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Introducere
Strategiile de Specializare Inteligentă (RIS3) reprezintă un instrument de politică și o condiționalitate
ex-ante în cadrul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, venind în sprijinul actorilor regionali cu
scopul de a identifica și crea contextul oportun dezvoltării economice prin inovare și cunoaștere,
pornind de resursele locale de cercetare-dezvoltare-inovare. În exercițiul financiar 2014-2020,
economia europeană avea drept direcție strategică accelerarea competiției pentru resurse, în
contextul contracției bugetului. Totodată, prioritățile Strategiei Europa 2020 făceau referire la
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu scopul de a facilita crearea unei uniuni a
inovării și o agendă digitală pentru Europa. În urma crizei economice, a apărut necesitatea dezvoltării
unor mecanisme de reziliență la șocurile economice, astfel s-a conturat nevoia pentru o viziune a
modernizării economiilor naționale și regionale, bazată pe digitalizare, inovare tehnologică și socială,
decarbonizare și economie circulară.
În acest context, prin intermediul RIS3, regiunile și statele membre și-au dezvoltat o abordare
strategică cu privire la inovare și au prioritizat investițiile în CDI. În noua perioadă de programare,
2021-2027, prioritățile europene răspund nevoii de a susține o creștere economică solidă, bazată pe
inovare și pe o economie mai inteligentă, așa cum este menționat în Obiectivul de Politică 1 – O Europă
mai inteligentă (Smarter Europe). În același timp, decalajele existente între regiunile europene creează
noi provocări cu privire la dezvoltarea și valorificarea de oportunități indiferent de nivelul de
dezvoltare economică. La fel de importante pentru necesitatea sprijinirii politicilor coerente de
susținere și stimulare a inovării la nivel regional sunt și prioritățile europene pentru menținerea
competitivității Uniunii Europene pe piața mondială, în condițiile tranziției către a Patra Revoluție
Industrială, care are la bază digitalizarea și inovarea pe toate planurile.
În prezent, în elaborarea Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă se reiterează importanța și
necesitatea unui cadru partenerial și strategic solid pentru politica de inovare post-2020. Odată cu
creșterea bugetelor alocate programelor europene de finanțare pentru inovare, Comisia Europeană
își dorește o creștere a eficacității și a sinergiilor dintre inițiativele care susțin inovarea la nivel regional.
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de București-Ilfov se coordonează în ceea ce privește
abordarea strategică, printre altele, cu documente precum Strategia Națională de Specializare
Inteligentă, Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare, Planul de Dezvoltare Regională BucureștiIlfov (PDR BI) 2021-2027. Aceasta este elaborată în contextul Memorandumului Guvernului nr. 4180
din 8 martie 2019, și a proiectului JRC Lagging Regions al Platformei pentru Specializare Inteligentă, ce
a fost extins la toate regiunile României în anul 2019.
În clasamentul tabloului de bord al inovării regionale (RIS), care reprezintă o extensie a tabloului de
bord al inovării europene, regiunea București-Ilfov este clasificată în anul 2019 ca Inovator Moderat (Moderate - Innovator). Acest tablou de bord evaluează performanța nivelului de inovare în ceea ce
privește regiunile de dezvoltare europene, în baza unui număr limitat de indicatori, iar regiunea
București-Ilfov demonstrează o reducere semnificativă a performanței de inovare de-a lungul
timpului. Acest trend se aliniază inclusiv la cel observat la nivel național, astfel că România era în anul
2019 clasificată ca țară de tipul Inovator Modest (Modest Innovator).
În ceea ce privește comparația regiunii București-Ilfov cu celelalte regiuni de la nivelul țării, aceasta se
dovedește a fi cea mai dezvoltată din punct de vedere al performanței în materie de inovare, pentru
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ambii ani de referință (2012 și 2019). Cu toate acestea, valorile asociate performanței regiunilor din
România sunt în continuare foarte reduse, comparativ cu cele de la nivelul Uniunii Europene.

1.

Analiza potențialului

1.1 Potențialul economic
Dinamica indicatorilor macroeconomici
Aspecte relevante în contextul RIS

•
•

Indicatorii macroeconomici poziționează regiunea București-Ilfov în rândul regiunilor
dezvoltate, atât la nivel național cât și european, comparativ cu regiuni cu profil similar
Structura economică a regiunii creează premisele unei specializări pornind de la sectorul
serviciilor, care pot contribui la modernizarea, diversificarea sau creearea de noi
oportunități în sectorul industrial

Regiunea București-Ilfov a înregistrat în anul 2016 o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de
207.571,6 milioane lei, reprezentând 27% din PIB-ul național si doar 0,315% din PIB-ul UE 28. În
perioada 2012-2016, PIB-ul regiunii a înregistrat o creștere de 30%, care nu este cea mai mare la nivel
național, regiunile Nord Vest și Sud Muntenia fiind în topul regiunilor cu o creștere superioară pentru
același interval de timp. În anul 2016, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare în
regiune era de 40.400 RON/locuitor. Această valoare reprezintă 139% din media UE28, plasând
București-Ilfov în categoria regiunilor mai dezvoltate. Comparativ cu alte regiuni similare, regiunea
București-Ilfov are o performanță mai bună decât Budapesta, Atena, Sofia sau Varșovia.

593.74

158.65

2012

178.98

171.37

2013

2014
ROMÂNIA

765.14

712.59

668.59

635.46

197.80

2015

207.57

2016

BUCUREȘTI ILFOV

Figura 1 Produsul Intern Brut la nivel național și regional, 2012-2016, miliarde lei
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CON103I

Analiza valorii adăugate brute (VAB), ce reprezintă valoarea creată de factorii de producție, indică o
economie regională dominată de activități din domeniul serviciilor, element specific regiunilor de tip
capitală. Acest lucru este generat în principal de existență sediilor sociale ale marilor companii
naționale și multinaționale, sediile Ministerelor și instituțiilor naționale, numeroase societăți de
consiliere, servicii juridice și grupuri de lobby, sectorul hotelier și de turism, sectorul de transport
aerian, rutier, feroviar etc. Dintre subdomeniile sectorului serviciilor, în funcție de ponderea în VAB
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regional se remarcă: comerțul, activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii
administrative și servicii suport și activitățile administrației publice și apărare; asigurări sociale din
sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială.
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Constructii

0.43

7.17
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Servicii

Figura 2 Contribuția sectoarelor la VAB
Sursa: INS, Tempo Online, 2019

Tendințe demografice și forța de muncă
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

•

Regiunea București-Ilfov reprezintă un bazin de forță de muncă puternic dezvoltat, cu o
rată de activitate de peste 89%
Regiunea concentrează cea mai mare pondere a absolvenților de învățământ superior și
cel mai mare procent al populației în vârstă de muncă cu studii superioare, peste media
națională și europeană. Acesta reprezintă un factor care favorizează dezvoltarea
economică bazată pe cunoaștere, cu rol benefic în susținerea specializării inteligente.
O rată mare de creștere a numărului de locuri disponibile în cadrul programelor de licență
și masterat au înregistrat-o specializările din domeniul calculatoare și tehnologia
informației (80% creștere), inginerie electrică (95%), precum și alte discipline conexe
ingineriei. Pregătirea în domeniul TIC/ STEM este esențială pentru susținerea unei
dezvoltări economice bazate pe cunoaștere.

Regiunea București-Ilfov înregistra la nivelul anului 2018 un număr de 2.301.255 locuitori reprezentând 11,78% din totalul populației României. În profil teritorial, din perspectiva mărimii
demografice, regiunea ocupă locul al cincilea după regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia, Nord-Vest, SudEst și Centru. Densitatea populației prezintă o valoare de 1.270,71 locuitori/𝑘𝑚2 care, conform datelor
furnizate de Eurostat pentru anul 2016, este superioară atât mediei naționale de 84,1 locuitori/𝑘𝑚2,
cât și mediei Uniunii Europene - 117,7 locuitori/𝑘𝑚2.1 În ceea ce privește repartiția pe medii de
rezidență, 88,6% din locuitorii regiunii (peste 2 mil. locuitori) sunt stabiliți în mediul urban și 11,4%
dintre aceștia în localitățile rurale. În cadrul regiunii București-Ilfov populația urbană s-a aflat până în
anul 2017 pe o pantă descendentă, urmată de o creștere redusă de 0,43% în intervalul 2017-2018. Pe
de altă parte, localitățile rurale au cunoscut o creșterea continuă în intervalul analizat, determinată
de expansiunea Bucureștiului spre comunele înconjurătoare.

1

Eurostat, (2017), Population density, https://ec.europa.eu/eurostat
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La nivelul anului 2017, resursele de muncă ale regiunii București-Ilfov, incluzând populația în vârstă
de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârstă de muncă aflate în activitate,
însumau 1.545.400 persoane – cea mai mare parte a acestora, respectiv 79,13%, este concentrată în
Municipiul București. În cadrul resurselor de muncă populația activă (populația ocupată și șomerii
înregistrați) este reprezentată de 1.388.200 persoane. Rezultă astfel o rată de activitate de 89,8%, cea
mai mare valoare înregistrată în România (la o distanță de 19,7 puncte procentuale de media
națională).
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Figura 3 Resursele de muncă și populația ocupată a Regiunii București-Ilfov, milioane persoane
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie – FOM103D

De asemenea, evoluția în domeniul forței de muncă a fost una pozitivă. În perioada 2012-2017
populația ocupată civil a înregistrat un spor de 129.700 persoane, iar diferențele dintre resursele de
muncă și populația ocupată s-au diminuat – de la 304.000 în 2012 la 176.700 în 2017.
În ceea ce privește concentrarea populației pe activitățile economiei naționale, se constată o
aglomerare în sectorul serviciilor care a cunoscut o dinamică deosebită în ultimii ani – o creștere de
108.100 persoane între 2012 și 2017. Prin urmare, 72,12% din populația ocupată civil a regiunii își
exercită activitatea în sfera serviciilor, din care cea mai mare parte (26,36%) în cadrul firmelor de
comerț cu ridicată și cu amănuntul și a celor specializate pe repararea autovehiculelor și
motocicletelor. Industria concentrează 14,18% din populația ocupată, din aceștia 81,81% activând în
cadrul industriei prelucrătoare, iar construcțiile însumează 11,7%. Cel mai slab reprezentat este
sectorul agricol cu doar 2,01% din populația ocupată, de altfel regiunea București-Ilfov ocupă ulimul
loc la nivel național după ponderea populației ocupate în agricultură.
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Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2017 era de 1.056.169 persoane, dintre care 86,91% în
Municipiul București. Regiunea București-Ilfov se plasează în plan național pe primul loc la o diferența
de 374.310 salariați de regiunea Nord-Vest, următoarea clasată. Între 2012 și 2017 numărul salariaților
a cunoscut o creștere continuă: de la 918.900 la 1.056.169 persoane.
Regiunea București-Ilfov concentrează cea mai mare parte (33,77%) a absolvenților de învățământ
superior din întreaga țară, fapt caracteristic regiunilor capitală. În anul 2017, numărul absolvenților
era de 42.921 persoane, dintre aceștia 31% finalizându-și studiile în domeniul afacerilor, administrației
și dreptului, iar 15% fiind absolvenții cu specializarea în inginerie, prelucrare și construcții. Absolvenții
din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) reprezentau 6% din totalul absolvenților
regiunii și 33,7% din numărul de absolvenți la nivel național.
Analizând numărul de locuri de admitere puse la dispoziție de universătățile din București pe
domeniile cu potențial de specializare, observăm că cele mai multe locuri în anul 2019 sunt în
domeniul: cibernetică, statistică şi informatică economică (1725 locuri, în creștere cu 17% față de
2012), inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală (1610 locuri, în creștere cu 279%
față de 2012)), inginerie civilă (1210 locuri, în scădere cu 1% față de 2012), inginerie electronică,
telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale (1210 locuri, în creștere cu 26% față de 2012) și
calculatoare şi tehnologia informaţiei (1105 locuri, în creștere cu 80% față de 2012).
Cele mai mari creșteri a numărului locuri în universități, în anul 2019 față de anul 2012, au fost
înregistrate la nivelul specializărilor din domeniile: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare
rurală (279%), Inginerie geodezică (129%), Inginerie electrică (95%), Inginerie de armament, rachete
şi muniţii (80%) și Calculatoare şi tehnologia informaţiei (80%). La polul opus se află: silvicultura (20%), știința mediului (-17%), ingineria instalațiilor (-13%), ingineria materialelor (-12%), inginerie și
management (-2%) și inginerie civilă (-1%).
Tabel 1 Evoluția numărului de locuri disponibile pentru studenți

Număr
locuri la
admitere
2012

Număr
locuri la
admitere
2019

2019 vs 2012

Cibernetică, statistică şi informatică economică

1475

1,725

17%

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie civilă
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie geodezică
Inginerie industrială

425
1225
955
615
425
535

1610
1210
1200
1105
975
875

279%
-1%
26%
80%
129%
64%

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Inginerie si management
Ingineria produselor alimentare
Informatică
Științe inginerești aplicate
Ingineria mediului

803
875
670
755
485
615

873
860
775
760
735
730

9%
-2%
16%
1%
52%
19%

Arhitectură
Inginerie mecanică

615
365

660
645

7%
77%

Domeniu

12

Arte vizuale
Ingineria sistemelor
Inginerie energetică
Kinetoterapie
Ingineria instalaţiilor
Mecatronică şi robotică

495
450
355
400
555
440

635
580
515
500
485
460

28%
29%
45%
25%
-13%
5%

Ştiinţa mediului
Medicină Veterinară
Inginerie aerospaţială
Biologie
Inginerie chimică
Inginerie electrica
Agronomie

545
240
315
355
360
185
330

455
425
395
375
370
360
350

-17%
77%
25%
6%
3%
95%
6%

Horticultură
Ingineria autovehiculelor
Fizică
Chimie
Cinematografie și media
Inginerie geologică

280
280
270
245
166
120

325
325
270
260
219
180

16%
16%
0%
6%
32%
50%

Ingineria materialelor
Ingineria transporturilor
Biotehnologii
Zootehnie
Inginerie de armament, rachete şi muniţii
Geologie

205
150
90
110
50
55

180
160
150
140
90
60

-12%
7%
67%
27%
80%
9%

Silvicultură
Inginerie genistică
Științe inginerești

75
50

60
25
-

-20%
domeniu nou
-100%

Sursa: Cercetare proprie

Conform Eurostat, în anul 2017 procentul populației în vârstă de muncă (cuprinsă între 24-64 ani) cu
studii superioare era de 36,1%. Regiunea București-Ilfov se plasează din acest punct de vedere atât
deasupra mediei naționale, de 17,6%, cât și a mediei Uniunii Europene – 31.5%.2
Statistica europeană evidențiază, în ceea ce privește costurile cu forța de muncă, următoarea situație:
media UE-28 este de 26,8 euro pe oră, iar România ocupă penultimul loc, cu un cost estimativ de 6,3
euro pe oră. De altfel, salariul nominal mediu net lunar pentru anul 2017 era de 2.338 lei la nivel
național. În profil teritorial, câștigurile salariale nominale medii nete lunare depășesc valoarea de
3.000 lei doar în cadrul regiunii București-Ilfov, care a cunoscut cea mai importantă creștere în
intervalul analizat.
Clasificarea câștigurilor salariale pe activități ale economiei naționale evidențiază un maxim de
11.115 lei salariu mediu net în cadrul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, urmat de
activitățile din sfera tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (7.144). La polul opus, cele mai reduse

2

Eurostat, (2018), Education and training statistics at regional level, https://ec.europa.eu/eurostat
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câștiguri sunt realizate în domeniul fabricării de mobilă, în medie de 1.526 lei lunar, și în cadrul
activităților de “tăbăcire și finisare a pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a
harnasamentelor și încălțămintei; a preparării și vopsirii blănurilor” – 1.547 lei lunar.
Domeniile economice care încadrează peste 3000 de salariați și care au înregistrat o evoluție pozitivă
în anul 2017 comparativ cu anul 2018, precum și o creștere peste 50% a salariului mediu net sunt
marcate în tabelul de mai jos.
Putem observa la nivelul regiunii domenii cu potențial de specializare inteligentă care încadrează un
număr mare de salariați și care oferă în același timp și salarii mari, precum: activități de servicii în
tehnologia informației, activități de editare sau telecomunicații, dar și domenii cu număr mare de
salariați însă cu salariul mic, precum: construcții, industria alimentară, industria textilă și pielărie care
au însă potențialul de a genera salarii mai mari în condițiile creșterii valorii adăugate în urma
modernizării sau diversificării activității.
Tabel 2 Evoluția comparativă a numărului de salariați și a salariului mediu

Domeniu CAEN Rev 2

06 - Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
09 - Activități de servicii anexe extracției
62 - Activități de servicii în tehnologia informației
63 - Activități de servicii informatice
19 - Fabricarea produselor de cocserie și a produselor
obținute din prelucrarea țițeiului
58 - Activități de editare
51 - Transporturi aeriene
52 - Depozitare și activități auxiliare pentru
transporturi
12 - Fabricarea produselor din tutun
70 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activități de management
și de consultanță în management
71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de
testări și analiză tehnică
73 - Publicitate și activități de studiere a pieței
69 - Activități juridice și de contabilitate
74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
75 - Activități veterinare
72 - Cercetare-dezvoltare
61 - Telecomunicații
36 - Captarea, tratarea și distribuția apei
11 - Fabricarea băuturilor
35 - Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
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Număr
mediu
salariați
2017

