
 

 

 

DRAFT 

Atelier de descoperire antreprenorială 

INDUSTRII CREATIVE: NOI TEHNOLOGII ȘI CROSS INOVARE ÎN MEDIA DIGITALĂ 

VIZUALIZARE ȘI GAMING 

Regiunea București-Ilfov – 14 noiembrie 2019 

Impact Hub Universitate 

 

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 – 10.00 Cuvânt de deschidere – proiectul ”Sprijin pentru implementarea RIS3 în 
România” 
Petra Szávics – Expert extern Joint Research Center (JRC) 

10.00 – 10.40 Sesiune plenară introductivă 

10.00 – 10.20  Prezentarea rezultatelor analizei RIS3 BI pentru domeniul Industriilor creative: 
noi tehnologii și cross-inovare,media digitală, vizualizare și gaming. Tendințe 
globale și oportunități pe piață 
Silvia Ursu, Partener Asociat CIVITTA Strategy&Consulting 

10.20 – 10.40 Prezentare Industrii Creative 
Alina Rizescu, RIZI Design 

10.40 – 13.30 Atelier de descoperire antreprenorială  
10.40 – 10.50 Obiectivele proceselor de descoperire antreprenorială  

Szávics Petra – Expert extern Joint Research Center (JRC) 

10.50 – 11.00 Descrierea metotologiei de lucru – atelier de descoperire antreprenorială 
Silvia Ursu, Partener Asociat CIVITTA Strategy&Consulting 

11.00 – 12.10 Exercițiu participativ I în două grupuri paralele – identificarea comună a sub-
domeniilor/nișelor în care sectorul se poate dezvolta prin inovare (creare de 
produse și servicii noi),  în contextul  tendințelor și oportunităților de pe piață și în 
funcție de resursele disponibile și de activitățile de cercetare desfășurate sau în 
curs de desfășurare, respectiv a problemelor și provocărilor legate de inovare, în 
cadrul a două grupuri care vor aborda tematicile: 
1) Crearea de produse și servicii noi (inovative) în domeniul Industriilor Creative 
2)  Aplicabilitatea industriilor creative în alte sectoare ale economiei 

12.10 – 12.30 Pauză cafea  

12.30 – 13.30 Exercițiu participativ II în două grupuri paralele – generarea de soluții și idei de 
produse și servicii noi, respectiv pentru a adresa principalele provocări și 
probleme, individual sau în grup. 

13.30 – 13.45 Sesiune plenară finală 

13.30 – 13.45 
 

Rezumatul rezultatelor exercițiilor participative, concluziile atelierului de 
descoperire antreprenorială și pași următori  
Dan Nicula – Director general ADR București-Ilfov  

13:45 – 14:30 Pauză de prânz 


