de întreprinderi din cadrul acestui sector al economiei). Cifra de afaceri
a sectorului comercial a fost de 20.224 milioane RON, din care 17.954 milioane RON realizate de IMM-uri, în timp
ce forţa de muncă ocupată plasează acest sector pe ultimul loc în regiune cu un număr de 102.104 angajaţi, din
care 95.392 de angajaţi în cadrul IMM-urilor în domeniul comerţului.
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3.2 Analiza Nevoilor IMM-urilor din regiune
3.2.1. Informaţii de bază despre IMM-urile din regiunea Sud Muntenia
Totalizând un număr de 45.964 de unităţi, IMM-urile din regiunea Sud Muntenia reprezintă 99,41% din totalul
întreprinderilor din regiunea Sud Muntenia. Distribuţia lor în cadrul regiunii, ilustrată în diagrama 3, reflectă încă
o dată disparităţile regionale dintre partea de nord şi cea de sud.

Diagrama 3 – Distribuţia IMM-urilor în regiunea Sud Muntenia

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

Marea majoritate a IMM-urilor regionale (54,47%) funcţionează în sectorul serviciilor (în special în domeniul
comerţului), urmată de industria prelucrătoare şi de tranzacţiile imobiliare.

Tabel 2 - Distribuţia IMM-urilor în Regiunea Sud Muntenia în funcţie de domeniul de activitate
în anul 2005

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

În ceea ce priveşte rezultatele economice obţinute, cea mai mare cifră de afaceri este obţinută de IMM-urile ce
funcţionează în domeniul industriei prelucrătoare. Acestea sunt urmate îndeaproape de cele ce activează în
domeniul serviciilor (comerţ şi întreţinere). Întreprinderile ce operează în sectorul construcţiilor se situează pe locul
3, deţinând doar 5,46% din valoarea totală a cifrei de afaceri regională.
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Tabel 3 – Cifra de afaceri a întreprinderilor din Regiunea Sud Muntenia în funcţie de domeniul de
activitate în anul 2005
- milioane RON -

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

3.2.2 Dinamica IMM-urilor regionale
În ceea ce priveşte rata de creare a noilor întreprinderi, un trend pozitiv s-a înregistrat în perioada 2001-2005.
Aşadar, această rată a crescut de la an la an în regiunea Sud Muntenia, triplându-se în 2005 comparativ cu 2001,
iar cel mai mare procent a fost înregistrat în 2002 şi în 2003. Acest lucru poate fi considerat un răspuns favorabil
la măsurile de stimulare a dezvoltării economice a regiunii.

Tabel 4 - Numărul întreprinderilor noi şi rata de creare în regiunea Sud Muntenia

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

3.2.3. Întreprinderi inovative în regiunea Sud Muntenia
În anii 2005 şi 2006, România a continuat să îşi îmbunătăţească performanţa sa economică şi să îşi
consolideze poziţia sa ca una dintre economiile dezvoltate cel mai rapid din Europa Centrală şi de Sud - Est.
Această performanţă economică pozitivă se datorează însă, doar în mod tangenţial inovării. Topul european
al inovării plasează ţara noastră din punct de vedere al performanţei inovării pe penultimul loc dintre cele
27 de ţări europene, cu un Index Total al Inovării de 0,19. În pofida unei creşteri continue a Indexului Total
al Inovării în ultimii şase ani, de la 0,15 în 2001 la 0,19 în 2007 – datorat în principal unui start de la un
nivel foarte scăzut al inovării – evoluţia sa este departe de a fi satisfăcătoare. În România, performanţa inovării
1
Rata de creare a noilor întreprinderi, în anul n, (RBn) reprezintă procentul întreprinderilor nou create în anul
n (Bn) din totalul întreprinderilor în anul n (An).
RBn = Bn*100/ An
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rămâne foarte slabă comparativ cu alte ţări europene. România face parte din categoria ţărilor „care vin din urmă”,
etalând pe de o parte un trend economic pozitiv bazat, în principal, pe un cost scăzut al forţei de muncă şi pe o
valoare adăugată scăzută a exporturilor, iar pe de altă parte un nivel scăzut al infrastructurii şi mecanismelor de
stimulare a inovării, care se află încă, într-o etapă de dezvoltare incipientă şi nu contribuie într-o manieră
semnificativă la creşterea economică.
Profilul inovativ al firmelor româneşti este, de altfel, foarte scăzut: mai mult de 80% de firme nu inovează, circa
10% din firme inovează discontinuu şi un procent foarte scăzut de firme practică inovarea strategică, adaptând
sau modificând. Numărul firmelor inovative este mai mic de o cincime din numărul total al firmelor active şi al forţei
de muncă din ţară, iar cifra lor de afaceri reprezintă circa 42% din cifra totală de afaceri a firmelor active. Firmele
inovative sunt în mod predominant IMM-urile ( în proporţie de 83,4%), ce operează în industrie (73%), în timp
ce restul sunt active în domeniul serviciilor (comerţ, tranzacţii imobiliare, transport şi comunicaţii).
La nivel regional, distribuţia întreprinderilor inovative indică în mod clar că regiunea Bucureşti-Ilfov are cel mai
mare procent al companiilor inovative şi regiunea Sud Vest deţine cel mai mic procent, fapt ce confirmă
disparităţile interregionale. Regiunea Sud Muntenia se situează pe locul 6 dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, cu
un număr total de 457 de întreprinderi inovative din 5171 de întreprinderi inovative existente la nivel naţional la
sfârşitul anului 200411
.
Diagrama 4 – Distribuţia regională a întreprinderilor inovative în România

Sursa: Direcţia Regională de Statistică

Din cele 457 de companii inovative regionale, un număr de 372 sunt întreprinderi mici şi mijlocii ce operează în
industrie şi servicii. În ceea ce priveşte natura eforturilor de inovare, IMM-urile regionale sunt concentrate în
principal pe produsele noi (50,47%), noile tehnologii (33,96%), noile abordări manageriale şi de marketing
(19,34%), iar un procent destul de scăzut (16,51%) prezintă câteva abordări inovative şi nici una din
întreprinderile mici şi mijlocii din cadrul regiunii Sud Muntenia nu a optat pentru reînnoirea sistemului informatic.

La nivelul naţional, nivelul cheltuielilor de inovare este foarte redus, reprezentând 1,5% din cifra totală de afaceri
şi cca. 3,6% din cifra de afaceri a întreprinderilor inovative. Analizând cheltuielile de inovare la nivelul celor 8
regiuni de dezvoltare din România, se poate observa că regiunea Sud Muntenia se situează pe locul doi după
regiunea Bucureşti–Ilfov.
2

Informaţiile sunt valabile doar pentru sfârşitul anului 2004 –„Inovarea în industrie şi servicii 2002-2004” – Institutul
Naţional de Statistică.
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Diagrama 5 – Ponderea cheltuielilor de inovare pe regiuni de dezvoltare
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică
În structura cheltuielilor de inovare efectuate de companiile regionale, ponderea cea mai mare o reprezintă însă
achiziţiile de maşini, echipamente şi software (82%) comparativ cu ponderea cheltuielilor pentru cercetaredezvoltare internă (12%) şi cercetare-dezvoltare externă (4%).
Diagrama 6 – Structura cheltuielilor de inovare în regiune
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică
3.2.4. Rezultatele Analizei Nevoilor IMM-urilor din regiune
Principalul scop al acestei cercetări a fost acela de a identifica punctele forte, punctele slabe şi potenţialul
economiei regionale şi al sistemului de sprijin al inovării şi de a descoperi modalităţile efective prin care mediul
regional poate influenţa situaţia întreprinderilor.
Pe parcursul acestei investigaţii, o consideraţie deosebită a fost acordată contextului şi nivelului competitivităţii
IMM-urilor regionale. În acest sens au fost investigate:
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Abordarea inovării de către antreprenori;

Nivelul expertizei tehnologice şi manageriale în cadrul companiilor;

Nivelul instruirii şi dezvoltării în cadrul IMM-urilor;

Disponibilitatea informaţiilor despre produsele noi, procesele şi structurile organizaţionale,
precum şi sursele lor;

Amploarea şi natura reţelelor existente de colaborare;

Amploarea colaborării cu infrastructura de sprijin a inovării;

2008-2013


Amploarea colaborării dintre firmele mici şi mari, în mod deosebit cu multinaţionalele;



Natura competiţiei în cadrul pieţei;



Nevoile pentru finanţarea inovării.

Probleme investigate în detaliu
În cadrul ambelor analize (Analiza Nevoilor IMM-urilor Regionale şi cea a Sistemului Regional de Sprijin al Inovării),
cu ajutorul consultanţilor de proces şi a grupurilor de lucru au fost selectate 3 probleme ce necesitau o investigaţie
detaliată:
1.

