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Sumar executiv 

 

Prezentul studiu de documentare a capacității actorilor din comunitățile locale de a susține procesul de 

dezvoltare a ecosistemului CDI și cu exemple de bune practici identificate la nivel european a fost realizat 

în contextul proiectului „CONNECT - Dezvoltarea publică locală prin inovare şi conectarea părţilor 

interesate”, cod SIPOCA 960, implementat de Asociația "Măgurele Science Park",  în perioada  august 

2022 - noiembrie 2022 și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA). 

Prin intermediul acestuia, a fost urmărită derularea unei cercetări la nivelul regiunii București-Ilfov, în 

vederea identificării capacității actorilor din regiune (autorități publice locale/ regionale, mediu de cercetare 

și mediu de afaceri, societate civilă) de a susține dezvoltarea ecosistemului CDI, provocări și probleme 

întâmpinate și factori determinanți. În acest context, studiul și-a propus să ofere o imagine de ansamblu 

asupra situației actuale de la nivel regional și local, în context național și european, în special în ceea ce 

privește relațiile existente între diferiți actori din cadrul ecosistemului CDI, implicarea acestora în 

parteneriate și proiecte de CDI și în procese și inițiative menite să contribuie la dezvoltarea ecosistemului 

CDI. 

Unul dintre obiectivele majore urmărite este ca studiul de față să poată servi drept instrument util și 

comprehensiv ce cartografiază și evidențiază provocările și problemele existente în ceea ce privește 

modul de relaționare și colaborare între diferiți actori ai ecosistemului, implicarea acestora în diferite 

procese și inițiative privind dezvoltarea ecosistemului CDI și alte aspecte contextuale ce influențează 

dezvoltarea ecosistemului CDI și capacitatea actorilor de a contribui la acesta; precum și care oferă 

un set de recomandări aferente fiecărei categorii de provocării și probleme identificate. 

Metodologia utilizată a implicat utilizarea unui mix de metode și tipuri de instrumente, menite să ofere o 

abordare integrată asupra subiectului analizat, cu surse de documentare și analiză cât mai variate. Dintre 

acestea le amintim pe următoarele: cercetarea documentară - rapoarte ale instituțiilor publice, studii și 

rapoarte de cercetare privind situația actuală la nivel național, local și regional, cu informații deopotrivă de 

tip calitativ și cantitativ; colectarea, procesarea și analiza statistică a seriilor de date aferente perioadei 

ultimilor ani, dar și intervalului 2008-2020/2 din surse multiple (INS baze de date Tempo Online și eDemos, 

Eurostat); interviuri semi-structurate scrise realizate cu reprezentanți ai autorităților publice de la nivel 

regional; colectarea de date prin intermediul a 3 tipuri de chestionare dedicate pentru consultarea 

următoarelor categorii de respondenți - reprezentanți organizații mediu de afaceri, organizații mediu de 

cercetare, organizații suport; reprezentări grafice de interpretare a rezultatelor și analizelor de tip statistic. 

Studiul a fost structurat pentru a integra următoarele tipuri de secțiuni: 1. ecosistemul de cercetare-

dezvoltare -inovare - concepte relevante și bune practici identificate la nivel european; 2. actorii din cadrul 

ecosistemului CDI; 3. capacitatea actorilor din comunitățile locale de a susține dezvoltarea ecosistemului 

CDI - secțiune ce a inclus, pe de o parte, o analiză a stării actuale la nivel regional și local și în context 

național realizată în baza documentării pe marginea mai multor studii, rapoarte și documente relevante și a 

analizei datelor statistice disponibile (INS Tempo Online, eDemos, Eurostat); și, pe de altă parte, o analiză 



 
                                 
 
 
 
 

4 

a rezultatelor obținute prin aplicarea a trei tipuri de chestionare adresate organizațiilor din mediul de afaceri, 

organizațiilor din mediul de cercetare și organizațiilor suport; și 4. secțiune dedicată concluziilor și 

recomandărilor. Suplimentar, au fost analizate și integrate și răspunsurile primite în scris pentru interviurile 

derulate cu reprezentanți ai autorităților regionale - Consiliul Județean Ilfov.  

Concluziile formulate în ultima secțiune a studiului derivă din rezultatele obținute în urma aplicării tuturor 

metodelor și instrumentelor de documentare și analiză menționate mai sus și sunt grupate în jurul unui set 

de dimensiuni identificate ca teme majore de interes în acest sens: finanțare, cadru legislativ, normativ și 

de politici; colaborare, comunicare și relaționare actori din ecosistem, resursa umană. Acestea fac în 

principal referire la provocări și probleme întâmpinate pe respectivele subiecte în ceea ce privește 

dezvoltarea ecosistemului CDI. Iar pentru fiecare astfel de set de concluzii sunt identificate și recomandări 

aferente, inspirate de bunele practici de la nivel european, precum și de rezultatele obținute în urma aplicării 

instrumentelor de tip chestionar și interviu și de analizele derulate la nivel regional, local și național.  

În acest context, recomandările identificate sunt: 

Recomandări finanțare  

1. Asigurarea predictibilității finanțării și existența unor instrumente de finanțare adecvate din 

surse variate sunt elemente vitale pentru dezvoltarea unui ecosistem CDI. Astfel, rezultatele 

studiului indică necesitatea unor instrumente de finanțare diverse și flexibile din surse variate ce 

țin cont de context (de exemplu, etape diferite în procesul de scalare, ce implică nevoi diferite): 

granturi, împrumuturi tradiționale sau convertibile, investiții de capital, acceleratoare, incubatoare, 

rețele de business angels, fundații private, platforme de crowdfunding, finanțare din surse publice, 

instrumente de finanțare de tip voucher pentru comercializarea rezultatelor CDI și facilitarea 

colaborării dintre organizațiile de cercetare și industrie ș.a. 

2. Pentru a facilita colaborarea între actorii din cadrul ecosistemului CDI sunt necesare: 

finanțarea de proiecte colaborative mediu cercetare - mediu de afaceri – societate civilă – autorități 

locale, pe model cvadruplu helix, inclusiv explorarea în acest sens a unor mecanisme inovative de 

finanțare, finanțarea unor programe de tipul ”comunități de învățare” care să conecteze organizațiile 

și comunitățile ce contribuie la dezvoltarea ecosistemului. 

3. Finanțarea organizațiilor de sprijin pentru antreprenori și mediul de afaceri sau cu 

atribuții de intermediar în procesul de inovare  (exemplu: acceleratoare, incubatoare, hub-uri 

de inovare, ș.a.) poate aduce contribuții semnificative la dezvoltarea ecosistemului CDI. În 

această privință, autoritățile de la nivel local și regional pot juca un rol important prin sprijinirea 

hub-urilor de inovare și a spațiilor colaborative. 

Astfel, sursele de finanțare disponibile prin fonduri structurale (POR, POCIDIF ș.a.) pentru perioada de 

programare ce tocmai a început (2021-2027) reprezintă oportunități importante ce pot fi valorificate în 

vederea  dezvoltării ecosistemului CDI din regiunea București-Ilfov. 

Recomandări cadru legislativ, normativ și de politici 

Aici, rezultatele obținute au indicat nevoia de a avea un cadru legislativ care să faciliteze și să 

sprijinedezvoltarea ecosistemului CDI. Pentru acestea sunt necesare reducerea birocrației și simplificarea 
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procedurilor administrative aferente mediului de afaceri. De asemenea, conform bunelor practici 

identificate, poate fi de folos un mix de acțiuni și de politici multisectoriale și multidisciplinare, atât de tip 

top-down, unde sectorul public orchestrează procesul de inovare, dar și bottom up, unde actorii din sectorul 

public joacă rolul de facilitator prin măsuri indirecte de promovare a inovării și încurajare a colaborării pe 

model de cvadruplu helix. 

Recomandări colaborare actori din cadrul ecosistemului CDI 

În această privință, se poate observa cum, la baza unei bune relații de colaborare între actorii din cadrul 

ecosistemului și totodată la baza procesului de dezvoltare a ecosistemului CDI se află prezența unei culturi 

a colaborării, a antreprenoriatului și a încrederii între actori. Ecosistemul CDI din cadrul regiunii București-

Ilfov are nevoie să fie bazat pe relații de încredere între membrii săi și pe o cultură ce susține 

antreprenoriatul și inovarea. Prin urmare, sunt necesare acțiuni și măsuri în vederea cultivării unei astfel de 

culturi în rândul tuturor actorilor săi, precum și de acțiuni și măsuri care să înlesnească colaborarea și să 

ducă la construirea de relații pe termen lung bazate pe încredere. 

În mod particular, exemple de astfel de acțiuni și măsuri sunt:  

- Acțiuni și evenimente menite să adreseze provocări particulare de la nivelul ecosistemului prin 

intermediul unei abordări colective – de exemplu, hackathon pentru analiza și rezolvarea unor 

probleme specifice, evenimente de tip mentorat; 

- implementarea unor programe de tipul ”comunități de învățare” care să conecteze organizațiile și 

comunitățile CDI, astfel contribuind la dezvoltarea ecosistemului; 

- instrumente financiare de tip voucher, pentru sprijinirea comercializării rezultatelor CD și 

facilitarea colaborării dintre organizațiile de cercetare și industrie; 

- crearea de spații dedicate pentru facilitarea colaborărilor; 

- facilitarea colaborării pe model cvadruplu helix prin implicarea tuturor actorilor relevanți acolo 

unde acest lucru este relevant și necesar (exemplu: elaborarea de strategii de dezvoltare regională/ 

locală/ a ecosistemului CDI; 

Prin încurajarea sinergiilor dintre organizațiile din mediul public și cele din mediul privat sunt aduse 

contribuții, pe de o parte, în vederea creșterii capacității întreprinderilor de a absorbi noi tehnologii și 

rezultate ale cercetării și, pe de altă parte, în vederea orientării organizațiilor de cercetare inclusiv spre 

cercetarea aplicată, mai apropiată de nevoile industriei și implicit cu un impact mai mare asupra 

comunităților locale.  În acest context, autoritățile locale pot avea un rol extrem de important, prin crearea 

și coordonarea de inițiative comune ce implică toți actorii din cadrul ecosistemului CDI.  

Iar toate eforturile ce vor fi realizate în acest sens pot fi integrate în cadrul unei strategii pe termen mai lung 

privind colaborarea între actorii din cadrul ecosistemului, care să identifice o viziune comună a acestora și 

un plan concret de acțiune. 

O oportunitate majoră care poate contribui la dezvoltarea ecosistemului CDI din regiunea București-Ilfov 

se referă la construirea și dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Măgurele Science Park. Acesta poate 

răspunde într-o anumită măsură nevoii de a avea rețele de suport pentru actorii din cadrul ecosistemului 

CDI.  
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Alte aspecte identificate în ceea ce privește măsuri suport și organizații suport ce pot fi implementate/ create 

se referă la: înființarea de spații specifice precum hub-uri de inovare sau alte spații colaborative; crearea și 

sprijinirea unor rețele suport - rețele sociale (informale), industriale (exemplu: asociații de business); 

construirea și operaționalizarea unei platforme online care să mapeze inițiativele existente la nivel regional 

de colaborare mediu privat – mediu de afaceri și care să ofere o imagine comprehensivă asupra 

oportunităților de colaborare; furnizarea de servicii și crearea de platforme online care să faciliteze 

implicarea sectorului privat în comunitatea științifică și care să încurajeze proiectele colaborative; 

înființarea unui accelerator non-profit care să sprijine antreprenorii în devenire ș.a. 

O observație de natură transversală cu privire la colaborarea în cadrul ecosistemului CDI se referă la modul 

în care evaluăm succesul unui astfel de ecosistem. Evaluarea în acest sens ar trebui să se realizeze și prin 

intermediul altor indicatori decât cei uzuali (exemplu: profit, număr de start-up-uri, PIB, etc.), și anume 

indicatori privitori la aspecte precum participare echitabilă, incluziune și impact asupra mediu înconjurător 

(cvintuplu helix). 

 

Recomandări Resurse umane 

În ceea ce privește resursele umane, prin intermediul studiului au fost identificate bune practici și exemple 

de măsuri și acțiuni utile referitoare la aspecte ce țin de educație și training. Astfel, au fost identificate ca 

fiind utile și necesare următoarele: programe de mentorat sau de training orientare pe dezvoltarea de 

capacități și tehnici de inovare - astfel de programe pot veni inclusiv în sprijinul valorificării unei culturi 

antreprenoriale și de inovare; modernizarea și adaptarea programelor educaționale conform cerințelor și 

dinamicii actuale; programe de educație antreprenorială; investiții în formarea și dezvoltarea personalului 

angajat pe principiul lifelong learning. 

 

1. Introducere 

 

Prezentul studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „CONNECT - Dezvoltarea publică locală prin inovare 

şi conectarea părţilor interesate”, cod SIPOCA 960, implementat de Asociația "Măgurele Science Park",  

în perioada  august 2022 - noiembrie 2022 și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Documentul a fost scris de către echipa furnizorului de 

servicii, Institutul de Prospectivă - experți Dr. Ioana Spanache, Alexandra Roman și Raluca Ciobotaru, cu 

sprijinul echipei de implementare a proiectului: Paula Badinu - Manager de proiect, Roxana Lupașcu - 

consultant în management mediu de cercetare, Andreea Iancu - expert informații mediu de afaceri.  

Studiul își propune să ofere o imagine de ansamblu a situației actuale, a priorităților și viziunii de gestionare 

a relației autoritate publică - actori din comunitate. Acesta prezintă caracteristicile domeniului, analizează 

tendințele și schimbările care au survenit în ultimii ani (2008-2022 în anumite instanțe), în contextul 

reglementărilor legislative și normative naționale care definesc domeniul, instituțiile de la nivel central și 

local cu atribuții în domeniul inovării. Astfel, se dorește ca acest studiu de documentare să servească drept 

instrument util, comprehensiv care cartografiază și evidențiază reperele în evoluția implicării societății în 

generarea de documente de dezvoltare locală într-o perioadă dată. De asemenea, pornind de la informația 
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disponibilă, acesta analizează inclusiv modul în care are loc relaționarea dintre autoritățile publice și actorii 

comunității.  

 

Clarificări conceptuale 

Conform literaturii de specialitate, un ecosistem de inovare este “alcătuit din politici și reglementări 

favorabile, acces la finanțare, capital uman informat, piețe de cercetare de sprijin, infrastructură de 

energie, transport și comunicații, o cultură care susține inovarea, antreprenoriatul și rețelele de 

colaborare, care susțin împreună relații productive între diferiți actori și alte părți ale ecosistemului. Toți 

acești factori sunt importanți, indiferent dacă inovația se realizează în medii publice, private sau o 

combinație a celor două”. (The International Development Innovation Alliance - IDIA, 2021) 

„Un ecosistem pentru cercetare și inovare cuprinde un set dinamic de actori înrudiți, activități, facilități 

și reguli care sunt importante pentru capacitatea de cercetare și inovare a actorilor individuali și a 

grupurilor de actori și, prin urmare, pentru crearea de valoare.”  (Dialogic, 2020) 

Ecosistemul CDI din regiunea București-Ilfov și provocări specifice acestuia 

La nivel european, România se află în categoria inovatorilor emergenți și prezintă dificultăți în crearea de 

parteneriate între mediul științific și mediul industrial. Concentrarea eforturilor tuturor actorilor în vederea 

facilitării cooperării poate aduce cercetarea și inovarea mai aproape de nevoile societății, contribuind în 

final la creșterea calității vieții și dezvoltarea comunităților locale.  

Regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal pol în ecosistemul CDI de la nivel național, având în 

vedere densitatea mare atât a universităților și INCD-urilor, cât și a întreprinderilor private inovatoare din 

cadrul său (123 897 de întreprinderi active în 2020). De exemplu, această regiune a reușit să atragă prin 

intermediul PNCDI finanțări în valoare de 1.7 miliarde lei, aflându-se la o distanță majoră de celelalte 

regiuni. 

În ansamblu, această regiune se poziționează, la nivel național, pe primul loc în ceea ce privește creșterea 

economică, activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, competitivitate și dezvoltare antreprenorială. Însă, 

documente strategice de la nivel regional menționează nevoia de impulsionare a colaborării dintre actorii 

regionali din ecosistemul CDI, creșterea cooperării și interacțiunii în interiorul ecosistemului CDI și 

facilitarea schimbului de cunoștințe și transfer tehnologic, într-un context în care se remarcă piedici ce țin 

de lipsa finanțării pentru inovare și lipsa unui cadru legislativ care să stimuleze colaborarea.  

 

2. Metodologie 

 

Procesul de realizare a acestui studiu de documentare s-a bazat pe o combinație de metode și tipuri de 

instrumente, concepute prin utilizarea unei abordare integrată menită să ofere informații din surse cât mai 

variate cu privire la subiectul analizat - capacitatea actorilor din comunitatea locală de a contribui la 

dezvoltarea ecosistemului CDI.  

https://www.idiainnovation.org/resources/strengtheningecosystems
https://www.government.nl/documents/reports/2021/03/12/dutch-strategy-to-strengthen-research-and-innovation-ecosystems
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Metodele și instrumentele de documentare și analiză planificate și aplicate în procesul de realizare a acestui 

studiu au inclus: cercetarea documentară - rapoarte ale instituțiilor publice, studii și rapoarte de cercetare 

privind situația actuală la nivel național, local și regional, cu informații deopotrivă de tip calitativ și 

cantitativ; colectarea, procesarea și analiza statistică a seriilor de date aferente perioadei ultimilor ani, dar 

și intervalului 2008-2020/2 din surse multiple (INS baze de date Tempo Online și eDemos, Eurostat); 

interviuri semi-structurate scrise realizate cu reprezentanți ai autorităților publice de la nivel regional; 

colectarea de date prin intermediul a 3 tipuri de chestionare dedicate pentru consultarea următoarelor 

categorii de respondenți - reprezentanți organizații mediu de afaceri, organizații mediu de cercetare, 

organizații suport; reprezentări grafice de interpretare a rezultatelor și analizelor de tip statistic. 