Evoluția nr
mediu
salariați
2017 vs
2012

Salariul
mediul
net 2017

Evoluția
salariului
mediu net
2017 vs
2012

1456
293
47.150
6729

136,7%
-48,0%
88,0%
259%

11.115
7724
7144
7144

85%
96%
58%
58%

344

111,0%

6779

119%

10.376
3.566

2,9%
19,8%

5201
4951

114%
29%

19.002

19,1%

4793

32%

1,013

19,2%

4739

7%

27.540

1,9%

4130

96%

23.614

7,7%

4130

96%

17.950
10.823
5268
1238
8213
19.378

1,0%
20,5%
28,3%
44,8%
-15,9%
13,7%

4130
4130
4130
4130
3945
3943

96%
96%
96%
96%
65%
26%

2689
3999

8,5%
0,1%

3832
3683

32%
36%

10.798

-28,8%

3671

58%

33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și
echipamentelor
29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a
remorcilor și semiremorcilor
21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a
preparatelor farmaceutice
07 - Extracția minereurilor metalifere
60 - Activități de difuzare și transmitere de programe
59 - Activități de producție cinematografică, video și de
programe de televiziune; înregistrări audio și activități
de editare muzicală
23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 - Industria metalurgică
56 - Restaurante și alte activități de servicii de
alimentație
55 - Hoteluri și alte facilități de cazare
86 - Activități referitoare la sănătatea umană
88 - Activități de asistență socială, fără cazare
87 - Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență
socială, cu cazare
46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu
autovehicule și motociclete
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor
și motocicletelor
45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor
30 - Fabricarea altor mijloace de transport
08 - Alte activități extractive
20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor
electronice și optice
27 - Fabricarea echipamentelor electrice
28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
68 - Tranzacții imobiliare
50 - Transporturi pe apă
85 - Învățământ
37 - Colectarea și epurarea apelor uzate
49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte
25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
53 - Activități de poștă și de curier
92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri
93 - Activități sportive, recreative și distractive
90 - Activități de creație și interpretare artistică
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4662

15,9%

3566

44%

3558

111,7%

3401

82%

4002

0,9%

3373

44%

78
6181

-29,7%
-20,5%

3284
3258

187%
48%

3829

-14,6%

3258

48%

5667

-8,6%

3155

56%

1535

-20,9%

3104

25%

37.842

31,9%

3089

61%

7865
26.641
512

1,4%
41,9%
316,3%

3089
3054
3054

61%
74%
74%

489

103,8%

3054

74%

112.958

2,0%

3022

49%

107.899

13,6%

3022

49%

25.034

7,3%

3022

49%

3,682
986
4275
8141

2,2%
11,3%
29,1%
22,7%

2988
2875
2819
2807

25%
-2%
38%
59%

2957

-24,4%

2758

65%

3186
5967
18.637
325
5.471
694

-6,3%
-10,6%
13,3%
-41,2%
14,0%
-22,6%

2695
2658
2650
2567
2564
2550

59%
64%
63%
-27%
151%
53%

45.576

5,1%

2490

57%

10.137

-3,1%

2436

75%

6889
1732
12.563
14.299

-10,8%
-0,2%
7,1%
21,7%

2375
2345
2323
2279

69%
84%
50%
79%

3866
1626

55,6%
24,6%

2279
2279

79%
79%

91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și
alte activități culturale
80 - Activități de investigații și protecție
78 - Activități de servicii privind forța de muncă
82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în principal
întreprinderilor
81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
79 - Activități ale agențiilor turistice și a turoperatorilor; alte servicii de rezervare și asistență
turistică
77 - Activități de închiriere și leasing

685

40,4%

2279

79%

56.832
31.061

19,4%
53,7%

2237
2237

86%
86%

29.928

49,8%

2237

86%

17.219

53,7%

2237

86%

4919

14,1%

2237

86%

3042

19,4%

2237

86%

10 - Industria alimentară
38 - Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor;
activități de recuperare a materialelor reciclabile
39 - Activități și servicii de decontaminare
41 - Construcții de clădiri
43 - Lucrări speciale de construcții
42 - Lucrări de geniu civil

23.690

12,2%

2132

65%

14.571

10,8%

2066

81%

49
38.018
31.808
14.836

22,5%
-5,5%
2,1%
-26,9%

2066
2057
2057
2057

81%
52%
52%
52%

32 - Alte activități industriale n.c.a
13 - Fabricarea produselor textile
96 - Alte activități de servicii
95 - Reparații de calculatoare, de articole personale și
de uz gospodăresc
16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din
lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea
articolelor din paie și din alte materiale vegetale
împletite
14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor
de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și
încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
31 - Fabricarea de mobilă
05 - Extracția cărbunelui superior și inferior

3149
2431
12.811

34,5%
14,3%
10,0%

2021
1948
1778

105%
61%
63%

3367

2,2%

1778

63%

1317

-3,5%

1729

112%

10.082

-2,6%

1564

50%

4.781

-9,1%

1547

74%

4.742
4

10,9%
-90,9%

1526
-

45%
-100%

Sursa: Cercetare proprie

ISD și comerț exterior
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

Regiunea București-Ilfov se remarcă prin atractivitatea mare pentru investiții străine, în
creștere constantă după 2012. De asemenea, performanța companiilor străine se află în
creștere, atât din perspectiva cifrei de afaceri cât și a numărului de salariați. Companiile
străine reprezintă o bază importantă de cunoștințe (know-how) pentru stimularea
inovării în regiunile mai puțin dezvoltate, facilitând transferul de cunoștințe prin
intermediul personalului angajat și al furnizorilor locali (ESPON KIT, 2013).
Din perspectiva categoriilor de produse cu avantaje comparative la export, de menționat
este faptul că în top se regăsesc produsele cu tehnologie joasă.
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La nivel național, cifra de afaceri a întreprinderilor cu investiție străină directă (ISD) a cunoscut o
creștere constantă, înregistrând în anul 2017 o valoare cu 18 % mai mare decât în anul 2012, depășind
valoarea de 164 miliarde euro în anul 2017. De asemenea, aceeași tendință se remarcă și în cazul
numărului mediu de salariați în întreprinderile ISD care a înregistrat o creștere de circa 12% în anul
2017 față de 2012, atingând nivelul de 1,3 milioane de salariați în anul 2017.

2018

Numar mediu de anagajati din intreprinderi ISD

Figura 5 Cifra de afaceri a întreprinderilor ISD și a numărului mediu anual de salariați din întreprinderile ISD în perioada
2012-2017 la nivel național
Sursa: BNR, Balanța de plăți și poziția investițională internațională (2012-2017) prelucrare ADRBI

Atât soldul ISD național cât și cel al regiunii București-Ilfov evidențiază o creștere constantă în perioada
2012-2017, atingând în 2017 o valoare cu cca 27-28% mai mare decât cea înregistrată în anul 2012,
ceea ce denotă atractivitatea crescută a investitorilor străini pentru economia națională și regională.
Analiza comerțului exterior reprezintă una dintre metodele de cercetare pe baza căreia se pot
determina domeniile de specializare la nivel teritorial, pe baza importurilor și exporturilor înregistrate
în cadrul regiunii. Analiza categoriilor de bunuri se realizează pe baza unor indicatori precum balanța
comercială, indicatorul RCA / Balassa (Revealed Comparative Advantage Index) sau indicatorul ES
(Export Specialization Index), pe grupe de produse conform Nomenclatorului Combinat.
Balanța comercială reprezintă diferența dintre exporturi și importuri, valorile pozitive indicând o
balanță favorabilă, în cadrul căreia exporturile sunt superioare importurilor. În ceea ce privește
perioada de referință 2012-2017, se remarcă faptul că în acest interval balanța comercială a înregistrat
valori negative atât la nivel național și regional, cât și în cadrul Județului Ilfov și al Municipiului
București. Dacă până în anul 2014 acest indicator a fost relativ constant sau în creștere la toate
nivelurile teritoriale, după anul 2014 se observă o tendință constată de scădere. În această perioadă,
balanța comercială a Regiunii București-Ilfov cunoaște o scădere de 43%, ajungând în anul 2017 la un
deficit de 16.266.044 mii de euro.
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Figura 6 Evoluția balanței comerciale la nivel național, regional și local în perioada 2012-2017 (Miliarde EUR)
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - EXP101J și EXP102J

La nivel regional, un număr limitat de categorii de produse au înregistrat o balanță comercială
pozitivă în cea mai mare parte sau pe tot parcursul intervalului 2012-2017. Dintre acestea, se remarcă
produsele din categoriile 10. Cereale, 12. Semințe și fructe oleaginoase, plante industriale sau
medicinale, 24. Tutun și înlocuitori de tutun, precum și 99. Coduri speciale din Nomenclatorul
Combinat. Din această ultimă categorie pot face parte bunuri precum:
•
•
•
•
•

Bunurile personale aparținând persoanelor fizice care își mută reședința obișnuită;
Uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic;
Bunuri pentru organizații caritabile sau filantropice și bunuri în folosul victimelor catastrofelor;
Mărfuri livrate pentru nave și aeronave;
Mărfuri destinate echipajului care asigură exploatarea instalației marine sau funcționării
motoarelor, a mașinilor și a altor aparate ale instalației marine etc.

Pe lângă acestea, valori mai reduse, dar pozitive ale balanței comerciale la nivel regional s-au mai
înregistrat și în rândul categoriilor: 26. Minereuri, zgură și cenușă, 40. Cauciuc și articole din cauciuc,
44. Lemn brut, cherestea, produse stratificate și alte produse din lemn, 47. Pastă din lemn, 78. Plumb
și articole din plumb, iar în anul 2017 în ceea ce privește 90. Instrumentele și aparatele optice,
fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale.
Evoluția balanței comerciale la nivelul Regiunii București-Ilfov în perioada 2012-2017 poate fi
consultată în cadrul anexelor (Error! Reference source not found., Error! Reference source not fo
und., Error! Reference source not found. și Error! Reference source not found. ).
În ceea ce privește modalitatea de calcul al avantajelor comparative, există numeroase formule pentru
definirea indicatorului RCA. În cadrul prezentei strategii a fost utilizată metodologia de calcul a Băncii
Mondiale prin intermediul căreia se raportează exporturile înregistrate la nivelul unei categorii de
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produse la valorile totale ale exporturilor, făcând în același timp corelația între nivelul regional/local
și cel național.3
Analizând valorile indicatorului RCA pentru intervalul 2012-2017, se remarcă faptul că spre deosebire
de balanța comercială, nivelul exporturilor indică un număr mult mai ridicat de produse ce prezintă
avantaje comparative în cadrul Regiunii București Ilfov. Se remarcă astfel principalele categorii:
•
•
•
•
•
•
•

24. Tutunul și înlocuitorii de tutun,
25. Sarea, sulful, pietrele, ipsosul, varul și cimentul,
26. Minereurile, zgura și cenușa,
36. Pulberile și explozivii,
78. Plumbul și articolele din plumb,
91. Ceasornicăria și produsele aparținând
99. Codurilor speciale din Nomenclatorul Combinat.

La acestea se adaugă numeroase alte categorii de produse care prezintă avantaje comparative, dar
care însă au înregistrat valori mai scăzute ale indicatorului RCA, precum cele din categoriile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03. Pește și crustacee,
05. Alte produse de origine animală,
09. Cafea, ceai, condimente,
10. Cereale,
12. Semințe și fructe oleaginoase, plante industriale sau medicinale,
13. Gume, rășini și alte seve,
16. Preparate din carne și pește,
17. Zahăr și produse zaharoase,
18. Cacao și preparate din cacao,
19. Preparate pe bază de cereale,
20. Preparate din legume, fructe,
21. Preparate alimentare diverse,
22. Băuturi alcoolice și nealcoolice,
23. Reziduuri ale industriei alimentare,
27. Combustibili și uleiuri minerale, materii bituminoase,
29. Produse chimice organice,
30. Produse farmaceutice,
31. Îngrășăminte,
32. Extracte tanante sau colorante,
35. Substanțe albuminoide,
37. Produse fotografice sau cinematografice,
38. Produse diverse ale industriei chimice,

3

Formula de calcul utilizată este RCA=(Xij/Xit)/(Xnj/Xnt), unde Xij = exportul produsului j la nivel local/regional,
Xit = valoarea totală a exporturilor la nivel local/regional, Nnj = exportul produsului j la nivel național și Xnt =
valoarea totală a exporturilor la nivel național. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei
categorii de produse.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

46. Produse din împletituri din fire vegetale sau nuiele,
47. Pastă din lemn,
49. Cărți, ziare,
56. Vată, pâslă, fire speciale,
57. Covoare,
68. Articole din piatră,
72. Fontă, fier și oțel,
74. Cupru și articole din cupru,
84. Reactori nucleari, boilere, mașini și dispozitive mecanice,
96. Articole diverse.

Evoluția indicatorului RCA la nivelul Regiunii București-Ilfov în perioada 2012-2017 poate fi consultată
în cadrul anexelor (Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. și Error! Ref
erence source not found.).
Având în vedere faptul că indicatorul RCA analizează avantajele comparative ale unui teritoriu pe baza
exporturilor realizate de acesta, a fost necesară cercetarea specializării zonei de studiu și prin prisma
raportului dintre exporturi și importuri, și în acest caz metoda de calcul a indicelui privind specializarea
exporturilor bazându-se tot pe metodologia Băncii Mondiale.4
Analizând valorile indicelui ES la nivelul Regiunii București-Ilfov, se remarcă faptul că domeniile de
specializare se suprapun cu o parte dintre cele identificate în cercetarea bazată pe exporturile regiunii,
raportul între exporturile și importurile înregistrate evidențiind categoriile:
•
•
•
•
•

10. Cereale,
12. Semințe și fructe oleaginoase, plante industriale sau medicinale,
26. Minereuri, zgură și cenușă,
78. Plumb și articole din plumb, precum și produsele aparținând
99. Codurilor speciale din Nomenclatorul Combinat.

Evoluția indicatorului ES la nivelul regiunii București-Ilfov, al Județului Ilfov și al Municipiului București
în perioada 2012-2017 poate fi consultată în cadrul anexelor (Error! Reference source not found.,
REF _Ref19288339 \h \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. și Error! Reference
source not found.).

4

Formula de calcul utilizată este ES=(Xij/Xit)/(Imj/Imt), unde Xij = exportul produsului j la nivel local/regional, Xit
= valoarea totală a exporturilor la nivel local/regional, Imj = importul produsului j la nivel local/regional și Imt =
valoarea totală a importurilor la nivel local/regional. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al
respectivei categorii de produse.

20

Dinamica mediului de afaceri
Aspecte relevante în contextul RIS

•

Concentrarea a 24% din unitățile locale active la nivel național în Regiunea București-Ilfov
favorizează generarea de externalități positive (Knowledge spillover) în rândul mediului
de afaceri, accelerând schimburile de idei, crearea de legături sociale mai puternice,
colaborarea și difuzia cunoașterii. Aceste efecte încurajează inovarea, facilitând
transpunerea ideilor noi în proiecte concrete, găsirea de parteneri și investitori.
Specific regiunilor capitală este și concentrarea serviciilor și industriilor intensive în
cunoaștere sau tehnologie. Actorii localizați în regiuni capitală devin early adopters ai
tehnologiilor și soluțiilor noi, și datorită proximității față de nucleele de cunoaștere,
precum companiile mari sau start-up-urile inovatoare.

•

Regiunea București-Ilfov concentrează 24% din totalul
unităților locale active la nivel național.
Pe clase de mărime, la nivelul regiunii, se constată la
nivelul anului 2017 ca cea mai mare pondere din
numărul total de unități active locale o au
microîntreprinderile
cca
89,5%
urmată
de
întreprinderile mici cu cca 8,4%, întreprinderile mijlocii
cu cca 1,7% si de întreprinderile mari cu cca 0,4%.
Ponderi similare se înregistrează și la nivelul celorlalte
regiuni precum și la nivel național, înregistrându-se doar
mici diferențe sub 1%. Aceste ponderi se păstrează pe
întreaga perioada analizată și sunt similare tendințelor și
structurii mediului de afaceri la nivel național.

Figura 7 Ponderea unităților locale active dinregiune (%)
pe clase de mărime,la nivelul anului 2017
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie INT101U

Ca pondere, în anul 2017, cel mai mare număr de
întreprinderi active se regăsesc în secțiunile:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul (cca 29 %)
M- Activitați profesionale, științifice și tehnice (cca 17%)
F - Construcții (cca 9%)
J - Informații și comunicații (cca 8%)
C - Industria prelucratoare (cca 6%)
N - Activități de servicii administrative și de suport (5%)
H - Transport și depozitare (cca 5%)
L - Tranzacții imobiliare (cca 5%)

Ramurile industriei prelucrătoare care concentrează cel mai mare număr de unități locale active în
regiunea București Ilfov, în anul 2017, sunt:
•

10 - Industria alimentară (1.210 unități, cca 15% din totalul unităților din industria
prelucrătoare și cca 0,9% din totalul regional),
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•
•

•
•

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (917 unități, cca 11% din totalul unităților din
industria prelucrătoare și cca 0,7% din totalul regional),
25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și
instalații (827 unități, cca 10% din totalul unităților din industria prelucrătoare și cca 0,6% din
totalul regional ),
18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (661 unități, cca 8% din totalul
unităților din industria prelucrătoare și cca 0,5% din totalul regional)
31 - Fabricarea de mobilă (566 unități, cca 7% din totalul unităților din industria prelucrătoare
și cca 0,4% din totalul regional).

