
 

 

 
AGENDĂ  

Atelier de descoperire antreprenorială 

Domeniul Industriilor Creative - noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, 

vizualizare și gaming 

Regiunea București-Ilfov – 1 octombrie 2019 

 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților & Welcome coffee 

09.30 – 09.50  Cuvânt de deschidere - context Strategia Regională de Specializare Inteligentă 
București – Ilfov, perioada 2021 – 2027 
Dan Nicula – Director general ADR București-Ilfov  

09.50 – 11.00 Sesiune plenară introductivă 

09.50 – 10.00 Importanța Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă în viitoarea perioadă 
de programare 2021-2027 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

10.00 – 10.30  Prezentarea analizei RIS3 BI și a domeniului Industriilor Creative - noi 
tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming 
Silvia Ursu, Partener Asociat Civitta Strategy & Consulting  

 

10.30 – 11.00 Tendințe și oportunități de dezvoltare în domeniul Industriilor Creative - noi 
tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming 
Ioana Mischie, Cercetător artistic CINETic 

11.00 – 13.00 Atelier de descoperire antreprenorială 

11.00 – 11.15 Descrierea metotologiei de lucru – atelier de descoperire antreprenorială 
Silvia Ursu, Partener Asociat Civitta Strategy & Consulting 

11.15 – 11.30 Exercițiu participativ I (individual) – Identificare 
provocărilor/disfuncționalităților/ nevoilor din domeniu – Fiecare participant va 
accesa link-ul aferent evenimentului nostru de pe aplicația www.sli.do și va scrie 
litera specifică profilului său instituțional (A: antreprenor/firmă/sector business, U: 
universitate/institut cercetare dezvoltare, P: autorităti publice/sector public, S: 
societate civilă /ONG /asociație /sindicat/ patronat etc.) și o provocare a 
domeniului. 

11.30 – 11.45 Prioritizarea provocărilor identificate - Odată ce toți participanții și-au postat 
provocarea fiecare va vota (tot prin intermediul aplicației www.sli.do) 3 provocări. 

11.45 – 12.00 Pauză cafea 

12.00 – 13.00 Exercițiu participativ II (de grup) -  Propunerea de soluții pentru provocările 
identificate 

13.00 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 – 15.00 Sesiune plenară finală 

14.00 – 14.30 
 
 
14.30 – 15.00 

Rezumatul rezultatelor grupurilor de lucru  
Moderatorii - Experți CIVITTA 
 
Concluzii și închidere 
Dan Nicula – Director general ADR București-Ilfov 

http://www.sli.do/
http://www.sli.do/