O secțiune distinctă și de importanță crescută pentru realizarea acestui studiu este cea de identificare și 

analiză a unor bune practici existente la nivel european, ce a inclus exemple de practici și acțiuni privind 

dezvoltarea ecosistemelor de CDI din state precum Olanda, Suedia, Finlanda, Franța Slovenia, Lituania, 

Estonia, Ungaria, Serbia, precum și câteva exemple relevante privind practici din Statele Unite ale Americii.  

Toate rezultatele obținute în procesul de elaborare a studiului au fost sumarizate în cadrul secțiunii de 

concluzii și recomandări. Atât concluziile și recomandările obținute au fost structurate în jurul unor 

dimensiuni tematice recurente identificate în cadrul analizei - finanțare; cadru legislativ, normativ și de 

politici; colaborare între actorii din cadrul ecosistemului; resurse umane. Concluziile au fost în special 

privitoare la provocările și problemele întâmpinate în cazul procesului de dezvoltare a ecosistemului CDI 

și a capacității actorilor din cadrul comunitățile locale de a-l sprijini. Iar pentru fiecare set de concluzii 

tematice au fost identificate și recomandări aferente. 

Limitările metodologice au fost generate de accesibilitatea redusă a anumitor categorii de actori din cadrul 

ecosistemului. Acest lucru s-a reflectat într-un număr redus de respondenți în cadrul chestionarelor aplicate 

celor trei categorii de actori - organizații din mediul de afaceri, organizații de cercetare și organizații suport, 

precum și în dificultăți întâmpinate în organizarea de întâlniri față în față cu reprezentanți ai autorităților 

locale fapt ce a dus la primirea de răspunsuri pentru interviu din partea acestora din urmă doar în scris.  

 

3. Ecosistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare – concepte, bune practici 

3.1. Ecosistem de Cercetare – Dezvoltare – Inovare – concepte  

Conform literaturii de specialitate, un ecosistem de inovare este “alcătuit din politici și reglementări 

favorabile, acces la finanțare, capital uman informat, piețe de cercetare de sprijin, infrastructură de 

energie, transport și comunicații, o cultură care susține inovarea, antreprenoriatul și rețelele de 

colaborare, care susțin împreună relații productive între diferiți actori și alte părți ale ecosistemului. Toți 

acești factori sunt importanți, indiferent dacă inovația se realizează în medii publice, private sau o 

combinație a celor două”. (The International Development Innovation Alliance - IDIA, 2021) 

Alte surse definesc ecosistemul de cercetare și inovare ca fiind cuprins dintr-un „set dinamic de actori 

înrudiți, activități, facilități și reguli care sunt importante pentru capacitatea de cercetare și inovare a 

actorilor individuali și a grupurilor de actori și, prin urmare, pentru crearea de valoare.”  (Dialogic, 2020) 

https://www.idiainnovation.org/resources/strengtheningecosystems
https://www.government.nl/documents/reports/2021/03/12/dutch-strategy-to-strengthen-research-and-innovation-ecosystems
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Prin urmare, putem observa o serie de elemente care compune un astfel de ecosistem, elemente ce pot servi 

în anumite instanțe și drept factori favorizanți în vederea dezvoltării acestuia dintâi: politici și reglementări 

favorabile, ce pot fi furnizate de către autorități de la diferite niveluri – European, național, regional și local; 

infrastructură (energie, transport, comunicații ș.a.) – ce poate fi furnizată din nou de către autoritățile 

publice, dar și sprijinită prin investiții private; un anumit tip de cultură – care susține inovarea, cultură 

antreprenorială, aceasta putând fi furnizată prin programe educaționale (de către organizații de învățământ 

superior și nu numai) și sprijinită din nou de către autorități prin diferite mecanisme; rețele de colaborare, 

ce pot lua, de exemplu, forma unor asociații dedicate, și nu numai. Toate acestea alcătuiesc și au totodată 

rolul de a sprijini un ecosistem de cercetare-dezvoltare-inovare, și cresc capacitatea de cercetare și inovare 

a actorilor individuali și a grupurilor de actori, cu scopul de a crea plus valoare. 

Suplimentar, alte studii vorbesc și despre importanța dimensiunii locale a ecosistemelor de inovare. 

Contextele locale au un rol deosebit de important în facilitarea proceselor de inovare. (Rissola, G. and 

Haberleithner, J., 2020) Fiecare ecosistem local de inovare este într-o anumită măsură unic, diferit de 

celelalte. Conceptul de „ecosistem de inovare bazat pe loc” reflectă eforturile către un proces de 

transformare economică urbană sau regională ce pot avea un nivel de granularitate mai mare decât efectele 

strategiilor de la nivel național și european. Mai mult, acest concept subliniază necesitatea unei abordări de 

jos în sus prin care sunt urmărite obținerea de beneficii la nivel regional sau de oraș, cu ajutorul unor 

strategii dedicate ce pot aborda nișe și angajamente specifice respectivelor regiuni și orașe. 

Astfel de aspecte sunt, de asemenea, în strânsă legătură cu filosofia din spatele conceptului de Specializare 

Inteligentă. Aceasta din urmă este, din nou, o abordare de tip place-based, caracterizată prin identificarea 

zonelor strategice de intervenție bazată atât pe analiza punctelor forte și a potențialului economic, cât și pe 

un proces de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process – EDP) ce implică o 

participare largă a părților interesate (European Commission, What is Smart Specialization?) – exemplu: 

autorități, organizații de cercetare și dezvoltare, organizații educaționale, organizații din mediul de afaceri 

și reprezentanți din partea societății civile. 

 

3.2. Bune practici identificate la nivel european 

 

Introducere 

Acest capitol face o trecere în revistă a mai multor exemple de practici și acțiuni privind dezvoltarea 

ecosistemelor de CDI din state precum Olanda, Suedia, Finlanda, Franța, Slovenia, Lituania, Estonia, 

Ungaria, Serbia, precum și câteva exemple relevante privind practici din Statele Unite ale Americii. 

Ilustrarea bunelor practici ajută la identificarea unor repere cu privire la direcțiile de acțiune sau măsurile 

pe care le poate lua comunitatea locală, pentru a putea dezvolta, la rândul ei, un ecosistem CDI de succes 

care să contribuie, în final, la dezvoltarea regională și o viață mai bună pentru membrii comunității.  

Exemplele de bune practici de mai jos au fost structurate și prezentate în continuare conform unui set de 

dimensiuni pe subiecte identificate ca fiind recurente: finanțare, colaborare între actorii din cadrul 

ecosistemului, politici, reglementări, documente și entități specifice;  

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do
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Finanțarea ecosistemelor CDI 

Finanțarea reprezintă un element cheie în dezvoltarea oricărei comunități. Exemplele de bune practici de 

mai jos evidențiază mai multe tipuri de finanțare, cum ar fi finanțarea destinată cercetării, inovării, stimulării 

cooperării între actori sau finanțarea axată pe responsabilitatea socială. 

În Olanda a fost identificată nevoia de investiții și de finanțare pentru stimularea cooperării între actori. 

(Dutch Government, 2021). Mai precis, a fost constatat că este necesară în acest sens o politică de finanțare 

pe termen lung combinată cu evaluarea periodică a ecosistemului de cercetare și inovare.  

Autoritățile locale din Suedia au devenit mai active în rolul de finanțator al cercetării și dezvoltării 

și în sprijinirea diseminării rezultatelor acestora în cadrul societății, de exemplu, prin creșterea stimulentelor 

pentru universitățile care interacționează cu societatea. Așadar, municipalitățile devin actori activi în relația 

cu politicile de cercetare și devin finanțatori importanți ai universitățile pe acest subiect (Persson, 2017). 

De asemenea, în Suedia există și inițiative ale autorităților de la nivel național în ceea ce privește 

mobilizarea universităților în a-și intensifica interacțiunea cu restul societății (Persson, 2017, p.78). Un 

exemplu concret, în acest sens, este municipalitatea din Norrkoping care a finanțat proiecte de 

cercetare sau de doctorat, infrastructuri de cercetare, un parc științific, în vederea transformării 

comunității într-un centru urban atractiv, prin intermediul creșterii nivelului de educație, a competențelor 

angajaților și prin stimularea vieții economice și industriale a orașului.   

Importanța rolului comunității locale în sistemul antreprenorial se transpune prin intermediul investițiilor 

în interiorul comunității și se înscrie în strategiile de investiții cu responsabilitate socială. Este evident că 

aceste investiții au un efect asupra vieții comunității locale și duc la dezvoltarea mediului economic și la 

îmbunătățirea calității vieții, deci la dezvoltarea întregului ecosistemului local.  

Exemple de bune practici vin și din municipalitățile din Zitiste (Serbia) și Săcălaz (România), prin 

intermediul proiectului CBDO- Cross Border Development Office care a avut ca obiectiv dezvoltarea 

comunităților locale și întărirea rolului comunităților locale în interiorul ecosistemului antreprenorial 

(Grujic, 2019). Una din metodele de stimulare a mediului de afaceri venită din partea autorităților locale, 

cu aplicabilitate și asupra dimensiunii colaborative, se referă la crearea de baze de date care să faciliteze 

conectarea potențialilor investitori cu agențiile autorităților locale, astfel încât să se înlesnească procedurile 

administrative destinate mediului de afaceri, cu scopul de a atrage investitori și de a contribui la dezvoltarea 

comunității (Grujic, 2019, p.373). În concluzie, proiectul CBDO a  accentuat nevoia de investiții, stimularea 

antreprenoriatului, investiția în educație, în vederea dezvoltării comunității și a ecosistemului aferent. Iar 

această ambiție se realizează prin cooperare între agenții, instituții și autorități locale, mediul de afaceri și 

în colaborare cu diverse proiecte și programe de tip social.  

În Lituania și Ungaria, au fost introduse vouchere de inovare care sprijină comercializarea produselor de 

cercetare-dezvoltare, în vederea încurajării colaborării între universități și industrie, cu posibilitatea de 

revizuire pentru a include mai mulți participanți.   

Colaborare între actori/entități  

Studii realizate la nivel internațional accentuează importanța interacțiunii între cercetare, industrie și 

instituții publice, în special pentru transferul de tehnologie, cercetare colaborativă, și atingerea obiectivului 

mai general privind dezvoltarea regională (Policy Learning Platform on Research and Innovation, 2020). 
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Programele de finanțare europeană (Horizon 2020, Horizon Europe) confirmă nevoia colaborării știință-

industrie pentru a depăși provocărilor societale din viitor. Astfel că, la nivel regional, factorii de decizie 

locali sunt încurajați să promoveze colaborarea, fie pe modelul triplu-helix, fie cvadruplu helix.  

În Olanda, există numeroase ecosisteme regionale și nu numai (ex. ecosisteme tematice sau ecosisteme 

focalizate pe o provocare societală (Dutch Government, 2021, p.8). Valoarea lor adăugată rezidă în 

abilitatea de conectare a disciplinelor, tehnologiilor și a ecosistemelor tematice. De ex. cooperarea crescută 

între Universitatea Leiden, Universitatea din Delft, Universitatea din Rotterdam și Centrul Medical 

Erasmus care se concentrează pe tehnologiile medicale și de sănătate. Specificul olandez este intersecția 

ecosistemelor regionale cu cele tematice, cele două dimensiuni intersectându-se pentru a da naștere 

ecosistemelor de cercetare și inovare.  

Studiul de caz asupra municipalității Espoo (Finlanda) se concentrează asupra colaborării universitate -

business-autorități-cetățeni (modelul 4-helix), cu accent pe rolul de catalizator jucat de universitate 

(Universitatea Aalto). Elementele de succes în dezvoltarea ecosistemului finlandez au fost, printre altele,  

cultura colaborativă, o viziune comună asupra inovării deschise și educației antreprenoriale, angajamentul 

tuturor actorilor, dar și o serie de decizii politice complexe și pe termen lung luate în întreaga regiune 

(Rissola, G. and Haberleithner, J., 2020).  

Succesul unui alt ecosistem cu accent pe inovare și anume cazul Gothenburg (Suedia), se datorează actorilor 

cheie proveniți din industrie (ex. Volvo) și zona de cercetare (ex. Parcul științific Lindholmen), 

reprezentând o platformă pentru proiectele interdisciplinare și transversale. Elementele esențiale care au 

favorizat colaborarea au fost încrederea, relațiile bune între actori și existența unui interes comun. 

(Rissola, G. and Haberleithner, J., 2020) 

Modelul ecosistemului din Ljubljana (Slovenia) se bazează tot pe cooperarea unor actori cheie, însă se 

confruntă cu dificultatea coordonării grupului de actori multipli.  

Ecosistemul de inovare Boston-Cambridge (SUA) are ca piloni principali, universitatea, ca actor (Harvard, 

MIT, Northeastern și Boston University). Însă, ecosistemul local este se bazează pe și pe alți actori cheie - 

agenții publice, incubatoare de afaceri etc. În concluzie, factorii de succes au la bază modelul 4-Helix, 

abordarea antreprenorială venită de la autoritățile locale, o structură competitivă de networking și crearea 

de spații civice pentru înlesnirea colaborărilor.  

În Estonia, a fost creat un centru de competență – BioCC OÜ -  în cadrul unui proiect european,  pentru 

sectorul alimentar, pe model triplu-helix (universitate – organizații mediu de afaceri - organizații publice), 

în vederea inovării pe lanțul de producție alimentară. Proiectul s-a dovedit a fi un succes și a dus la 

dezvoltarea de noi produse alimentare care au avut implicații pozitive și în alte domenii, cum ar fi sănătatea.  
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Captură imagine din platforma BioCC OÜ1 

 

Diferite metode de înlesnire a colaborării 

În ceea ce privește instrumentele ”soft” pentru înlesnirea colaborării dintre actori, un exemplu de bune 

practici îl reprezintă ecosistemul Boston-Cambridge (SUA). O agenție publică asociată primăriei a fost 

creată cu scopul concret de a sprijini implicarea societății civile și mediului antreprenorial în procesul 

de guvernare locală. Un al doilea actor cheie, un accelerator non-profit, avea rolul de a sprijini antreprenori 

în devenire, iar al treilea actor important, Centrul de Inovare Cambridge, s-a transformat într-un spațiu de 

lucru pentru a oferi o rețea importantă de contacte pentru start-up-urile locale. Toți acești actori, precum și 

inițiativele lor comune au o influență puternică asupra întregului ecosistem de inovare, administrate de către 

alt actor cheie: autoritățile publice din Boston și Cambridge.  

Un alt exemplu pentru facilitarea colaborării îl reprezintă platformele online care mapează inițiativele 

regionale de colaborare între mediul de cercetare și cel industrial, permițând sectorului public și privat să 

aibă o imagine comprehensivă asupra tuturor oportunităților de colaborare. Exemple de bune practici în 

acest sens sunt ”Plug in Labs Ouest”- un serviciu online din Brittany (Franța) care facilitează implicarea 

sectorului privat în cadrul comunității științifice și încurajează proiectele de tip colaborativ (Policy Learning 

Platform on Research and Innovation, 2020) sau EERTIS (România), platforma online pentru conectarea 

serviciilor de cercetare sau tehnologice, furnizate de infrastructurile de profil cu utilizatorii din mediul 

public sau privat.  

 
1 https://biocc.eu/ 



 
                                 
 
 
 
 

13 

 

Captură imagine din platforma Plug in Labs Ouest2 

Politici, reglementări, documente și entități specifice  

Un alt aspect al dezvoltării ecosistemului CDI îl reprezintă cadrul politic sau operațional care stabilește și 

sprijină direcțiile de dezvoltare ale regiunii. Mai jos sunt menționate exemple de bune practici cu privire la 

elaborarea de documente programatice sau crearea de entități care implică diverse categorii de actori și care 

se axează pe sprijinirea colaborării din cadrul ecosistemului. 

Olanda, ca parte a strategiei de creștere, va dezvolta o strategie pentru consolidarea ecosistemelor de 

cercetare și inovare. Aceasta se va axa pe conectarea diferitelor activități și pe cooperarea dintre actori, 

identificarea provocărilor cu care se confruntă ecosistemele ((Dutch Government, 2021) . Strategia 

furnizează o serie de instrumente sub formă de politici care adresează provocările societale și anunță 

dezvoltarea unei ”comunități de învățare” ((Dutch Government, 2021, p.2) care să conecteze organizațiile 

și comunitățile care contribuie la ecosisteme.  

În Ljubljana (Slovenia), Strategia de Specializare Inteligentă (S4) a fost elaborată prin implicarea mai 

multor actori cheie, cum ar fi Parcul Tehnologic Ljubljana, Camera de Comerț și Industrie care a au creat 

o rețea publică de ”generatori de cunoaștere” (Rissola, G. and Haberleithner, J., 2020). Parteneriatul 

strategic pentru inovare și cercetare reprezintă un spațiu colaborativ pentru toate prioritățile identificate de 

S4 și marile companii, însă sunt implicate și SMEs și organizațiile publice de cercetare, lucru care implică 

colaborarea tuturor partenerilor din ecosistem. 