La nivelul secțiunii J – Informații și comunicații, cele mai multe unități locale active sunt din diviziunile:
62 - Activități de servicii în tehnologia informației (4884 unități, cca 3,6% din totalul regional) și 63 Activități de servicii informatice (1720 unități, cca 1,3% din totalul regional).
Cifra de afaceri înregistrată în regiunea București Ilfov a unităților locale active a crescut cu cca 25%
în perioada 2012 – 2017, cu cca 2 puncte procentuale sub creșterea înregistrată la nivel național (cca
27%). Contribuția regiunii București Ilfov la formarea cifrei de afaceri naționale în anul 2017 a rămas
însă de cca 34%, ca și în anul 2012.
Ca pondere, în anul 2017, secțiunile care au generat cea mai mare cifră de afaceri sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (cca 51%)
C - Industria prelucrătoare (cca 9%)
J - Informații și comunicații (cca 8%)
F – Construcții (cca 6%)
M - Activități profesionale, științifice și tehnice (cca 6%)
D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
(cca 5%)
H - Transport și depozitare (cca 5%)
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cca 4%)

Ramurile industriei prelucrătoare din regiunea București Ilfov, care au generat cea mai mare cifră de
afaceri în anul 2017, sunt ramuri de tehnologie joasă sau medie joasă:
•

•
•
•

10 - Industria alimentară care deține cea mai mare pondere în cifra generată de industria
prelucrătoare (cca 9,1 miliarde lei, cca 22% din industria prelucrătoare a regiunii și cca 2% din
cifra de afaceri a regiunii).
23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (cca 3,5 miliarde lei, cca 9% industria
prelucrătoare a regiunii și cca 0,8% din cifra de afaceri a regiunii)
22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (cca 3 miliarde lei, cca 7% din total
industria prelucrătoare a regiunii și cca 0,7% din cifra de afaceri a regiunii)
25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și
instalații (cca 3 miliarde lei, cca 7% din industria prelucrătoare a regiunii și cca 0,6% din cifra
de afaceri a regiunii)

Printre cei mai mari actori din regiune din industria prelucrătoare, după cifra de afaceri generată, se
află, conform datelor disponibile în anul 2017: MICHELIN ROMANIA SA (fabricarea anvelopelor),
ROBERT BOSCH SRL (echipamente electronice), COCA-COLA HBC ROMANIA SRL (băuturi),
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HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL (lemn), URSUS BREWERIES SA (bere), HEINEKEN ROMANIA SA
(bere) și HOLCIM (ROMANIA) SA (ciment).
Din secțiunea J - Informații și comunicații, se remarcă diviziunile:
•
•

61 – Telecomunicații (cca 15 miliarde lei, cca 3% din cifra de afaceri a regiunii)
62 - Activități de servicii în tehnologia informației (cca 12 miliarde lei, cca 2,6% din cifra de
afaceri a regiunii).

Printre companiile cu cea mai mare cifră de afaceri din domeniu informații și comunicații se numără,
conform datelor disponibile în anul 2017: ORANGE ROMANIA SA (telecomunicații prin satelit),
VODAFONE ROMANIA SA (telecomunicații prin sateli), RCS & RDS SA (telecomunicații prin cablu),
ORACLE ROMANIA SRL (soft), IBM ROMANIA SRL (consultanță TIC), PRO TV (televiziune) și ERICSSON
TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL (realizare soft).
Analizând principalele activități economice naționale la nivel de secțiune CAEN (rev 2), cele mai mari
creșteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat de către secțiunile:
•
•
•
•
•
•
•
•

Q - Sănătate și asistență socială (cca +122%)
I - Hoteluri și restaurante (cca +95%)
S - Alte activități de servicii (cca +82%)
P – Învățământ (cca +71%)
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cca +63%)
L - Tranzacții imobiliare (cca +51%)
J - Informații și comunicații (cca +47%)
R - Activitați de spectacole, culturale și recreative (cca +42%)

În cadrul industriei prelucrătoare, cele mai mari creșteri procentuale au fost înregistrate de diviziunile
economice: 19 - Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
(cca +203%), 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (cca
+131%), 32 - Alte activități industriale n.c.a (cca +136%) și 13 - Fabricarea produselor textile (cca
+90%).
Din cadrul secțiunii J - Informații și comunicații, diviziunea 62 - Activități de servicii în tehnologia
informației a înregistrat cea mai mare creștere a cifrei de afaceri la nivel regional (cca+77%).
Numărul mediu de salariați încadrați în unitățile locale active din regiunea București Ilfov a crescut cu
cca 12% în perioada 2012 – 2017, dublu față de creșterea înregistrată la nivel național (cca 6%).
Regiunea București Ilfov a încadrat în anul 2017 cca 24% din numărul mediu național de salariați din
unitățile locale active, cu cca 1 punct procentual mai mult decât ponderea înregistrată în anul 2012.
Ca pondere, în anul 2017, cel mai mare număr de salariați se regăsesc în secțiunile:
•
•
•
•
•
•
•

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul (cca 24%)
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cca 14%)
C - Industria prelucrătoare (cca 12%)
M - Activități profesionale, științifice și tehnice (cca 9%)
J - Informații și comunicații (cca 9%)
F – Construcții (cca 8%)
H - Transport și depozitare (8%)
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•

I - Hoteluri și restaurante (4%)

Ramurile industriei prelucrătoare, care au încadrat cel mai mare număr de angajați în anul 2017 din
Regiunea București Ilfov, sunt ramuri de tenologie medie joasă sau joasă:
•
•

•
•

10 - Industria alimentară (cca 23 mii salariați, cca 19% din total industrie prelucrătoare și cca
2% din numărul mediu de salariați ai regiunii).
25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și
instalații (cca 10 mii salariați, cca 8% din total industrie prelucrătoare și cca 1% din numărul
mediu de salariați ai regiunii).
14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (cca 10 mii salariați, cca 8% din total industrie
prelucrătoare și cca 1% din numărul mediu de salariați ai regiunii).
22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (cca 8 mii salariați, cca 8% din total
industriei prelucrătoare și cca 0,8% din numărul mediu de salariați ai regiunii).

Printre mai mari angajatori din domeniu industriei prelucrătoare se numără, conform datelor
disponibile în anul 2017: MICHELIN ROMANIA SA (fabricarea anvelopelor), ROBERT BOSCH SRL
(echipamente electronice), COCA-COLA HBC ROMANIA SRL (băuturi), HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER SRL (lemn), URSUS BREWERIES SA (bere), HEINEKEN ROMANIA SA (bere), MAKITA EU
SRL (mașini unelte) și TIME INTERNATIONAL TRADING SRL (îmbrăcăminte).
Din secțiunea J - Informații și comunicații, se remarcă diviziunile de servicii intensive în cunoaștere
(high-tech):
•

•

62 - Activități de servicii în tehnologia informației (cca 47 mii salariați, reprezentând cca 5%
din numărul mediu de salariați al regiunii și 53% din totalul personalului încadrat la nivel
național în acest domeniu)
61 – Telecomunicații (cca 19 mii salariați, reprezentând cca 2% din din numărul mediu de
salariați al regiunii și 46% din totalul personalului încadrat la nivel național în acest domeniu)

Regiunea București Ilfov este centrul activităților de telecomunicații, un sector în continuă
transformare datorită nevoilor de date care necesită rețele moderne, de înaltă viteză și adaptate
cererii, aici fiind concentrați principalii operatori de telecomunicații, care încadrează un număr
semnificativ de angajați, precum: ORANGE ROMANIA SA (telecomunicații prin satelit), VODAFONE
ROMANIA SA (telecomunicații prin sateli), RCS & RDS SA (telecomunicații prin cablu), dar și mari actori
din domeniul IT, precum: ORACLE ROMANIA SRL (soft), IBM ROMANIA SRL (consultanță TIC),
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL (realizare soft).
Analizând principalele activități economice naționale la nivel de secțiune CAEN (rev 2), cele mai mari
creșteri de salariați s-au înregistrat în secțiunile:
•
•
•
•
•
•
•
•

Q - Sănătate și asistență socială (cca +44%)
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cca +35%)
J - Informații și comunicații (cca +34%)
R - Activitați de spectacole, culturale și recreative (cca +28%)
B - Industria extractivă (cca +27%)
I - Hoteluri și restaurante (cca +25%)
P – Învățământ (cca +14%)
L - Tranzacții imobiliare (cca +13%)
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Reduceri de personal s-au înregistat în schimb în: D - Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cca -29%) și F – Construcții (cca -8%).

Avantaje competitive
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

Sectoarele economice din categoriile de tehnologie înaltă și mediu-înaltă, precum și cele
intensive în cunoaștere se remarcă atât prin productivitatea ridicată, cât și printr-un
efectiv salarial însemnat (telecomunicații, producția cinematografică, fabricarea
echipamentelor electrice, etc.)
Nivelul de dezvoltare tehnologică, ce reprezintă peste 15% din totalul național, reprezintă
un factor important al specializării inteligente, favorizând difuzia mai rapidă a
tehnologiilor și soluțiilor noi.

Comparând productivitatea muncii în anul 2017 la nivelul regiunii București Ilfov cu productivitatea
muncii la nivel național, putem observa că regiunea București Ilfov înregistrează valori superioare
nivelului național pe toate tipurile de activități, cu excepția celor aparținând secțiunii R - Activitați de
spectacole, culturale și recreative .
Dintre activități, se remarcă cu valoare foarte ridicată a productivității muncii:
•
•
•
•
•
•

D Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat (cca
2.212 mii lei/salariat),
G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (cca 947mii
lei/salariat),
L - Tranzacții imobiliare cu cca 430 mii lei/salariat,
J Informații și comunicații (cca 370 mii lei/salariat),
B - Industria extractivă (cca 353 mii lei/salariat)
C - Industria prelucrătoare (cca 334 mii lei/salariat).
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Figura 8 Variația Productivității muncii la nivel Național și al Regiunii București Ilfov, în anul 2017 față de 2012 (%)
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS
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Factorul decisiv în creșterea productivității muncii în economie îl constituie progresul tehnic. Comerțul
aparține, prin natura activității sale, sectorului terțiar din economie, în care progresul tehnic este mai
lent în raport cu sectorul primar sau secundar. Ca atare, și creșterea productivității muncii are anumite
limite, dar crește pe seama factorilor care influențează volumul vânzărilor independent de activitatea
lucrătorilor și, în primul rând, pe seama creșterii prețurilor.
La nivelul Regiunii București Ilfov, în anul 2017, domeniile economice din categoriile de tehnologie
înaltă și mediu-înaltă și a serviciilor intensive în cunoaștere, care încadrează un număr semnificativ
de salariați (peste 3.000) și care se remarcă printr-o productivitate ridicată a muncii, sunt:
•
•
•
•
•
•
•

61 – Telecomunicații (cca 796 mii lei/salariat),
73 - Publicitate și activități de studiere a pieței (cca 440 mii lei/salariat),
20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (cca 414 mii lei/salariat),
59 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări
audio și activități de editare muzicală (cca 407 mii lei/salariat),
27 - Fabricarea echipamentelor electrice (cca 406 mii lei/salariat),
21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (384 mii
lei/salariat)
26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (cca 323 mii lei/salariat).

Dintre domeniile din catgoriile de tehnologie joasă și medie joasă și a serviciilor mai puțin intensive în
cunoaștere, se remarcă:
•
•
•
•

11 - Fabricarea băuturilor (cca 641 mii lei/salariat),
23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (cca 624 mii lei/salariat),
10 - Industria alimentară (cca 385 mii lei/salariat)
22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (cca 361 mii lei/salariat).

Conform analizei efectuate asupra datelor aferente anului 2016, Municipiul București se situează pe
locul 3, cu un Indice de Potențial Competitiv de 0,66. Acesta este întrecut de județele Argeș, cu un
indice de 0,73, și Timiș, care ocupă locul 2, cu un indice de 0,67. Județul Ilfov este situat pe locul al 7lea in clasamentul județelor din perspectiva competitivității, cu un indice de 0,43.
Putem spune concluziona că Regiunea București-Ilfov are potențial ridicat de competitivitate, atât
Municipiul București, cât și Județul Ilfov având un Indice de Potențial Competitiv, peste media
națională, de 0,3.
Din perspectiva PIB/locuitor, Municipiul București se situează în fruntea clasamentului, cu un PIB/loc
de 90.713,8 lei/locuitor. 101,45 mii lei/locuitor, aproape dublu față de județul Timiș care se situează
pe locul 2, cu 52,6 milioane lei. Județul Ilfov se situează pe locul 6 cu 46,15 mii lei/locuitor, cu un PIB
generat în 2016 de 20.501,6 milioane lei. La nivel național, regiunea București Ilfov se află în fruntea
regiunilor cu un PIB de 90.713,8 lei/locuitor, peste media națională de 38.720 lei/locuitor.
Din perspectiva nivelului de dezvoltare tehnologică, la nivel național, regiunea București Ilfov are o
contribuție semnificativă la realizarea exporturilor pe toate categoriile de tehnologie, dar se remarcă
prin cea mai ridicată pondere între regiuni la exporturile de tehnologie joasă, de 27%.
Județul Argeș conduce clasamentul datorită nivelului ridicat al exporturilor de produse de tehnologie
medie-înaltă, cu 4.910,85 milioane euro, reprezentând 17,8% din totalul exporturilor de tehnologie
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medie-înaltă la nivel național și 90,77 milioane euro exporturi de tehnologie înaltă, 6% din totalul
înregistrat la nivel național.
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Figura 9 Ponderea Regiunilor la volumul exportului realizat pe categorii de export, în anul 2016
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - EXP101F

Regiunea București Ilfov contribuie cu cea mai mare pondere (21,1%) la exporturile României. Pe
categorii de tehnologie, se remarcă o contribuție de 26,8% în totalul exporturilor de tehnologie înaltă
și 17,6% în cel de tehnologie medie-înaltă.
Ponderea exportului de tehnologie înaltă la nivelul Regiunii București Ilfov a fost de 3,36% în anul
2016, peste media națională de 2,65%. Ponderea cea mai mare în regiune este deținută de exporturile
de tehnologie medie înaltă de 40,14% si exporturile de tehnologie joasă de 37,91%.
Tabel 3 Structura exporturilor după tehnologie București Ilfov vs. Național – milioane euro, 2016

Categorie

Bucuresti
Ilfov (mil.
Euro)

Național
(mil. Euro)

% București
Ilfov/
Național

% in total
București Ilfov

% in total
Național

Exporturi de tehnologie înaltă
(mil. Euro)

407.19

1,521.88

26.8%

3.36%

2.65%

Exporturi de tehnologie medie
- înaltă (mil. Euro)

4,858.45

27,593.90

17.6%

40.14%

48.08%

Exporturi de tehnologie medie
- joasă (mil. Euro)

2,250.06

11,296.07

19.9%

18.59%

19.68%

Exporturi de tehnologie joasă
(mil. Euro)

4,588.02

16,980.39

27.0%

37.91%

29.59%

Total

12,103.73

57,392.25

21.1%

100.00%

100.00%

Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - EXP101F

La nivelul Regiunii București Ilfov, cea mai mare contribuție la formarea exportului o au categoriile:
•

84. Reactori nucleari, boilere, mașini si dispozitive mecanice (1.539,26 milioane euro),
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•

85. Mașini, aparate si materiale electrice; aparate de înregistrat si reprodus sunetul si imagini
de televiziune (1478,48 milioane euro)
87. Automobile, tractoare si alte vehicule terestre (1083,15 milioane euro), care fac parte din
categoria exportului de tehnologie medie-înaltă și
10. Cereale (1287,22 milioane euro), din categoria exportului de tehnologie joasă.

•
•

Creșteri importante în anul 2016 față de anul 2012 au fost înregistrate la exporturile de 42. Obiecte
din piele, cu 444.1%, de la 8.959 mii euro la 48.749 mii euro, 90. Instrumente și aparate optice,
fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale, cu 379.1%, de la 75.159 mii euro la 360.053 mii
euro, 01. Animale vii, cu 359,2%, de la 6.239 mii Euro la 28.652 mii euro, 87. Automobile, tractoare si
alte vehicule terestre cu 288%, de la 279.129 mii euro la 1.083.151 mii euro, 41. Piei crude si piei
tăbăcite (altele decât blănurile), cu 297,8% de la 4.872 mii euro la 19.380 mii euro, 38. Produse diverse
ale industriei chimice cu 274,9%, de la 24.240 mii euro la 90.887 mii euro și 94. Mobila; aparate de
iluminat și alte articole similare (inclusiv componente) de 255,2%, de la 81.348 mii euro la 288.910 mii
euro.
Ca și pondere în total exporturi, cea mai mare creștere în 2016 față de 2012 a fost înregistrată de 87.
Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, cu o creștere de 5,93 puncte procentuale, de la 3,02%
în 2012 la 8,95% în 2016, 12. Semințe și fructe oleaginoase; plante industriale sau medicinale cu 3,26
puncte procentuale, de la 2,51% în 2012 la 5,77% în 2016, 85. Mașini, aparate si materiale electrice;
aparate de înregistrat si reprodus sunetul și imagini de televiziune care a câștigat 2,74 puncte
procentuale, de la 9,51% în 2012 la 12,22% în 2016 și 10. Cereale cu 2,4 puncte procentuale, de la
8,24% în 2012 la 10,63% în 2016.

Clustere și potențial de clusterizare
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

•

Pe lângă aglomerarea de companii și alte tipuri de actori, la nivelul regiunii București-Ilfov
există și numeroase structuri organizate de tipul clusterelor, cu rol catalizator pentru
favorizarea inovării și antreprenoriatului.
Principalele industrii prelucrătoare și-au constituit clustere, între care se remarcă cele cu
o activitate fructuoasă pentru încurajarea inovării în domenii de tehnologie înaltă,
precum Măgurele High-Tech cluster.
Atragerea de finanțări pentru derularea de proiecte commune între membrii clusterelor
reprezintă o premisă importantă pentru susținerea specializării inteligente.

În România sunt înscrise 74 de clustere în baza de date a Ministerului Economiei, dintre care trei au
obţinut etichetă de aur, 10 etichetă de argint şi 28 etichetă de bronz în urma evaluărilor Secretariatului
European pentru Evaluarea Clusterelor – ESCA5.