Cum este spiritul antreprenorial susţinut de întregul sistem educaţional (nu numai la

nivelul educaţiei superioare)? Această problemă a fost selectată datorită faptului că atât inovarea, cât
şi spiritul antreprenorial sunt bazate în principal pe creativitate. Clădirea unei culturi inovative în cadrul
regiunii ar trebui să înceapă aşadar, în primele etape ale educării tinerei generaţii datorită creativităţii sale
naturale. Astfel, cercetarea de birou, interviurile şi focus-grupurile au fost realizate pentru a se investiga
dacă şi cum întregul sistem educaţional contribuie la inocularea spiritului antreprenorial printre tineri şi
dacă se desfăşoară programe şi proiecte în acest sens.
2.

Cum pot fi folosite multinaţionalele şi băncile internaţionale în vederea îmbunătăţirii

dezvoltării regionale şi stimulării inovării? Multinaţionalele joacă un rol foarte important în economia
regiunii deoarece în termeni de C&D, input-urile (educarea cercetătorilor deoarece activităţile de CDI sunt
de obicei desfăşurate în ţara de origine) sunt plătite de o altă ţară, în timp ce output-urile (taxele pe
vânzările noilor produse) sunt adesea măsurate la nivelul regiunii gazdă. Din acest motiv, în cadrul analizei
a fost investigată relaţia dintre multinaţionale şi IMM-uri, dintre multinaţionale şi regiune, etc.
3.

Cum poate fi oprită migrarea creierelor din regiune? În ultimii ani, regiunea se confruntă cu

probleme serioase legate de migrarea şi exodul creierelor. Din acest motiv, pe parcursul cercetării a fost
investigat în cadrul instituţiilor regionale, nivelul conştientizării impactului negativ al acestui fenomen
asupra competitivităţii prezente şi viitoare a economiei regionale şi dacă sunt desfăşurate sau cel puţin
prevăzute programe pentru stoparea fenomenului.

Ambele analize au fost realizate folosind o combinaţie de metode cantitative şi calitative. Astfel, au fost revizuite
şi actualizate analize, studii, rapoarte, anchete regionale, naţionale şi europene şi conduse si aplicate interviuri,
focus grupuri şi chestionare. Numere şi indicatori statistici au fost studiaţi şi comparaţi pentru a avea o vedere de
ansamblu asupra situaţiei existente, însă, de asemenea, interviurile şi focus grupurile au fost realizate cu lideri
de opinie şi persoane cu cunoştinţe excepţionale într-un anumit domeniu în vederea identificării şi înţelegerii
cauzelor şi legăturilor dintre fenomenele evidenţiate de analiza statistică.

În urma Analizei Nevoilor IMM-urilor din regiune au fost constatate următoarele:
1.

Abordarea inovării de către antreprenorii regionali – în marea majoritate a cazurilor,

conceptul inovării este în principal asimilat cu noţiunea de inovare de produs şi de proces. Inovarea
însăşi este considerată a fi o activitate scumpă, fără beneficii tangibile pe termen scurt şi mediu.
Cultura inovării se află în faza incipientă de dezvoltare în cadrul mediului de afaceri regional. Astfel,
marea majoritate a antreprenorilor nu consideră inovarea ca fiind unul din factorii importanţi
pentru succesul companiei şi sunt reticenţi în a desfăşura activităţi inovative. Adeseori, se preferă
recurgerea la soluţii „de-a gata” şi achiziţionarea de echipament, tehnologii, software, etc
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de ultimă generaţie, în dauna finanţării cercetării interne sau externe. S-a observat, de asemenea, şi o
relaţie strânsă între nivelul de educaţie, expertiză şi percepţia acordată importanţei inovării.
2.

Nivelul expertizei tehnologice şi manageriale în cadrul companiilor – marea majoritate a

antreprenorilor regionali intervievaţi deţin o expertiză tehnologică solidă, dar întâmpină probleme în
administrarea afacerilor şi în a profita de avantajele oportunităţilor oferite de mediul economic al regiunii
ca urmare a unui nivel scăzut de cunoştinţe şi experienţă managerială.
3.

Nivelul instruirii şi dezvoltării în cadrul IMM-urilor – antreprenorii regionali se confruntă cu

problema migrării angajaţilor specializaţi, care aleg să plece în Bucureşti, datorită proximităţii sale faţă de
regiune sau în străinătate. În consecinţă, a fost stabilită o cooperare între furnizorii locali şi naţionali de
training, iar companiile regionale au organizat fie cursuri interne de instruire şi dezvoltare, fie prin
intermediul programelor Phare. Oricum, această problemă persistă şi lipsa angajaţilor specializaţi afectează
în continuare companiile regionale.
4.

Disponibilitatea informaţiilor atât despre noile produse, procese şi structurile

organizaţionale, cât şi despre sursele lor – internetul, sursele interne şi participarea la târguri şi
expoziţii au fost menţionate de antreprenorii regionali ca fiind principalele surse de informare în acest
sens. În acelaşi timp, importanţa şi veridicitatea informaţiilor provenind din studiile şi analizele efectuate
de universităţi, instituţiile publice de cercetare, consultanţi şi structurile de sprijin ale afacerilor sunt
subestimate de companii.
5.

Amploarea şi natura reţelelor existente de colaborare – cu toate că sunt stabilite şi

funcţionează câteva reţele de colaborare la nivel local, naţional şi european, companiile regionale nu se
implică cu uşurinţă în aceste reţele, iar nivelul înregistrat de colaborare este foarte scăzut. Serviciile
(instruire, consultanţă financiară, networking) furnizate de aceste reţele de colaborare nu au fost
promovate suficient sau printr-o modalitate eficientă şi în consecinţă, notorietatea non-asistată a acestor
reţele este foarte slabă. În cadrul regiunii au fost identificate mai multe potenţiale clustere (industria
petrochimică în judeţul Prahova şi industria de automobile în judeţul Argeş deţin cel mai bun potenţial de
dezvoltare), dar companiile specializate şi instituţiile asociate cooperează doar la nivel informal şi se poate
constata o lipsă a conştientizării de către antreprenorii regionali a beneficiilor rezultate în urma creării
unui cluster sau a unei reţele.
6.

Amploarea colaborării cu infrastructura de sprijin a inovării – IMM-urile regionale au relaţii

de colaborare în special cu universităţile sau cu institutele de cercetare, dar nivelul de cooperare este
foarte scăzut. Acest gen de colaborare nu reprezintă o prioritate pentru întreprinderile regionale şi de cele
mai multe ori este punctuală, cu scopul de a aplica pentru programele europene. Cauzele principale ale
acestei situaţii sunt lipsa de corelare între nevoile reale ale companiilor şi activităţile de cercetare realizate
în universităţi şi institute de cercetare, uzura infrastructurii de sprijin a cercetării şi a afacerilor, lipsa
marketingului în ceea ce priveşte potenţialul de CDI al mediului de cercetare, lipsa de resurse financiare
ale antreprenorilor regionali care să fie alocate pentru activităţi cu profit pe termen lung, slaba promovare
a serviciilor efectuate de structurile de sprijin ale inovării.
7.

Amploarea colaborării dintre firmele mici şi mari, în mod deosebit cu multinaţionalele –

cooperarea cu multinaţionalele ce funcţionează în cadrul regiunii este adesea stânjenită de nivelul scăzut
al culturii antreprenoriale şi al cunoştinţelor manageriale din cadrul IMM-urilor. În acelaşi timp,
antreprenorii regionali sunt dornici să coopereze cu multinaţionalele, deoarece multinaţionalele sunt
considerate a fi o sursă valoroasă de know-how şi bune practici.
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8.

Natura concurenţei în cadrul pieţei – în cadrul pieţei regionale au fost identificate diferite tipuri

şi grade de concurenţă, ce depind de specificul ramurii industriale analizate. Astfel, cel mai mare grad de
concurenţă a fost înregistrat în industria alimentară. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi proceselor
reprezintă soluţia avută în vedere de marea majoritate a antreprenorilor pentru menţinerea şi extinderea
poziţiei pe piaţă. Competiţia conduce la inovare în special în industriile constructoare de maşini,
petrochimică şi software unde IMM-urile sunt furnizori locali pentru multinaţionale şi în consecinţă trebuie
să îşi adapteze producţia în vederea atingerii celor mai înalte standarde şi normative în domeniul calităţii,
protecţiei mediului înconjurător, etc.
9.