În ceea ce privește crearea de organisme intermediare care să faciliteze colaborarea dintre universități și 

industrie, în Bourgogne Franche-Comte (Franța), există FEMTO Engineeering, un centru de competență cu 

expertiză în transferul de cunoaștere spre mediul industrial, facilitarea networking-ului, crearea de spin-off-

 
2 https://www.pluginlabs-ouest.fr/en/  

https://www.pluginlabs-ouest.fr/en/


 
                                 
 
 
 
 

14 

uri și alinierea activităților  acestora cu strategia de specializare inteligentă. (Policy Learning Platform on 

Research and Innovation, 2020) 

Provocări și nevoi identificate la nivelul ecosistemelor CDI 

Au fost identificate o serie de provocări la nivelul ecosistemelor de CDI, care se pot traduce ca fiind nevoile 

sau direcțiile de acțiune necesare în vederea dezvoltării acestora.  

De exemplu, ecosistemele din Olanda se confruntă cu provocări care se referă la elaborarea unei viziuni 

pentru investițiile în cercetare și inovare, finanțarea start-up-urilor și scalarea acestora, finanțarea 

facilităților de cercetare și testare, implicarea utilizatorilor în activitățile de cercetare și inovare, dificultăți 

în păstrarea talentelor, transferul tehnologic, capacitățile organizaționale ale ecosistemelor, importanța 

legilor și reglementărilor și conectarea între ecosisteme. (Dutch Government, 2021, p.9).   

În Barcelona, conform studiilor (Fabregas, 2019), se menționează nevoia investițiilor publice, creșterea 

accentului pe politicile educaționale cu privire la antreprenoriat și inovare, schimbări legislative, asumarea, 

inițiativa și coordonarea la nivelul mediului politic.   

Recomandări de măsuri pentru dezvoltarea ecosistemelor – IDIA (2021) Strengthening Innovation 

Ecosystems 

Conform studiului IDIA - Strengthening Innovation Ecosystems au fost identificate o serie de principii 

directoare pentru implementarea de inițiative ce urmăresc dezvoltarea și întărirea ecosistemelor de cercetare 

și inovare și anume: (i) avantajul diversității actorilor, într-un mediu caracterizat prin încredere și 

conexiune, (ii) asumarea inegalităților existente în orice ecosistem și adresarea acestora, (iii) 

angajamentul autorităților la toate nivelurile ecosistemului, (iv) implicarea actorilor de mai mică 

anvergură, alături de marii jucători, (v) prioritizarea ownership-ului local asupra proceselor de 

inovare, (vi) prioritizarea provocărilor cu care se confruntă ecosistemul, mai degrabă decât abordarea 

tuturor problemelor, (vii) includerea de mecanisme de monitorizarea și evaluare pentru acțiunile de tip 

colaborativ, pentru a asigura distribuția beneficiilor într-o manieră incluzivă. 

Pe baza acestor linii directoare generale, studiul indică mai multe măsuri recomandate pentru dezvoltarea 

ecosistemului: 

1.  Capital uman bine informat 

Acest aspect se referă la procesul de transmitere a cunoașterii, de dezvoltare de capacități, expertiză și relații 

care permit oamenilor să inoveze sau să sprijine procesul de inovare și, astfel, să se evite importul de soluții 

din alte părți.  Pentru aceasta se recomandă să se înființeze spații specifice cum ar fi hub-uri de inovare sau 

alte spații colaborative și să se deruleze programe de mentorat sau training-uri focusate pe dezvoltarea de 

capacități și tehnici de inovare.  

De asemenea agenda de cercetare ar trebui să adreseze și nevoile locale, iar participarea grupurilor 

marginalizate în cadrul ecosistemului ar trebui impulsionată.  

2. Accesul la finanțare pentru procesele de inovare 

Un ecosistem antreprenorial sau de inovare puternic are nevoie de finanțare din resurse variate: 

acceleratoare/incubatoare, rețele de business angels, fundații private, platforme de crowdfunding, bănci, 
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finanțare publică, etc. Așadar, se recomandă explorarea mecanismelor inovative de finanțare, în special cele 

de tip public-privat, o strategie de finanțare pe portofoliu, astfel încât nivelul de risc să fie echilibrat și 

accentul să fie pe gradul de performanța a întregului portofoliu.  

Un alt aspect important este implicarea actorilor locali în procesul de selecție al investițiilor pentru inovare 

și accentul pe finanțarea, în general, a proceselor inovative care pot duce la cercetări avansate. Agențiile de 

dezvoltare ar putea sprijini hub-urile de inovare și accesul la finanțare, iar sectorul privat ar trebui încurajat 

să deruleze activități cu impact social, chiar dacă randamentul investițiilor nu este imediat.  

3. Dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin pentru cercetare, piață, energie, transport și 

comunicații 

Această recomandare se referă la importanța legăturilor între mediul academic, de cercetare, sectorul privat 

și autorități cu accent pe asigurarea accesului la piață, considerat unul dintre factorii importanți pentru 

dezvoltarea companiilor în interiorul ecosistemului. Așadar, infrastructura care sprijină funcționarea 

piețelor locale este foarte importantă.  

Printre strategiile care întăresc ecosistemul în vederea atingerii acestui obiectiv se numără clusterizarea 

actorilor și activităților în interiorul unei zone geografice specifice - ”zone de inovare” (IDIA 2021, p.31) 

care furnizează infrastructura necesară pentru accelerarea proceselor de inovare și dezvoltarea de soluții 

sau facilitarea accesului la piețe (ex. facilitarea accesului la informații cu privire la tarife, prevederi legale 

etc).  

Comunicarea și stabilirea de legături între grupurile țintă este determinantă pentru crearea de parteneriate 

stabile și pe termen lung care să maximizeze impactul pozitiv al rezultatelor cercetării. Toate aceste aspecte 

pot fi sprijinite prin crearea de platforme colaborative, servicii de cloud sau de stocare de date de cercetare.  

4. Politici și reglementări 

Este nevoie de un mix de acțiuni și politici multi-sectoriale și multi-disciplinare, atât de tip ”top-down”, 

unde sectorul public orchestrează procesul de inovare, cât și ”bottom-up”, unde sectorul public joacă, mai 

degrabă, rolul de facilitator, promovând inovarea prin măsuri indirecte (ex. promovarea valorilor specifice 

inovării, încurajarea colaborărilor, etc).  

Accentul este pus pe relaționarea de tip triplu sau 4-Helix: autoritățile sprijină interacțiunea universitate-

industrie și parteneriatele public-privat, iar societatea civilă este implicată în calitate de beneficiar final al 

produselor sau serviciilor inovative.  

5. Cultura inovării 

O cultură a cercetării, inovării și antreprenoriatului necesită schimbarea paradigmei mentale a populației, 

fiind capitale contribuțiile tuturor actorilor din ecosistem, pe o perioadă lungă de timp. Din nou, unul dintre 

răspunsurile la această provocare este crearea și investiția în facilități de colaborare și elaborarea de norme 

pentru interacțiunile inter-sectoriale și pentru promovarea modelului triplu si quadruplu Helix.  

6. Rețea coordonată a resurselor  

Existența rețelelor este crucială pentru a beneficia de colaborări productive între diferiți actori, de finanțări, 

pentru a se extinde intrarea pe piață, pentru a acumula competențe etc. Rețelele pot fi formale (ex. relații 
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contractuale), informale (ex. rețele sociale), industriale (ex. asociații de business), lanțuri de aprovizionare, 

de cercetare-dezvoltare (ex. între universități și mediul de business), clustere geografice (ex. parcuri 

științifice și tehnologice).  

Din nou este menționată investiția în colaborări de tip triplu, 4 și 5 Helix. Mediul academic este principala 

sursă de cunoaștere, industria este instrumentul principal pentru comercializare și autoritățile reglementează 

întregul proces. Societatea civilă este principalul beneficiar, iar modelul a fost extins prin adăugarea 

mediului natural, care obligă restul actorilor să acționeze într-o manieră sustenabilă și prietenoasă cu 

mediul.  

O altă recomandare se referă la finanțarea organizațiilor de sprijin pentru antreprenori sau cu rol de 

intermediar în procesul de inovare, cum ar fi acceleratoare, incubatoare, hub-uri de inovare sau interfețe 

mai specifice cu scopul de intermediere a procesului de inovare și care operează la intersecția actorilor din 

ecosistem.  

Un alt aspect important este maparea actorilor și a resurselor din ecosistem, potențată de analize ale 

rețelelor, care cercetează natura și calitatea relațiilor dintre actori și implicațiile acestora la nivelul 

productivității ecosistemului. O astfel de analiză (ex. în Nairobi, Kenia) a relevat faptul că antreprenorii 

locali au apreciat cel mai mult mentoratul și investițiilor provenite de la alți antrprenori de succes.  

7. Participare echitabilă și incluzivă  

Inovarea, transformarea de paradigmă mentală, dezvoltarea ecosistemului CDI nu se pot realiza fără 

consens la nivel de comunitate sau fără un proces colaborativ și fără stabilirea unui sprijin contextual și 

specific comunităților.  

Recomandările pentru atingerea acestui obiectiv se referă la reevaluarea și transformarea agențiilor de 

dezvoltare din furnizor de soluții în catalizator de soluții, asigurarea reprezentării, consultărilor și luarea 

deciziilor din interiorul întregului ecosistem sau luarea în considerare a unor indicatori diferiți pentru 

evaluarea succesului unui ecosistem. Pe lângă indicatorii clasici (ex. profit, număr de start-up-uri, PIB, etc), 

ar trebui să se ia în considerare și progresul către o societate echitabilă și incluzivă sau impactul asupra 

mediului înconjurător.  

8. Scalarea inovării 

În primul rând este necesară alinierea cererii și ofertei de-a lungul ciclului de viață al procesului inovativ. 

Acest lucru se bazează pe un vocabular comun al tuturor actorilor implicați (ex. autorități, societate civilă, 

parteneri din mediul de business), o înțelegere comună a motivației și a obiectivelor și implicare și dialog 

continuu între aceștia.  

Accesul la instrumente diverse și flexibile de finanțare este foarte important deoarece și procesul de scalare 

are etape și nevoie diferite (ex. grant-uri, împrumuturi tradiționale, împrumuturi convertibile, investiții de 

capital etc). Angajarea sectorului public favorizează accesul la resurse sustenabile, o rază mai mare de 

acoperire, dar necesită dovezi ale impactului pozitiv, planificări concrete și respectarea reglementărilor și 

regulilor din sectorul public.  

Exemple de bune practici sunt parteneriatul public-privat Sanivation (Kenia) care transformă resturile 

reziduale în combustibil de tip biomasă pentru a reduce poluarea sau parteneriatul public-privat Pratham 
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(India) care furnizează servicii educaționale mai ieftine, dar de calitate pentru a completa golurile existente 

în sistemul de educație public.  

9. Abordare colectivă pentru adresarea unor provocări particulare 

În primul rând, actorii trebuie să fie conștienți de provocările sau beneficiile comune pe care le au în 

interiorul unui ecosistem, iar apoi pot fi luate măsuri pentru conectarea și mobilizarea acestora pentru a 

adresa aceste obstacole și pentru a dezvolta căi de scalare și a proceselor inovative. Pe lângă abordările 

macro sau mezo, cele de tip micro se referă la activități concrete care pot fi organizate la nivel local: de 

exemplu organizarea unui hackathon pentru conștientizarea și rezolvarea unui probleme specifice sau 

evenimente de tip mentorat.  

Un exemplu de bună practică îl reprezintă o serie de evenimente de networking organizate în Olanda - 

”ecosystem meet-up” (IDIA 2021, p.48) unde se întâlnesc diverse categorii de grup țintă care discută 

subiecte relevante pentru ecosistem.   

4. Actorii ecosistemului CDI 

Zona București-Ilfov se caracterizează, din punctul de vedere al ecosistemului CDI, prin structuri 

asociative, grupuri de acțiune locală, institute naționale de cercetare-dezvoltare, institute și centre de 

cercetări în subordinea Academiei Române, alte institute CDI aflate în subordinea directă a ministerelor, 

precum și spații și facilități pentru operatorii economici (sub forma unor structuri de sprijin al afacerilor și 

clustere) și anume: parcuri industriale, parcuri logistice, parcuri tehnologice, incubatoare de afaceri, clustere 

cu etichetări aur, argint sau bronz, în urma evaluărilor Secretariatului European pentru evaluarea Clusterelor 

– ESCA 2019 (Planul de Dezvoltare Regională București Ilfov 2021-2027, p.131) 

Cercetarea a arătat de-a lungul timpului necesitatea de a aduce împreună actorii din Quadruple Helix (QH) 

– guvern/ autorități publice, organizații de cercetare și educaționale, actori din mediul de afaceri și 

societatea civilă (Roman, M., Varga, H., Cvijanovic, V., Reid, A.). Iar modelul QH stă la baza politicii de 

inovare a Uniunii Europene. 

Mai jos, actorii relevanți pentru dezvoltarea ecosistemului CDI la nivel local și regional din regiunea 

București-Ilfov sunt clasificați conform celor patru categorii de actori specifice QH: 
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La nivelul regiunii București-Ilfov se regăsesc (Strategia de Specializare Inteligentă București-Ilfov 2021-

2027): 

❖ 33 de universități acreditate, din care 16 universități publice și 17 particulare, la care se adaugă 4 

instituții de învățământ superior de stat militare și 3 particulare cu autorizare de funcționare 

provizorie; 

❖ 46 institute și centre de cercetări în subordinea Academiei Române, 

❖ 31 institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării3 , 

❖ 2 instituții CDI în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, 

❖ 1 institut CDI sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, 

❖ 1 institut în coordonarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Institutele de cercetare 

 
3 Lista acestora poate fi consultată aici: https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-

cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare#INCD-MCI 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare#INCD-MCI
https://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare#INCD-MCI
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Conform graficului de mai jos, se poate observa cum institutele naționale de cercetare dezvoltare sunt 

concentrate în special în regiunea București-Ilfov comparativ cu celelalte regiuni și mari orașe din România. 

  

Cele mai multe dintre acestea sunt în domeniile Inginerie (12) și Agricultură, Biotehnologie, Alimentație 

(6). 

Rolul clusterelor și a rețelelor suport în cultivarea unui mediu de cooperare sănătos propice 

susținerii ecosistemului CDI 

Conform Asociației Clusterelor din România – CLUSTERO, în regiunea București-Ilfov se regăsesc în 

total 11 clustere membre ale respectivei Asociații, dintre care unul cu acreditare ESCA Gold label (domeniu 

sănătate), 2 cu acreditare ESCA Bronze label (Technology Enabled Construction Cluster și PRO NZEB 

Cluster (ambele în domeniul construcțiilor sustenabile) și alte 8 acreditate de către CLUSTERO în domenii 

precum machine learning, tehnologii smart, servicii ITC, textile și modă, sănătate, nano-micro-tehnologii4. 

La nivel național sunt raportate 80 de inițiative de tip cluster, din care 49 sunt membre CLUSTERO, 6 au 

etichetă ESCA Gold, 12 au etichetă ESCA Silver, iar 42 au etichetă ESCA Bronze. 

Prof. Michael Porter a definit clusterul ca fiind o concentrare geografică (regiune, țară) de companii 

interconectate (în special IMM), furnizori specializați, furnizori de servicii, firme din industrii înrudite, 

universități, institute de cercetare și asociații de comerț, administrații publice locale din domenii specifice, 

care se concurează dar și cooperează. (Porter M., 1998) 

În Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652/2008 „Către clustere de clasă mondială în Uniunea 

Europeană, implementarea strategiei bazate pe inovare”, clusterele sunt definite ca un grup de întreprinderi, 

 
4 https://clustero.eu/ - consultat la data de 13.11.2022 

https://clustero.eu/
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actori economici adiacenți și instituții localizate în proximitatea teritorială ce au atins dimensiunea cerută 

necesară dezvoltării expertizei, serviciilor, abilităților și furnizorilor de specialitate. 

Conform unui studiu publicat de către CLUSTERO în 20205 clusterele pot juca roluri importante în 

operaționalizarea strategiilor de specializare inteligentă la nivel regional. Iar în România, acestea s-au 

dovedit a fi utile în demersurile de coagulare a anumitor ecosisteme industriale atât la nivel regional, cât și 

național – utilitate reflectată prin indicatori precum cifra de afaceri, numărul de întreprinderi, exporturile și 

inovarea la nivel național. 

Același studiu a inclus și o analiză SWOT dedicată. Dintre elementele identificate în acest sens le 

menționăm pe următoarele, cu adăugiri în anumite cazuri: 

Puncte tari: 

● Existența unor clustere de top la nivel european și internațional – acestea pot servi drept exemple 

de bune practici pentru clusterele de la nivel național; 

● Clusterele au contribuit la dezvoltarea unor modele de business viabile; 

● Existența în România a unei asociații reprezentative la nivel național și internațional 

(CLUSTERO); 

● Existența unor consorții de clustere la nivel regional și tematice; 

Puncte slabe: 

● Incoerența politicii de sprijin a clusterelor din punct de vedere al responsabilității și finanțării; 

● Apelurile dedicate clusterelor nu au venit în întâmpinarea nevoilor acestora; 

● Restricțiile de tip CAEN (apelurile au fost adresate numai clusterelor industriale). 

În acest context, studiul (CLUSTERO, 2020) identifică necesitatea susținerii clusterelor atât la nivel 

regional, cât și la nivel național. Prin susținerea acestora și implicit a parteneriatelor între diferiții actori 

existenți – întreprinderi mari, IMM-uri, organizații CDI, ce răspund nevoilor din industrie, este facilitată 

integrarea companiilor în ecosistemele de inovare din România. 