5

https://jurnalul.antena3.ro/bani-afaceri/economia/ministerul-economiei-romania-are-74-de-clustere-dincare-trei-au-eticheta-de-aur-809295.html
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În urma cercetării efectuate, la nivelul anului 2019 au fost identificate 24 clustere la nivelul regiunii
București Ilfov care acoperă domenii precum: electronică, TIC, textile, industrie alimentară,
bioeconomie, industria electrică, mecatronică, energie regenerabilă și mediu, industria auto, mobilă,
turism, sănătate și mobilitate electrică.
Tabel 4 Listă clustere București Ilfov, 2019

CLUSTER

DOMENIU

ROMANIAN CLUSTER PROECO-CBRNE

Dezvoltarea, testarea, fabricarea și furnizarea de
echipamente și materiale CBRNE (chimie, biologie,
radiologie/nucleare si explozive)

CLUSTER FOR PROMOTING NEARLY ZERO
ENERGY BUILDINGS (PRO-NZEB)

Promovarea conceptului de clădire cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB)
Certificat de Excelență (EURO Construcții - AWARD 2017
Sustainability & CSR)

ROHEALTH - THE HEALTH CLUSTER

Sănătate, bioeconomie, învățământ, biomedicină,
agricultură și alimentație, biodiversitate, echipamente
electronice industriale, metalurgie neferoasă, ingineria
materialelor, tehnologia de stocare optică mobilă numită
Hyper-CD, dezvoltarea de materiale noi dedicate
nanolitografiei optice, mecatronică, inginerie medicală,
managementul stresului, producție, import și distributie
produse medicale, servicii medicale, tehnologia
informatiei, management de afaceri
ETICHETĂ BRONZ

AGRI-BIO-TECH

Bio-economie

ECOIND

Ecologie industrială

START INOVARE

Echipamente și servicii de comunicare, generare și
transmisie de electricitate
ETICHETĂ BRONZ

ALL ELECTRIC POLE

Inginerie electrică

CLUSTERUL BIOGASINNO

Energie regenerabilă

GO ELECTRIC REGIONAL CLUSTER

Dezvoltarea și implementarea conceptului de mobilitate
electrică

DIFFERENT ANGLE CLUSTER

Industrii creative, industrii digitale

BUCHAREST FURNITURE DESIGN CLUSTER

Mobilă, domeniu creativ

IND-AGRO-POL

Industria alimentară
ETICHETĂ ARGINT

ROMANIAN TEXTILE CONCEPT

Textile – îmbrăcaminte
A DEȚINUT ETICHETĂ ARGINT (până în ianuarie 2018)
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CONTROL & IT CLUSTER

Communications Equipment and Services Information
Technology and Analytical Instruments

SMART ALLIANCE CLUSTER

Echipamente și servicii de comunicații, tehnologia
informației și instrumente analitice
A DEȚINUT ETICHETĂ BRONZ (până în august 2019)

SIS-AUTOM-INT-POL BUCURESTI

Sisteme de automatizare integrate

MAGURELE HIGH TECH CLUSTER

High-tech
ETICHETĂ ARGINT

HEALTH ROMANIA THE MEDICAL CLUSTER

Educație, turism

GLOCAL ROMANIA CLUSTER

Marketing turistic

TRACIALAND NETWORK OF CLUSTERS

Turism, domeniul creativ, agro-food

STRATEGIC
INNOVATIVE
MECHATRONICS
SMART
DOMAIN - «MECHATREC»

Mecatronică

CLUSTER
FOR
SPECIALIZATION

ELECTRONIC INNOVATION CLUSTER (ELINCLUS)

ETICHETĂ ARGINT
Electronică,
(Mecatronică)

Mecanică,

Informatică,

Control

ETICHETĂ ARGINT
POLE
OF
COMPETITIVENESS
FOR
MECHATRONICS INDUSTRY „INDMECATRON”

Mecatronică, integronică, adaptronică

Sursa: Cercetare proprie

Majoritatea dintre acestea sunt afiliate la Asociația Națională a Clusterelor din România (CLUSTERO),
unele regăsindu-se printre membrii fondatori ai acestei asociații (Clusterul Romanian Textile Concept),
iar o parte dintre acestea sunt certificate ESCA6 , în momentul realizării analizei ,cu eticheta de argint
(IND-AGRO-POL, MAGURELE HIGH TECH CLUSTER, Strategic Innovative Cluster for Mechatronics Smart
Specialization Domain - «MECHATREC» și ELECTRONIC INNOVATION CLUSTER (ELINCLUS) ) sau bronz
(ROHEALTH - THE HEALTH CLUSTER și START INOVARE).
O parte dintre acestea sunt active și în rețele internaționale și europene sau au încheiat parteneriate
cu actori reprezentativi din alte state europene:
•

6

Clustere precum: Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings (pRO-nZEB), Control & IT
Cluster, Different Angle Cluster, Electronic Innovation Cluster (ELINCLUS), Glocal Romania
Cluster, Health Romania The Medical Cluster, IND-AGRO-POL, ROHEALTH- Health Cluster
Romania, Romanian Textile Concept, Romanian Cluster PROECO-CBRNE, Smart Alliance
Cluster, START INOVARE, Strategic Innovative Cluster for Mechatronics Smart Specialization
Domain - «MECHATREC», sunt înregistrate pe platforma europeană de colaborare a
clusterelor NEW ECCP, care are ca scop furnizarea de instrumente pentru eficientizarea

www.cluster-analysis.org
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•

•

•

•

colaborării la nivel European dar și internațional, sprijinirea apariției de noi lanțuri de valoare
prin cooperare intersectorială, precum și creșterea competitivității membrilor.
CLUSTERUL BIOGASINNO – este membru al „Balkan Clusters Network”, o inițiativă a
organizației de dezvoltare a afacerilor din Serbia, CLUSTER HOUSE, având drept scop principal
sprijinirea dezvoltării clusterelor din Balcani.
ROHEALTH - THE HEALTH CLUSTER – a încheiat parteneriate cu Cluster of Health, Wellness
and SPA Tourism Serbia (WELLNESS SERBIA), Cassovia Life Science Slovacia și Health and
Wealth Ucraina.
IND-AGRO-POL este afiliată în cadrul proiectului “Future materials and products for advanced
smart packaging” (AdPack) (Call COS–CLUSTER-2014-3-03 Cluster Go International), dar și la
“biomastec Danube Network”, Balkan&Black Sea Cluster Network și Meta-Network of
Clusters în cadrul ClusterPolisee Project.
STRATEGIC INNOVATIVE CLUSTER FOR MECHATRONICS SMART SPECIALIZATION DOMAIN
(MECHATREC) – a încheiat parteneriate la nivel internațional cu clustere precum: MECHATREC
Cluster – Belgia, PLASTIC Cluster, Lowe – Austria, MECHATRONIC CLUSTER – Austria, Clusterul
PIMURMANGET – Hungary etc.

Inițiativele de tip cluster sunt văzute ca un instrument de îmbunătățire a competitivității regionale,
care pot să promoveze cooperarea între întreprinderi, universități, institute de cercetare, societăți
civile și autorități publice, forțând astfel dezvoltarea economică.
În vederea identificării aglomerărilor industriale și sectoarelor care prezintă potențial de clusterizare,
a fost realizată o analiză pe baza indicatorului de cotație, care exprimă raportul dintre ponderea unui
sector la nivel regional şi ponderea acestuia la nivel naţional la nivel de cod CAEN de 4 cifre pe
următoare date: număr de unități locale active, cifra de afaceri și număr de salariați. Se observă o
concentrare peste medie (un indicator de cotaţie peste 1) atât în cazul numărului de companii cât şi a
numărului de angajaţi şi a cifrei de afaceri în: comerț, transporturi aeriene, consultanță în tehnologia
infromației, cercetare-dezvoltare, consultanță în management, telecomunicații, producție video,
editare și realizare software, sănătate, industria farmaceutică, inginerie și consultanță tehnică. Aceste
domenii, pe lângă o concentrare regională mai mare decât concentrarea înregistrată la nivel național,
încadrează și un număr semnificativ de salariați, ceea ce indică un potențial ridicat de clusterizare în:
IT, telecomunicații, materiale inteligente și tehnologii inovatoare, industrii creative, sănătate și
farmaceutică.
Valorile indictorului de cotație calculat pe fiecare clasă CAEN poate fi consultată în cadrul anexelor.

31

Antreprenoriatul și infrastructura de sprijin pentru afaceri
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

•

Regiunea București-Ilfov reprezintă un mediu propice pentru dezvoltarea
antreprenoriatului, dovadă fiind rata de creștere a numărului de unități locale active,
peste media națională.
Accesul la furnizori, clienți, know-how, finanțare și forță de muncă calificată reprezintă o
serie de caracteristice regionale benefice pentru susținerea antreprenoriatului. Creșterea
numărului de companii în domeniul Informații și comunicații reprezintă un exemplu
privind perspectivele de dezvoltare ale regiunii prin sectoare bazate pe cunoaștere.
Infrastructura de sprijin a afacerilor regăsită în regiune este cea mai dezvoltată din țară.
O parte din hub-uri oferă programe dedicate sprijinirii antreprenorilor din domenii bazate
pe tehnologie, precum și facilitarea accesului la finanțare alternativă, asigurând o serie
de precondiții pentru a putea dezvolta soluții inovatoare.

În ultimii ani, mediul economic românesc a cunoscut o evoluție pozitivă, înregistrând în anul 2017 cu
cca 82.000 de unități locale active mai mult decât în anul 2012. Numărul de unități locale active a
înregistrat o creștere constantă an de an, atât la nivel național cât și la nivelul fiecărei regiuni de
dezvoltare. Dacă la nivel național, creșterea a fost de cca 17 % (in anul 2017 față a de anul 2012),
regiunile Nord Vest, București-Ilfov si Nord Est au înregistrat creșteri de 24 %, 19 % respectiv 18 %,
restul regiunilor situându-se sub media națională.
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Figura 10 Evolutia numarului de unitati locale active
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INT101U

La nivel național, în perioada 2012-2017 numărul anual de înmatriculări cunoaște o scădere constantă
iar numărul de radieri înregistrează valori în creștere de la an la an, astfel că anul 2015 cunoaște un
spor negativ, numărul de radieri fiind peste numărul de înmatriculări. O situație similară se întâlnește
și la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare
La nivel regional, numărul de înmatriculări de persoane juridice înregistrează anual fluctuații destul de
mari, chiar dacă, pe întreaga perioadă analizată acest număr este în creștere. Numărul maxim de
înmatriculări s-a înregistrat în anul 2017, depășind cu mult valorile din ceilalți ani analizați.
În privința evoluției numărului de radieri, acesta a fost relativ constant în perioada 2012-2014, fiind
urmată de o creștere considerabilă, ajungând în 2016 la o valoare aproape dublă față de cea din 2014.
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Ce este de remarcat este faptul că în perioada 2015-2016 s-a înregistrat un spor negativ, numărul de
radieri fiind peste numărul de înmatriculări. Această situație a fost cauzată de schimbarea prevederilor
codului fiscal cu impact major pentru întreprinderile individuale și persoanele fizice autorizate, care
au condus la radierea masivă a acestora.
Analizând principalele activități economice naționale la nivel de secțiune CAEN (rev 2), cele mai mari
creșteri ale numărului de întreprinderi active s-au înregistrat in secțiunile:
•
•
•
•
•
•
•
•

P - Invățământ (+104 %)
R - Activități de spectacole, culturale și recreative (+84 %),
Q - Sănătate și asistență socială (+65 %)
H - Transport și depozitare (+ 47%)
S - Alte activități de servicii (37%)
J - Informații și comunicații (+ 34%)
N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+31%)
L - Tranzacții imobiliare (+29%)

Dinamica antreprenorială regională a fost stimulată și de existența surselor de finanțare națională și
europeană prin care s-au finanțat o serie de investiții. Sursele de finanțare națională la care au avut
acces și societățile comerciale din regiunea București Ilfov au fost cele administrate de către Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și anume
StartUp Nation, Programul de Microindustrializare.
Interesul pentru obținerea de finanțare a fost ridicat în regiune în anul 2017, deoarece au fost depuse
cca 20% din proiectele depuse la nivel național (3.767 erau localizate în regiunea București-Ilfov din
total 19.297 proiecte depuse). În anul 2018, întrucât condițiile de eligibilitate s-au schimbat în
defavoarea posibililor aplicanți localizați în regiunea București Ilfov, interesul a scăzut, astfel încât au
fost depuse doar 739 proiecte dintr-un total de 33.514 proiecte (2,2%).7
Obiectivul principal al schemei de minimis Startup Nation, îl constituie stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora,
crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și
absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. Caracterul inovativ presupune
achiziționarea de tehnologie/tehnologii și/sau softuri necesare desfășurarii activității nu mai vechi de
3 ani, un criteriu mai puțin strict și controversat în ceea ce privește corectitudinea utilizării acestuia
pentru evaluarea inovării.
În ceea ce privește proiectele de finanțare Startup Nation cu localizare în regiune care au fost aprobate
și implementate, din datele AIMMAIPE reiese că interesul cel mai mare a fost în următoarele coduri
CAEN:
•

7

6201 (Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)) – 150 de
firme;

http://www.imm.gov.ro/2019/02/15/start-up-nation-2018-s-a-publicat-lista-aplicantilor-in-ordinea-rue/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1071 (Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie) – 109 de
firme;
7420 (Activități fotografice) – 99 de firme;
1812 (Alte activități de tipărire n.c.a.) – 96 de firme;
1413 (Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) – 84 de firme;
8690 (Alte activități referitoare la sănătatea umană) – 59 de firme;
8623 (Activități de asistență stomatologică) – 40 de firme;
5911 (Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune) – 38 de
firme;
8559 (Alte forme de învățământ n.c.a.) – 31 de firme;
3109 (Fabricarea de mobilă n.c.a.) – 30 de firme.

În privința proiectelor de finanțare prin programul de microindusrializare în anul 2018, localizate în
regiune care au fost aprobate și implementate, din datele AIMMAIPE reiese faptul că interesul cel mai
mare a fost în următoarele coduri CAEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7022 (Activități de consultanță pentru afaceri și management) – 4 firme;
4791 (Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet) – 3 firme;
2511 (Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice) – 3
firme;
7112 (Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea) – 3 firme;
5610 (Restaurante) – 2 firme;
7111 (Activități de arhitectură) – 2 firme;
1413 (Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)) – 2 firme;
1812 (Alte activități de tipărire n.c.a.) – 2 firme;
1071 (Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie) – 2 firme;
7311 (Activități ale agențiilor de publicitate) – 2 firme;
3109 (Fabricarea de mobilă n.c.a.) – 2 firme.

Structurile de sprijinire și dezvoltare a afacerilor reprezintă acele entități care asigură cadrul necesar
pentru facilitatea și desfășurarea unor activități economice productive și de prestări servicii de către
actorii economici, având ca scop, pe de o parte, atragerea investițiilor în domeniul producției și
serviciilor generatoare de valoare adăugată ridicată și, pe de altă parte, valorificarea potențialului
resurselor umane și materiale din zona vizată.
Principalele structuri de sprijinire a afacerilor existente în cadrul Capitalei și al Județului Ilfov pot fi
consultate în cadrul anexelor.
Acceleratoarele reprezintă structuri în cadrul cărora se desfășoară activități de sprijin pentru
dezvoltarea business-urilor (produse, strategii de marketing, piețe de desfacere, strategii de creștere
etc.), accentul fiind pus pe start-up-uri și pe pregătirea acestora pentru procesul de evaluare și
finanțare. Astfel, rolul-cheie al acestora este reprezentat de activitatea de mentorat, fiind foarte
important accesul la cunoștințe de business foarte ample și la conexiuni utile în contextul asigurării
vizibilității și creșterii. Printre acceleratoarele și programele de accelerare identificate, se evidențiază:
•

Techcelerator - RICAP și SprintPoint lansează în 2018, Techcelerator, cel mai puternic
accelerator de startup-uri din România prin care își asumă misiunea de a descoperi următorul
unicorn din regiune prin stimularea ecosistemului de startup-uri prin investiții substanțiale,
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•

•

cele mai actuale cunoștințe și instrumente de pe piață, și oferind conexiuni cu investitori activi
la nivel local și global.
Gemini Solutions Foundry - este un accelerator de afaceri exclusiv pentru startup-uri IT, care
caută startup-uri care au echipe excelente și idei de produse, pe care îi ajută să aibă succes pe
piața americană. Gemini Solutions Foundry este flexibil, adaptându-și suportul pentru a oferi
fiecărui startup ceea ce are cel mai mult nevoie. Participanții la programul de accelerare au
acces la spații de birouri, îndrumări de management, îndrumare tehnică, îndrumări financiare
și legale, acces la congerințe care reunesc start-up-uri, investitori și reprezentanți ai
companiilor de top, precum și conexiuni la Silicon Valley angel și surse de capital de risc
instituționale care ar putea fi potențiali investitori.
Innovation Labs, care în 7 ani de activitate a sprijinit peste 300 de echipe de lucru, prin
intermediul a peste 150 de mentori, atât în București cât și în Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara, în
domeniul noilor tehnologii. Odată selectați în program, antreprenorii pot participa, pe
parcursul a 3 luni, la ateliere săptămânale și sesiuni de discuții tehnice, vor fi asistați de
mentori în dezvoltarea produsului pe diverse dimensiuni și în crearea propriei abordări
antreprenoriale.