Nevoia pentru finanţarea inovării – inovarea este finanţată de antreprenorii regionali în special

prin accesarea programelor europene şi a creditelor. Deoarece în ultimii ani sistemul bancar încearcă din
ce în ce mai mult să atragă IMM-urile, accesul la credite este destul de bun, însă băncile tot mai impun
condiţii restrictive, iar birocraţia persistă. În ceea ce priveşte programele europene, antreprenorii regionali
au menţionat o lipsă a fondurilor menite să sprijine transferul tehnologic, o persistenţă a birocraţiei, o
slabă promovare a programelor referitoare la CDI, fapt ce conduce la reticenţa acestora în accesarea
fondurilor şi prin urmare la un nivel slab de absorbţie al fondurilor comunitare. Capitalul cu un grad înalt
de risc şi reţelele de furnizori de capital de risc (business angels) nu sunt operaţionale în cadrul regiunii,
fiind într-o etapă incipientă de dezvoltare la nivel naţional, existând doar în Bucureşti.
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3.3. Analiza Sistemului Regional de Sprijin al Inovării

Scopul principal al acestei cercetării a fost de a obţine o imagine clară despre punctele forte, punctele slabe şi
potenţialul infrastructurii existente de furnizare a inovării şi evaluarea capacităţii curente a sistemului regional de
sprijin al inovării pentru satisfacerea nevoilor identificate de inovare ale firmelor regionale în vederea creşterii
potenţialului viitor de dezvoltare al acestora. Aşadar, analiza a examinat principalii actori în domeniul inovării şi
serviciile furnizate de aceştia, fiind concentrată pe evaluarea expertizei tehnologice şi a capacităţilor de cercetare
în regiune şi accesibilitatea acestora de către întreprinderi. Mai mult, analiza a încercat să evalueze modalitatea
de funcţionare a structurilor intermediare, ceea ce înseamnă: eficacitatea globală a organizaţiilor în furnizarea de
servicii pentru afaceri şi servicii referitoare la inovare întreprinderilor incluzând transferul tehnologic, serviciile
financiare destinate inovării şi organismele responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare.

Probleme investigate în detaliu
În cadrul ambelor analize (Analiza Nevoilor IMM-urilor Regionale şi cea a Sistemului Regional de Sprijin al
Inovării), cu ajutorul consultanţilor de proces şi a grupurilor de lucru au fost selectate 3 probleme ce necesitau
o investigaţie detaliată:
1.

Cum este spiritul antreprenorial susţinut de întregul sistem educaţional (nu numai la

nivelul educaţiei superioare)? Această problemă a fost selectată datorită faptului că atât inovarea, cât
şi spiritul antreprenorial sunt bazate în principal pe creativitate. Clădirea unei culturi inovative în cadrul
regiunii ar trebui să înceapă aşadar, în primele etape ale educării tinerei generaţii datorită creativităţii sale
naturale. Astfel, cercetarea de birou, interviurile şi focus-grupurile au fost realizate pentru a se investiga
dacă şi cum întregul sistem educaţional contribuie la inocularea spiritului antreprenorial printre tineri şi
dacă se desfăşoară programe şi proiecte în acest sens.
2.

Cum pot fi folosite multinaţionalele şi băncile internaţionale în vederea îmbunătăţirii

dezvoltării regionale şi stimulării inovării? Multinaţionalele joacă un rol foarte important în economia
regiunii deoarece în termeni de C&D, input-urile (educarea cercetătorilor deoarece activităţile de CDI sunt
de obicei desfăşurate în ţara de origine) sunt plătite de o altă ţară, în timp ce output-urile (taxele pe
vânzările noilor produse) sunt adesea măsurate la nivelul regiunii gazdă. Din acest motiv, în cadrul analizei
a fost investigată relaţia dintre multinaţionale şi IMM-uri, dintre multinaţionale şi regiune, etc.
3.

Cum poate fi oprită migrarea creierelor din regiune? În ultimii ani, regiunea se confruntă cu

probleme serioase legate de migrarea şi exodul creierelor. Din acest motiv, pe parcursul cercetării a fost
investigat în cadrul instituţiilor regionale, nivelul conştientizării impactului negativ al acestui fenomen
asupra competitivităţii prezente şi viitoare a economiei regionale şi dacă sunt desfăşurate sau cel puţin
prevăzute programe pentru stoparea fenomenului.

Ambele analize au fost realizate folosind o combinaţie de metode cantitative şi calitative. Astfel, au fost revizuite
şi actualizate analize, studii, rapoarte, anchete regionale, naţionale şi europene şi conduse şi aplicate interviuri,
focus grupuri şi chestionare. Numere şi indicatori statistici au fost studiaţi şi comparaţi pentru a avea o vedere de
ansamblu asupra situaţiei existente, însă, de asemenea, interviurile şi focus grupurile au fost realizate cu lideri
de opinie şi persoane cu cunoştinţe excepţionale într-un anumit domeniu în vederea identificării şi înţelegerii
cauzelor şi legăturilor dintre fenomenele evidenţiate de analiza statistică.
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Diagrama 7 – Actorii implicaţi în cadrul Sistemului de inovare regional

Concluziile Analizei Sistemului Regional de Sprijin al Inovării sunt:

1. Sistemul educaţional şi de cercetare – în cadrul regiunii, marea majoritate a universităţilor şi a
institutelor de cercetare sunt localizate, confirmând disparităţile regionale, în partea de nord şi în
conexiune cu industriile predominante (petrochimică în judeţul Prahova, constructoare de maşini în
judeţul Argeş şi metalurgică în judeţul Dâmboviţa). Regiunea a înregistrat în anul 2005 cel mai mare
procent de persoane angajate în activitatea de cercetare (9,4%), plasându-se pe locul al doilea după
regiunea Bucureşti-Ilfov (53,7%). În cadrul regiunii, cea mai mare pondere de personal angajat în
activitatea de cercetare aparţine judeţului Argeş, urmat cu o diferenţă de 50% de judeţul Prahova.
Celelalte judeţe sunt la o diferenţă foarte mare de primul loc. Calitatea cercetării fundamentale
desfăşurate în cadrul universităţilor şi institutelor de cercetare este recunoscută în mare măsură la nivel
naţional şi internaţional, Universitatea Valahia din judeţul Dâmboviţa situându-se pe locul 7 în topul 100
al universităţilor româneşti. Cercetarea regională are o tradiţie puternică în petrochimie, construcţia de
maşini şi agricultură. Cooperarea cu industria pentru aplicarea rezultatelor cercetării este desfăşurată,
în special, în industriile petrochimică şi constructoare de maşini datorită prezenţei unor companii mari,
importante şi multinaţionalelor în cadrul regiunii. Dezvoltarea cooperări cu IMM-urile a fost raportată ca
fiind redusă şi dificilă, din cauza lipsei de interes din partea antreprenorilor regionali.
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Principalele obstacole identificate au fost nivelul scăzut al resurselor financiare şi lipsa conştientizării
în mediul de afaceri a beneficiilor rezultate din CDI. Pe de altă parte, în cadrul sistemului educaţional
şi de cercetare există un nivel scăzut al culturii antreprenoriale. Astfel, conceptul valorificării
rezultatelor cercetării nu este pe deplin conştientizat de cercetători, iar conceptul iniţiativelor de tip
spin-off este relativ necunoscut. Promovarea ofertei în domeniul CDI este realizată la un nivel scăzut,
fără o strategie clară de construire a unui parteneriat puternic cu mediul de afaceri. Universităţile au
dobândit un nou rol, deoarece activează ca agenţii intermediare în ceea ce priveşte furnizarea de
resurse umane pentru companiile mari şi multinaţionale, dar ele acţionează doar la nivel informal.
Sistemul educaţional sprijină dezvoltarea spiritului antreprenorial în special la nivelul educaţiei primare
şi secundare prin intermediul educaţiei formale, dar şi a celei informale. Astfel, educaţia
antreprenorială a fost introdusă în programele de studiu din cadrul liceelor şi şcolilor profesionale prin
implementarea de proiecte care stimulează procesul de management al unei companii (aşa-numitele
firme de exerciţiu), etc. La nivelul educaţiei superioare, spiritul antreprenorial este susţinut în principal
de educaţia formală în facultăţile şi la specializările economice, având un impact mic asupra
programului de studiu în cadrul facultăţilor tehnice şi nici unul în cadrul facultăţilor de ştiinţe sociale.
Cercetarea regională şi sistemul educaţional se confruntă cu problema migrării creierelor, ţinând cont
că marea majoritate a studenţilor talentaţi şi a cercetătorilor îşi construiesc cariera în străinătate.
Decizia de a migra este luată în special de studenţii tineri şi de cercetătorii în vârstă de 26-35 de ani,
iar principalele motive sunt determinate de veniturile mici, infrastructura de cercetare uzată, accesul
facil şi oportunităţile oferite de programele de cercetare europene combinate cu şansele slabe de a
avea acces la poziţia de profesor.

2. Structurile de sprijin ale afacerilor – sunt puternic reprezentate în regiunea Sud Muntenia, dar
infrastructura lor este învechită şi eficienţa serviciilor furnizate este slabă. Gama de servicii furnizate
este săracă, fără o asistenţă specializată care să fie direcţionată către nevoile diverse ale companiilor
regionale. În domeniul transferului tehnologic şi al cunoştinţelor, în cadrul regiunii există un centru de
transfer tehnologic creat în cadrul Universităţii Ploieşti, ce furnizează servicii de consultanţă în special
pentru industria petrochimică şi un centru releu pentru inovare ce efectuează servicii de audit
tehnologic, dar aceste două iniţiative se află în etapa preliminară de dezvoltare. Promovarea acestor
servicii este de asemenea slabă, astfel încât notorietatea acestor servicii este foarte scăzută printre
antreprenorii regionali.