 

 

 

 

 
5 CLUSTERO (2020). Situația Clusterelor din România. Rezumat. http://clustero.eu/wp-

content/uploads/2020/04/situatia-clusterelor-din-romania-aprilie-2020.pdf 

http://clustero.eu/wp-content/uploads/2020/04/situatia-clusterelor-din-romania-aprilie-2020.pdf
http://clustero.eu/wp-content/uploads/2020/04/situatia-clusterelor-din-romania-aprilie-2020.pdf
http://clustero.eu/wp-content/uploads/2020/04/situatia-clusterelor-din-romania-aprilie-2020.pdf
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5. Capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține dezvoltarea ecosistemului 

CDI 

5.1. Analiză stare actuală 

În această secțiune s-a conturat o imagine de ansamblu asupra stării actuale a ecosistemului CDI la nivel 

național, regional și local cu accent pe provocări, obstacole, limitări, oportunități în vederea dezvoltării 

acestui ecosistem. 

 

5.1.1. Situația actuală în context național 

 

Conform documentului de analiză PSF 2022-  Country report of Romanian R&I ecosystem, România se 

situează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește indicele de performanță în cercetare ceea ce indică 

dificultăți în ceea ce privește capacitatea sistemului românesc de cercetare de a susține tranziția țării către 

o economie bazată pe cunoaștere. Iar European Innovation Scoreboard 2022 încadrează România în 

categoria inovatorilor emergenți, dinamica inovării fiind în creștere cu precădere în regiunile București-

Ilfov, Vest și Nord-Vest, însă decalajul dintre regiuni rămâne amplu.  

Printre problemele majore care au determinat astfel de rezultate se află nivelul scăzut de finanțare 

dedicată domeniului CDI (0.5% din PIB), impredictibilitatea acesteia și alocarea ineficientă a acesteia, 

lipsa unei mase critice de cercetători care să susțină dezvoltarea ecosistemului CDI, precum și o dinamică 

de colaborare extrem de redusă între actorii din diferite medii ale ecosistemului CDI.  

Toate acestea impactează în mod negativ inclusiv ecosistemul CDI din cadrul regiunii București-Ilfov și 

actorii din cadrul comunităților locale relevante din această regiune. 

 

Conform documentului PSF 2022 – Country report of Romanian R&I ecosystem, România se clasează pe 

ultimul loc în UE în ceea ce privește indicele de performanță în cercetare. Scorul obținut (32,6) se situează 

sub media țărilor considerate inovatori emergenți (50%), considerându-se actualmente despre sistemul 

românesc de cercetare  că nu este suficient dezvoltat pentru a susține tranziția țării către o economie bazată 

pe cunoaștere.(Comisia Europeană, 2022) Panelul de experți PSF descrie situația ca fiind cea a unui cerc 

vicios, cu componente care se completează reciproc și, astfel, conduc către o performanță slabă și 

atractivitate redusă a sistemului de cercetare-inovare din România.  

În acest sens, elementele problematice identificate în cazul sistemului românesc de cercetare-inovare, 

relevante pentru contextul studiului de față sunt: 
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Finanțarea. Finanțarea acordată sistemului CDI este de aprox 0,5% din PIB (mult sub obiectivul de 1% 

asumat prin SNCDI 2014-2021). De asemenea, impredictibilitatea finanțării alocate din bugetul de stat 

conduce către o stabilitate financiară precară a stakeholderilor din sistemul CDI, aceștia fiind nevoiți să 

apeleze la credite bancare pentru a acoperi anumite lipsuri și pentru a menține constantă activitatea de CDI 

din interiorul organizației. Însă, nu doar subfinanțarea reprezintă o problemă majoră, ci și alocarea 

ineficientă a fondurilor pentru cercetare.  

 

În 2020, România ocupă locul 17 din 27 în rândul statelor membre UE în ceea ce privește indicatorul Gross 

Domestic Expenditure on R&D - GERD, cu un total alocat de 1 026.09 milioane euro în acest sens.  

Capitalul Uman. Lipsa unei mase critice de cercetători, cauzată atât de sistemul de educație românesc, cât 

și de atractivitatea scăzută a mediului de cercetare românesc, poziționează România pe ultimul loc în UE 

în ceea ce privește numărul de cercetători, personalul C&D fiind de 4 ori mai mic decât media europeană. 

Conform raportului privind starea învățământului superior din România6, se poate observa o tendință în 

scădere a numărului total de absolvenți de doctorat la nivelul anilor 2019-2020 (2069 doctoranzi) față de 

nivelul anilor 2014-2015 (3992 doctoranzi), iar atragerea acestei resurse umane specializate în sistemul 

național CDI rămâne în continuare o provocare. Mai mult, lipsa unor oportunități clare de dezvoltare 

 
6https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/R

aport_stare_invatamant_superior_RO_2020_2021.pdf  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_superior_RO_2020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2021/Transparenta/Stare%20invatamant/Raport_stare_invatamant_superior_RO_2020_2021.pdf
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profesională determină nu doar fenomenul brain drain, adică exodul masiv de creiere pe termen lung, dar 

împiedică și cooptarea cercetătorilor de înaltă calificare din străinătate.    

 

  

Colaborarea dintre sectoare. În lipsa unor stimulente financiare eficiente și a sprijinului din partea 

organismelor intermediare, interacțiunea public-privat este slab dezvoltată, aceasta desfășurându-se, în cel 

mai bun caz, ad-hoc (Comisia Europeană 2022, Raport de țară). În 2018, doar 3,5% din întreprinderile 

inovative colaborau cu universități și doar 1,5% cu institute naționale de cercetare, dezvoltare, inovare. De 

asemenea, investițiile în activități CDI de către întreprinderile din România - în special cele mici și mijlocii, 

sunt semnificativ mai mici față de media europeană, astfel încât transferul de tehnologie rămâne limitat. Pe 

lângă factorii de ordin sistemic care îngreunează colaborarea, lipsa transparenței politicilor de acces la 

infrastructurile de cercetare, precum și a rezultatelor cercetării, contribuie major la această problemă. 

Explorarea acestor sinergii public-privat ar putea crește capacitatea întreprinderilor de a absorbi 

tehnologiile și de a-și actualiza practicile și capacitățile de management, generând o cercetare mai aplicată, 

mai apropiată de nevoile industriei și cu un impact mai mare asupra comunităților locale.  

Astfel, European Innovation Scoreboard 2022 (Comisia Europeană 2022) încadrează România în categoria 

inovatorilor emergenți, dinamica inovării fiind în creștere cu precădere în regiunile București-Ilfov, Vest și 

Nord-Vest, însă decalajul dintre regiuni rămâne amplu. Cele mai recente creșteri ale performanței s-au 

înregistrat la: (1) co-publicațiile științifice internaționale, (2) publicațiile cele mai citate, (3) co-publicațiile 

public-private, (4) cheltuielile cu capitalul de risc, (5) specialiștii TIC angajați, (6) aplicațiile de mărci 
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comerciale și design și (7) impactul vânzărilor. În ciuda acestui progres, nivelul performanței în sistemul 

cercetare-inovare crește la o rată considerabil mai mică față de media europeană – 0,2% față de 9,9% UE. 

Soluția pentru recuperarea acestui decalaj amplu în inovare a fost formulată prin Strategia Națională de 

Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, care are la bază 4 obiective majore, și anume: (1) 

mobilizarea amplă a întreprinderilor către inovare, (2) conectarea excelenței la frontiera științifică și la 

provocările societale (3) susținerea dezvoltării ecosistemelor de inovare asociate specializărilor inteligente 

pentru a susține avansul în lanțurile globale de valoare adăugată (4) cooperare europeană și internațională.  

Principalul instrument de implementare al SNCISI este reprezentat de Planul Național CDI 2022-2027 

(PNCDI IV), un plan multianual, structurat pe 10 programe de cercetare, inovare și digitalizare. Planul 

agregă toate instrumentele de finanţare pentru sistemul național de cercetare-inovare din România și 

asigură transparența și predictibilitatea finanțării acestui sector. Situația pandemică și prelungirile succesive 

ale stării de alertă au determinat amânări în ceea ce privește consultările publice, astfel încât PNCDI IV a 

fost aprobat în cele din urmă în octombrie a.c., prin HG 1188/2022. Pentru a se asigura cadrul legislativ de 

finanțare a sistemului CDI, PNCDI III a fost prelungit, iar perioada de implementare a fost finalizată la 

finalul lunii iunie 20227.       

Bugetul total al PNCDI IV pentru întreg exercițiul financiar (2022-2027) este de maxim 60 miliarde lei, de 

4 ori mai mult față de planul anterior (PNCDI III). Fondurile naționale pentru cercetare (prin PNCDI III) 

au fost distribuite de mai multe entități: UEFISCDI - care administrează aproximativ un sfert din bugetul 

total, MCID - administrează 43%, (inclusiv programul Nucleu prin care se asigură finanțare anuală pentru 

INCD-uri), restul bugetului fiind administrat de IFA și ROSA.    

5.1.2. Situația actuală la nivel regional 

Regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal pol în ecosistemul CDI de la nivel național, având 

în vedere densitatea mare atât a universităților și INCD-urilor, cât și a întreprinderilor private inovatoare 

din cadrul său (123 897 de întreprinderi active în 2020). De exemplu, această regiune a reușit să atragă 

prin intermediul PNCDI finanțări în valoare de 1.7 miliarde lei, aflându-se la o distanță majoră de 

celelalte regiuni. 

Regiunea se situează prima la nivel național în ceea ce privește indicele competitivității regionale (ICR) 

dat de Comisia Europeană, însă pe locul 161 la nivelul întregii UE. . Mai mult, aceasta înregistra un trend 

 
7https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/proiecte-

de-acte-normative/2021/hg-prelungire-pncd-iii-m.pdf  

https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/proiecte-de-acte-normative/2021/hg-prelungire-pncd-iii-m.pdf
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/proiecte-de-acte-normative/2021/hg-prelungire-pncd-iii-m.pdf
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ascendent în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, însă acesta nu se reflectă însă și în nivelul de trai 

al locuitorilor din regiune.  

În ansamblu, regiunea București Ilfov se poziționează, la nivel național, pe primul loc în ceea ce privește 

creșterea economică, activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, competitivitate și dezvoltare 

antreprenorială. Însă documente strategice regionale menționează nevoia de impulsionare a colaborării 

dintre actorii regionali din ecosistemul CDI, creșterea cooperării și interacțiunii în interiorul 

ecosistemului CDI și facilitarea schimbului de cunoștințe și transfer tehnologic, într-un context în care se 

remarcă piedici ce țin de lipsa finanțării pentru inovare și lipsa unui cadru legislativ care să stimuleze 

colaborarea.  

 

Rezultate la nivelul Regiunii București-Ilfov privind finanțarea atrasă prin intermediul PNCDI 

Prin intermediul platformei BrainMap - modulul Advanced Projects Search, UEFISCDI asigură 

transparența fondurilor gestionate prin PNCDI și generarea de statistici în funcție de criterii - geografice 

(regiuni/județe) și instituționale. Astfel, în urma analizei datelor disponibile în platformă, la finalul lunii 

octombrie a.c, reiese că UEFISCDI a distribuit la nivel național aproximativ 3,1 miliarde de lei, prin 

programele Resurse Umane, Creşterea competitivităţii economiei românești prin cercetare, dezvoltare şi 

inovare, Cooperare europeană şi internaţională, Cercetare fundamentală şi de frontieră.   

 

După cum se poate observa, regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal pol în ecosistemul CDI, 

având în vedere densitatea mare atât a universităților și INCD-urilor, cât și a întreprinderilor private 

inovatoare. Astfel, au fost atrase finanțări prin PNCDI în valoare de peste 1.7 miliarde lei (perioada 2014-

2022), în timp ce următoarea regiune clasată în acest top, regiunea Nord-Vest, a reușit să obțină puțin peste 

570 milioane de lei, deci de aproximativ 3 ori mai puțin.    

https://uefiscdi.gov.ro/p2-cresterea-competitivitatii-economiei-romanesti-prin-cdi
https://uefiscdi.gov.ro/p2-cresterea-competitivitatii-economiei-romanesti-prin-cdi
https://uefiscdi.gov.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala
https://uefiscdi.gov.ro/p4-cercetare-fundamentala-si-de-frontiera
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Sursă: prelucrare date Brainmap - Advanced Projects Search de către echipa de implementare 

Cum era de așteptat, și numărul proiectelor finanțate este de aproximativ 2 ori mai mare pentru regiunea 

București-Ilfov față de regiunea Nord-Vest, iar a treia clasată regiune, Nord-Est, a reușit finanțarea a peste 

1050 de proiecte de cercetare-inovare.  

 

Sursă: prelucrare date Brainmap - Advanced Projects Search de către echipa de implementare 

 

Numărul de institute unice participante în cadrul acestor proiecte pentru fiecare regiune completează 

imaginea de ansamblu asupra dinamicii cercetării-inovării, astfel încât, concentrația cea mai mare se 

regăsește în regiunea București-Ilfov - 395 instituții unice cu 4216 implicări în proiecte -  urmată de 
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Regiunea Nord-Vest - 151 instituții unice cu 1665 de implicări în proiecte - și de Regiunea Nord-Est - 88 

de instituții unice cu 1158 de implicări în proiecte. 

 

Sursă: prelucrare date Brainmap - Advanced Projects Search de către echipa de implementare 

 

La polul opus se află regiunea Sud-Vest Muntenia cu cel mai mic număr de proiecte finanțate (144) în 

cadrul cărora au participat 53 de instituții unice. De asemenea, și bugetul atras reflectă această clasare în 

topul regiunilor, care însumează puțin peste 45 milioane de lei.   

Planul de Dezvoltare Regională București Ilfov 2021-2027 ne oferă o imagine de ansamblu a dezvoltării 

și a ecosistemului CDI al regiunii pe baza anumitor indicatori.   

Prin prisma contextului economic, regiunea București-Ilfov prezintă un trend ascendent al PIB-ului pe cap 

de locuitor, comparativ inclusiv cu structuri teritoriale europene. Această creștere economică, însă, nu se 

reflectă și în creșterea nivelului de trai al locuitorilor regiunii. La nivel național, BI se poziționează pe locul 

1 și prezintă o creștere uniformă, raportat la restul regiunilor de dezvoltare din țară.  Contribuția majoră o 

au serviciile și comerțul, urmate de sectorul industrial și construcții și de sectorul agricol. 

Regiunea București-Ilfov se evidențiază ca principal pol de cercetare-dezvoltare, prin prisma cheltuielilor, 

a resursei umane, a investițiilor realizate și din perspectiva activităților de inovare și cercetare. Referitor la 

tipul de inovații, acesta se concentrează, în special, pe inovarea de organizare și  marketing, lucru reflectat 

atât la nivelul regiunii București Ilfov, cât și la nivel național. 
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În ceea ce privește mediul de afaceri, numărul de întreprinderi se situează pe un trend pozitiv și reprezintă 

o pondere de aproximativ 25% din numărul total de întreprinderi active înregistrat la  înregistrat la nivel 

național, în perioada 2012-2017 (Plan de Dezvoltare Regională București Ilfov 2021-2027, p.122). 

Imaginea nivelului de antreprenoriat local este asociată cu numărul de persoane implicate, cifra de afaceri 

și nivelul investițiilor. Dezvoltarea antreprenorială a fost impulsionată de finanțarea națională și europeană, 

însă, pe parcursul anilor anteriori, a suferit un interes fluctuant, din cauza modificărilor cu privire la 

condițiile de eligibilitate. 

Un alt aspect care oferă o imagine asupra dezvoltării regiunii BI este indicele competitivității regionale 

(ICR) dat de Comisia Europeană, menit să evalueze capacitatea regiunii de a oferi un mediu de lucru și de 

trai atractiv și sustenabil pentru firme și cetățeni. Așadar, București Ilfov se clasează pe primul loc la nivel 

național, însă pe locul 161 la nivelul UE, mult sub nivelul de dezvoltare al regiunilor de top din Europa 

(Planul de Dezvoltare Regională BI 2021-2027, p.134). 

În ceea ce privește nivelul de cooperare și de interacțiune între componentele ecosistemului CDI, este 

menționată nevoia, la nivel național, pentru ”dezvoltarea unui ecosistem CDI durabil, predictibil și stabil, 

permițând maximizarea efectelor de pârghie ale cooperării public-privat, încurajarea interacțiunii între 

diferiți actori și facilitarea schimbului de cunoștințe și transfer tehnologic între aceștia” (POCIDIF, p.12) și 

prioritizarea sprijinului colaborării între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI. 

Luând ca reper imaginea națională, Planul Operațional București Ilfov 2021-2027 menționează nevoia de 

dezvoltare a capacității regionale de CDI, prin valorificarea infrastructurilor CDI, generarea și schimbul de 

cunoștințe, difuzarea cunoașterii, sprijinirea IMM-urilor, a clusterelor de inovare și impulsionarea 

colaborării. În ceea ce privește sursele de informații, în special privind inovarea, este evidențiată slabă 

conexiune dintre organizațiile publice de CDI și IMM-uri (POR BI, p.34).  