Centrele de afaceri sunt acele zone unde se concentrează clădiri care beneficiază de spații ample ce
pot fi închiriate companiilor interesate pentru a-și desfășura activitatea, a realiza evenimente,
conferințe, workshop-uri etc. Centrele pot fi specializate, deși această tipologie nu se întâlnește atât
de des. La nivelul teritoriului de referință, se remarcă faptul că cele care oferă cele mai ample spații
de închiriere sunt următoarele: IRIDE Business Park și Novo Park din zona Pipera (nordul capitalei),
West Gate Park din zona Militari (vestul capitalei) și Petrom City din zona Străulești (nord-vestul
capitalei). Printre centrele de afaceri identificate, există câteva în cadrul cărora rata de neocupare este
destul de crescută. Câteva exemple ar fi: City Offices, Cubic Center, Willbrook Platinum și Platinum
Business au rata de neocupare mai mare de 66% fiecare, la care se adaugă și Global City, care are rata
de neocupare de aproximativ 40%.
Centrele de transfer tehnologic și de informare tehnologică sunt de asemenea structuri care sprijină
mediul de afaceri prin transferare rezultatelor științifice de la mediul de cercetare către mediul de
afaceri. La nivelul Regiunii București lfov transferul tehnologic este bine reprezentat de structuri care
promovează sustenabilitatea și creșterea în afaceri prin inovare și dezvoltare tehnologică, activitățile
desfășurate vizând ingineria electrică, TIC, statistica și modelarea economico-socială, marketing de
vânzări, energia și resursele minerale, precum: Centrul de Transfer de Tehnologic, Inovare si Marketing
(CTTIM-INFLPR), Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate CTT Avanmat, Centrul de
Transfer Tehnologic - ICF (CTT-ICF), Centrul de Transfer Tehnologic CTT ICPE – CA, Centrul de Transfer
Tehnologic PRO TRANSFER, CTT CRTTC, Centrul de Informare Tehnologică CENTIREM, Centrul de
Informare Tehnologică IRECSON etc
În ultimii ani, se poate observa creşterea numărului birourilor de co-working, a hub-urilor de afaceri,
care gestionează inclusiv programe de start-up-uri și asigură suport în ceea ce privește opțiunile de
finanțare, oferind în același timp acces la diferite evenimente, workshopuri și conferințe. De
asemenea, acesta este un element specific regiunilor capitală, fiind antrenat de apariția noilor modele
de afaceri, precum sharing economy, gig economy. Această tendință este potențată de interesul tot
mai crescut al întreprinzătorilor tineri pentru colaborare și schimb de experiență, în special în
sectoarele IT și industrii creative. Între hub-urile identificate, se numără: Commons (cu programul
pentru start-up-uri Commons Accel), WeLoveDigital, FlashHUB, The Office HUB, NOD makerspace,
35

360HUB, Pura Vida Hub, HUB CAFE Floreasca, Coworking București, City Hub, și lista poate continua,
dar cele mai importante care se remarcă prin complexitatea activităților, experiența și nivelul de
notorietate, sunt însă Impact Hub și Tech Hub, a căror activitate este descrisă pe scurt în continuare.
Impact Hub Bucharest, cel mai mare hub din țară, face parte din rețeaua globală Impact Hub cu peste
100 de locații pe 5 continente, fiind prezent în București din 2012, la ora actuală în 3 locații. Acesta a
sprijinit, până în anul 2018, peste 350 de start-up-uri, a găzduit peste 500 evenimente la care au
participat mai mult de 150 mii persoane. În anul 2018, comunitatea era formată din 200 de membri,
în cea mai mare pondere membrii activi în IT și consultanță, dar și media și comunicare, finanțe,
arhitectură, asistență pentru afaceri si design.
Acesta a dezvoltat o serie de programe de accelerare și incubare pentru antreprenori, precum8:
•

•
•

•
•

Startarium – Orașul Antreprenorilor, o platformă lansată în anul 2016 împreună cu ING, care
oferă antrepenorilor acces la toate resursele necesare pentru a lansa și a crește o afacere de
succes: instrumente de business, cursuri video, webinarii, interviuri cu fondatori, platformă
de crowdfunding, mentorat, consultanță și competiție de pitching.
Changeneers, un proiect dezvoltat împreună cu Samsung România, care își propune
rezolvarea problemelor comunității prin tehnologie.
Central European Startup Awards, una dintre cele mai importante competiții din regiune
dedicate startup-urilor, organizată cu scopul de a inspira, de a celebra, de a oferi recunoaștere
și de a conecta diverși actori ai ecosistemului antreprenorial.
Creative Business Studio, un program care sprijină tineri antreprenori din 6 orașe europene
să își lanseze propriile afaceri în industriile creative.
Hubcelerator Food (2018), un program care susține antreprenorii inovatori din industria
alimentară să evolueze de la idee la un model de afacere validat în piață.

TechHub Bucharest a fost fondat în anul 2013 și face parte din rețeaua internațională TechHub. Este
primul spațiu de coworking din România adresat exclusiv profesioniștilor în tehnologie și care face
parte din programul Google for Entrepreneurs, un parteneriat internațional care oferă startup-urilor
programe speciale și asistență Google. TechHub București are parteneriate strategice cu companii și
programe precum Bitfedender, EY Romania, Société Générale, Orange – Fab România. Printre echipele
găzduite de TechHub Bucharest se numără Gloria Food, Minutizer, Accelerole, GreenHorse Games,
Froala, Woogie, Appticles, Sleekbill9. Anual, la TechHub Bucharest sunt organizate și găzduite peste
300 de evenimente dedicate antreprenorilor și profesioniștilor în tehnologie.
Spre deosebire de acceleratoare, care rulează programe intensive și de scurtă durată, incubatoarele
de afaceri sunt orientate către o susținere a mediului antreprenorial la modul general, oferind sprijin
administrativ și logistic pe o perioadă mai lungă, oferind astfel un mediu favorabil pentru dezvoltare
intreprinderilor mici și mijlocii, să reuşească să treacă de etapele critice din viaţa oricărei companii şi
să se dezvolte pe piaţă. Potrivit unor cercetări publicate10, rata de supraviețuire a noilor societăți după

8

https://www.impacthub.ro/programe-startup/
http://business-review.eu/news/techhub-bucharest-extends-by-100-coworking-spaces-for-tech-startups139573
10
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_RO.pdf
9
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trei ani de la înființare este de 56%, în timp ce rata de supraviețuire după trei ani a societăților care au
fost sprijinite de incubatoare de afaceri este în jur de 90%.
În ţara noastră, incubatoarele de afaceri şi cele tehnologice au fost realizate folosind surse publice sau
surse provenite de la organisme internaţionale precum Comisia Europeană, Banca Mondială, Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În anul 2010, în România, existau aproximativ 60
de incubatoare11 care își desfășurau activitatea în domenii precum servicii de consultanţă, IT,
biotehnologii, biomateriale, transfer de know-how, cercetare ştiinţifică, servicii de transport. Dintre
acestea, cele mai multe funcționau pe teritoriu Regiunii București Ilfov (12).
Structurile identificate în regiunea București-Ilfov activează în domenii foarte variate, de la gaming, la
textile și confecții, afaceri inițiate de persoanele disponibilizate din armată, agricultură, biotehnologii
și biomateriale, protecția mediului și IT. Printre acestea se numără:
•
•

•

•

•

CIAf12, care oferă servicii pentru sprijinirea afacerilor inițiate de persoanele disponibilizate din
armată, are în prezent 28 de firme incubate.
Carbon Incubator care sprijină dezvoltatorii independenți de jocuri video în realizarea și
distribuirea jocurilor realizate, contribuind astfel la accelerarea ritmului inovației și
consolidând calea antreprenorilor.
ITA TEXCONF13 care a fost înființat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru
Textile și Pielărie, și al cărui obiectiv este incubarea IMM-urilor din domeniul textile-confecții
în scopul valorificării rezultatelor cercetării și incurajării inovării. În anul 2018 a participat la 9
manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul TT, antreprenoriat, IMM,
sectorul textile – confectii și a mentiunut contractele cu 5 firme incubate.
ITA INMA14 prin infrastructura și serviciile de incubare puse la dispoziție, asigură facilitarea
inițierii și dezvoltării de noi întreprinderi inovative, bazate pe tehnologie avansată, în
domeniul tehnologiilor și echipamentelor tehnice pentru agricultura, industrie alimentară,
fermelor agricole și proceselor aferente. Are la activ 40 de firme incubate fizic și 15 servicii de
incubare virtuală și de asistare a IMM-urilor, dar și servicii de asistență în afaceri și transfer
tehnologic și de consultanță pentru un Centru de Informare Tehnologică.
ITA BINNOTEH15 a fost înființat în anul 2006 de către Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Științe Biologice București (INCDSB) pentru a încuraja dezvoltarea
sectorului privat cu activitate în domeniu, prin transfer de inovații și de tehnologii rezultate în
urma cercetărilor științifice din INCDSB pentru domeniile: biotehnologii, biomateriale,
protecția mediului și TIC. Are la activ 3 firme incubate fizic.

Consiliul Județean Ilfov a inaugurat în martie 2019 incubatorul de afaceri Ilfov Business Hub care poate
acomoda până la 50 de startup-uri care. Acestea, pe lângă sprijinul logistic, vor avea și acces la mediul
academic și de cercetare din regiunea București – Ilfov, în mod special în contextul dezvoltării

11

http://store.ectap.ro/articole/729_ro.pdf
http://www2.ciaf.ro/firme-incubate/
13
http://www.incdtp.ro/Rapoarte/Raport2018/Raport_anual_incdtp_2018.pdf
14
https://www.inma-ita.ro/index.html
15
http://www.incdsb.ro/structura-organizatorica/bucuresti/incubatorul-tehnologic-si-de-afaceri/
12
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Măgurele Science Park, prin facilitarea activităților de networking, a transferului de know-how și prin
acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.
O altă categorie este cea a parcurilor industriale cu titlu acordat prin Ordin al Ministrului și Hotărâre
a Guvernului, la nivelul Municipiului București existând 3 astfel de entități Metav Industrial Park,
Parcul Industrial Sema și CTPark Bucharest, care sprijină întreprinderile din regiune, reușind să
acomodeze o gamă variată de activități din domeniul industrial și logistic. Rolul principal al realizării
acestora constă în îmbunătățirea performanțelor mediului de afaceri, creșterea preponderenței
sectorului privat în economie și stimularea investițiilor de capital românești și străine.
Parcurile științifico-tehnologice reprezintă structuri în cadrul cărora se desfășoară activități de
învățământ, de cercetare și de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora
prin intermediul activităților economice. Scopul înființării acestora constă în utilizarea rezultatelor
activității de cercetare și aplicare a tehnologiilor avansate în economie, în scopul creșterii participării
instituțiilor de învățământ de cercetare-dezvoltare acreditate la procesul de dezvoltare economicosocială prin știință și tehnologie. Dintre cele două parcuri de acest tip identificate în regiune, cel mai
relevant din punct de vedere al importanței la nivel regional este Parcul Științific Măgurele. Acesta
este încă în curs de realizare, urmând să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel
regional și național, prin crearea de legături între industrie și cercetare și prin asigurarea cadrului
necesar dialogului permanent între cele două. Obiectivele acestui proiect se referă la atragerea și
susținerea talentelor cu scopul de a schimba tendința exodului de inteligență din România, de a
contribui la modernizarea și transformarea profilului urban al orașului Măgurele și al regiunii
București-Ilfov și de a sprijini comercializarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare și ale sistemelor
de spin-off din cadrul universităților și institutelor de cercetare, inclusiv participarea la crearea culturii
relevante în acest domeniu.
Clusterele reprezintă asocieri de întreprinderi care prin anumite caracteristici comune sau
complementare beneficiază de avantajele localizării în proximitate, acestea putând avea acces la
același bazin de forță de muncă, aceeași infrastructură și aceiași furnizori. Scopul acestor entități
constă în contribuția la creșterea competitivității, putându-se afla în relație de colaborare sau de
incluziune pentru sporirea succesului. Situația acestora la nivelul teritoriului analizat a fost prezentată
în detaliu în cadrul secțiunii anterioare.

Transport și accesibilitate
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

Conectivitatea asigurată prin multiple moduri de transport (rutier, feroviar, aerian)
facilitează mobilitatea forței de muncă și flexibilitatea cu privire la realizarea de tranzacții
economice.
Mobilitatea încurajează schimburile de cunoștințe și transferul de idei între regiune și alți
poli de dezvoltare și inovare la nivel european și global, facilitează accesul la programe de
pregătire, cursuri, și alte forme de învățare (de exemplu, programe interne de pregătire
în cadrul companiilor) la costuri reduse, și facilitează colaborarea strânsă între actori aflați
la distanță geografică.

Regiunea București-Ilfov se bucură de o accesibilitate ridicată atât la nivel național, cât și internațional.
Statutul de regiune capitală implică o convergență a rețelei de drumuri către această regiune,
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București-Ilfov devenind principalul nod de transport rutier la nivel național. Dinspre regiunea
București-Ilfov se îndreaptă radial către celelalte regiuni de dezvoltare ale României o rețea de
drumuri publice formată din trei autostrăzi, opt drumuri naționale și un drum județean (DJ 401).
Referitor la configurația rețelei TEN-T rutiere se pot face următoarele observații: regiunea este
străbătută de drumuri aparținând atât rețelei TEN-T centrale (A1, A2, DN1, DN5 și DN 6, DN Centura
București), cât și TEN-T globale (DN2). Din punct de vedere al accesibilității populației din regiune la
rețeaua de transport rutier TEN-T, se constată faptul că din totalul de 40 de comune și orașe din județul
Ilfov, 25 sunt străbătute de drumuri publice aparținând rețelei TEN-T centrale și globale, conectivitatea
celorlalte 15 fiind asigurată de drumurile județene. Drumurile comunale și orășenești completează
rețeaua de drumuri din regiunea București-Ilfov. Cele mai lungi drumuri județene care străbat
regiunea sunt DJ 101B, DJ 101 și DJ 100, celelalte 21 drumuri județene având sub 30 km lungime în
secțiunile care traversează județul Ilfov.
Analizând conectivitatea feroviară, se observă faptul că regiunea București Ilfov este străbătută de
șase din cele nouă magistrale feroviare principale care străbat România (300, 500, 700, 800, 900, 1000)
și patru linii feroviare secundare (801, 901, 902, 904). O parte din acestea sunt considerate
componente ale rețelei TEN-T, respectiv patru rute sunt cuprinse în rețeaua TEN-T centrală (300, 800,
900, 902, 1000) și o rută în rețeaua TEN-T globală (901). La nivel intraregional, din cele 41 de unități
administrativ teritoriale: 13 UAT sunt străbătute de cale ferată aparținând rețelei TEN-T centrală și
globală (cu stații CFR operaționale), 8 UAT-uri sunt străbătute de cale ferată națională (cu stații CFR
operationale), iar 20 UAT nu sunt străbătute de cale ferată. În regiunea București Ilfov există 21 de
stații de cale ferată operaționale, cele mai importante fiind Gara de Nord, Basarab, Titan Sud, Obor,
Basarab, noduri terminale care se află pe raza municipiului București. Celelalte stații CFR din regiune
sunt stații de tranzit care deservesc atât traficului de călători, cât și traficul de marfă.
Prezența Aeroportului Internațional Henri Coandă-București face ca regiunea să fie considerată
principalul centru aeroportuar în plan național, concentrând la nivelul anului 2017, conform datelor
furnizate de INS, 47,2% din numărul total de pasageri îmbarcați, 19,8% din total tone mărfuri încărcate
și 44,3% din numărul total de zboruri.
În Regiunea București-Ilfov se poate considera că nu există zone/localități cu acces dificil la rețeaua de
căi de comunicație și transport datorită localizării tuturor localităților din regiune la mai puțin de 50
km față de Municipiul București, datorită prezenței celei mai dense rețele de drumuri publice dintre
toate regiunile țării, a ponderii mari a drumurilor modernizate precum și a numeroși alți factori.

Digitalizarea economiei și a societății
Aspecte relevante în contextul RIS

•

•

Regiunea București-Ilfov, prin profilul urban dat de statutul de regiune capitală, dispune
de o penetrare masivă a infrastructurii digitale (Internet), fapt ce favorizează utilizarea
dispozitivelor electronice pentru comunicare și acces la servicii.
Numărul mare de utilizatori de dispozitive inteligente și conectivitatea digitală superioară
altor regiuni antrenează cererea pentru sofisticarea serviciilor pentru a răspunde nevoilor
de flexibilitate și comfort ale utilizatorilor, și în același timp creează o piață pregătită să
acceseze servicii și soluții inovatoare.
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Uniunea Europeană aduce în prim plan tehnologia informației și comunicării ca mijloc prin care pot fi
impulsionate dezvoltarea economică și, totodată, incluziunea socială. Strategia Europa 2020 evidenția
faptul că “Europa este în urmă în ceea ce privește internetul de mare viteză, ceea ce afectează
capacitatea acesteia de inovare, inclusiv în zonele rurale, precum și în ceea ce privește diseminarea
online a cunoștințelor și distribuția online de bunuri și servicii.”16 Totodată, noul cadru financiar
multianual prevede un buget de peste 9 mld. de euro pentru finanțarea inițiativelor privind
transformarea digitală a Europei, atât în tehnologii avansate (supercalculatoare, inteligență artificială,
securitate cibernetică), cât și pentru facilitarea digitalizării și difuziei tehnologiei la nivelul societății și
a economiei. Programul Europa Digitală (Digital Europe Programme) își propune astfel să sprijine
dezvoltarea competențelor digitale solide și un grad mai mare de flexibilitate privind
interoperabilitatea serviciilor, adoptarea tehnologiilor inovatoare în rândul IMM-urilor, contribuind în
cele din urmă la tranziția către o economie digitală competitivă la nivel global. În aceste circumstanțe,
implementarea unor acțiuni pentru susținerea competențelor digitale și a accesibilității serviciilor
digitale poate avea o contribuție semnificativă în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.
Conform datelor statistice furnizate de Eurostat, 10% din locuitorii Regiunii București-Ilfov nu au
utilizat niciodată un calculator – valoarea este comparabilă cu a altor capitale europene (Regiunea
capitalei Bruxelles - 8%, Regiunea Madrid - 11% sau Aria Metropolitană a Lisabonei - 12%), dar mult
inferioară mediei României de 27%. În aceeași măsură, după cum se poate observa în graficul următor,
Regiunea București-Ilfov înregistrează cea mai mare pondere, în profil teritorial, a gospodăriilor care
au acces la internet – mai exact 96% dintre acestea. 17
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Figura 11 Procentul gospodăriilor cu acces la internet, situație comparativă la nivelul regiunilor
Sursa: Eurostat, 2019

Numărul ridicat al gospodăriilor cu acces la internet se reflectă și în dinamica comerțului online.
Statistica europeană evidențiază faptul că în cadrul regiunii București-Ilfov procentul persoanelor care
au comandat bunuri și/sau servicii prin intermediul internetului a înregistrat o evoluție fluctuantă,
atingând în 2018 un maxim de 36%. În contrast, la nivelul întregii țări ponderea persoanelor care au
comandat produse/servicii online a crescut constant, însă în 2018 această valoare era de doar 20%
(cel mai redus procent se înregistrează în regiunea Sud-Vest Oltenia – 14%).