3. Sistemul de finanţare al inovării – este reprezentat în principal de organizaţiile finanţatoare
naţionale şi europene. Programele naţionale şi europene care sprijină cercetarea aplicată sunt foarte
bine cunoscute de cercetători; aşadar accesul raportat este facil. Au fost menţionate probleme legate
de birocraţia administrativă, întârzieri în lansarea şi furnizarea de informaţii, metodologii, o calitate
slabă a asistenţei tehnice furnizată potenţialilor beneficiari. Pe de altă parte, pentru proiectele legate
de inovare, se înregistrează un nivel scăzut de absorbţie a fondurilor disponibile, ca urmare a calităţii
slabe a proiectelor depuse. Sistemul bancar dezvoltă în principal produse legate de sprijinirea mediului
antreprenorial, având în vedere că proiectele legate de inovare presupun un grad de risc mai ridicat.
Capitalul cu un înalt grad de risc, furnizorii de capital de risc şi serviciile conexe nu sunt operţionale în
cadrul regiunii, fiind într-o etapă preliminară la nivel naţional.
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3.4. Analiza tendinţelor de dezvoltare economică naţională şi regională

Scopul principal al acestei analize a fost de a trece în revistă tendinţele dezvoltării economice naţionale şi
regionale în vederea identificării oportunităţilor şi ameninţărilor care pot avea un impact pozitiv sau negativ
asupra companiilor din regiune.

Analizând evoluţia economică recentă a regiunii Sud Muntenia, se poate observa că în anul 2005 creşterea
economică a regiunii a fost de 3,7%, ţinând cont de faptul că toate domeniile de activitate, cu excepţia agriculturii
(2005 a fost un an slab pentru agricultura românească), au înregistrat creşteri în comparaţie cu anul 2004.
Valoarea adăugată brută din industrie a înregistrat în anul 2005 cea mai mare creştere (8%) în comparaţie cu
celelalte regiuni, datorită celei mai mari dinamici ale producţiei industriale.

În concordanţă cu estimările Comisiei Naţionale de Prognoză, diminuarea disparităţilor pentru orizontul 2008
este previzibilă pentru toate regiunile, chiar şi în cazul acelor zone care au avut probleme în anul 2005. Se
estimează că programele de dezvoltare aplicate vor determina schimbări vizibile la nivelul creşterii economice a
fiecărei zone atât pe total, cât şi în structura produsului intern brut. Nivelul estimat al creşterii economice pentru
regiunea Sud Muntenia pentru anii 2007 şi 2008 este de 6,4% şi 6,2%. La susţinerea creşterii economice a
regiunii vor contribui, într-un procent mai mare sau mai mic toate domeniile de activitate.
Dezvoltarea durabilă continuă a principalelor sectoare de activitate va contribui la creşterea economică regională.
Următoarele sectoare sunt considerate prioritare pentru creşterea dezvoltării şi performanţei economice, datorită
următoarelor motive, detaliate mai jos:

Sectoare tradiţionale:
1.

Industria constructoare de maşini – datorită unei specializări continue pe piaţa mondială

combinată cu creşterea importanţei delocalizării în lanţurile valorice mondiale. Pre-existenţa capacităţilor
de producţie şi a abilităţilor tehnice în domeniu şi interesul special al investitorilor străini şi
multinaţionalelor pentru piaţa românească califică, de asemenea, acest sector ca fiind strategic;
2.

Industria petrochimică – care a reuşit să se adapteze mai bine la perioada de tranziţie şi să se

specializeze în produsele cerute de pieţele străine. Această industrie beneficiază, de asemenea, de o
tradiţie lungă în atragerea şi existenţa ISD-ului strategic;
3.

Industria metalurgică – deţine avantajul de a fi o industrie tradiţională, fiind privatizată în

totalitate. Atât la nivel naţional, cât şi regional, capacităţile principale de producţie beneficiază şi de un
management performant, realizat de grupuri din cadrul industriei siderurgice care activează la nivel
mondial.
4.

Produsele electronice şi electrotehnice specializate - datorită existenţei capacităţilor şi a

aptitudinilor tehnice, capacităţii de a îmbunătăţi conţinutul tehnic şi de a externaliza sau de a exporta
către consumatorii finali produse cu valoare adăugată mare;
5.

Industria lemnului - datorită existenţei materiei prime şi necesităţii exploatării ei într-un mod

raţional, protejând pădurile, prin crearea de produse cu valoare adăugată ridicată prin tăierea a cât mai
puţin lemn. Industria mobilei are o tradiţie de durată, contribuţia sa la dezvoltare este importantă, iar
numărul de persoane angajate este ridicat;
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Sectoare cu potenţial mare de dezvoltare:
1.

IT&C şi externalizarea off–shore datorită potenţialului ridicat al resurselor umane, importanţei

crescânde a externalizării IT în lume şi capacităţii sale de a aduce în ţară forţă de muncă înalt calificată,
în schimbul migrării creierelor spre exterior;
2.

Viticultura, cultura, sticlăria şi artizanatul sunt sectoare unde noile competenţe cresc şi

crearea de avantaje competitive intangibile prin capitalizarea culturii, tradiţiei sau mediului natural,
condiţiilor şi aptitudinilor este foarte importantă. Potenţialul acestor ramuri de a combina sinergiile cu
turismul este de asemenea, relevant;
3.

Turismul rural şi balnear, precum şi agricultura ecologică sunt sectoare în care

comportamentul consumatorului arată un interes crescut în toată lumea şi în care România şi regiunea Sud
Muntenia deţin bunuri unice pe care le pot oferi în materie de mediu, biodiversitate, cultură şi tradiţie.

Pentru fiecare din aceste sectoare au fost investigate şi identificate punctele forte, punctele slabe şi tendinţele
de dezvoltare.

Sectoare tradiţionale:

1. Industria constructoare de maşini
a. Puncte forte: tradiţie în producţie, forţă de muncă ieftină, experienţă în subcontractare.
b. Puncte slabe: rigiditate în organizare şi management, lipsa aptitudinilor de marketing, decalajul
tehnologic, capacitate scăzută de inovare, nivel slab de CDI.
c.

Trenduri/obiective: creşterea capacităţii furnizorilor locali de componente de a-şi adapta
producţia şi de a îndeplini cerinţele de calitate a producătorilor de automobile.

2. Industria petrochimică
a. Anvelope şi produse de cauciuc:
i. Puncte forte: existenţa unor industrii în amonte care asigură materia primă.
ii.

Puncte slabe: costuri mari de producţie.

iii.

Trenduri: modernizarea capacităţilor, creşterea competitivităţii produselor pe piaţa

internă şi externă, procese de producţie şi protecţie a mediului conforme cu cerinţele
europene.
b. Mase plastice:
i. Puncte forte: cerere crescută.
ii.

Puncte slabe: lipsa tehnologiilor noi, lipsa managementului eficient, lipsa

interesului pentru crearea produselor cu valoare adăugată mare prin CDI, nivel scăzut al
investiţiilor în marketing.
iii.

Trenduri/obiective: transfer tehnologic, automatizarea operaţiunilor externe şi

dezvoltarea unui sistem naţional de management al calităţii specific acestui sector.

3. Industria metalurgică
a. Puncte forte: tradiţie, sector privatizat în totalitate şi un management competitiv.
b. Trenduri/obiective: modernizarea fluxurilor de producţie pentru a face faţă standardelor
internaţionale de calitate şi mediu.
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4. Industria electronică şi electrotehnică
a. Puncte forte: capacităţi importante de producţie, diversificarea produselor.
b. Puncte slabe: decalaj tehnologic major, nivel scăzut de folosire a capacităţilor de producţie
existente, nivel scăzut al cererii.
c.

Trenduri/obiective: stimularea investiţiilor şi a ISD-urilor pentru modernizarea activităţilor de
producţie, crearea de centre logistice pentru furnizarea de materii prime, cooperarea cu furnizorii
locali pentru a inova şi a adapta producţia lor la standarde de calitate înalte.

5. Industria de prelucrare a lemnului
a. Puncte forte: existenţa canalelor de distribuţie tradiţionale cu posibilităţi de extindere şi resurse
naturale care pot fi furnizate în cadrul regiunii într-o mare măsură.
b. Puncte slabe: lipsa capitalului pentru modernizarea capacităţilor de producţie.
c.

Trenduri: promovarea tehnologiilor „curate” ca parte a activităţilor de modernizare şi dezvoltare
a C&D pentru diversificarea structurii de producţie.

Sectoare cu potenţial mare de dezvoltare:

1. IT&C
a. Puncte forte: poziţionarea geografică, cunoştinţe foarte bune de limbi străine, specialişti bine
pregătiţi.
b. Puncte slabe: programe de studiu inadecvate, lipsa de parteneriate dintre industria de software
şi cercetare, lipsa mecanismelor de promovare a ISD.
c.

Trenduri: testarea şi penetrarea pe noi segmente de piaţă, proiectarea şi implementarea soluţiilor
inovative adaptate clienţilor în vederea avansării în lanţul valoric.

2. Agricultura organică:
a. Puncte forte: sol fertil, agricultura tradiţională se bazează pe concepţii (abordări) de protecţie a
mediului, posibilitatea identificării zonelor nepoluate pentru a dezvolta agricultura organică.
b. Puncte slabe: lipsa capacităţilor de valorificare a produselor alimentare prin validarea acestora
ca fiind ecologice.
c.