Un aspect pozitiv referitor la colaborarea din interiorul ecosistemului îl reprezintă, însă, faptul că POR BI 

2021-2027 a fost elaborat cu participarea activă a părților interesate, prin intermediul unui proces 

participativ, transparent, deschis și incluziv. În contextul consultărilor,  se consideră că Agenția de 

Dezvoltare Regională București Ilfov a identificat nevoile regionale cu ajutorul grupurilor de lucru și „a 

ținut cont de propunerile venite de la mediul de afaceri, societatea civilă, autoritățile locale și mediul 

academic”(POR BI, p.157).  A fost organizat un eveniment specific, „Împreună implementăm cu succes 

Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027” dedicat prezentării documentului și pentru a 
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se colecta observații și propuneri din partea actorilor regionali, iar pe site-ul agenției de dezvoltare, au fost 

prezentate toate variantele și canalele prin care actorii regionali și-au adus contribuția.(POR BI, p.157) 

Pe subiectul colaborării, concluzia Strategiei de Specializare Inteligentă București Ilfov 2021-2027, 

confirmă faptul că obstacolele în dezvoltarea transferului tehnologic și, implicit a regiunii, o reprezintă lipsa 

finanțării pentru inovare și lipsa unui cadrul legislativ care să stimuleze colaborarea, iar una dintre nevoile 

care ar trebui adresate este dezvoltarea unei strategii pe termen lung pentru colaborare, în special între 

institute și companii (Strategia de Specializare Inteligentă București Ilfov 2021-2027, p. 134) 

Analiză date statistice - nivel regional 

Întreprinderi active la nivel regional 

În continuare, sunt analizați mai mulți indicatori privind contextul economic de la nivel regional și local, 

inclusiv privind activitatea de cercetare-dezvoltare din regiune. Astfel, sunt avuți în vedere indicatori 

precum: numărul de întreprinderi active - total și pe domenii de activitate, în special domeniu Cercetare-

Dezvoltare, situație actuală și evoluție în timp, distribuție la nivel regional și la nivel local - orașe și 

localități; cifră de afaceri întreprinderi (non-comerț) active, la nivel regional și la nivel local, situație actuală 

și evoluție în timp 2008-2020, pondere cifră de afaceri întreprinderi active domeniu Cercetare-Dezvoltare 

raportat la cifră de afaceri întreprinderi non-comerț active - orașe județ Ilfov; evoluție număr întreprinderi 

nou create domeniu Cercetare-Dezvoltare regiunea București-Ilfov 2008-2020; personal Cercetare-

Dezvoltare și cercetători full time equivalent (FTE) la nivel regional, ș.a. 

 Întreprinderi active regiunea București-Ilfov - evoluție, domenii, domeniu CD 

După cum se poate observa din graficul de mai jos, de-a lungul întregii perioade 2008-2020, regiunea 

București-Ilfov a înregistrat un număr semnificativ mai ridicat de întreprinderi active decât celelalte regiuni 

de dezvoltare, fiind urmată de Regiunea Nord-Vest, respectiv Regiunea Centru. Cele mai puține 

întreprinderi active au fost înregistrate în regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Evoluție în timp număr întreprinderi active - distribuție la nivel regional (sursă: prelucrare date Tempo 

Online INSSE de către echipa de realizare a studiului) 
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Mai specific, în anul 2020, în regiunea București-Ilfov erau înregistrate 123 897 de întreprinderi active în 

toate domeniile de activitate. 

Număr întreprinderi active la nivel regional în 2020 (sursă: prelucrare date Tempo Online INSSE de către 

echipa de realizare a studiului) 

 

Mai jos este inclusă evoluția numărului de întreprinderi active aferente secțiunii M din CAEN - Activități 

profesionale, științifice și tehnice, ce include întreprinderile active din domeniul Cercetare-Dezvoltare 
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(CAEN 72). Astfel, și în acest caz se poate observa cum regiunea București-Ilfov se diferențiază 

semnificativ comparativ cu celelate regiuni, în toată perioada analizată. 

 

De altfel, regiunea cuprinde o pondere ridicată din totalul existent în acest sens la nivel național. 

 

Încă odată, și din aceste grafice se poate observa profilul mai puternic al regiunii București-Ilfov pe 

activități profesionale, științifice și tehnice.  
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Numărul total (toate activitățile economice) de întreprinderi active din Municipiul București și județul Ilfov 

raportat la total național reprezintă o pondere mai mică decât numărul de întreprinderi active ce derulează 

activități profesionale, științifice și tehnice raportat la numărul  de astfel de întreprinderi active existente la 

nivel național. 

 

În ceea ce privește numărul de întreprinderi active din domeniul Cercetare-Dezvoltare se poate observa 

cum, din nou, regiunea București-Ilfov înregistrează cele mai ridicate valori. Acest aspect, împreună cu 

faptul că în regiune este și o concentrare mai ridicată de organizații de cercetare, indică prezența unui 

ecosistem de cercetare-dezvoltare în regiune. În anul 2020, în regiune se aflau 400 de întreprinderi active 

cu cod CAEN 72 de Cercetare-Dezvoltare. 
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Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

Comparativ cu anul 2008, acest număr nu a cunoscut o creștere însă, ci chiar o reducere ușoară, de la 404 

la 400 de întreprinderi active cu CAEN 72, după cum se poate observa și din graficele de mai jos. 

 

Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

Regiunile care au înregistrat cele mai mari creșteri în această privință sunt Regiunea Nord Vest (+45), 

Regiunea Vest și Regiunea Centru (+26). 
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Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

Întreprinderi nou create 

În această privință, regiunea București-Ilfov a cunoscut un salt în anul 2008, anul următor aderării la 

Uniunea Europeană, cu 108 noi întreprinderi de Cercetare Dezvoltare create, după care a urmat o perioadă 

de descreștere, cu mai puține astfel de noi întreprinderi create în 2009-2012. Ulterior, acest indicator s-a 

mai stabilizat, cu 47 întreprinderi nou create în 2019 și 52 în 2020. 

 

Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

 

Cifră de afaceri 

Cele 400 de întreprinderi active în domeniul Cercetare-Dezvoltare din Regiunea București Ilfov au obținut 

în total o cifră de afaceri de 1 448 194 371 lei în anul 2020, reprezentând 69% din totalul cifrei de afaceri 

obținute în același an de către întreprinderile active în domeniul CD la nivel național. 
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Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

 

Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

Precum în cazul anterior, al numărului de întreprinderi, cifra de afaceri obținută de către întreprinderile 

active în domeniul CD din regiunea București-Ilfov nu a înregistrat niciun fel de evoluție în perioada 2008-

2020, chiar a scăzut ușor. Cea mai mare creștere de această dată a fost înregistrată în regiunea Sud-

Muntenia, aceasta fiind urmată de regiunile Vest și Centru. 
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Sursă: prelucrare date eDemos INS de către echipa de realizare a studiului 

 

Personal Cercetare-Dezvoltare și cercetători FTE 

Personal Cercetare-Dezvoltare și cercetători pe regiuni NUTS 2   

Dintr-un total de 33 189 cercetători și personal CD FTE înregistrați în anul 2020 în România, 16 230 sunt 

din regiunea București-Ilfov, reprezentând echivalentul a puțin sub 50% (48.9%) din cei înregistrați la nivel 

național. Raportat la totalul numărului de personal și cercetători FTE, 45% dintre aceștia erau femei. De-a 

lungul timpului (2016-2020), acest procent s-a menținut relativ constant (44-45%). 

Număr personal cercetare-dezvoltare și cercetători FTE pe regiuni de dezvoltare 2020 
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Sursă: date Eurostat și OECD (RD_P_PERSREG) prelucrate de către echipa de realizare a studiului  

În timp, numărul personalul CD și cercetătorilor din regiunea BI a cunoscut o descreștere semnificativă. 

După un vârf înregistrat în anul 2017 cu 18 089 de cercetători și personal CD, în 2020 aceștia au ajuns la 

un total de 16 230. 
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Sursă: date Eurostat și OECD (RD_P_PERSREG) prelucrate de către echipa de realizare a studiului  

Dintre cercetătorii și personalul CD FTE înregistrați în total în 2020 în regiunea BI, cei mai mulți erau în 

sectorul public- guvernamental (GOV - Government sector, exemplu: institute de cercetare). Aceștia sunt 

urmați de către cei din mediul de afaceri (BES - Business Enterprise Sector), pe locul 2, și de către cei din 

instituțiile de învățământ superior (HES - Higher Education Sector), pe locul 3. Cei mai puțini cercetători 

se regăsesc în sectorul neguvernamental și al societății civile (PNP - Privat non-profit sector). 

 

Sursă: date Eurostat și OECD (RD_P_PERSREG) prelucrate de către echipa de realizare a studiului  

 

Proiecte Horizon 2020 regiunea București-Ilfov 

În ceea privește participarea organizațiilor din Regiunea București-Ilfov în proiecte Horizon 2020, pot fi 

menționate următoarele aspecte: 

- acestea au reușit să atragă o contribuție netă totală de 202.5 milioane de euro, reprezentând 0.30% 

din totalul accesat la nivel european; 

- au fost semnate 695 de granturi, echivalentul a 1.96% din totalul de la nivelul programului; 

- au fost realizate 972 de participări (0.55% din total) de către 268 participanți unici, rezultând o 

medie de 3 și ½ participări per organizație. 
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De-a lungul perioadei de implementare a programului (2014-2021), s-a înregistrat o creștere a numărului 

de granturi semnate în anii 2019 și 2020 - 127, respectiv 112. 

 

În ceea ce privește distribuția acestora pe piloni/ priorități tematice, cele mai multe participări au fost 

înregistrate în cazul Provocărilor Societale, cu 530 de participări și o contribuție netă din partea UE de 

126.9 milioane euro. Acestea au fost urmate de Leadership Industrial - 212 participări și Cercetare 

Excelentă - 180. 

 

Din cele 972 de participări, 858 sunt realizate de către 247 de entități unice din Municipiul București, în 

timp ce restul de 114 participări sunt realizate de către 21 de entități unice din județul Ilfov. Dintre acestea, 
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151 în cazul Municipiului București au implicat participări din partea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 

respectiv 4 în cazul județului Ilfov. 

În ceea ce privește co-finanțările prin PNCDI III, raportul este în favoarea sectorului privat cu 240 de 

participări unice, după cum se vede în graficul de mai jos: 

 

Așadar, din 395 de organizații unice implicate în proiecte cu finanțare PNCDI, sectorul public  reprezintă 

aproximativ o treime, în timp ce organizațiile neguvernamentale însumează 20 de participări unice.   

5.1.3. Situația actuală la nivel local 

 

În 2020, în Municipiul București existau 115 759 de întreprinderi active (toate domeniile), aproape de 

patru ori mai multe comparativ cu cele din județul Ilfov - 29 135. În cazul dintâi, cele mai multe 

întreprinderi active se regăseau în Sectoarele 3, respectiv 2 și 1. Iar în cazul județului Ilfov, cele mai 

multe întreprinderi se regăsesc în orașe și localități precum Voluntari, Popești-Leordeni, Bragadiru, 

Chiajna, Otopeni și Pantelimon. 

În ceea ce privește numărul de întreprinderi active în domeniul Cercetare-Dezvoltare, în 2020, în 

București se regăseau 345 de astfel de întreprinderi (în special în Sectoarele 1, 2 și 3), iar în județul Ilfov 

un total de 55, dintre care cele mai multe în Voluntari (9) și Măgurele (9). 

Orașele Voluntari, Otopeni și Popești-Leordeni din județul Ilfov au înregistrat, de asemenea, rezultate 

mai bune și în cazul cifrei de afaceri realizate în 2020 de către întreprinderile non-comerț active. 

Cifra de afaceri a întreprinderilor active din domeniul Cercetare-dezvoltare din orașul Măgurele 

reprezintă o pondere de aproximativ 18% din cifra de afaceri totală aferentă întreprinderilor non-comerț 

active.  

Domeniile de activitate cele mai frecvent întâlnite pentru care întreprinderile non-comerț active din cele 

8 orașe din județul Ilfov au înregistrat cele mai ridicate cifre de afaceri în 2020 sunt: construcții de clădiri, 

industria alimentară și fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice. 

În Municipiul București, în același an, întreprinderile active din Sectorul 4, urmate de către cele din 
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Sectorul 1 au înregistrat cele mai ridicate cifre de afaceri. Iar rezultatele în acest sens sunt diferite în 

situația în care excludem întreprinderile din domenii legate de comerț - Sectorul 1 a realizat 50% din 

totalul cifrei de afaceri înregistrate de către întreprinderi non-comerț active din Mun. București. Pentru 

activitatea de Cercetare-Dezvoltare, din nou, Sectorul 1 a obținut cea mai mare cifră de afaceri, fiind 

urmat îndeaproape de Sectorul 6.  

Datorită concentrării de institute naționale de cercetare-dezvoltare, alături de Facultatea de Fizică a 

Universității București, și de întreprinderi cu activitate de cercetare- dezvoltare și inovare, precum și 

datorită interesului crescut pentru dezvoltarea acestuia și acțiunilor întreprinse de către autoritățile locale 

și nu numai, orașul Măgurele se diferențiază la nivel regional precum și național drept cel mai important 

pol de cercetare fundamentală în fizică la nivel național și un punct central în dezvoltarea ecosistemului 

regional și local de CDI. 

 

Analiză date statistice - nivel local 

La nivelul județului Ilfov în 2020 exista un număr total de 29 135 de întreprinderi active în toate domeniile 

de activitate, în timp ce în Municipiul București, acestea erau în număr de 115 759, aproape de 4 ori mai 

multe.  

La nivel local, se poate observa cum, în cazul județului Ilfov, localitățile cu cele mai multe întreprinderi 

active în 2020 (toate domeniile de activitate) sunt orașul Voluntari (3896), ce înregistrează o diferență 

semnificativă, Orașul Popești-Leordeni (2889), orașul Bragadiru (2226), Chiajna, orașul Otopeni (1743) și 

orașul Pantelimon (1542). Orașul Măgurele se afla în anul 2020 în această privință pe locul 11 (712 

întreprinderi active).  

Distribuție număr întreprinderi active la nivel local, inclusiv din domeniul Cercetare-Dezvoltare 
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Iar dacă ne uităm doar la orașele din județ, în număr de opt, vom observa că pe primele locuri se află 

Voluntari și Popești-Leordeni, iar pe ultimele locuri se află orașele Măgurele și Chitila. 
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În ceea ce privește Municipiul București, în 2020, Sectorul 3 avea cel mai ridicat număr de întreprinderi 

active pe toate domeniile de activitate (23 714), fiind îndeaproape urmat de către Sectoarele 2 (23 215) și 1 

(22 853).  

 

 

Sector Nr. întreprinderi active 2020- toate domeniile 

Sectorul 3 23714 
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Sectorul 2 23215 

Sectorul 1 22853 

Sectorul 6 18287 

Sectorul 4 15373 

Sectorul 5 12317 

Comparativ cu numărul total al întreprinderilor active din toate domeniile din județul Ilfov, numărul 

întreprinderilor active din domeniul Cercetare-dezvoltare era în anul 2020 destul de redus - 55 dintr-un total 

de 29 135, reprezentând aproximativ 0.18%. Orașele cu cele mai multe astfel de întreprinderi sunt Voluntari 

și Măgurele (câte 9 în fiecare oraș). În timp ce Voluntari este și orașul cu numărul cel mai ridicat de 

întreprinderi active în toate domeniile din județul Ilfov, orașul Măgurele avea înregistrat în 2020 un număr 

total de întreprinderi active mult mai redus.  
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În Municipiul București, lucrurile stau altfel, iar numărul total de întreprinderi active în domeniul Cercetare-

Dezvoltare în 2020 era mai ridicat comparativ cu cel din județul Ilfov și anume 345. La nivel de sectoare, 

Sectorul 1 este cel care, de această dată, are cel mai ridicat număr de întreprinderi active în domeniul 

Cercetare-Dezvoltare (88), fiind urmat de Sectoarele 2 (67) și 3 (64). 
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Cifră de afaceri întreprinderi active București-Ilfov - toate domeniile/ domeniu Cercetare-

Dezvoltare 

În județul Ilfov, în anul 2020, cifra de afaceri înregistrată de întreprinderile non-comerț active era de 30 267 

593 387 miliarde lei. Și de această dată, orașul Voluntari este fruntaș, cu o cifră de afaceri a respectivelor 

întreprinderi de 14 542 332 589 miliarde, număr semnificativ mai mare decât în cazul celorlalte 7 orașe. 

Comparativ, orașul Măgurele avea în anul 2020 o cifră de afaceri a întreprinderilor non-comerț active de 1 

490 741 179 miliard lei.  
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Ceea ce este în special interesant în cazul orașului Măgurele este faptul că, în cazul acestuia, cifra de afaceri 

a întreprinderilor active din domeniul Cercetare-Dezvoltare reprezintă o pondere semnificativă din totalul 

cifrei de afaceri a întreprinderilor non-comerț active, și anume 18.2%, indicând o profilare mai ridicată a 

acestuia pe domeniul Cercetare-Dezvoltare. Următorul după acesta este orașul Voluntari, însă diferențele 

sunt majore, cu un procent de 0.67%. 

 

Detaliere cifră de afaceri întreprinderi non-comerț active pe domenii de activitate - orașe județul Ilfov 
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Dacă ne uităm la domeniile în care orașele din județul Ilfov au înregistrat valori mai ridicate ale cifrei de 

afaceri aferente întreprinderilor non-comerț active, putem obține informații și privitoare la specificul 

activităților economice derulate în cadrul acestora. Astfel, se observă următoarele: 

1. Bragadiru: construcții de clădiri (19%), industria alimentară (11%), colectarea, tratarea și 

eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a materialelor reciclabile (10%); 

2. Buftea: industria alimentară (31%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (13%), 

construcții de clădiri (12%); 

3. Chitila: lucrări de geniu civil (14%), construcții de clădiri (13%), fabricarea de mașini, utilaje și 

echipamente nca (13%); 

4. Măgurele: activități de poștă și de curier (41%), cercetare-dezvoltare (18%), construcții de clădiri 

(7%); 

5. Otopeni: depozitare și activități auxiliare pentru transporturi  (19%), fabricarea produselor din 

tutun (11%), transporturi aeriene (8%); 

6. Pantelimon: industria alimentară (27%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (9%), 

industria metalurgică (9%); 

7. Popești-Leorderni: construcții de clădiri (19%), fabricarea substanțelor și a produselor chimice 

(9%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (8%); 



 
                                 
 
 
 
 

49 

8. Voluntari: fabricarea băuturilor (22%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (22%), 

activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public 

de asigurări sociale). 