16
17

Comisia Europeană, (2010), Strategia EUROPA 2020, https://ec.europa.eu/
Eurostat, (2019), Digital economy and society, https://ec.europa.eu/eurostat
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Figura 12 Procentul indivizilor care au comandat prin intermediul internetului bunuri și servicii pentru utilizare proprie
Sursa: Eurostat, 2019

Totodată, studiul realizat de Institutul Național de Statistică asupra societății informaționale arată că
regiunea București-Ilfov se remarcă și în ceea ce privește numărul întreprinderilor care dețin website
propriu – respectiv 68,9% din totalul întreprinderilor active în 2017, în creștere față de anul 2015 când
ponderea era de 60%. Același studiu plasează regiunea ca prima pe țară după ponderea personalului
care utilizează PC conectat la internet – 54,6% comparativ cu 33,8% media României.18

18

Institutul Naţional de Statistică, (2017), Societatea informaţională, http://www.insse.ro/old/
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Pentru identificarea sectoarelor de specializare cu un potențial economic puternic la nivel regional, a fost realizată o bază de date centralizată pe domenii
CAEN Rev.2 la nivel de 4 cifre, din care au fost selectate domeniile competitive (cu o variație diferențială pozitivă) la nivel regional sau național. Astfel, obținem
o listă a domeniilor în dezvoltare (competitive și cu o concentrare ridicată) și de perspectivă (competitive dar cu o concentrare scăzută) din regiune. Pentru
completarea lanțurilor valorice regionale, au fost incluse și o serie de sectoare în transformare. Sumarul rezultatelor obținute se regăsește în tabelul de mai
jos.
Tabel 5 Indicatori economici
Coeficient de Localizare
Tip tehnologie /
cunoastere

Cod CAEN

Anul
2012

Anul
2017

2017 vs
2012

Tehnologie joasă

1011 Productia si conservarea carnii

0.27

0.42

55.7%

Tehnologie joasă

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

0.07

0.16

Tehnologie joasă

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
carne de pasare)

0.54

Tehnologie joasă

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

Tehnologie joasă

TIP SECTOR

Sectiune
CAEN

Tip sector

0.51

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

137.1%

1.54

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

0.58

7.3%

0.15

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

2.04

2.33

14.2%

0.30

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

0.07

1.00

1288.7%

5.09

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor

0.07

0.39

448.3%

4.16

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

0.27

0.26

-2.3%

0.03

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1052 Fabricarea inghetatei

0.13

0.16

25.5%

0.31

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din
amidon

0.05

0.07

50.5%

0.52

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a
produselor proaspete de patiserie

0.51

0.52

3.2%

0.10

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută
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Variația
diferențială

Tehnologie joasă

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea
prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1.06

1.08

2.1%

0.10

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si
a altor produse fainoase similare

0.56

0.81

44.6%

0.38

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1081 Fabricarea zaharului

0.14

1.26

785.2%

6.34

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

2.15

2.14

-0.5%

0.06

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1.30

1.24

-4.3%

0.01

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

0.44

0.95

115.9%

2.25

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate
si alimentelor dietetice

1.44

1.43

-0.5%

0.05

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

0.15

0.15

-2.0%

0.04

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1320 Productia de tesaturi

0.22

0.21

-4.2%

0.01

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1330 Finisarea materialelor textile

0.16

0.17

5.1%

0.16

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din
acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1.65

1.64

-0.9%

0.07

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie joasă

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din
textile

0.08

0.10

34.3%

0.79

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

0.09

0.11

18.6%

0.18

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte
(exclusiv lenjeria de corp)

0.31

0.34

10.2%

0.15

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

0.04

0.04

0.5%

0.05

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie joasă

1520 Fabricarea incaltamintei

0.37

0.40

7.6%

0.11

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută
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Tehnologie înaltă

2640 Fabricarea produselor electronice de larg
consum

0.52

2.18

316.9%

0.86

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie înaltă

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
electrodiagnostic si electroterapie

2.06

2.48

20.7%

0.15

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie înaltă

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente
fotografice

2.90

3.11

7.5%

0.10

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie mediuînaltă

2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia
celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

0.50

0.52

5.1%

0.06

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Tehnologie mediuînaltă

2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate
electric

3.81

3.79

-0.6%

0.08

Sector
în
dezvoltare

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare ridicată

Tehnologie mediuînaltă

2931 Fabricarea de echipamente electrice si
electronice pentru autovehicule si pentru motoare de
autovehicule

0.00

0.01

1093.3%

18.60

Sector
de
perspectivă

C - Industria
prelucrătoare

Competitiv
&
concentrare scăzută

Alte servicii intensive
în cunoaștere

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

3.37

3.69

9.5%

0.18

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Alte servicii intensive
în cunoaștere

5829 Activitati de editare a altor produse software

2.29

2.28

-0.5%

0.06

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

5911 Activitati de productie cinematografica, video si
de programe de televiziune

3.22

3.15

-2.1%

0.03

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

5912 Activitati de post-productie cinematografica,
video si de programe de televiziune

3.71

3.25

-12.3%

- 0.07

Sector
în
transformare

J - Informații și
comunicații

Necompetitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

5913
Activitati de
distributie
a
filmelor
cinematografice, video si a programelor de televiziune

3.62

3.40

-6.1%

- 0.00

Sector
în
transformare

J - Informații și
comunicații

Necompetitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

5914 Proiectia de filme cinematografice

3.27

2.56

-21.7%

- 0.18

Sector
în
transformare

J - Informații și
comunicații

Necompetitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si
activitati de editare muzicala

2.15

2.37

9.9%

0.18

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

1.50

1.60

6.1%

0.12

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara
cablu (exclusiv prin satelit)

2.15

2.06

-4.3%

0.01

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată
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Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

1.35

1.74

29.0%

0.20

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6190 Alte activitati de telecomunicatii

2.11

2.43

15.0%

0.29

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client)

2.07

1.93

-7.0%

-0.03

Sector
în
transformare

J - Informații și
comunicații

Necompetitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6202 Activitati
informatiei

2.44

2.81

15.2%

0.36

Sector
în
dezvoltare

J - Informații și
comunicații

Competitiv
&
concentrare ridicată

Servicii intensive în
cunoaștere (high-tech)

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia 2.34
2.03
-13.4%
-0.10
informatiei
Sursa: prelucrare proprie în baza datelor INS

Sector
în
transformare

J - Informații și
comunicații

Necompetitiv
&
concentrare ridicată

de

consultanta

in

tehnologia
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Concluzii
Concluzionând, analiza potențialului economic al Regiunii București-Ilfov confirmă vocația acesteia de
regiune capitală, care se bucură de numeroase avantaje precum cea mai mare concentrare la nivel
național de unități locale active sau reusurse de forță de muncă. Acestea însă sunt concentrate
preponderent în domeniul serviciilor, care pot pe de-o parte contribui la modernizarea, diversificarea
sau crearea de noi oportunități în sectorul industrial, dar în același timp lasă descoperite o serie de
verigi pe lanțurile de valoare la nivel regional. Pornind de la aceste aspecte, este important de
accentuat faptul că Regiunea București-Ilfov prezintă un potențial ridicat pentru tranziția către o
economie digitală, atât datorită unei adopții mai ridicate a infrastructurii și practicilor digitale, cât și
pe fondul unei mase critice importante de companii, forță de muncă și oportunități de formare care
sunt în continuă dezvoltare în domeniul tehnologiei informațiilor. Mai mult, evoluția în acest domeniu
poate avea efecte sau poate contribui și asupra dezvoltării altor sectoare de top la nivel regional
conform analizei performanțelor economice cum ar fi industria alimentară, industria cinematografică,
ingineria electrică și nu numai.

1.2 Potențialul de cercetare
Situația unităților de cercetare-dezvoltare
Conform datelor prezentate de Ministerul Cercetării și Inovării, sistemul național de cercetare dezvoltare este alcătuit din ansamblul unităților și instituțiilor de drept public și de drept privat cu
personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea.
Astfel, în sistemul național de cercetare - dezvoltare sunt cuprinse:
A. Unitățile și instituțiile de drept public:
a. institute, centre sau stațiuni de cercetare - dezvoltare organizate ca instituții publice;
b. institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale,
companiilor naționale și regiilor autonome sau ale administrației publice centrale și locale;
c. centre internaționale de cercetare - dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale;
d. alte instituții publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea dezvoltarea.
B. Unitățile și instituțiile de drept privat:
a. unități de cercetare - dezvoltare organizate ca societăți comerciale;
b. societăți comerciale, precum și structurile acestora care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea;
c. instituții de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.
Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare - dezvoltare de interes național, care
cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică:
•
•
•
•

institute naționale de cercetare - dezvoltare;
institute, centre sau stațiuni de cercetare ale Academiei Române și de cercetare - dezvoltare
ale academiilor de ramură;
instituții de învățământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale,
companiilor naționale și regiilor autonome de interes național.
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Sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) din România cuprinde 263 organizații CDI publice și
circa 600 de întreprinderi. Dintre organizațiile publice, 56 sunt universități publice autorizate, 46 sunt
institute naționale de cercetare - dezvoltare (dintre care 43 coordonate de MCI), iar 65 sunt instituții
de cercetare și centre ale Academiei Române. Rețeaua Națională pentru Inovare și Transfer Tehnologic
(ReNITT) cuprinde 50 de organizații specifice: centre de transfer tehnologic, centre de informații
tehnologice, incubatoarele de tehnologie și afaceri, 4 parcuri de știință și tehnologie.19
La nivelul Regiunii București Ilfov se regăsesc:
•
•
•
•
•
•

46 institute și centre de cercetări în subordinea Academiei Române,
31 institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și
Inovării,
2 instituții CDI în subordinea Ministerului Cercetării și Inovării,
1 institut CDI sub autoritatea Ministerului Cercetării și Inovării,
1 institut în coordonarea Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională,
1 institui în coordonarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lista unităților de cercetare-dezvoltare din Regiunea București-Ilfov poate fi consultată în cadrul
anexelor.
La acestea se adaugă și mediul universitar, în București fiind cea mai importantă concentrare de
instituții de învățământ superior, într-o gamă variantă de domenii de specializare. Lista unităților de
învățământ superior din regiune poate fi consultată în anexe.
Dintre toate universitățile existente pe teritoriul ariei de studiu, se remarcă cele mai importante din
punct de vedere al complexității și varietății programelor de studiu, al numărului de studenți și ai
tradiției.

Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare
La sfârșitul anului 2017, la nivelul Regiunii București Ilfov își desfășurau activitatea în cercetaredezvoltare 22.709 salariați, număr în ușoară creștere (cu 3%) față de cel înregistrat la sfârșitul anului
2012, de 21.902 salariați. Din acest total, un procent de 50% sunt cercetători, restul salariaților fiind
tehnicieni sau asimilați ai acestora.
Privitor la sectorul unde cercetătorii de la nivelul regiunii își desfășoară activitatea, putem menționa
faptul că 38% dintre aceștia se regăsesc în sectorul guvernamental, 36% în sectorul învățământului
superior, 24% în sectorul antreprenorial și doar aproximativ 2% în sectorul privat non profit (potrivit
datelor Eurostat).

19

Sursa informațiilor: http://www.research.gov.ro/ro/articol/4481/sistemul-national-de-cercetare
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Figura 13 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, mii persoane
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP102E

În ceea ce privește numărul salariaților în activități de cercetare-dezvoltare (1.659 în anul 2017) ce
revin la 10.000 persoane ocupate civile, regiunea ocupă locul 1 în topul național, depășind în mod
considerabil nivelul înregistrat în România, pe toată perioada analizată.
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Figura 14 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare la 10000 persoane ocupate civile
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP102E, FOM103D

În comparație cu alte regiuni-capitală de la nivel european, Regiunea București Ilfov se apropie de
numărul de cercetători existenți în capitala Bulgariei, dar se află cu mult sub numărul de cercetători
din Atena, Budapesta și Varșovia.
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Figura 15 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare comparativ cu alte regiuni europene în anul 2016
Sursa: Eurostat, 2019

Pe lângă personalul din activitatea de cercetare dezvoltare, o altă categorie importantă ce merită
analizată este cea a doctoranzilor, întrucât aceștia pot asigura necesarul de forță de muncă înalt
calificată pentru susținerea domeniilor de viitor și o economie bazată pe cunoaștere. Situația școlilor
doctorale la nivelul regiunii București Ilfov se prezintă astfel:
Tabel 1 Situația școlilor doctorale la nivelul regiunii București Ilfov

Anul universitar 2016/2017
Nr. Crt

Nr. școli
doctorale

Universitate

Nr. domenii
doctorat

Nr. doctoranzi

Instituție de stat
1

Academia de Poliție Al. Ioan Cuza

2

2

266

2

Academia de Studii Economice

9

10

958

1

1

101

4
5
6
7
8
9
10

Academia Națională de Informații Mihai
Viteazul
Academia Tehnică Militară
SNSPA
Universitatea Politehnică
Univ. De Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
UMF Carol Davila
USAMV
Universitatea București

2
1
14
1
1
2
20

7
4
18
2
3
6
22

134
282
1870
136
1441
309
1424

11

Univ. Națională de Apărare Carol I

1

2

172

UNATC I.L. Caragiale
Univ. Națională de Arte
UNEFS București
Univ. Națională de Muzică
Univ. Tehnică de Construcții

1
1
1
1
1

2
1
1
1
4

125
101
136
89
334

Univ. Nicolae Titulescu
Univ Titu Maiorescu

1
3

1
3

48
135

3

12
13
14
15
16
Instituție particulară
17
18
Sursa: Cercetare proprie
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În ceea ce privește personalul implicat în derularea proiectelor destinate creării de produse și servicii
pentru piață, analiza chestionarelor indică faptul că 25% din respondenți au alocat mai mult de 70 de
cercetători în astfel de proiecte, iar 42% peste 50 de cercetători.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare
În 2017 cheltuielile curente și de capital realizate de unitățile cu activitatea de cercetare-dezvoltare
totalizau 4.317.086 mii lei la nivelul întregii țări. În acest context, Regiunea București-Ilfov se
evidențiază ca principal pol al activităților de cercetare-dezvoltare, realizând 65,03% (2.807.480 mii
lei) din valoarea totală. Pe următoarele două locuri sunt poziționate Regiunea Sud Muntenia (342.976
mii lei) și Regiunea Vest (318.975 mii lei) care realizează împreună 15,24%.
3.57%

7.94%
2.97%

Regiunea Nord-Est
Regiunea Sud Muntenia

5.74%

Regiunea Sud-Vest
Regiunea Nord-Vest

7.39%

Regiunea Vest
Regiunea Sud-Est

1.43%

65.03%

5.93%

Regiunea Centru
Regiunea Bucuresti-Ilfov

Figura 16 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, situație comparativă la nivelul regiunilor
Sursa: INS, Tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP104B

Valoarea cheltuielilor regionale din activitatea de cercetare-dezvoltare s-a aflat în ultimii ani pe o
pantă ascendentă, fapt care se traduce printr-un spor de 1.231.867 mii lei RON în 2017 față de nivelul
anului 2012. Interesant de analizat, în aceste circumstanțe, sunt transformările realizate la nivel
intraregional, nu atât în cadrul Municipiului București, care cunoaște o creștere lentă și relativ
constantă, dar mai ales în cazul Județului Ilfov. După cum reiese din graficul următor, cheltuielile din
activitatea de cercetare-dezvoltare în Județul Ilfov au crescut cu 974.075 mii lei, atingând la sfârșitul
perioadei de analiză o sumă superioară comparativ cu cea înregistrată de Municipiul București.
Progresul trebuie pus, mai înainte de toate, pe seama investițiilor realizate în cadrul unităților de
cercetare-dezvoltare din domeniul fizicii laserilor, plasmei, radiației și a ingineriei existente în Județul
Ilfov.
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Figura 17 Cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul regiunii București Ilfov, miliarde lei
Sursa: INS, Tempo online, 2019, prelucrare proprie - CDP104B

Eurostat definește intensitatea cercetării-dezvoltării drept procentul din PIB reprezentat de
cheltuielile din activitatea de cercetare și dezvoltare. Pornind de la acest lucru, Consiliul European,
prin Strategia de la Lisabona și Strategia Europa 2020, a stabilit ca obiectiv de atins ca 3% din PIB să se
îndrepte spre activitățile de CD. Până în 2017, la nivelul Uniunii Europene acest nivel a fost atins doar
de Suedia (3,4% ), Austria (3,16%), Danemarca (3,05%) și Germania (3,02%) - media UE-28 fiind de
2,06%, iar a României (printre ultimele clasate) de 0,5%.20
Situația în cadrul regiunii București-Ilfov este asemănătoare, cheltuielile din activitatea de cercetaredezvoltare reprezentând doar 1,03% din PIB-ul regional. Procentul a cunoscut variații semnificative
conturându-se doua etape: o scădere cu 0,22 puncte procentuale între 2012-2014, urmată de o
creștere cu 0,25% până în 2016. 21
În rândul companiilor, ponderea cheltuielilor pentru introducerea de procese noi sau semnificativ
îmbunătățite în totalul cheltuielilor întreprinderii reprezintă peste 50% în 7% din companiile
chestionate, între 20-50% din acestea în 43% dintre acestea, 1-10% în 21% din companii, în timp ce
29% din companiile chestionate declară că nu au avut nicio cheltuială asociată inovării.
În ceea ce privește aportul produselor lansate în ultimii 3 ani la cifra de afaceri a întreprinderilor, 15%
dintre acestea consideră că produsele noi au generat peste 80% din cifra de afaceri, 31% consideră că
au determinat 50-75% din cifra de afaceri, 23% au înregistrat o pondere de 20-50% din cifra de afaceri,
în timp 15% nu au observat un impact al produselor noi asupra vânzărilor.