Trenduri: poziţionarea agriculturii ecologice ca fiind o problemă majoră în cadrul politicii naţionale
agricole, ca un pilon pentru sprijinirea dezvoltării durabile în zona rurală, promovarea exportului
produselor ecologice prin dezvoltarea CDI.

3. Cultura vinului:
a. Puncte forte: preţ, calitate, ambalare şi etichetare, gamă foarte diversificată, dezvoltarea
turismului în regiune.
b. Puncte slabe: stoc limitat de sortimente nobile, lipsa de cunoştinţe specifice şi de marketing.
c.

Trenduri: preocuparea crescută a producătorilor pentru îmbunătăţirea calităţii produselor,
managementul companiilor şi asocierea culturii vinului cu turismul.

4. Turismul rural:
a. Puncte forte: existenţa comunităţilor rurale vechi care trăiesc în zonele nepoluate, conform
tradiţiilor străvechi într-un stil de viaţă sănătos.
b. Puncte slabe: nivel slab al calităţii serviciilor, calitate slabă a infrastructurii de transport, a
e-infrastructurii, a serviciilor şi utilităţilor, lipsa de informaţii despre oferta turistică.
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c.

Trenduri/obiective: eforturi continue de îmbunătăţire a legislaţiei, certificărilor şi potenţialului
de evaluare aferente.
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3.5. ANALIZA SWOT
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Capitol 4.
Strategia de Inovare Regională

4.1. Viziune
Dezvoltare durabilă prin inovare.

4.2. Misiune
Strategia de Inovare Regională sprijină dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia în contextul economiei
bazate pe cunoaştere, prin promovarea unui climat favorabil inovării, a spiritului antreprenorial şi prin
stimularea cooperării între mediul de afaceri şi cel al cercetării în vederea valorificării rezultatelor cercetării.

4.3. Structura Strategiei de Inovare Regională
Lista propusă a acţiunilor a fost elaborată şi modelată în baza rezultatelor analizelor efectuate şi se
concentrează în principal pe elementele cheie care vor determina această regiune să devină o regiune a
cunoaşterii intensive: exploatarea Cunoaşterii pentru realizarea Inovării prin accesarea Finanţării.
Pe această bază a fost conceput un plan de intervenţie pe termen lung, având trei priorităţi principale:

1. CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII REGIONALE
2. SPRIJINIREA COMPETITIVITĂŢII SISTEMULUI ECONOMIC REGIONAL
3. PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI AUTOHTON

Pentru îndeplinirea acestor trei obiective strategice, un număr de acţiuni au fost cuprinse într-un plan coerent,
a cărui implementare poate fi asigurată prin intermediul Fondurilor Structurale şi a iniţiativelor, programelor
naţionale şi europene de finanţare.
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4.3.1 Axa Prioritară 1 – Creşterea atractivităţii regionale
1.1. Creşterea atractivităţii regionale pentru mediul de afaceri

Obiectiv:

Crearea de condiţii favorabile pentru investiţiile bazate pe cunoaştere

Descriere:
Scopul acestei măsuri este de a atrage în regiune întreprinderi inovative care vor desfăşura activităţi de cercetare
sau vor beneficia din activităţile de cercetare.
În ultimii ani, regiunea Sud Muntenia a atras importante investiţii străine directe şi a decis să îşi îmbunătăţească
pe mai departe competitivitatea prin crearea unui mediu favorabil pentru investiţiile bazate pe cunoaştere.
Existenţa unor structuri de sprijin pentru afaceri bine dezvoltate şi funcţionale reprezintă un factor critic atunci
când se are în vedere creşterea atractivităţii regiunii ca o locaţie pentru investiţii bazate pe cunoaştere şi un
instrument cheie pentru stimularea mediului regional şi local de afaceri. Deşi în regiunea Sud Muntenia există un
număr mare de structuri de sprijin pentru afaceri, infrastructura lor este învechită ca urmare a unei lipse de
logistică, echipament, utilităţi şi spaţiu necesare efectuării de activităţi economice inovative. În acelaşi timp, o
parte dintre aceste structuri nu sunt în totalitate operaţionale, gama serviciilor furnizate de ele este destul de
restrânsă având nevoie de asistenţă în continuare, pentru a putea să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor
furnizate companiilor. Din acest motiv, va fi acordat sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de noi locaţii pentru
structurile de sprijin pentru afaceri, prin furnizarea de echipament avansat şi utilităţi, dar şi pentru dezvoltarea
unei game mai variate de servicii, care să satisfacă nevoile companiilor din regiune.
Infrastructurile de sprijin ale afacerilor din regiunea Sud Muntenia sunt slab promovate în mediul de afaceri, iar
avantajele lor nu sunt înţelese pe deplin de potenţialii beneficiari. În plus, investitorii au nevoie de asistenţă în
ceea ce priveşte informaţiile practice despre cerinţele şi legislaţia naţională şi locală privind condiţiile de înfiinţare
ale companiilor bazate pe cunoaştere.

Acţiuni indicative:
 Crearea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri de sprijin pentru afaceri (parcuri industriale,
tehnologice şi ştiinţifice, etc);
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate mediului de afaceri;
 Sprijin pentru înfiinţarea portalurilor web pentru afaceri ce conţin informaţii despre succesul investiţiilor
bazate pe cunoaştere şi informaţii practice pentru potenţialii beneficiari.

Beneficiari eligibili:
 Autorităţi publice locale;
 Societăţi comerciale şi parteneriate între companii;
 Parteneriate între companii şi autorităţi publice;
 Asociaţii industriale.
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1.2. Creşterea atractivităţii atragerea de talente pentru
Obiectiv:
Crearea de condiţii favorabile pentru promovarea /reţinerea /revenirea „talentelor”
Descriere:
Scopul acestei măsuri este de a crea mecanisme care vor creşte atractivitatea regiunii pentru cercetătorii şi
studenţii talentaţi.
Atragerea şi reţinerea capitalului uman foarte specializat în regiune reprezintă unul din elementele centrale ale
acestei strategii elaborate cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea regiunii în contextul unei economii bazate
pe cunoaştere. Îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona subliniază nevoia pentru forţă de muncă
specializată şi adaptabilă, capabilă să utilizeze în mod eficient cunoştinţele şi noile tehnologii produse. În momentul
de faţă, regiunea Sud Muntenia se confruntă cu un fenomen de migraţie al studenţilor şi cercetătorilor foarte
talentaţi către Bucureşti sau în străinătate. Analizele regionale au demonstrat că nivelul slab de finanţare publică
şi privată pentru activităţile de cercetare–dezvoltare, dotările slabe sau necorespunzătoare, nivelul scăzut al
salariilor, cât şi oportunităţile create de programele de cercetare din alte ţări au condus treptat la o infrastructură
învechită de CDI, un număr scăzut şi o vârstă medie crescută a cercetătorilor din regiune.
Pentru a remedia aceste puncte slabe, această măsură se va concentra pe dezvoltarea infrastructurii existente de
CDI, oferind cercetătorilor oportunităţi pentru dezvoltarea unei cariere de succes în CDI şi mai mult, pentru a
avea acces la programe care favorizează crearea de spin-off-uri.

Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii existente de CDI şi crearea de noi infrastructuri;


Elaborarea

de

programe

pentru

crearea

şi

dezvoltarea

poziţiilor

de

profesor/cercetător

(permanent/colaborare) pentru cercetătorii de excepţie;
 Desfăşurarea de proiecte de cercetare complexe în cooperare cu experţi internaţionali;
 Sprijinirea creării de reţele între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi pentru a dezvolta pe
viitor educaţia universitară, formarea continuă a cercetătorilor şi dezvoltarea profesională în cercetare;
 Sprijin pentru programe integrate pentru mobilitatea profesorilor.
Beneficiari eligibili:
 Universităţi;
 Institute de Cercetare;
 Profesori şi cercetători.
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4.3.2 Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru competitivitatea sistemului economic regional

2.1. Promovarea inovării şi accesului la cunoştinţe şi oportunităţi
Promovarea schimbului informal de cunoştinţe, menţinerea capitalului uman şi promovarea cooperării dintre
companii reprezintă principalele trei căi prin care inovarea poate fi introdusă în întreprinderile şi instituţiile de
cercetare şi dezvoltare.
Obiectiv:
2.1.1. Promovarea schimbului informal inter-disciplinar de cunoştinţe
Descriere:
Adevărata bogăţie, în termeni de performanţă economică, competitivitate industrială şi ocupare a forţei de muncă,
nu provine doar din producţia de mărfuri, ci din producţia, transformarea şi exploatarea cunoştinţelor. În special,
în contextul rolului crescut, jucat de sectorul de servicii în activitatea economică, informaţia este de o importanţă
fundamentală şi strategică pentru inovare. Văzută ca un proces, inovarea are o natură multidimensională deoarece
poate să apară în mai multe modalităţi. Prin urmare, acesta măsură se va concentra pe dezvoltarea cercurilor
informaţionale.
Cercurile informaţionale reprezintă şedinţe neoficiale care au loc între leaderii inovării din regiune, persoane care
provin din mediul academic şi reprezentanţii sistemului de servicii de sprijin. Cercurile informaţionale sunt
instrumente care pot fi, în mod facil, implementate şi pot ajuta întreprinderile să coopereze între ele, prin crearea
de grupuri de cercetare informative pentru dezvoltarea de noi tehnologii, exploatarea noilor oportunităţi ale pieţei,
internaţionalizarea afacerilor şi, în acelaşi timp, facilitarea transferului de cunoştinţe între întreprinderile care fac
parte din aceste grupuri. Cercurile informaţionale pot fi un instrument extrem de eficient pentru introducerea
culturii privind inovarea şi facilitarea identificării şi dezvoltării oportunităţilor de colaborare şi cooperare.

Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea cercurilor informaţionale informale;
 Crearea unei asociaţii a cercurilor informaţionale.

Beneficiari eligibili:
 Societăţi comerciale;
 Mediul academic (universităţi şi profesori);
 Autorităţi publice locale şi regionale;
 Reprezentanţi ai sistemului de servicii de sprijin;
 Cercuri informaţionale.
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Obiectiv:
2.1.2. Menţinerea şi îmbunătăţirea capitalului uman

Descriere:
Investiţia în oameni joacă un rol principal în strategia de la Lisabona deoarece aceasta este văzută atât ca un factor
esenţial de creştere, cât şi ca o pârghie principală a politicii sociale de coeziune. Capitalul uman este considerat
ca un input crucial pentru dezvoltarea noilor tehnologii şi un factor necesar pentru adoptarea şi utilizarea lor
eficientă, dar totodată şi o condiţie prealabilă a posibilităţii de angajare şi un instrument pentru combaterea
excluderii sociale. Această linie de acţiune urmăreşte extinderea educaţiei şi a instruirii astfel încât să se asigure
că personalul cu specializare tehnică şi ştiinţifică este disponibil pentru a permite dezvoltarea şi adoptarea noilor
tehnologii. Astfel, se va sprijini studiul pe toată durata vieţii în vederea combaterii degradării mult mai rapide a
aptitudinilor într-o perioadă de schimbări tehnologice rapide. Dezvoltarea economiei regionale va depinde de
abilitatea de a absoarbe noile informaţii în mod rapid şi eficient şi de punerea lor în practică. Creşterea producţiei
şi a serviciilor este de aşteptat în profesiile şi industriile care necesită cunoştinţe noi, ştiinţă, cercetare şi
dezvoltare, cu implicarea unei forţe de muncă calificate şi a unei tehnologii de ultimă generaţie.

Acţiuni indicative:
 Crearea şi dezvoltarea de programe de instruire pe durata întregii vieţi;
 Sprijin şi stimulente pentru angajaţi pentru a avea acces la formarea profesională continuă;
 Sprijin pentru furnizarea continuă a cursurilor de formare profesională la nivel de furnizor şi pentru
dezvoltarea şi diversificarea ofertei;
 Furnizarea de echipamente pentru persoanele “hard to reach” (populaţia adultă necalificată sau cu o
calificare de bază);
 Sprijin pentru realizarea campaniilor de promovare, pentru informarea şi acordarea de consultanţă
privind cariera.

Beneficiari eligibili:
 Societăţi comerciale;
 Parteneriate locale şi regionale ale întreprinderilor;
 Sindicate;
 ONG-uri;
 Furnizori de cursuri de formare profesională.

Obiectiv:
2.1.3. Promovarea cooperării între companii

Descriere:
Scopul principal al acestei linii de acţiune este de a întări relaţiile de cooperare între întreprinderi.
În consecinţă, sprijinul va fi furnizat cu scopul de a crea reţele şi asociaţii eficiente care vor contribui la
consolidarea procesului de interacţiune între companii favorizând difuzarea cunoştinţelor, creşterea economiilor
externe (costuri reduse ale factorilor de producţie, costuri reduse de tranzacţie), o productivitate mai ridicată a
activităţilor.
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Asistenţa pentru clusterele nou înfiinţate va fi, de asemenea, acordată având în vedere că acestea reprezintă
motoarele principale ale inovării, o sursă principală pentru avantajele competitive ale unei regiuni în economia
globală. Aceasta pentru că inovarea este puternic concentrată din punct de vedere geografic, mult mai mult decât
prosperitatea sau productivitatea crescută.
Astfel, clusterele, privite precum nişte concentrări regionale ale companiilor specializate şi instituţii partenere,
unite prin multiple legături – furnizează un mediu favorabil inovării. Acestea permit IMM-urilor să îşi continue
activităţi de inovare, altfel imposibile. Clusterele pot să determine IMM-urile să coopereze mult mai bine cu
companiile mai mari, permiţând crearea şi rafinarea noilor idei în cadrul reţelelor de cooperare dintre firme şi
instituţiile lor partenere, micşorând barierele pentru transformarea noilor idei în afaceri.

Acţiuni indicative:
 Conştientizarea mediului de afaceri regional cu privire la beneficiile şi oportunităţile de creare a reţelelor,
de a lucra în parteneriat şi de a crea clustere;
 Elaborarea de planuri de acţiune, de metodologii şi strategii orientate către crearea şi funcţionarea
clusterelor;
 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea diferitelor reţele de afaceri şi parteneriate;
 Sprijin pentru înfiinţarea companiilor/entităţilor de management a clusterelor.

Beneficiari eligibili:
 Societăţi comerciale;
 Asociaţii locale ale întreprinderilor, autorităţilor publice, camerelor de comerţ, organizaţii ale
angajatorilor, universităţi şi centre de cercetare relevante.

2.2. Facilitarea accesului la formarea cunoştinţelor şi inovării

Obiectivul general al acestei măsuri este de a stimula accesibilitatea cunoştinţelor de frontieră pentru întreprinderi.
Sub această linie de acţiune, cooperarea în cadrul proiectelor comune de cercetare între companii şi actorii
implicaţi în cercetare-dezvoltare va fi promovată. Această măsură va fi concentrată pe sprijinirea creării de BIL
(Birouri Industriale de Legătură), în cadrul universităţilor, aceasta fiind o modalitate de a furniza IMM-urilor un
acces îmbunătăţit către absolvenţi de înaltă specializare.
Obiectivele specifice care vor contribui la realizarea obiectivul general sunt:
2.2.1. Facilitarea armonizării cunoştinţelor cu piaţa
Descriere:
Ambele analize, atât cea a sistemului de sprijinire a inovării regionale, cât şi cea a nevoilor IMM-urilor regionale
au subliniat faptul că unul din principalele motive ale nivelului scăzut de inovare în întreprinderi este datorat
necorelării obiectivelor cercetării cu cele ale mediului de afaceri. Astfel, în timp ce cercetarea fundamentală
realizată în regiune este larg recunoscută la nivel naţional şi internaţional, activităţile de cercetare aplicată şi
proiectele nu sunt corelate şi orientate către nevoile economiei regionale. În regiune, cooperarea existentă între
mediul de cercetare şi afaceri este, în continuare, limitată datorită lipsei unui marketing adecvat din partea
instituţiilor de cercetare-dezvoltare, pe de-o parte şi reticenţei antreprenorilor de a-şi conduce afacerile pe baza
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unei planificări strategice, utilizând studii de prognoză, de marketing şi strategii de dezvoltare, pe de altă parte.
În consecinţă, această măsură va fi concentrată pe furnizarea unui sprijin programelor ce vizează corelarea
cercetării cu cererea de piaţă. Organizaţiile intermediare (publice sau private) pot să furnizeze suportul necesar
construirii unei corelări între nivelul cunoştinţelor atins prin cercetare şi nevoile reale ale economiei, prin
intermediul serviciilor care ar putea ajuta pe de-o parte organizaţiile de cercetare-dezvoltare să înţeleagă în
întregime nevoile actuale ale companiilor şi, pe de altă parte, IMM-urile prin lărgirea viziunii strategiilor lor
operaţionale şi prin prezentarea inovării.

Acţiuni Indicative:
 Furnizarea burselor/granturilor/stagiilor pentru tinerii absolvenţi implicaţi în proiectele de inovare,
implementate în comun de companii şi universităţi;
 Elaborarea de programe ce stimulează dezvoltarea de aptitudini şi calificări în domeniul marketingului
în cadrul instituţiilor de cercetare-dezvoltare;
 Elaborarea de studii de marketing, studii de prognoză a tendinţelor economiei regionale, strategii de
dezvoltare care pot fi adoptate de antreprenorii regionali;
 Sprijin pentru desfăşurarea unor programe ce vizează corelarea programelor de cercetare aplicată cu
nevoile economiei regionale;
 Sprijin pentru dezvoltarea de strategii de comunicare şi cooperare eficiente între cercetare şi mediul de
afaceri .

Beneficiari eligibili:
 Universităţi,
 Centre de cercetare;
 Societăţi comerciale.