După cum se poate observa, în mai multe cazuri, construcția de clădiri reprezintă unul dintre domeniile de 

activitate în care orașele din județul Ilfov obțin cifre de afaceri semnificative. Acestea coincid într-o anumită 

măsură și cu un interes crescut al populației pentru locuințe noi în proximitatea Municipiului București.  
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În cazul Municipiului București, sectoarele cu cele mai ridicate valori înregistrate pentru cifra de afaceri a 

întreprinderilor active (total) sunt Sectorul 4 (45% din total București) și Sectorul 1 (27%), iar procentele 

aferente acestora indică diferențe majore în acest sens între sectoare.  

 

Dacă însă, ne vom uita la cifra de afaceri a întreprinderilor non-comerț active în 2020, vom constata că 

situația este diferită. Sectorul 1 este cel cu cea mai ridicată cifră de afaceri în acest sens de 208 263 396 697 

miliarde de lei, reprezentând 50% din totalul pe Municipiul București. După Sectorul 1, urmează Sectorul 

2, cu o cifră de afaceri de 69 033 936 084 miliarde de lei (17%).  
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În ceea ce privește cifra de afaceri a întreprinderilor active din domeniul Cercetare-Dezvoltare, Sectoarele 

1 și 2 înregistrează din nou cele mai ridicate valori - Sectorul 1 - 358 595 849 milioane lei (35%) și Sectorul 

2 - 253 042 053 (25%). 

 

Studiu de caz -  Orașul Măgurele 

Orașul Măgurele face parte din UAT-urile dezvoltate din regiunea București-Ilfov. Indicele de dezvoltare 

umană locală (IDUL) a fost pe o tendință de creștere, în ultimii ani, orașul făcând parte din localitățile 
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dezvoltate prin prisma calității vieții, lucru favorizat și de proximitatea față de București (The World Bank, 

2020). 

Orașul Măgurele găzduiește actori importanți din ecosistemul de CDI. În sectorul economic, se regăsesc 

peste 300 de agenți economici. Orașul se află printre primele localități în regiune în ceea ce privește numărul 

de firme raportat la 1000 locuitori, având o capacitate antreprenorială crescută, în comparație cu alte UAT-

uri din București Ilfov. Măgurele se clasează în top 10 din punctul de vedere al distribuției teritoriale a cifrei 

de afaceri. Prin prisma numărului de salariați, aceasta este similară distribuției cifrei de afaceri, astfel încât 

este demonstrată o tendință de dezvoltare socio-economică în localitate (The World Bank, 2020). 

Analizând dimensiunea de CDI, Măgurele reprezintă polul cel mai clar profilat, acesta reprezentând, 

datorită concentrării de institute naționale de cercetare-dezvoltare, alături de Facultatea de Fizică a 

Universității București, cel mai important pol de cercetare fundamentală în fizică la nivel național. 

Așadar, în Măgurele sunt nouă institute naționale de cercetare și dezvoltare, cu activitate în special în 

domeniul fizicii nucleare și a laserilor, laserul și laboratoarele aferente acestuia din cadrul proiectului 

”Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics ELI-NP.  

Platforma de cercetare Măgurele facilitează dialogul dintre cercetare-dezvoltare și lumea academică, pe de 

o parte, și sectorul antreprenorial și de afaceri, de cealaltă parte. Acesta include platforma socio-economică 

Măgurele Science Park, care oferă oportunități de dezvoltare a mediului antreprenorial prin crearea de 

legături între industrie și cercetare și prin asigurarea cadrului necesar dialogului permanent între cele două.  

Toate aceste entități de tip colaborativ contribuie la dezvoltarea orașului: de exemplu, infrastructura ELI-

NP va fi de tip ”acces deschis”, atât mediului de cercetare public cât și firmelor private, iar platforma MSP 

este o inițiativă a autorităților regionale și locale și este susținută de un consorțiu de actori publici și privați, 

cu scopul de a contribui la dezvoltarea unui ecosistem atractiv pentru instituțiile și companiile naționale și 

internaționale bazate pe cunoaștere8.  

Pe lângă cele menționate mai sus, au fost identificate mai multe exemple de colaborare între actorii 

ecosistemului CDI. De exemplu, cercetătorii de la proiectul ELI-NP au încheiat în 2018 un parteneriat cu 

 
8 https://primariamagurele.ro/orasul-magurele/industrie 
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oamenii de afaceri, în vederea obținerii de produse competitive, certificate de oameni de știință9. Tot în 

2018, Universitatea din București a semnat un acord cu institutele de cercetare-dezvoltare pentru fizică de 

pe platforma Măgurele, realizându-se, astfel, o colaborare inter-instituțională mult mai strânsă10. 

Totodată Asociația ”Măgurele SciencePark”derulează o serie de parteneriate și proiecte de colaborare cu 

mediul de cercetare și mediul de afaceri cu scopul valorificării rezultatelor de cercetare și sprijinirii 

transferului tehnologic. De asemenea MSP facilitează crearea de consorții cu diverși actori, care să susțină 

proiecte comune. Un alt exemplu de bună practică pe dimensiunea colaborării îl reprezintă Smart Lab 

Măgurele, o inițiativă MSP, cu contribuția și suportul Consiliului Județean Ilfov  

În analiza ecosistemului CDI al orașului Măgurele, trebuie menționată inițiativa Laser Valley, ”un loc în 

care se face știință, se face inovare, se educă și, până la urmă se face business high-tech”11, concentrat în 

jurul pilonului ELI-NP. Conform Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov, realizat de Banca Mondială, au 

fost elaborate diferite scenarii de dezvoltare. Îl vom aminti doar pe cel care previzionează transformarea 

inițiativei Laser Valley într-un ”ecosistem al inovării” (The World Bank 2020, p.102) (deoarece include 

elemente din celelalte scenarii potențiale) care presupune valorificarea cunoștințelor create de ELI-NP prin 

comercializare, înființarea de spin-off-uri, astfel încât cercetare se translatează în efecte comerciale. Acest 

scenariu ambițios necesită îmbunătățirea colaborării între știință și industrie, a transferului de cunoaștere, 

înființarea societăților comerciale noi și impulsionarea transferului tehnologic (The World Bank 2020, 

p.102). 

În ceea ce privește implicarea cetățenilor și a societății civile în proiecte comune de dezvoltare sau în 

procesul de decizie cu privire la acestea, primăria Măgurele a lansat în 2020, o amplă consultare publică 

pentru identificarea celui mai oportun proiect pentru comunitate, confirmând faptul că, în ultimii ani, 

deciziile cu privire la dezvoltarea orașului, proiectele de infrastructură educațională, culturală, sportivă, de 

mediu au fost luate în urma consultărilor publice și a nevoilor concrete ale cetățenilor12 Conform website-

ului primăriei Măgurele, în 2021, proiectele implementate au fost rezultate ale intenției exprimate ale 

 
9https://www.romania-actualitati.ro/stiri/stiinta-tehnologie/cercetatorii-de-la-magurele-au-incheiat-un-
nou-parteneriat-id116969.html 
10 https://www.dcnews.ro/universitatea-bucure-ti-platforma-magurele-parteneriat_575773.html 
11 Adrian Curaj, martie 2016 - Laser Valey - Land of Lights (laservalley.ro) 
12 https://primariamagurele.ro/consultare 

http://www.laservalley.ro/
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locuitorilor orașului, în cadrul procesului de ”bugetare participativă”13, iar dezbaterile și consultările publice 

sunt deschise oricărui actor local, sub titlul ”Ai idei de proiecte pentru orașul nostru”14. 

Un exemplu de instrument informal, facil și util de colaborare îl reprezintă grupul  Facebook- ”Măgurele 

Orașul meu” care integrează cetățeni, dar și actori diverși, printre care și AMSP.  

Profil economic Oraș Măgurele 

În orașul Măgurele exista în 2020 un total de 712 întreprinderi active (toate domeniile). Dintre acestea, cele 

mai multe sunt în domeniile următoare: 

1. Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor (118); 

2. Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete (76); 

3. Construcții de clădiri (50); 

4. Transporturi terestre și transporturi prin conducte (50); 

5. Lucrări speciale de construcții (42). 

Întreprinderile active în domeniul Cercetare-Dezvoltare erau în număr de 9, ocupând locul 20, după cum se 

poate observa și din graficul de mai jos. 

 
13https://primariamagurele.ro/notices/procesul-de-bugetare-participativa-implementat-anul-acesta-
pentru-prima-data-in-orasul-magurele-a-ajuns-la-final 
14 https://primariamagurele.ro/consultari-publice 
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În anul 2008, valorile cele mai ridicate în ceea ce privește cifra de afaceri erau înregistrate de către 

întreprinderile active în domeniul Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 

(1.351.825.421 lei) cu un procent de 76% din total, și în domeniul Cercetare - Dezvoltare cu un procent de 

15% (268 982 853 lei). 

Evoluție cifră de afaceri întreprinderi active din Oraș Măgurele 2008-2020 pe domenii de activitate 
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 În 2020, se poate observa o ușoară diversificare a domeniilor de activitate a întreprinderilor, ponderea 

realizată de către domeniul Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 

diminuându-se la 61% (2 574 692 494), în ciuda faptului că a crescut cu peste 1 miliarde de lei.  

Conform graficelor de mai sus, activitatea de cercetare-dezvoltare ocupă un loc important în orașul 

Măgurele. Atât în anul 2008, cât și în anul 2020, cifra de afaceri înregistrată de către întreprinderile active 

cu nomenclator CAEN de Cercetare-Dezvoltare a reprezentat 15% din total. Mai jos, pot fi văzute primele 

10 domenii de activitate (conform nomenclator CAEN) organizate conform cifrei de afaceri înregistrate de 

către întreprinderile active în domeniile respective în 2008 și 2020. 

Astfel, se poate observa cum, în intervalul 2008 - 2020, cifra de afaceri a întreprinderilor active din Orașul 

Măgurele nu a înregistrat o creștere semnificativă, cu aproximativ 267 de milioane lei în 2008 și 270 de 

milioane lei în 2020, în timp ce în cazul întreprinderilor active în domeniul Comerț cu ridicata cu excepția 

comerțului cu autovehicule și motociclete (cod CAEN 46), domeniu aflat pe primul loc de-a lungul 

timpului, cifra de afaceri aproape s-a dublat. Mai mult, spre deosebire de nivelul anului 2008, în 2020, 

domeniul Cercetare-dezvoltare (72) a fost înlocuit pe poziția a doua de către domeniul Activități de poștă 

și de curier (CAEN 53), având o cifră de afaceri de peste 612 milioane de lei.  

Ceea ce se mai poate observa din analiza evolutiei cifrei de afaceri aferente întreprinderilor active din orașul 

Măgurele, în anul 2020 comparativ cu anul 2008, este o ușoară diversificare a tipurilor de domenii de 

activitate.  
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 Top domenii 2008 

(nomenclator 

CAEN) 

Cifră de afaceri 

2008 (RON) 

Top domenii 2020 

(nomenclator CAEN) 

Cifră de afaceri 

2020 (RON) 

1 46 - Comerţ cu 

ridicata cu excepţia 

comerţului cu 

autovehicule şi 

motociclete 

1.351.825.421 46 - Comerţ cu ridicata 

cu excepţia comerţului 

cu autovehicule şi 

motociclete 

2.574.692.494 

2 72 - Cercetare-

dezvoltare 

268.982.853 53 - Activităţi de poştă 

şi de curier 

612.608.860 

3 47 - Comerţ cu 

amănuntul, cu 

excepţia 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

27.782.155 72 - Cercetare-

dezvoltare 

270.087.919 

4 25 - Industria 

construcţiilor metalice 

şi a produselor din 

metal, exclusiv 

maşini, utilaje şi 

instalaţii 

25328996 41 - Construcţii de 

clădiri 

108923946 

5 23 - Fabricarea altor 

produse din minerale 

nemetalice 

12.361.380 47 - Comerţ cu 

amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

98.535.991 

6 38 - Colectarea, 

tratarea şi eliminarea 

deşeurilor; activităţi 

de recuperare a 

materialelor  

reciclabile 

6.947.310 49 - Transporturi 

terestre şi transporturi 

prin conducte 

84.988.619 

7 62 - Activităţi de 

servicii în tehnologia 

informaţiei 

6.361.680 20 - Fabricarea 

substanţelor şi a 

produselor chimice 

46.017.838 
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8 43 - Lucrări speciale 

de construcţii 

6.272.785 27 - Fabricarea 

echipamentelor electrice 

42.843.294 

9 45 - Comerţ cu 

ridicata şi cu 

amănuntul, 

întreţinerea şi 

repararea 

autovehiculelor şi a 

motocicletelor 

5.903.545 42 - Lucrări de geniu 

civil 

37.716.155 

10 82 - Activităţi de 

secretariat, servicii 

suport şi alte activităţi 

de servicii prestate în 

principal 

întreprinderilor 

5.781.797 71 - Activităţi de 

arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi 

analiză tehnică 

31.305.260 

Analiză situație – Grupuri de acțiune locală 

Grupurile de acțiune locală (GAL) sunt exemple de inițiative asociative pentru dezvoltarea comunităților 

locale. Scopul lor este de a elabora și derula proiecte cu finanțare europeană pentru creșterea nivelului de 

trai al celor din zonele respective. Ideea din spatele acestor organizări este încurajarea comunităților să 

decidă modul în care se dezvoltă, iar finanțarea să treacă în responsabilitatea acestora. În București Ilfov 

există următoarele entități de tip colaborativ: 

● GAL Vlăsia Ilfov Nord Est (comunele Dascălu, Gruiu, Moara Vlăsiei, Pătrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, 

Tunari) 

● GAL Sabar Ilfov Sud (comunele 1 Decembrie, Copăceni, Dărăști-Ilfov, Vidra) 

● GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest (comunele Clinceni, Domnești, Ciorogîrla) 

● GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest (comunele Mogoșoaia, Corbeanca, Periș) 

De exemplu, GAL Cociovaliștea Ilfov Nord Vest derulează șapte măsuri de finanțare, în parteneriate public-

privat, pe diverse domenii cum ar fi agricultură, cultură, educație, mediu etc15. 

GAL Vlăsia Ilfov Nord Est și-a propus să identifice nevoile locale și să utilizeze instrumentul cooperării în 

vederea soluționării acestora. Una dintre activitățile grupului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

 
15https://jurnaluldeilfov.ro/gal-cociovalistea-o-oportunitate-pentru-dezvoltarea-comunitatilor-locale-mogosoaia-

nucleul-acestei-initiative/ 
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Locală  a GAL Vlăsia Ilfov Nord Est, un exemplu de bună practică în ceea ce privește parteneriatul public-

privat în schițarea documentelor cadru de dezvoltare a comunității16.  

Similar, GAL Sabar Ilfov Sud a creat  un parteneriat public-privat format din 5 reprezentanți ai 

administrației publice și 21 de reprezentanți ai mediului privat pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală17. 

 

5.2. Rezultate obținute - chestionare adresate actorilor din Regiunea București-Ilfov 

(mediu de afaceri, mediu de cercetare, organizații suport) 

 

Pentru realizarea prezentului studiu au fost construite și aplicate trei tipuri de chestionare dedicate 

următoarelor trei tipuri de actori: reprezentanți mediu de afaceri (35 respondenți), reprezentanți  organizații 

de cercetare (22 respondenți) și reprezentanți organizații suport (24 respondenți). 

Întrebările adresate au urmărit să determine opiniile respondenților aferenți celor trei categorii de organizații 

pe marginea mai multor aspecte privitoare la o serie de dimensiuni comune: implicarea acestora în procese 

de consultare și/ sau elaborare de documente relevante pentru dezvoltarea locală și regională, colaborarea 

și modul de relaționare cu alți actori din ecosistem, utilitatea anumitor acțiuni îndreptate către dezvoltarea 

ecosistemului CDI de la nivel local/ regional, contextul legislativ, bariere și oportunități existente în 

dezvoltarea ecosistemului CDI. 

 

 

Implicare în procese de consultare/ elaborare de documente relevante pentru dezvoltarea locală și 

regională 

 

În ceea ce privește prima dimensiune, și anume implicarea în procese de consultare și/ sau elaborare de 

documente relevante pentru dezvoltarea ecosistemului CDI de la nivel local/ regional, majoritatea 

respondenților din mediu de afaceri (67%) și din cadrul organizațiilor suport (65%) au menționat că nu au 

fost invitați să ia parte, în ultimii 5 ani, la elaborarea unor inițiative de sprijin/ dezvoltare a ecosistemului 

CDI la nivel regional, în timp ce mai puțin respondenți din cadrul mediului de cercetare (35%) s-au aflat în 

aceeași situație.  

 

În cazul respondenților care au specificat faptul că au primit astfel de invitații, cele mai frecvent întâlnite 

tipuri de organizații specificate ca fiind inițiatoare a unor astfel de demersuri sunt: Minister, autorități 

publice regionale, organizații neguvernamentale și autorități publice locale. 

 
16 http://gal-ilfov-ne.ro/ 
17 https://galsabar.ro/ 



 
                                 
 
 
 
 

60 

 
 

 

 

Altele: UEFISCDI, Cameră de Comerț 

 

De asemenea, în cazul organizațiilor care au primit totuși invitații, acestea din urmă au vizat în mai multe 

cazuri participarea la inițiative și evenimente de elaborare a strategiilor de la nivel regional/ local. 