Intensitatea activității de cercetare-dezvoltare și valorificarea rezultatelor
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare

20

Eurostat, (2017), Gross domestic expenditure on R&D (GERD) https://ec.europa.eu/eurostat/
Eurostat, (2015), Intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions https://ec.europa.eu/eurostat/

21
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Tabel 6 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD

Colaborări/parteneriate

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie
Principala activitate este legată de realizarea cercetării fundamentale în vederea
dezvoltării proprietăților structurale ale fibrelor, dar și creșterea gradelor de
aplicabilitate și durabilitate a materialelor textile sau de pielărie. În cadrul
activității investigative desfășurate sunt analizate posibilitățile de realizare a
sinergiilor în diverse domenii pe baza noilor materiale existente și a cerințelor.
TOTAL, Noi Modernizate Bazate
Valorificate la
Valorificate în
din
pe
operatori
domeniul highcare:
brevete
economici
tech
16
6
10
7
12
0
94
80
14
22
6
0
35
20
15
12
8
0
0
0
0
0
0
0
21
15
6
7
12
0
Institutul derulează activitatea de cercetare în cadrul unor departamente
specializate pe Ingineria Materialelor și Proceselor Textile, Chimie Textilă și
Protecția Mediului, Sisteme Textile pentru Aeronautică, Tehnologia Informației în
Tehnologia Industrială, Investigare Materiale, Design și Antropometrie, precum și
în cadrul sucursalelor ICPI de Cercetare Colagen, Încălțăminte, Design, Cauciuc și
Pielărie.
La sfârșitul anului 2018 efectivul salarial al institutului era compus din 172 de
persoane, dintre care 109 încadrate ca personal de cercetare (dintre care 53
atestați), 39 cu titlu de doctor în științe, 11 doctoranzi și 13 masteranzi.
Cele peste 160 de rezultate ale cercetării au reprezentat pentru institut
oportunitatea de a încheia numeroase parteneriate cu entități din 31 de state de
pe 4 continente diferite, dar și cu operatori economici de pe teritoriul României.
În acest sens, realizând o selecție a întreprinderilor cu sediul în regiunea B-If, este
identificabilă o listăde peste 25 de entități partenere dinmediul privat local: SC
Stimpex SA, SC Magnum SX SRL, SC Matei Conf Grup SRL, SC Cora Trading & Service
SRL, SC Nufarul Bucuresti, SC Pestos Production SRL, SC Europlastic SRL Bucuresti,
SC Acquisition Assistant SRL, SC Evrida World SRL, SC Axel Project SRL, SC Prod.
H’olmiro SRL, SC Indomex SRL, SC C&A Company Impex SRL, SC TDR Commercial
Co SRL, SC PRO SOLE Invest SRL, SC Graftex Prodcom, SC Evident Group SRL, S&G
Comercial SRL, SC Viper Concept SRL, SC Dimanche SRL, SC Spear Line SRL, SC
Comgar International SRL, SC Dancoff SRL, SC Cipimartex Distribution SRL, SC Davo
Star Impex SRL.

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 7 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări
Avansate
Activitatea institutului se concentrează pe cercetarea fundamentală și aplicativă
din sectorul energiei electrice, prin analizarea și testarea unei game diverse de
materiale complexe ce intră în componența echipamentelor și utilajelor din
industria energetică, inclusiv în domeniile nanomaterialelor și energie
regenerabilă. De asemenea, institutul dispune și de centre de prototipare și rulaj
sub tensiune a echipamentelor experimentale cu scopul determinării rezistenței
produselor în condiții normale și principalelor caracteristici electromagnetice sau
izolatoare.
TOTAL, Noi
Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
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Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD

Colaborări/parteneriate

15
15
0
0
0
0
99
99
0
0
25
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Pentru componenta de cercetare fundamentală, institutul prezintă o organizare
diferențiată pe tipuri de materiale, cum sunt laboratoarele pentru ceramică,
radiochimie, polimeri, materiale metalice, magnetice sau carbonice. Pentru
activitatea de determinare a proprietăților structurale și efectelor electro induse,
există infrastructură pentru analiza comportării termice a produselor, laboratoare
de caracterizări fizico-chimice, fotogrammetrie și vibroacustică, electrochimie,
biochimie și bioresurse. Pentru prototipuri și produse cu componentă aplicativă,
institutul dispune de laboratoare de încercări electrice de curenți intenși în regim
tranzitoriu, compatibilitate electromagnetică, mașini și acționări electrice, senzori
sau echipamente pentru ”harvesting” energetic.
La finalul anului 2018, institutul prezenta un total de 202 angajați, din care 95
încadrați pe posturi specifice pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, 11
doctoranzi și 6 masteranzi.
2018 a reprezentat încă un an totalizând peste 100 de parteneriate realizate la
nivel național (87) și internațional (23) cu alte entități de cercetare-dezvoltare,
universități cu specific tehnic și operatori economici. În acest sens, amintim doar
o listă restrânsă de companii, cu sediu în aceeași regiune: Romaero SA, SC Catalyx
Engineering SRL, SC Maira Montaj SRL, SC Medapteh Plus CERT Măgurele, SC UTI
Group SA, Tensor SRL, SC VTREE Energy SRL, Straero SA.

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 8 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
Activitatea institutului se concentrează pe cercetarea în domeniul dispozitivelor
semiconductoare utilizând micro și nanotehnologii. În decursul anilor de
funcționare, IMT și-a extins gama de activități de cercetare-dezvoltare
disponibile, în momentul de față având capacitatea de a facilita întregul proces
de fabricare a microsistemelor, de la faza de proiectare și simulare, până la cea
de prototipare și testare a fiabilității. Din punct de vedere al aplicabilității
expertizei personalului, institutul permite valorificarea unor produse rezultate
din cadrul cercetărilor interdisciplinare în domeniul electronicii.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
16
11
5
3
0
0
23
19
2
0
0
2
35
21
8
6
0
3
0
0
0
0
0
0
43
34
9
0
23
1
Organizarea institutului este realizată pe centre de cercetare în funcție de
specificul tehnologiilor, astfel că se disting 5 compartimente principale, fiecare
dispunând de laboratoare dotate cu aparatură specifică: Micro și nanosisteme
pentru radiofrecvență și fotonică, Nanotehnologii, Centrul pentru integrarea
tehnologiilor de tip micro-nano-biotehnologii, Centrul pentru nanotehnologii și
nanomateriale bazate pe carbon, și compartimentul de cercetare experimentală
și testare.
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Personal CD

Colaborări/parteneriate

Efectivul salarial al institutului însuma la finele anului 2018 215 persoane, dintre
care 109 încadrate ca cercetători științifici și 16 pe posturi de ingineri responsabili
cudezvoltarea tehnologică.
În anul 2018, activitatea institutului a însumat peste 25 de parteneriate cu alte
structuri de cercetare din străinătate, însă și un număr mai restrâns de colaborări
cu institute CD, universități și întreprinderi din cadrul regiunii B-If (SC Biotehnos
SA, PRO Optica SA, Accent Pro 2000 SRL).

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 9 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei
Alimentare

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD

Colaborări/parteneriate

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații
Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare
Principala arie de activitate a institutului este cercetarea științifică și
experimentală asupra potențialului de mecanizare și digitizare a proceselor din
agricultură. În acest sens, INMA dispune de expertiză și facilități pentru
cercetarea ştiinţifică, proiectarea, ingineria tehnologică şi realizarea de modele
experimentale sau prototipuri de maşini şi utilaje agricole, elaborarea cerinţelor
agrotehnice pentru maşinile şi uneltele corespunzătoare proceselor din
agricultură, cercetarea fundamentală legată de structura sau rezistenţa
materialelor utilizate în construcţia echipamentelor tehnice și cercetarea
aplicativă în scopul fundamentării tehnologiilor performante destinate
agriculturii şi industriei alimentare.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
6
6
0
3
0
0
5
5
0
4
4
0
8
6
2
5
7
1
0
0
0
0
0
0
5
4
1
2
1
1
În cadrul institutului, infrastructura de cercetare existentă este dispusă în 3
compartimente principale: laboratoarele de cercetare dezvoltare (ex: tehnologii
de mecanizare, biocarburanți, biopolimeri, tehnologii pentru industria alimentară,
recoltarea, transportul şi manipularea produselor agricole şi furajelor etc.),
laboratoarele de incercări (ex: Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru
Agricultură şi Industria Alimentară, Maşini de Stropit, Încercări la Rezistenţă a
Componentelor Tehnice şi Organelor de Maşini etc.) și compartimentul de
instalații pilot (ex: instalaţie pilot pentru determinarea caracteristicilor uleiurilor
vegetale, staţie pilot biogaz, sistem pentru evaluarea echipamentelor de irigat şi
protecţia plantelor etc.)
INMA funcționa la finalul anului 2018 cu 149 de angajați, dintre care 119 angrenați
direct în activitatea de cercetare-dezvoltare, dintre care 71 cu titlu de cercetători
științifici și 12 persoane încadrate pe posturi de ingineri.
INMA aconcretizat în 2018 o multitudine de parteneriate la nivel național și
internațional, în plan regional încheind un acord de parteneriat și cu operatori
economici privați în vederea constituirii polului de competitivitate IND-AGRO-POL
(ex în B-If: Aquaproiect SRL, DFR System SRL, S.C. OKO Initiative SRL, SC Servoplant
SRL, SC Iridex Group Import Export SRL, SC Universal Exim SRL)

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 10 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică
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Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD
Colaborări/parteneriate

Activitatea de cercetare-dezvoltare a institului se desfășoară în domeniul
optoeletronicii avansate, sinergiile dintre structurile care emit, transmit și
interacționează cu radiația optică, aplicații optoelectronice și optospintronice,
înclusiv sisteme regenerabile de energie. Prin prisma expertizei acumulate, INOE
poate realiza o gamă variată de studii, produse și activități, pornind de la
fundematarea tehnico-științifică a metodelor, procedurilor, tehnologiilor și
echipamentelor optoelectronice, până la testarea sistemelor integrate.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
6
4
2
0
6
1
38
37
1
0
9
1
8
7
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
2
5
Activitatea institutului se desfășoară în 6 departamente și 2 filiale (una în
București), specializate în funcție de aplicabilitatea temelor de CD: Metode și
tehnici optoelectronice de reabilitare și conservare a patrimoniului cultural;
Inginerie constructivă si tehnologică-laseri, dispozitive cu laseri și fibre optice;
Sisteme tehnologice bazate pe plasmă și vid pentru noi materiale avansate
nanostructurate; Optospintronica; Teledetecție; Metode optoelectronice cu
aplicații biomedicale; filiala IHP (hidraulică și pneumatică) și filiala ICIA ClujNapoca (Instrumentație Analitică).
În anul 2018, INOE dispunea de un efectiv salarialde 188 de persoane, dintre care
104 angrenați direct în activitățile de cercetare-dezvoltare.
În cadrul proiectelor desfășurate, institutul deține acorduri de parteneriat cu
numeroase alte institute de cercetare și universități din România sau alte state
(118 acorduri de parteneriat), însă un punct forte pentru posibilitățile de
efectuare a transferului tehnologic îl reprezintă colaborările cu întreprinderile din
regiune și cele din cadrul clusterului MHTC (Măgurele High Tech Cluster):
TERRASIGNA, Teamnet, R&D Consultanta și Servicii S.R.L., Tehnomed Impex CO
S.A., S.C. Medical Ortovit S.R.L., SC Apel Laser SRL, AccentPro 2000, Ascendia SA,
Avitech, COM INOX SRL, Electro Optic Components SRL, S.C. Fiber Laser Optics
S.R.L, S.C. Power Net Consulting S.R.L, ADREM Invest, TELEELECTRON Ltd., Storex
Technologies, Nanoline Optics S.R.L., SC Aerofina SA, CAUTIS, SC Nitech SRL,
Nuclear Inginery SRL, SC Optoelectronics-2001 SA, SC Sigma Patent Studio,
Samway Electronic SRL, SC Mate-FIN Ltd., Sigma Star Service L.T.D, SC Total
Constructii SRL, General Conf Grup București, SC MGM Star Construct SRL, SC
Ophir Optics SRL, Q-EAST Software, Spearhead Systems, Synotech Romania Global
Services, Safetech Innovations S.R.L.

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 11 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare
Institutul își concentrează activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul
siguranței alimentare, în special pe analize chimice și microbiologice cu scopul
determinării patogenilor, toxinelor și alergenilor din produsele alimentare,
evaluării modificărilor structurale la nivel molecular asupra produselor și
creșterii nivelurilor de vitamine și nutrienți din alimentele de larg consum.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
0
0
0
0
0
0
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Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD
Colaborări/parteneriate

5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
5
6
0
0
0
IBA dispune de numeroase laboratoare, organizate în 3 departamente principale:
laboratoarele de cercetare (Chimia alimentului, Biochimie coloidală,
Microbiologie, Ambalarea produselor alimentare, Biologie Moleculară, Nutriție
umană, Cromatografie, Analize senzoriale, Rezonanță magnetică nucleară),
Laboratoare de testare/etalonare (Departamentul Controlul Calității Produselor
Agroalimentare, acreditat RENAR), și compartimentul instalațiilor experimentale
(procesare legume-fructe, carne, cereale și făinuri).
Institutul dispunea în 2018 de 121 de salariați, dintre care 52
specializațipeactivitățilede cercetare-dezvoltare.
Parteneriatele realizate în 2018 de către institut au fost preponderent cu entități
din străinătate, majoritatea institute de cercetare și universități. Cu toate acestea,
IBA a dispus și de peste 15 acorduri de colaborare cu întreprinderi din mediul
privat (din B-If: Expergo Bussiness Network SRL).

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
Tabel 12 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD
Colaborări/parteneriate

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie
În definirea obiectivelor și direcțiilor științifice ale INCDCP-ICECHIM, s-a pornit de
la scopul final al cercetării în domeniul chimiei în contextul cercetărilor multidisciplinare și trans-disciplinare, la granița dintre chimie şi alte domenii şi
discipline, cum ar fi medicina, protecția mediului, agricultura și industria
energetică. Institutul se concentrează pe dezvoltarea de noi materiale și
tehnologii din domeniile materialelor polimerice, bioresurse, nanomateriale,
recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor, metode de
retehnologizare și protecția mediului.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
0
0
0
0
0
0
15
15
0
13
0
0
17
17
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
15
3
12
0
14
0
Activitatea institutului se desfășoară în 45 de laboratoare împărțite în 3
compartimente: laboratoare de cercetare-dezvoltare (fotochimie, gazcromatografie, spectrofotometrie, biocombustibili, bioproduse, microbiologie,
senzori și biosenzori, fertilizanți și produse anorganice, polimeri coordinativi și
high-tech, elastomeri, rășini epoxidice etc.), laboratoare de încercări (ape,
deșeuri, mediu și teste pentru fertilizanți și biocide) și centrul de cercetări
avansate pentru bionanotehnologii.
În 2018 institutul dispunea de 192 de salariați, dintre care 95 pe posturi specifice
de cercetare-dezvoltare, 21 de doctoranzi și 22 de masteranzi.
În 2018 au fost realizate 86 de acorduri de parteneriat cu entități dinstrăinătate în
cadrul proiectelor depuse sau în implementare și 74 cu institute, universități și
companii din România, dintrecare identificăm 11 firme din regiunea B-If (Grădina
Urbană Srl, AMV Eurofarm Invest SRL, Avicola București, Cardinal SRL, Ceprocim
SA, SC TIS Farmaceutic SA, Decobox International SRL, Berimpex SRL, Probstdorfer
SRL, Romvac Company și Rodax Impex).

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
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Tabel 13 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

Domeniu de activitate

Rezultatele cercetării

Prototipuri
Produse
Tehnologii
Instalații pilot
Servicii tehnologice
Compartimente
de
cercetare

Personal CD

Colaborări/parteneriate

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială
De la inființare și până în prezent, institutul a evoluat continuu, transformânduse dintr-un institut de cercetare dedicat proiectării instalațiilor și elaborării
tehnologiilor de epurare a apelor uzate provenite din industria chimică și
petrochimică într-unul de cercetare-dezvoltare cu o abordare globală a tuturor
aspectelor de mediu în domeniul ecologiei industriale, ce acordă suport pentru
introducerea principiilor de dezvoltare durabilă la intreprinderi, cum ar fi
analizele de procese tehnologice și producție curată, ecoeficiență, evaluare și
evidență a costurilor de mediu, introducerea elementelor de durabilitate în
definirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale unităților industriale.
TOTAL,
Noi Modernizate Bazate pe Valorificate la
Valorificate în
din
brevete
operatori
domeniul highcare:
economici
tech
0
0
0
0
0
0
11
9
2
1
4
0
16
15
1
0
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Activitatea institutului se desfășoară în 11 laboratoare dotate în funcție de
specificul analizelor efetuate: biologie moleculară (LBM), microscopie electronică
și corelativă (LME), pregătire/pretratare deșeuri industriale (LPDI), evaluare
calitate aer Interior (LAI), olfactometrie dinamică (LOD), analiză judiciară de mediu
(JUDMED), control poluare sol-deșeuri, bioteste – analize biologice (B), control
bacteriologic (LBC), laboratorul de control poluare apa, sol, deșeuri, laboratorul
de control poluare aer, laboratorul bioteste – analize biologice, și cel de analize
deșeuri.
Efectivul salarial al institutului în anul 2018 a fost de 160 de persoane, din care
114 pentru activitățile de cercetre-dezvoltare (57 dintre aceștia reprezentând
personal atestat).
Pe plan internațional, institutul are colaborări cu instituții de cercetare și
învățământ din Franța, Germania, Norvegia, Grecia, Italia, Spania, Bulgaria,
Ungaria, Republica Moldova, Cehia, Serbia etc. În țară, colaborările realizate
includ majoritatea institutelor de cercetare-dezvoltare de profil sau din domenii
înrudite – institute naționale, societăți comerciale cu profil CD sau institute ale
Academiei Romane.