Obiectiv:
2.2.2. Crearea şi promovarea facilităţilor în vederea recrutării celor mai potriviţi candidaţi
Descriere:
Deşi forţa de muncă regională are un grad ridicat de educaţie şi calificări, migraţia persoanelor înalt specializate
afectează nivelul activităţilor inovative ce pot fi desfăşurate de companiile din regiune. Aptitudinile personalului
sunt fundamentale pentru capacitatea unei întreprinderi de a obţine cunoştinţe şi de a le utiliza în scopul inovării.
Problemele care apar în regiune sunt legate de anumite calificări relevante pentru procesul de inovare. Exemple
pot fi găsite în disparităţile care se produc, în mod periodic, între oferta de forţă de muncă şi cererea de anumite
calificări specializate. Astfel, Birourile Industriale de Legătură pot fi instrumente de o importanţă primordială în
asigurarea faptului că structura industrială regională este permanent alimentată cu resurse umane
corespunzătoare. În special, BIL–urile create în cadrul universităţilor pot să reprezinte o referinţă şi pentru cei mai
importanţi agenţi economici din regiune. Disponibilitatea facilă a tinerilor absolvenţi specializaţi şi existenţa unui
sistem care poate să intervieveze şi să selecteze în mod eficient candidaţii poate să consolideze şi să întărească
legăturile dintre jucătorii multinaţionali interni şi străini şi teritoriu.
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Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru crearea Birourilor Industriale de Legătură în cadrul universităţilor şi organizaţiilor
tehnologice şi de cercetare;
 Sprijin pentru crearea şi operativitatea reţelei de BIL-uri.

Beneficiari eligibili:
 Universităţi;
 Organizaţii tehnologice şi de cercetare;
 Birouri Industriale de Legătură.

Obiectiv:
2.2.3. Promovarea proiectelor comune pentru transferul de cunoştinţe şi pentru transferul tehnologic
Descriere:
Deşi cercetarea contribuie într-o măsură fundamentală la procesul de inovare, dacă nu există acţiune
antreprenorială, nu există nici activităţi creatoare de valoare, deoarece întreprinderea este cea care pune în
practică rezultatele cercetării şi prin aceasta se creează valoarea.
În cadrul regiunii, colaborarea între cercetarea şi întreprinderi există, dar se află într-o fază preliminară. În
consecinţă, această linie de acţiune urmăreşte îmbunătăţirea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare între
universităţi/institutele de cercetare şi întreprinderi în vederea stimulării dezvoltării pe viitor a competitivităţii
regionale a întreprinderilor. Aşadar, vor fi sprijinite activităţi care vor genera rezultate de interes economic şi care
pot stimula transferul tehnologic către întreprinderi. Centrele de transfer tehnologic şi centrele releu de inovare
joacă un rol important în transferul de cunoştinţe, tehnologie şi informaţie în ceea ce priveşte cerere versus
furnizor, dar în cadrul regiunii asemenea centre sunt slab reprezentate şi promovate.

Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru proiectele de colaborare între universităţi/ institutele de cercetare şi mediul de afaceri
pentru transferul de cunoştinţe şi transfer tehnologic;
 Sprijin pentru dezvoltarea cooperării sectoriale şi networking între cercetare şi mediul de afaceri;
 Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea centrelor de transfer tehnologic şi a centrelor releu pentru
inovare.
Beneficiari eligibili:
 Autorităţi publice;
 Universităţi;
 Institute de cercetare;
 Societăţi comerciale;
 Asociaţii ale companiilor;
 Organizaţii sectoriale.
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2.3. Accelerarea asimilării inovării
Obiectiv:
Facilitarea achiziţionării de echipament nou inovativ, tehnologii şi de servicii personalizate
Descriere:
Viteza şi eficienţa difuzării inovării în cadrul economiei sunt factori de importantă crucială pentru productivitatea
şi creşterea economică. Inovarea poate fi încorporată în cunoştinţele de specialitate ale capitalului uman, prin
folosirea echipamentului de ultimă generaţie şi a serviciilor de înaltă calitate. Inovarea este fundamentală pentru
capacitatea întreprinderilor de a recunoaşte oportunităţile de pe piaţă, pentru capacităţile lor interne de a reacţiona
în mod inovativ şi pentru baza lor de cunoştinţe. Analiza nevoilor IMM-urilor regionale a indicat clar că nivelul
scăzut de inovare al întreprinderilor este datorat, în principal, lipsei finanţării investiţiilor tangibile şi intangibile şi
a serviciilor personalizate în funcţie de nevoi. În consecinţă, această măsură va furniza sprijin antreprenorilor
regionali în vederea achiziţionării de echipament inovativ, tehnologii de ultimă generaţie şi serviciilor personalizate
în vederea reducerii decalajului semnificativ de tehnologie şi a transferului de know-how în dezvoltarea afacerilor
care afectează competitivitatea economiei regionale.

Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru investiţiile în echipament, tehnologii noi, inovative;
 Sprijin pentru accesarea serviciilor specializate ( transfer de know-how, acces pe pieţe noi, consultanţă).

Beneficiari eligibili:
 Societăţi comerciale;
 Asociaţii ale companiilor;
 Organizaţiile sectoriale;
 Entităţi de management a clusterelor.
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4.3.3 Axa Prioritara 3 - Stimularea şi dezvoltarea antreprenoriatului autohton
Antreprenoriatul reprezintă un motor crucial pentru inovare, competitivitate, crearea de locuri de muncă şi pentru
creşterea economică. De asemenea, permite transformarea noilor idei inovative în afaceri de succes în sectoarele
high-tech şi poate debloca potenţialul personal al indivizilor. Astfel, în ultimii ani, cercetătorii au demonstrat că
firmele din ce în ce mai mici şi noi sunt principalele furnizoare de noi locuri de muncă şi nu cele mari, deoarece
sunt mai flexibile şi adaptabile la cerinţele pieţei. În concluzie, inovarea este indusă (adoptată) în cadrul
companiilor datorită noilor iniţiative antreprenoriale care conduc la creşterea concurenţei şi determină companiile
să reacţioneze prin a alege să inoveze sau să îşi crească eficienţa.
3.1. Stimularea antreprenoriatului
Obiectiv:
Introducerea culturii antreprenoriale la toate nivelurile educaţionale

Descriere:
Educaţia joacă un rol central în dezvoltarea calificărilor şi aptitudinilor cerute (necesare), orientate către modelarea
unei societăţi antreprenoriale. În vederea transformării unei idei de afaceri într-o companie de succes, este
necesară combinarea creativităţii şi inovării cu o educaţie solidă de afaceri. Analiza nevoilor IMM-urilor regionale
a accentuat faptul că o cauză a performanţelor slabe de inovare a companiilor este legată de lipsa spiritului
antreprenorial, a cunoştinţelor de management şi a calificărilor antreprenorilor locali. Aşadar, scopul acestei măsuri
este de a sprijini integrarea educaţiei antreprenoriale în programele şcolare la toate nivelurile educaţionale, astfel
încât toţi tinerii să înveţe ce înseamnă cu adevărat activitatea de antreprenoriat, să dobândească abilităţi
antreprenoriale şi de afaceri şi să decidă dacă aceasta este o carieră corespunzătoare pentru ei. Dezvoltarea unor
astfel de abilităţi trebuie să înceapă în şcoala primară şi trebuie susţinută pe întreaga perioadă de educaţie. Astfel,
educaţia privind activitatea antreprenorială trebuie să favorizeze dezvoltarea unei varietăţi de abilităţi folositoare
şi trăsături de personalitate: curiozitate, deschiderea către studiul continuu, atitudine pro-activă, încredere şi
creativitate. Studenţii trebuie să înveţe cum să construiască şi să dezvolte o companie, şi cum să se obişnuiască
cu ideea că o firmă reprezintă un instrument legal de comercializare a ideilor şi nu un angajament personal pentru
întreaga viaţă.
Acţiuni indicative :
 Sprijin pentru dezvoltarea unei educaţii formale în domeniul antreprenoriatului în şcoala primară şi
gimnazială (secundară);
 Sprijin pentru iniţierea unor cursuri de afaceri în timpul şcolii secundare;
 Sprijin pentru programele de educaţie non formală în domeniul antreprenoriatului în şcoala primară şi
gimnazială (întreprinderi virtuale, întâlniri cu antreprenorii locali, organizarea de concursuri de afaceri,
vizitarea companiilor, etc);
 Sprijin pentru dezvoltarea unei educaţii formale în domeniul antreprenoriatului şi de afaceri în
programele universităţilor;
 Sprijin pentru programele de educaţie non formală a spiritului antreprenorial în universităţi (jocuri de
afaceri/concursuri de planuri de afaceri, crearea de incubatoare, întreprinderi virtuale) în universităţi.