 

 
 

Tot în contextul acestei dimensiuni, cei mai mulți respondenți sunt de părere că procesele de consultare 

publică referitoare la dezvoltarea ecosistemului CDI sunt puțin sau deloc accesibile (46%, respectiv 29%). 

În timp ce doar un procent de 26% din aceștia sunt de părere că acestea sunt accesibile, fie foarte accesibile 

(23%, respectiv 3%). 
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Colaborare și mod relaționare actori din ecosistem 

După cum se poate vedea în graficul de mai jos, puțin peste jumătate din organizațiile din mediul de afaceri 

nu sunt implicate în parteneriate sau proiecte de CDI cu parteneri de la diferite niveluri (național, regional, 

local). La fel se întâmplă și în cazul organizațiilor suport. Lucrurile sunt diferite însă în cazul organizațiilor 

de cercetare, unde majoritatea respondenților au indicat implicarea în astfel de parteneriate și/ sau proiecte. 

 

 
 

După cum se poate observa din imaginile de mai jos, toate tipurile de organizații care au participat la 

elaborarea acestui studiu prin completarea chestionarelor aferente, cooperează preponderent cu actori de la 

nivel național (50%, 50%, respectiv 54.5%). Organizațiile din mediul de afaceri au indicat o colaborare 
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relativ mai ridicată cu parteneri de la nivel regional (25%) față de organizațiile de cercetare cu un procent 

de 12.5% și organizațiile suport (18.2%). Cele două categorii din urmă au indicat o colaborare mai intensă 

cu parteneri de la nivel local. 

 

 

 

  Tip/ nivel parteneri - Organizații mediu de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip/ nivel parteneri - Organizații mediu de 

cercetare 

 

 

 

 

 

          Tip/ nivel parteneri - Organizații suport 

 

 

 

 

 

 

 

Frecvență colaborare între tipuri de actori din ecosistem 

 

Tip de organizații cu care organizațiile suport colaborează prin intermediul unor parteneriate și frecvență 

colaborare 

Respondenții din cadrul organizațiilor suport au indicat un interes crescut în special pentru colaborarea cu 

alte organizații neguvernamentale din cadrul societății civile, cu organizații din partea mediului de afaceri 

precum și cu autoritățile publice. Acestea au indicat colaborări reduse cu organizațiile de cercetare - institute 

de cercetare și universități și extrem de reduse cu centrele de transfer tehnologic.  
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Cele mai bune colaborări ale acestora au fost în special cu alte organizații neguvernamentale, fiind urmate 

de cele cu organizații din mediul de afaceri, ulterior cu autorități publice, în cazul celor din urmă opiniile 

fiind oarecum mai împărțite. În cazul organizațiilor suport care au colaborat totuși cu universități și institute 

de cercetare, interacțiunea cu acestea a fost clasificată în primul caz majoritar drept bună și oarecum bună, 

iar în cel de al doilea caz, bună și chiar slabă în anumite cazuri. 

 
Organizații mediu de afaceri 

Respondenții din partea mediului de afaceri au specificat colaborări cu organizații neguvernamentale, cu 

universități și, într-o măsură mai mică, cu institute de cercetare-dezvoltare și autorități locale. Mai mult, 

acestea colaborează rar sau chiar deloc cu centre de transfer tehnologic.  
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Dintre organizațiile cu care colaborează, organizațiile din mediul de afaceri au identificat relații bune în 

special cu organizații neguvernamentale și universități. O parte din respondenți au indicat însă moduri de 

relaționare slabe cu autoritățile de la nivel local/ regional/ județean, precum și cu centre de transfer 

tehnologic.  

 
 

Organizații mediu de cercetare 

În ceea ce privește organizațiile din mediul de cercetare, acestea colaborează cu o frecvență ridicată în 

special cu (alte) universități, precum și cu (alte) institute de cercetare. Acest lucru arată că organizațiile de 

cercetare colaborează cu o frecvență crescută între ele. De asemenea, acestea au colaborări relativ frecvente 

cu autoritățile publice de la nivel național și cu organizații din partea mediului de afaceri.  
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Conform răspunsurilor primite, organizațiile de cercetare au colaborări preponderent bune și foarte bune cu 

alte organizații de cercetare - institute de cercetare și universități, și colaborări bune cu autoritățile publice, 

cu organizațiile din cadrul societății civile, și bune și oarecum bune cu mediul de afaceri. Din nou, în cazul 

Centrelor de transfer tehnologic, opiniile sunt împărțite.  

 
 

Apartenența la entități cu rol catalizator în dezvoltarea ecosistemului CDI 

Atât în cazul organizațiilor din mediul de afaceri, cât și în cel din mediul de cercetare, peste jumătate din 

acestea fac parte din cadrul unor entități cu rol catalizator în dezvoltarea ecosistemului CDI, după cum se 

poate observa și din cele două grafice de mai jos. 
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Astfel de entități din care organizațiile respondente fac parte sunt (în ordinea frecvenței mențiunilor): 

Asociația Măgurele Science Park (4+4), Clusterul Măgurele High Tech, alte Clustere precum - (pt. 

organizații mediu de afaceri) - Cluster pRO-nZEB (Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de 

Energie aproape Egal cu Zero), Cluster SCOR, Transylvania IT Cluster, Cluster Cluj IT; (pentru organizații 

mediu de cercetare) - Cluster Ecoinovativ pentru mediu sustenabil, Cluster MECHATREC, Cluster Agro-

Food-Ind Napoca, Cluster pentru Aplicații și Tehnologii de Observare a Pământului (ATOP), Green 

Technology Innovative Cluster (GREENTINC), Clusterul Inovativ Managementul Energiei și Dezvoltării 

Durabile, Clusterul Regional al Lemnului, Clusterul ROHEALTH, Clusterul Inovativ pentru Spațiu - Space 

Romania; precum și alte tipuri de entității de la nivel național și de la nivel european și internațional. 

Alte entități 

- afilieri ale respondenților din mediul privat: SpaceTech Cluj-Napoca, Bio Weez, Ambasada 

Sustenabilității, ELINCLUS, Transylvania Angels Network, ROTSA, Robin GOOD, ARIES, C-

EDU, ANIS, European DIH- WAllachia eHub, ATIC, Brașov Cyber Hub 
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- afilieri ale respondenților din organizații de cercetare: APROMECA, CCIB, FLUIDAS, Unitatea 

Comună ACTRIS-RO, INDAGROPOL, ECO-CBRNE, rețeaua de universități europene CIVIS, 

Drifmat, CERIC ERIC, Inițiativa Națională Cloud pentru Știință deschisă în România - RO-

NOSCI, inițiative și infrastructuri europene și de la nivel internațional - FOOD4LIFE, 

METROFOOD, Lifewatch, eLTER, ICOS, Danubius-RI. 

Acțiuni ecosistem local/ regional 

 

Dintre tipurile de acțiuni ce pot contribui la dezvoltarea ecosistemului CDI, cele alese ca fiind utile în 

proporțiile cele mai ridicate sunt: 1. asigurarea predictibilității finanțării; 2. dezvoltarea unei culturi care 

susține antreprenoriatul și inovarea; și 3. investiții în capitalul uman. De altfel, acestea sunt în concordanță 

și cu aspecte specificate în cazul barierelor ce îngreunează dezvoltarea ecosistemului CDI, în special cea 

privitoare la asigurarea predictibilității finanțării.  

 
 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de acțiuni identificate ca fiind necesare de către respondenți pot fi consultate mai jos: 

Răspunsuri organizații mediu afaceri 
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● În cazul domeniului spațial, educarea publicului țintă (antreprenori, start-up-uri, institute de 

cercetare) în privința posibilităților de colaborare în programe și cu entități internaționale (e.g. ESA, 

EUSPA). Suportul în vederea depunerii de propuneri și apoi în implementarea proiectelor castigate. 

Suport în implementarea standardelor specifice domeniului spațial. 

● Adaptarea sistemului de invatamant la realitățile prezentului 

● Întâlniri bilunare 

● Networking 

● Colaborare între actorii din ecosistemul CDI, participare în proiecte comune pornind de la nevoi 

comune, predictibilitate privind acțiunile suport ale autorităților 

● Facilitarea Parteneriatului Public Privat 

Răspunsuri organizații cercetare 

● a). Buget multianual; b). Stabilitate legislativă; c). Asigurarea continuității în cadrul mai multor 

mandate de miniștri, prim-miniștri etc.; d). Respectarea SNCISI atât ca nivel de finanțare cât și ca 

obiective; e). Predictibilitate în ceea ce privește calendarul/bugetul competițiilor organizate la nivel 

național în cadrul PNCDI 4 și în cadrul programelor finanțate din fonduri structurale; 

● Înființarea de CDF (Concurrent Design Facility) 

● Diseminare în Institute de cercetare / Universități 

Răspunsuri organizații suport 

● Promovarea pe criterii de competente profesionale, debirocratizarea la nivelul structurilor CDI 

● Întâlniri 

● investiția în dezvoltarea personalului, facilitarea accesării diferitelor fonduri europene, crearea 

unui hub de dezvoltare. 
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Majoritatea respondenților sunt de părere că legislația actuală sprijină și facilitează dezvoltarea 

ecosistemului CDI doar într-o mică măsură sau chiar deloc. 

 

Bariere existente la nivel regional care blochează dezvoltarea unui ecosistem CDI sustenabil - identificate 

de către respondenți 

 

Prin intermediul chestionarelor, respondenții au fost rugați să identifice și până la trei bariere existente la 

nivel regional care, în opinia lor, blochează dezvoltarea unui ecosistem CDI sustenabil. Propunerile în acest 

sens au fost numeroase, iar echipa de realizare a studiului le-au clusterizat în funcție de anumite dimensiuni 

și subiecte recurente după cum urmează: legislație, reglementări și politici, dimensiune strâns interconectată 

cu cea privitoare la guvernanță și sistem; comunicare și relaționare; colaborare actori (strâns legată de cea 

dinainte); finanțare; resursa umană; și alte aspecte. Lista completă poate fi consultată în anexe. 

Legislație, reglementări și politici. Printre subiectele recurente întâlnite în cazul tuturor categoriilor de 

respondenți se regăsesc aspecte referitoare la politici și reglementări ce nu sunt favorabile mediului de 

inovare, lipsa de unitate și inconsistența acestora, frecvența ridicată a schimbărilor legislative care creează 

dificultăți. Iar alte două aspecte particulare specificate se referă la legislația neclară cu privire la spin off-

uri, respectiv lipsa unui cadru legal specific pentru dezvoltarea clusterelor inovative. 

Guvernanță și sistem. În acest sens, respondenții au subliniat dificultăți întâmpinate ca urmare a birocrației 

excesive, lipsei unui cadru organizat de dezvoltare a sectorului CDI și lipsa de viziune, corupției, lipsei de 

predictibilitate din sistem ș.a. 

Comunicare și relaționare. În special respondenții din mediul de afaceri au identificat aspecte precum 

lipsa de informare, a unor canale clare de informare și comunicare drept bariere întâmpinate. Acestea sunt 

susținute și de către respondenți aferenți celorlalte categorii, împreună cu alte aspecte precum lipsa 

transparenței autorităților decizionale. 

Colaborare. Lipsa colaborării și a unor mecanisme menite să o sprijine sunt menționate de un număr ridicat 

de respondenți. Acestea sunt însoțite în anumite cazuri și de observații privitoare la lipsa unei culturi a 

cooperării și încrederii care ar putea facilita transferul rezultatelor cercetării către mediul de business, 

fluxurile insuficiente de informații și legătură dintre mediul de cercetare și cel de afaceri, nivelul scăzut de 

încredere în mediul public, precum și nivelul scăzut de încredere în cercetarea din România, lipsa unei 

rețele naționale care să sprijine colaborarea. Suplimentar, un reprezentant din mediul de cercetare a 

identificat și o barieră privitoare la cunoașterea insuficientă a celor care le-ar putea servi drept potențiali 

parteneri. Iar reprezentanți din cadrul organizațiilor suport au identificat drept barieră - colaborarea 

defectuoasă dintre autorități și mediul economic. 

Finanțare. Numeroși respondenți aferenți tuturor tipurilor de organizații adresate au menționat lipsa și 

impredictibilitatea finanțării drept barieră ce blochează dezvoltarea unui ecosistem CDI sustenabil. Tot aici, 

au fost adăugate aspecte precum - existența unor resurse reduse pe piața de capital privat, lipsa investițiilor 

în infrastructuri majore moderne, necesitatea unor finanțări la nivel pre-seed, pauzele lungi între apelurile 

de proiecte, lipsa finanțării multianuale, dificultățile întâmpinate în accesarea finanțărilor existente, precum 

și insuficiența liniilor de finanțare care adresează parteneriatele dintre firme și organizațiile de cercetare ș.a. 
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Resursa umană. În acest sens, conform respondenților, ne confruntăm pe de-o parte, cu fenomenul de brain 

drain și emigrarea oamenilor înalt calificați și, pe de altă parte, cu lipsa personalului calificat, ce se datorează 

mai multor cauze, inclusiv legate de calitatea programelor de studiu preuniversitar și universitar și de lipsa 

investițiilor în personalul angajat.  

Oportunități identificate la nivel regional în vederea dezvoltării unui ecosistem CDI sustenabil 

În această privință, respondenții au identificat oportunități existente la nivel regional de mai multe tipuri, 

oportunități ce au fost clusterizate în funcție de aria tematică adresată, după cum urmează: finanțare și 

dezvoltare, guvernanță și sistem, resursa umană, infrastructură, aspecte atitudinale și comportamentale. De 

asemenea, în rândul răspunsurilor primite, au fost identificate și o serie de elemente particulare și posibile 

recomandări. Lista răspunsurilor primite clusterizate, precum și lista originală cu toate informațiile primite 

pot fi regăsite în anexe. 

 

Finanțare și dezvoltare. Una dintre oportunitățile identificate în mai multe rânduri se referă la sursele de 

finanțare existente, în special cele europene de tip nerambursabil (ex. POR și POCIDIF, fonduri pentru 

proiecte transnaționale). Un alt aspect relevant aici este, de asemenea, potențialul de dezvoltare al Regiunii 

București-Ilfov, regiune cu o capacitate economică mai mare decât în cazul altor regiuni din țară.  

Resursa umană. Orașul București, precum și întreaga regiune în care acesta se află, reprezintă un hub de 

resurse umane talentate și creative. De asemenea, direcțiile de acțiune de la nivel european privind Green 

Deal și domeniul de Sănătate pot reprezenta oportunități pentru mobilitatea și integrarea cercetătorilor din 

România. 

Infrastructură. Investiția în ELI-NP, precum și în alte mari infrastructuri de cercetare, existența institutelor 

de cercetare ancorate în ERA și a unor nuclee de cercetare cu personal înalt calificat sunt identificate drept 

oportunități existente la nivel regional. 

Guvernanță și sistem. Aici, sunt specificate aspecte ce țin de buna guvernanță a anumitor autorități 

regionale și rolul acestora în dezvoltarea regiunii. 

Elemente specifice. Mai multe aspecte cu relevanță crescută au fost identificate în această privință. Un 

subiect recurent se referă la existența și prezența în regiune a Măgurele Science Park, drept actor ce susține 

inovarea. În acest context este subliniat rolul existenței unor actori ce pot funcționa drept noduri de 

convergență - care pot facilita procese de networking, stimula cooperarea, prin aducerea împreună a 

actorilor cu profil complementar. Alte aspecte specifice se referă la: 1. zonele atractive din punct de vedere 

turistic existente în regiune și 2. existența unor școli bune de inginerie electronică. 

 

6. Concluzii și recomandări 

 

În această secțiune, sunt detaliate concluziile rezultate în urma realizării acestui studiu de documentare 

privind capacitatea actorilor din comunitățile locale din regiunea București-Ilfov de a susține procesul de 

dezvoltare a ecosistemului CDI, conform unei serii de dimensiuni identificate ca fiind teme majore de 

interes în acest sens: finanțare; cadru legislativ, normativ și de politici; colaborare, comunicare și relaționare 

actori din ecosistem; resursa umană. 
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Astfel, în continuare sunt specificate o serie de provocări și probleme identificate prin intermediul tuturor 

metodelor utilizate în realizarea studiului (analiză literatură de specialitate, analiză date secundare, 

chestionare și interviu) la nivelul ecosistemului CDI și al actorilor locali și regionali, clusterizate conform 

dimensiunilor menționate anterior. Iar pentru fiecare astfel de set de provocări și probleme identificate sunt 

menționate o serie de recomandări extrase în special din analiza bunelor practici existente la nivel european, 

dar și din alte analize derulate în cadrul studiului de documentare - recomandări propuse în cadrul altor 

studii și documente strategice relevante, recomandări deduse din rezultatele obținute în urma aplicării 

diferitelor instrumente aferente acestui studiu ș.a 

 

Probleme și provocări identificate 

Finanțare 

Un factor extrem de important care afectează capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține 

dezvoltarea ecosistemului CDI se referă la finanțarea redusă alocată sectorului CDI (0.5% din PIB la nivel 

național, în timp ce ținta asumată este de 1% din PIB), precum și lipsa de predictibilitate a finanțărilor 

existente. De exemplu, investițiile în activități CDI de către întreprinderile din România - în special cele 

mici și mijlocii, sunt semnificativ mai mici față de media europeană, fapt ce afectează inclusiv transferul 

tehnologic, acesta fiind limitat.  