Beneficiari eligibili:
 Şcoli;
 Licee, şcoli vocaţionale şi tehnice;
 Universităţi.
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3.2. Facilitarea dezvoltării companiilor nou înfiinţate bazate pe cunoaştere
Obiectiv:
Crearea unui mediu favorabil pentru companiile nou înfiinţate bazate pe cunoaştere
Descriere:
În regiunea Sud Muntenia, ca şi în orice altă regiune, companiile noi funcţionează într-un mediu diferit în
comparaţie cu companiile existente pe piaţă şi trebuie să depăşească bariere mai mari. Astfel, în general aceste
firme nu au o poziţie stabilă pe piaţă, încearcă să convingă potenţialii investitori în legătură cu succesul viitor al
companiei şi au, de obicei, o deficienţă de personal şi de resurse. Astfel de companii au nevoie de ajutor în vederea
transformării (transpunerii) unei idei pilot de afaceri într-o companie de succes. Crearea unui mediu favorabil
pentru înfiinţarea de companii noi bazate pe cunoaştere constă în promovarea şi încurajarea unei culturi de afaceri
(una care recompensează succesul şi tratează eşecul ca o oportunitate de studiu), accesarea unui capital financiar
suficient şi a serviciilor de mentorat şi a unei infrastructuri fizice fiabile (incubatoare şi acceleratoare de afaceri).
Aşadar, această măsură se va concentra pe furnizarea sprijinului pentru activităţile ce vor promova o imagine mai
bună şi înţelegerea spiritului de antreprenor, demonstrând beneficiile acestora şi pe facilitarea accesului la capitalul
de pre-iniţiere şi iniţiere a afacerilor, dar şi pe promovarea noilor modalităţi inovative a investiţiei individuale,
cum sunt reţelele de business angels. Accesul la serviciile specializate este, de asemenea, crucial pentru
antreprenorii potenţiali şi începători pentru că permite dobândirea abilităţilor şi a cunoştinţelor cerute pentru
conducerea unei companii. În acest sens, va fi acordat sprijin pentru dezvoltarea schemelor de consultanţă şi de
mentorat, ce reprezintă principalele modalităţi de abordare, eficiente în încercarea de a furniza noilor antreprenori
o combinaţie reuşită între cunoştinţe şi experienţa practică.

Acţiuni indicative :
 Organizarea de campanii de promovare a rolului social pozitiv al antreprenoriat
 Crearea şi dezvoltarea infrastructurii spaţiale de afaceri ( incubatoare şi acceleratoare de afaceri);
 Crearea de reţele de furnizori de capital de risc (business angels);
 Sprijin pentru crearea programelor de capital pre-iniţiere şi iniţiere a afacerilor;
 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea schemelor de consultanţă şi de mentorat pentru dezvoltarea
afacerilor.

Beneficiari eligibili:
 Autorităţi Publice;
 Universităţi;
 Furnizorii de capital de risc (Business Angels);
 Actorii sistemului de sprijin regional.
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3.3. Creşterea valorificării rezultatelor cercetării

3.3.1. Obiectiv: Îmbunătăţirea abilităţilor manageriale ale cercetătorilor
Descriere:
În vederea stimulării antreprenoriatului autohton, o regiune trebuie să profite de potenţialul său de cercetare, de
rezultatele tehnologice şi patente, prin valorificarea rezultatelor cercetării. Aceasta presupune că cercetătorii
trebuie să gândească ca nişte antreprenori şi să dobândească cunoştinţele practice despre modalitatea de
dezvoltare a potenţialului comercial al profesiei (muncii) lor. Schemele de formare în acest sector sunt, aşadar,
primordiale. Dobândirea abilităţilor de afaceri îi va ajuta să transforme inovarea într-un succes comercial. Analiza
sistemului regional de sprijin al inovării indică un nivel scăzut de valorificare a rezultatelor cercetării în activităţile
economice la nivel de universităţi şi de întreprinderi datorat nivelului scăzut de implicare al cercetătorilor în
valorizarea activităţilor de cercetare. În vederea corectării acestui punct slab, această măsură urmăreşte
stimularea introducerii în universităţi a modulelor de predare despre abilităţile de construire a unei afaceri în
rândul oamenilor de ştiinţă şi de favorizare a unei mobilităţi crescute a cercetătorilor între cercetare şi industrie.
Mobilitatea inter-sectorială este un instrument valoros care poate furniza cercetătorilor o oportunitate de
perfecţionare a carierelor lor, de recompensare şi realizare personală, şi este esenţială pentru stimularea
transferului de cunoştinţe.

Acţiuni indicative:
 Dezvoltarea de programe de doctorat şi post-doctorat în asociere cu mediul de afaceri prin inovarea
conţinutului acestora – includerea modulelor de dobândire a abilităţilor şi a cunoştinţelor manageriale de
către cercetători;
 Furnizarea de instruire antreprenorială pentru cercetătorii tineri şi seniori;
 Dezvoltarea de programe de formare profesională privind managementul tehnologiei, inovării şi
cercetării pentru cercetătorii experimentaţi;
 Sprijin pentru dezvoltarea mobilităţii inter-sectoriale prin intermediul schimburilor de personal, poziţiilor
part-time oferite atât pentru cercetătorii aflaţi la începutul carierei, cât şi pentru cercetătorii consacraţi.

Beneficiari eligibili:
 Universităţi;
 Societăţi comerciale;
 Cercetători.
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Obiectiv:
3.3.2. Facilitarea obţinerii drepturilor de proprietate intelectuală

Descriere:
În contextul unui proces continuu de globalizare economică şi al unei tranziţii către economia bazată pe
cunoaştere, ideile care generează noi informaţii, dar şi protejarea lor legală sunt de-o importanţă extremă.
Exploatarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul din elementele principale care
determină capacitatea unei regiuni de a concura într-o economie globală. Astfel, principalele avantaje comparative
ale regiunii constau în creativitate, inovare şi calitate. Dar toate acestea sunt supuse riscului, când ideile, mărcile
şi produsele sunt piratate şi contrafăcute la scară largă de către competitori. Proprietatea intelectuală (PI) include
bunuri intangibile, precum portofoliul de brevete, mărci, schiţe sau lucrări garantate de drepturile de autor, şi, de
asemenea, capitalul uman şi know-how-ul. Toate aceste bunuri sunt de-o importanţă majoră într-o economie
bazată pe cunoaştere, aşadar proprietarii de PI trebuie să le identifice cu atenţie şi să ia în considerare totalitatea
modalităţilor prin care pot să beneficieze de acest drept. Intensitatea acestor patente (numărul de patente
obţinute) este unul din indicatorii centrali ai maturizării, capacităţii şi calităţii pieţei sectorului de CDI. Atâta timp
cât mediul regional de C&D eşuează în atragerea brevetelor, schimbarea structurală importantă prin intermediul
inovării este supusă riscului. În cadrul regiunii, numărul de patente cerute (şi obţinute) este foarte scăzut, situaţie
parţial explicabilă şi prin lipsa de conştientizare la nivel de întreprinderi. În vederea abordării acestei probleme,
măsura va sprijini activităţile ce vizează facilitarea folosirii drepturilor de proprietate intelectuală şi îmbunătăţirea
serviciilor de promovare şi de consultanţă în acest sector.

Acţiuni indicative:
 Sprijin pentru desfăşurarea campaniilor de promovare a beneficiilor folosirii drepturilor de proprietate
intelectuală în cadrul mediului regional de afaceri;
 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de informare şi consultanţă în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală şi asistenţă pentru activităţile autorizate;
 Sprijin pentru achiziţionarea de bunuri intangibile ( patente, licenţe, mărcile de fabrică).

Beneficiari eligibili:
 Autorităţi publice;
 Universităţi;
 Cercetători.
 Societăţi comerciale.
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Capitolul 5
Implementare şi monitorizare

5.1. Indicatori de monitorizare
Strategia de Inovare Regională va fi implementată în principal prin intermediul Fondurilor Structurale valabile
pentru regiunea Sud Muntenia în perioada de programare 2008-2013. Programele operaţionale vizate sunt:
 Programul Operaţional Regional 2007-2013
 Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013
 Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013
În afară de Fondurile Structurale, resursele provenind de la alte programe naţionale şi europene (cum ar fi de
exemplu, Programul Cadru 7, INTERREG IVC, Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, etc)
precum şi propriile resurse şi resursele atrase de pe piaţa financiară vor trebui folosite în vederea
implementării strategiei.
În vederea asigurării cu succes a implementării Strategiei de Inovare Regională, a fost dezvoltat un sistem al
indicatorilor de monitorizare. Acest sistem a fost conceput de Unitatea de Management cu ajutorul
Consultanţilor de Proces şi include trei categorii de indicatori pentru fiecare linie de acţiune:
 Indicatori de implementare;
 Indicatori de rezultat;
 Indicatori de impact.
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INDICATORII DE MONITORIZARE

5.2. Evaluarea Strategiei de Inovare Regională 2008-2013

Evaluarea impactului politicii regionale de inovare, gândită a fi aplicată prin intermediul Strategiei de Inovare
Regională 2008-2013 se va face, de asemenea, în parteneriat, de către actorii regionali implicaţi în procesul
elaborării acesteia.
Astfel, în urma seminariilor regionale desfăşurate în acest scop, au fost selectaţi un număr de 8 indicatori
importanţi pentru dezvoltarea durabilă a regiunii în contextul tranziţiei către economia bazată pe cunoaştere.
Totodată, au fost stabilite ţintele pentru perioada 2008-2013, precum şi organizaţiile responsabile pentru
monitorizarea acestora.
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