Aspecte specifice menționate de către respondenții la chestionare în acest sens sunt: resurse reduse pe piața 

de capital privat, lipsa investițiilor în infrastructuri majore moderne, necesitatea unor finanțări la nivel pre-

seed, pauzele lungi între apelurile de proiecte, lipsa finanțării multianuale, dificultățile întâmpinate în 

accesarea finanțărilor existente, precum și insuficiența liniilor de finanțare care adresează parteneriatele 

dintre firme și organizațiile de cercetare ș.a. 

Recomandări finanțare  

În această privință au fost identificate trei recomandări principale: 

4. Asigurarea predictibilității finanțării și existența unor instrumente de finanțare adecvate din 

surse variate sunt elemente vitale pentru dezvoltarea unui ecosistem CDI. Astfel, rezultatele 

studiului indică necesitatea unor instrumente de finanțare diverse și flexibile din surse variate ce 

țin cont de context (de exemplu, etape diferite în procesul de scalare, ce implică nevoi diferite): 

granturi, împrumuturi tradiționale sau convertibile, investiții de capital, acceleratoare, incubatoare, 

rețele de business angels, fundații private, platforme de crowdfunding, finanțare din surse publice, 

instrumente de finanțare de tip voucher pentru comercializarea rezultatelor CDI și facilitarea 

colaborării dintre organizațiile de cercetare și industrie ș.a. 

5. Pentru a facilita colaborarea între actorii din cadrul ecosistemului CDI, sunt necesare: 

finanțarea de proiecte colaborative mediu cercetare - mediu de afaceri – societate civilă – autorități 

locale, pe model cvadruplu helix, inclusiv explorarea în acest sens a unor mecanisme inovative de 

finanțare; finanțarea unor programe de tipul ”comunități de învățare” care să conecteze 

organizațiile și comunitățile ce contribuie la dezvoltarea ecosistemului. 
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6. Finanțarea organizațiilor de sprijin pentru antreprenori și mediul de afaceri sau cu 

atribuții de intermediar în procesul de inovare  (exemplu: acceleratoare, incubatoare, hub-uri 

de inovare, ș.a.) poate aduce contribuții semnificative la dezvoltarea ecosistemului CDI. În 

această privință, autoritățile de la nivel local și regional pot juca un rol important prin sprijinirea 

hub-urilor de inovare și a spațiilor colaborative. 

Astfel, sursele de finanțare disponibile prin fonduri structurale (POR, POCIDIF ș.a.) pentru perioada de 

programare ce tocmai a început (2021-2027) reprezintă oportunități importante ce pot fi valorificate în 

vederea  dezvoltării ecosistemului CDI din regiunea București-Ilfov. 

 

Cadru legislativ, normativ și de politici 

În acest sens, un alt factor care pune piedici în calea dezvoltării ecosistemului CDI din regiunea București-

Ilfov se referă la cadrul legislativ normativ, și de politici neadecvat. Birocrația excesivă, politicile și 

reglementările nefavorabile mediului de inovare, lipsa de unitate și inconsistența acestora din urmă, 

frecvența crescută a schimbărilor legislative ce pun mediul de afaceri în dificultate, legislația neclară 

privitoare la spin-off-uri, lipsa unui cadru legislativ specific pentru dezvoltarea clusterelor inovative și 

capacitatea administrativă redusă a autorităților de la nivel regional și local reprezintă toate aspecte ce pun 

în dificultate capacitatea actorilor locali de a contribui la dezvoltarea ecosistemului CDI. 

Recomandări cadru legislativ, normativ și de politici 

Aici, rezultatele obținute au indicat nevoia de a avea un cadru legislativ care să faciliteze și să sprijini 

dezvoltarea ecosistemului CDI. Pentru aceste sunt necesare reducerea birocrației și simplificarea 

procedurilor administrative aferente mediului de afaceri. De asemenea, conform bunelor practici 

identificate, poate fi de folos un mix de acțiuni și de politici multisectoriale și multidisciplinare, atât de tip 

top-down, unde sectorul public orchestrează procesul de inovare, dar și bottom up, unde actorii din sectorul 

public joacă rolul de facilitator prin măsuri indirecte de promovare a inovării și încurajare a colaborării pe 

model de cvadruplu helix. 

Colaborare, comunicare și relaționare actori din ecosistem 

În ceea ce privește canalele de comunicare și transparența proceselor de consultare și comunicare, a fost 

specificată în diferite instanțe lipsa unor canale clare de informare adresate organizațiilor din mediul de 

afaceri din partea autorităților publice. La fel se întâmplă și în cazul proceselor de consultare publică inițiate 

de către autorități și privitoare la aspecte ce țin de dezvoltarea ecosistemului CDI, acestea fiind considerate 

puțin sau deloc accesibile. Pe de altă parte, a fost atrasă atenția și asupra lipsei de transparență în ceea ce 

privește politicile de acces la infrastructurile de cercetare, precum și asupra necesității unor informații mai 

complete privitoare la rezultatele cercetării. 

La nivelul întregului sistem CDI se remarcă lipsa unei culturi a cooperării între actori din diferite medii și 

lipsa încrederii dintre aceștia. Fluxurile insuficiente de informații, legătură deficitară dintre mediul de 

cercetare și cel de afaceri, nivelul scăzut de încredere în mediul public, nivelul scăzut de încredere în 

cercetarea din România, precum și lipsa unei rețele naționale care să sprijine colaborarea sunt factori care 
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duc la o colaborare redusă între actorii din cadrul ecosistemului CDI, punând astfel piedici în calea 

dezvoltării acestuia. 

Per ansamblu, în această privință, ecosistemul CDI se confruntă cu o colaborare redusă între actorii din 

cadrul său și lipsa unor mecanisme adecvate de sprijinire a acesteia. Conform rezultatelor obținute prin 

intermediul celor trei tipuri de chestionare, toate categoriile de organizații adresate - din mediul de afaceri, 

de cercetare și organizații suport colaborează mai degrabă cu alți actori de la nivel național și, într-o măsură 

mai mică, cu actori de la nivel regional și local. Una dintre nevoile identificate în acest sens se referă la 

dezvoltarea unei strategii pe termen lung privind facilitarea colaborării între actorii din cadrul 

ecosistemului, în special între organizațiile din mediul de cercetare și cele din mediul privat. 

– Relații autorități locale cu ceilalți actori din ecosistem 

În acest sens, în diferite instanțe au fost menționate aspecte privitoare la colaborarea defectuoasă dintre 

autoritățile publice și organizațiile din mediul de afaceri. De altfel, conform rezultatelor obținute în cadrul 

acestui studiu, pare că cele dintâi au invitat într-o măsură mai mică organizații din mediul de afaceri și 

organizații suport să ia parte în procese consultative și de elaborare documente relevante pentru dezvoltarea 

locală și regională, spre deosebire de organizațiile din mediul de cercetare. 

– Relații organizații din mediul de afaceri cu ceilalți actori din ecosistem 

Mai multe organizații din mediul de afaceri nu sunt implicate în parteneriate sau proiecte de CDI cu 

parteneri de la diferite niveluri - național, regional, local. Organizațiile din mediul de afaceri relaționează 

într-o măsură mai mare și mai bine cu organizațiile neguvernamentale și cu universitățile, însă într-o măsură 

mai mică cu institutele de cercetare și cu autoritățile locale. Acestea interacționează aproape deloc cu 

centrele de transfer tehnologic. Din punct de vedere statistic, în 2018, doar 3,5% din întreprinderile 

inovative colaborau cu universități și doar 1,5% cu institute naționale de cercetare, dezvoltare, inovare. 

(Comisia Europeană, Raport de țară 2022). Pe de altă parte, participanți în cadrul studiului din partea 

anumitor autorități locale vorbesc despre o orientare redusă a organizațiilor din mediul de afaceri către 

resursele de cercetare existente. 

– Relații organizații din mediul de cercetare cu ceilalți actori din ecosistem 

Organizațiile de cercetare, fie acestea institute de cercetare sau instituții de învățământ superior, fac parte 

din parteneriate și proiecte CDI. Acestea relaționează în principal unele cu altele și își cataloghează 

colaborările ca fiind preponderent bune și foarte bune. Organizațiile de cercetare au colaborări relativ 

frecvente cu autoritățile publice de la nivel național și cu organizații din partea mediului de afaceri, cu care 

consideră că au relații relativ bune. Și în cazul acestora, opiniile privitoare la Centrele de Transfer 

Tehnologic sunt împărțite. 

– Relații organizații suport cu ceilalți actori din ecosistem 

Similar precum în cazul organizațiilor din mediul de afaceri se întâmplă și în cazul organizațiilor suport. 

Mai multe dintre acestea nu sunt implicate în proiecte sau parteneriate cu activități CDI. Acestea 

colaborează în special cu alte organizații neguvernamentale din cadrul societății civile, cu care de altfel au 
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și relații bune, dar și cu organizații din mediul de afacer și autorități locale, însă într-o măsură mai mică. 

Organizațiile suport colaborează mai puțin cu organizații de cercetare, iar colaborările existente sunt 

considerate mai puțin calitative.  

Recomandări colaborare actori din cadrul ecosistemului CDI 

În această privință, se poate observa cum, la baza unei bune relații de colaborare între actorii din cadrul 

ecosistemului și totodată la baza procesului de dezvoltare a ecosistemului CDI se află prezența unei culturi 

a colaborării, a antreprenoriatului și a încrederii între actori. Ecosistemul CDI din cadrul regiunii București-

Ilfov are nevoie să fie bazat pe relații de încredere între membrii săi și pe o cultură ce susține 

antreprenoriatul și inovarea. Prin urmare, sunt necesare acțiuni și măsuri în vederea cultivării unei astfel de 

culturi în rândul tuturor actorilor săi, precum și de acțiuni și măsuri care să înlesnească colaborarea și să 

ducă la construirea de relații pe termen lung bazate pe încredere. 

În mod particular, exemple de astfel de acțiuni și măsuri sunt:  

- Acțiuni și evenimente menite să adreseze provocări particulare de la nivelul ecosistemului prin 

intermediul unei abordări colective – de exemplu, hackathon pentru analiza și rezolvarea unor 

probleme specifice, evenimente de tip mentorat; 

- implementarea unor programe de tipul ”comunități de învățare” care să conecteze organizațiile și 

comunitățile CDI, astfel contribuind la dezvoltarea ecosistemului; 

- instrumente financiare de tip voucher, pentru sprijinirea comercializării rezultatelor CD și 

facilitarea colaborării dintre organizațiile de cercetare și industrie; 

- crearea de spații dedicate pentru facilitarea colaborărilor; 

- facilitarea colaborării pe model cvadruplu helix prin implicarea tuturor actorilor relevanți acolo 

unde acest lucru este relevant și necesar (exemplu: elaborarea de strategii de dezvoltare regională/ 

locală/ a ecosistemului CDI; 

Prin încurajarea sinergiilor dintre organizațiile din mediul public și cele din mediul privat sunt aduse 

contribuții, pe de o parte, în vederea creșterii capacității întreprinderilor de a absorbi noi tehnologii și 

rezultate ale cercetării și, pe de altă parte, în vederea orientării organizațiilor de cercetare inclusiv spre 

cercetarea aplicată, mai apropiată de nevoile industriei și implicit cu un impact mai mare asupra 

comunităților locale.  În acest context, autoritățile locale pot avea un rol extrem de important, prin crearea 

și coordonarea de inițiative comune ce implică toți actorii din cadrul ecosistemului CDI.  

Iar toate eforturile ce vor fi realizate în acest sens pot fi integrate în cadrul unei strategii pe termen mai lung 

privind colaborarea între actorii din cadrul ecosistemului, care să identifice o viziune comună a acestora și 

un plan concret de acțiune. 

O oportunitate majoră care poate contribui la dezvoltarea ecosistemului CDI din regiunea București-Ilfov 

se referă la construirea și dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Măgurele Science Park. Acesta poate 

răspunde într-o anumită măsură nevoii de a avea rețele de suport pentru actorii din cadrul ecosistemului 

CDI.  

Alte aspecte identificate în ceea ce privește măsuri suport și organizații suport ce pot fi implementate/ create 

se referă la: înființarea de spații specifice precum hub-uri de inovare sau alte spații colaborative; crearea și 

sprijinirea unor rețele suport - rețele sociale (informale), industriale (exemplu: asociații de business); 
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construirea și operaționalizarea unei platforme online care să mapeze inițiativele existente la nivel regional 

de colaborare mediu privat – mediu de afaceri și care să ofere o imagine comprehensivă asupra 

oportunităților de colaborare; furnizarea de servicii și crearea de platforme online care să faciliteze 

implicarea sectorului privat în comunitatea științifică și care să încurajeze proiectele colaborative; 

înființarea unui accelerator non-profit care să sprijine antreprenorii în devenire ș.a. 

O observație de natură transversală cu privire la colaborarea în cadrul ecosistemului CDI se referă la modul 

în care evaluăm succesul unui astfel de ecosistem. Evaluarea în acest sens ar trebui să se realizeze și prin 

intermediul altor indicatori decât cei uzuali (exemplu: profit, număr de start-up-uri, PIB, etc.), și anume 

indicatori privitori la aspecte precum participare echitabilă, incluziune și impact asupra mediu înconjurător 

(cvintuplu helix). 

 

Resursa umană 

În ciuda faptului că unul dintre atuurile regiunii București-Ilfov se referă la concentrarea celei mai mari 

ponderi de personal CD de la nivel național (48.9% din personalul CD FTE - 16 230 în 2020) și că este 

considerat drept hub ce atrage personalul înalt calificat, și această regiune se confruntă cu aspecte legate de 

fenomenul de brain drain și implicațiile acestuia. La fel ca la nivel național, și această regiune este afectată 

de o insuficiență în ceea ce privește personalul înalt calificat, pe de o parte din cauza emigrării și, pe de altă 

parte, din cauza problemelor legate de calitatea insuficientă a programelor de studiu preuniversitar și 

universitar și de lipsa investițiilor în formarea personalului angajat pe principiul life long learning. 

De asemenea, de-a lungul timpului, a fost constată o scădere a numărului de absolvenți de programe 

doctorale, în timp ce numărul personalului CD este de patru ori mai mic decât media european. Iar 

organizațiile de cercetare întâmpină diferite tipuri de dificultăți în atragerea de personal nou către sistemul 

de CDI. 

Recomandări Resurse umane 

 

În ceea ce privește resursele umane, prin intermediul studiului au fost identificate bune practici și exemple 

de măsuri și acțiuni utile referitoare la aspecte ce țin de educație și training. Astfel, au fost identificate ca 

fiind utile și necesare următoarele: programe de mentorat sau de training orientare pe dezvoltarea de 

capacități și tehnici de inovare - astfel de programe pot veni inclusiv în sprijinul cultivării unei culturi 

antreprenoriale și de inovare; modernizarea și adaptarea programelor educaționale conform cerințelor și 

dinamicii actuale; programe de educație antreprenorială; investiții în formarea și dezvoltarea personalului 

angajat pe principiul lifelong learning. 

 

 

Concluzii și recomandări specifice Asociația Măgurele Science Park 

 

În concordanță cu recomandările menționate în cadrul studiului, Asociația Măgurele Science Park poate 

reprezenta un instrument de implementare a politicilor pentru dezvoltarea regională și, implicit, a 

ecosistemului de cercetare-dezvoltare-inovare.  
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Prin prisma concentrării geografice și a proximității actorilor din mediul științific și de business, MSP poate 

oferi un spațiu colaborativ cu acces la resurse fizice, umane și de cunoaștere.  

Măsurile care ar putea sta la baza acestui demers sunt: 

- comunicarea științei pentru asigurarea transparenței, astfel încât să se asigure angajamentul 

actorilor din ecosistem față de procesul de cercetare și de inovare; 

- conectarea la lanțul valoric dincolo de cercetare-dezvoltare în știință și tehnologie; 

- elaborarea de analize riguroase și regulate de impact a activității desfășurate; 

- alinierea la utilizarea planurilor și strategiile locale și regionale și diversificarea părților interesate 

în planificarea și operarea parcului; 

- identificarea surselor de finanțare oportune colaborărilor; 

- crearea de baze de date cu informații utile, platforme colaborative, oferirea de spații și infrastructură 

pentru sprijinirea comunicării și stabilirii de legături între grupurile țintă; 

- abordarea holistică a dezvoltării infrastructurii, astfel încât să conducă la conturarea unui ecosistem 

dezvoltat pe baze locale (”place-based ecosystem”); 

- dezvoltarea și promovarea a unei culturii a cercetării, inovării și antreprenoriatului în rândul tuturor 

categoriilor de actori  

- furnizarea de oportunități pentru încurajarea actorilor cheie și pentru promovarea colaborări (ex. 

evenimente de networking și match-making, programe de mentorat sau instruire, hackathon pentru 

analiza și rezolvarea unor probleme specifice, competiții pentru prezentarea ideilor de business, 

conferințe și ateliere de lucru cu facilitatori din mediul industrial sau academic, etc.). 

 

Pentru a-și consolida poziția de catalizator al dezvoltării ecosistemului CDI, MSP trebuie să restabilească 

un climat de încredere în rândul actorilor implicați, înlesnind conectarea mediului de afaceri și a comunității 

științifice și obținerea sprijinului  autorităților. 
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Listă anexe 

 

Anexa 1 - Chestionar Capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare 

locală a ecosistemului CDI - Mediul de afaceri 

Anexa 2 – Răspunsuri și grafice - chestionar adresat organizațiilor din mediul de afaceri 

Anexa 3 - Chestionar Capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare 

locală a ecosistemului CDI - Mediul de cercetare 

Anexa 4 - Răspunsuri și grafice - chestionar adresat organizațiilor de cercetare 

Anexa 5 - Chestionar Capacitatea actorilor din comunitatea locală de a susține procesul de dezvoltare 

locală a ecosistemului CDI - Organizații suport 
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