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

Analizând și numărul proiectelor depuse în anul 2018 de către institutele de cercetare considerate în
cadrul analizei, se poate observa că Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie și cel
pentru Optoelectronică au fost singurele cu un număr de propuneri de minim 100 de proiecte. În
comparație și cu restul institutelor din regiunea București-Ilfov, INCDTP prezintă cel mai mare număr
de proiecte câștigate, mai mult de jumătate dintre acestea având ca sursă de finanțare Planul național
de Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Această tendință este valabilă și în cazul institutelor pentru
optoelectronică și microtehnologie, pe când în cazul IBA situația a fost în favoarea Programului Nucleu,
iar ICPE-CA este singurul caz cu cel mai mare număr de proiecte câștigate din alte surse. De asemenea,
din punct de vedere al ratei de succes, IBA și IMT reprezintă, alături de INCDI (Informatică), institutele
cu cel mai ridicat procentaj din regiune, media calculată pentru 2018 fiind de 61,31% (în baza
informațiilor găsite în rapoartele instituțiilor – date incomplete).
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Tabel 14 Proiectele depuse de institutele de cercetare în anul 2018

Denumire

Proiecte
propuse

Proiecte
acceptate
finanțare
81
58
37
20
25
21
5
10

INCDTP
118
INCD INOE
100
ICPE-CA
69
INMA
44
IBA
30
IMT
26
ICECHIM
11
INCD-ECOIND
13
PN - Program Nucleu
PNCDI - Planul national de CDI
FS - Fonduri structurale
FE - fonduri europene pentru CDI
AS - alte surse

la

Rata
de
succes (%)

PN

PNCDI

FS

FE

AS

68,64
58,00
53,62
45,45
83,33
80,78
45,45
76,92

26
2
7
8
14
1
1
8

45
44
8
8
0
15
3
1

0
0
7
0
8
0
0
0

8
4
2
2
6
5
0
1

2
8
13
2
0
0
0
0

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

Universități
Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Automatică și Calculatoare prezintă 4 centre
de cercetare științifică axate pe cercetarea avansată în domeniul automaticii, modelarea sistemelor,
robotică, sisteme integrate de calcul, gestiunea rețelelor, proiectarea sistemelor de programe sau
calcul de înaltă performanță.
Tabel 15 Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Automatică și Calculatoare

Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Automatică și Calculatoare
Nivel licență
Nivel master
Nivel doctorat
oferă pregătire în două domenii, oferă pregătire în trei domenii: Științe
inginerești:
ingineria
Calculatoare
și
Tehnologia Calculatoare
și
Tehnologia sistemelor,
calculatoare
și
Informației și Ingineria Sistemelor, Informației, Ingineria Sistemelor tehnologia informației, inginerie
punând la dispoziția studenților precum
și
Inginerie
și industrială,
inginerie
și
peste 800 de locuri
Management, având disponibile management
aproape 500 de locuri
Științe exacte: chimie, fizică și
matematică
Centre de cercetare
Centrul de Automatica, Conducerea Proceselor si Calculatoare
Centrul de cercetare şi instruire în robotică, informatică industrială şi
ingineria materialelor (CIMR)
Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei (CNTI)
Centrul de Control Inteligent şi Bioinginerie (CCIB)
Centrul de Pregătire a Resurselor Umane (CPRU)
Sursa:

Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare din cadrul UPB a încheiat acorduri de colaborare cu
firme active în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și tehnologia informației, prezentate în
continuare: În anul 2016, compania IBM a acordat facultății acces personalizat la resursele
programului IBM Academic Initiative în mod gratuit, iar între anii 2016-2018 a fost în derulare proiectul
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de cercetare colaborativă ”Big Data, Analytics and Cloud for Digital Transformation on Manufacturing
– DTM”.
Universitatea București – Facultatea de Matematică și Informatică dispune de 3 centre de cercetare
orietate către cercetarea fundamentală a sistemelor matematice complexe.
Tabel 16 Universitatea București – Facultatea de Matematică și Informatică

Universitatea București – Facultatea de Matematică și Informatică
Nivel licență

Nivel master

Nivel doctorat

oferă trei domenii: Informatică,
Matematică și Calculatoare și
tehnologia informației (aprox. 550
de locuri)

programe disponibile: Baze de
date și tehnologii software / web,
Data Science, Inginerie Software,
Inteligență artificială, Securitate și
logică aplicată, Biostatistică,
precum și alte programe din
domeniul Matematică. În total,
sunt oferite aprox. 450 de locuri

Școala doctorală de Informatică
pune la dispoziție 9 locuri granturi
de studii finanțate de la bugetul de
stat (din care 4 locuri cu frecvență
cu bursă, 1 loc cu frecvență cu
bursă pentru domeniile prioritare
de dezvoltare ale României, 1 loc
cu frecvență fără bursă și 3 locuri
cu frecvență redusă fără bursă) și
5 locuri cu frecvență cu taxă.
Ariile tematice acoperite de
domeniile de doctorat se referă la:
inteligență artificială, lingvistică
computațională, dezvoltarea de
software, ingineria software-ului,
teorii computaționale, structuri de
date, securitate informatică.

Centre de cercetare

Centrul de cercetare în geometrie, topologie si algebră
Centrul de cercetări și tehnologii ale limbajului
Grupul de Cercetare în Grafuri și Rețele Sociale (Grafnets)

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – Academia de Studii Economice
București dispune de 2 centre de cercetare axate pe dezvoltarea sistemelor informatice cu
aplicabilitate activitățile economice întreprinse la nivelul managementului proiectelor.
Tabel 17 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – Academia de Studii Economice București

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – Academia de Studii Economice București
Nivel licență
Nivel master
Nivel doctorat
oferta educațională include: oferta educațională cuprinde Școala doctorală pune la dispoziția
Informatică Economică (în limba programe precum: Informatică doctoranzilor 38 de locuri pentru
română și engleză) – pregătire în Economică,
Cibernetică
și domeniul Cibernetică și statistică,
domeniul economic, programare Economie Cantitativă, Securitate și 28 de locuri în domeniul
și dezvoltare software, analiză și informatică, Sisteme informatice Informatică Economică
proiectare sisteme informatice, pentru managementul resurselor
baze de date, analiză și modelare; și proceselor economice, Baze de
Cibernetică economică (pregătire date, Analiza afacerilor și Statistică
în domeniul analizei și diagnozei
sistemelor economice, simularea
proceselor economice, algoritmi și
tehnici de programare, etc.);
Statistică și Previziune Economică
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Centre de cercetare

Centrul de excelenţă ECO-INFOSOC “Modelarea şi informatizarea
proceselor economico-sociale”
Centrul de cercetări în managementul proiectelor și inovare tehnologică
– PM FORUM

Colaborarea dintre ASE (Facultatea CSIE) și compania SAS Romania – colaborarea a apărut din nevoia
de a consolida activitățile educaționale din cadrul facultății și aplicabilitatea din industrie în domeniul
prelucrării analitice a datelor. În anul 2010, la un an de la demararea colaborării, primul laborator SAS
dotat cu echipamente de calcul a fost înființat, iar ulterior elemente specifice programelor SAS au fost
introduse în programa universitară. În prezent, o direcție importantă de dezvoltare o reprezintă
extinderea implicării noțiunilor SAS în programele de masterat, la nivel avansat, precum și continuarea
colaborării prin facilitarea unor programe de internship pentru studenți.
Centrul de Excelență ASE – Oracle – este unul din cele mai vechi forme de colaborare între mediul
academic și industrie, colaborarea facilitând, încă din 1999, accesul cadrelor didactice și studenților la
produsele software, tehnologiile, materialele și documentația necesare pregătirii cursurilor. De
asemenea, studenții beneficiază de suport tehnic în utilizarea tehnologiilor Oracle.
Universitatea Politehnică București – Facultatea de chimie aplicată și știința materialelor
Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor se axează asupra domeniilor Științei Polimerilor,
Bioresurselor, Biotehnologiilor și Coloranților, fiind recunoscut la nivelul Facultății, și nu numai, ca un
departament puternic de educație și cercetare avansată. Numărul doctoranzilor în chimie aplicată și
știința materialelor a cunoscut o creștere accentuată în ultimii ani, de la 166 în anul universitar 20142015, la 261 în anul universitar 2018-2019. De asemenea, Universitatea Politehnică București deține
și un departament de cercetare deosebit de activ, însă momentan nu au fost identificate proiecte
desfășurate în domeniul materialelor avansate în industria textilelor sau a decorațiunilor.
Tabel 18 Universitatea Politehnică București – Facultatea de chimie aplicată și știința materialelor

Universitatea Politehnică București – Facultatea de chimie aplicată și știința materialelor
Centre de cercetare
Laboratorul de Electrochimie Asistată de Calculator (LEAC)
Centrul Național de Micro și Nano Materiale (CNMN)
Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces (CTTIP)
Centrul de cercetări pentru protecția mediului și tehnologii ecologice
(CPMTE)

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București include
specializarea Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON) care pregătește specialiști
atât pentru domenii tradiționale ale electronicii cât și foarte noi.
Școala doctorală ETTI-B organizează și coordonează studii universitare avansate de doctorat științific
în domeniul fundamental Științe Inginerești și domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie
Electronică și Telecomunicații, în forma de învățământ cu frecvență și au o durată de trei ani. Are
încheiate parteneriate cu parteneri privați precum Ericsson România, Telekom România, Softwin,
Renaul, Microsoft, Freescale, Ixia, dar și cu universități naționale și europene precum Universitatea
Paris Sacaly.
Tabel 19 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București
Școala Doctorală
Nr. de locuri 2019
Nr. de burse 2019
Inginerie Electrică
30
15

60

Energetică
36
18
Automatică și Calculatoare
54
27
Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației
62
31
Inginerie Mecanică și Mecatronică
28
14
Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
58
29
Ingineria Sistemelor Biotehnice
20
10
Transporturi
12
6
Inginerie Aerospațială
12
6
Știința și Ingineria Materialelor
38
19
Chimie Aplicată și Știința Materialelor
66
33
Științe Aplicate
8
4
Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerilor
12
6
Ingineria și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor
4
2
Total
440
220
Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (CETTI)
Laboratorul de Analiză și Prelucrarea Imaginilor (LAPI)
Experimentarea pe calculator a proceselor, dispozitivelor şi sistemelor
integrate microelectronice (EDIL)
Centre de cercetare
Centrul de Cercetări pentru Optoelectronică (CCO)
Centrul de Cercetare pentru Comunicații și Prelucrări de Semnal (3CPS)
Centrul de cercetare pentru Sisteme Rețele și Software de Telecomunicații
(CCSRST)
Centrul de cercetare pentru informatică spațială (CeoSpaceTech)

De asemenea, facultatea dispune de 7 centre de cercetare axate pe studierea modelelor complexe de
electronică, optoelectronică, telecomunicații, aplicații digitale, prelucrarea datelor și tehnologia
informației.
Facultatea de Fizică a Universității din București localizată pe Platforma București-Măgurele, este
organizată în 4 departamente: Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pamântului,
Astrofizică; Departamentul de Fizica teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, Laseri; Departamentul de
Electricitate, Fizica Solidului, Biofizică şi Şcoala Doctorală de Fizică.
Tabel 20 Facultatea de Fizică a Universității din București

Nivel licență și master
165
locuri
pentru
admiterea la sesiunea
din iulie

Centre de cercetare

Facultatea de Fizică a Universității din București
Școala Doctorală
59 locuri
Şcoala Doctorală de Fizică funcţionează în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii
din Bucureşti, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INCDFLPR),
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM),
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) şi
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică (INOE 2000).
Centrul de cercetare-Dezvoltare pentru materiale şi dispozitive electronice şi
optoelectronice
Centrul de cercetare în protecția radiologică
Centrul de cercetare 3Nano-SAE
Materiale polimere, mezofaze și metode neconvenționale de protecția mediului
Centrul de cercetare în Fizică atomică și Astrofizică
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Centru de cercetare „Materia nucleară în condiții extreme”

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenţilor se desfășoară în 6 centre de
cercetare afiliate departamentelor, majoritatea dintre ele fiind dotate cu o infrastructură modernă,
care le permite cooperarea ştiinţifică și cercetarea fundamentală șiaplicativă a materialelor avansate.
Universitatea Națională de Arte București – Facultatea de Arte Decorative și Design, pe lângă
programele de studii, în anul 2010 a fost înființat un centru de cercetare de Eveniment, Modă și
Imagine, pe scurt “EMI”, care funcționează pe lângă departamentul de Modă al Universității Naționale
de Arte București. EMI a apărut în scopul concentrării și corelării variatelor proiecte inițiate și
desfășurate de departamentul Modă și pentru fixarea unui cadru necesar lansării diferitelor teme de
cercetare.
Tabel 21 Universitatea Națională de Arte București – Facultatea de Arte Decorative și Design

Universitatea Națională de Arte București – Facultatea de Arte Decorative și Design
Nivel licență
Nivel master
Nivel doctorat
peste 100 de locuri
60 de locuri
29 de locuri
Departamente
Departamentul de modă
Departamentul de arte textile și design textil
Departamentul de ceramică-sticlă-metal

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – Facultatea de Arhitectură de Interior,
promovând o abordare care îmbină domeniul artistic cu cel tehnic, oferă atât programe integrate de
licență și master în secția design, cât și programe de licență de 3 ani dedicate mobilierului și
amenajărilor interioare. Pe lângă acestea, din totalul locurilor disponibile în cadrul școlii doctorale de
arhitectură, maximum 6 sunt dedicate unor tematici precum Arhitectura spațiului interior,
reorganizări, inovații, orizonturi sau Arhitectură, arhitectură de interior și design. Un exemplu de
lucrare de doctorat care cercetează industria textilelor se referă la textilele în arhitectură. Absolvenții
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” pot constitui o forță de muncă calificată, având
cunoștințe avansate în design și dezvoltarea și utilizarea de materiale durabile în arhitectura de
interior.
Tabel 22 Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – Facultatea de Arhitectură de Interior

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – Facultatea de Arhitectură de Interior
Centre de cercetare
Centrul de cercetare, proiectare, expertiza și consulting
Centrul de studii arhitecturale și urbane - CSAU
Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară – Dealu Frumos
Specializări
Design de produs
Mobilier și amenajări interioare

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” dispune în componența
sa de Facultatea de Film, având următoarele departamente: Regie de film și TV, producție de film,
Imagine de film și TV, Multimedia, sunet, montaj, animație, și Scenaristică, filmologie. În cadrul
studiilor universitare de master, notabil este domeniul Cinematografie și media, cu următoarele
programe de studii:
•
•
•
•
•
•

Arta imaginii de film
Arta montajului de film
Arta montajului și a sunetului de film
Arta regiei de film
Arta sunetului de film
Film de animație
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•
•
•
•
•
•
•

Filmologie
Producție de film
Scenaristică
Film documentar (specializare în limba engleză)
Design pentru noile media (specializare în limba engleză)
Tehnologii interactive pentru arte performante și media (specializare în limba engleză)
Arta designului de jocuri (specializare în limba engleză)

Totodată, UNATC organizează studii universitare de doctorat în domeniul Cinematografie și Media și
dispune de un centru de cercetare (CINETic) în cadrulcăruia sunt analizate teme precum: studii și
evaluări de animații în medii diferite, pe suport real sau virtual, cercetări privind capturarea mișcării
prin senzori, generarea de conținut prin manipularea datelor obținute prin senzori, studii și aplicații
privind utilizarea roboticii în artele performative, cercetări calitative ale impactului asupra
spectatorilor prin măsurători biometrice, cercetări biometrice și neuro-cognitive asupra proceselor
specifice artelor performative, cu un focus deosebit asupra proceselor emoționale, de specializare prin
învăţare corporalizată și a proceselor specifice creativităţii, sisteme de recunoaștere a emoțiilor prin
EEG, cercetări privind aplicații ale sistemelor de interacţiune BCI (interfață creier-mașină), cercetarea
calitativă a surselor de lumină și a senzorilor optici, cercetarea interacțiunii midi sunet-lumină și studii
și aplicații privind interacțiunea pe bază de senzori mișcare-sunet-lumină
Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion – pregătește studenții în domeniile Teatru și
Cinematografie și media, acoperind principalele arii de interes, atât din zona creativă, cât și tehnică.
Astfel, la nivelul licență, sunt disponibile specializările Artele spectacolului de teatru (actorie) dar și
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV), iar la nivelul masterat
există specializările Arta actorului și Dramaturgie cinematografică, scenaristică film și TV.
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București – Parte din oferta
educațională din cadrul nivelului masterat este programul de Producție multimedia și audio-video.
Programul este unul interdisciplinar, format din cursuri aflate la intersecția dintre zona de IT și cea
creativă, acoperind arii specifice precum design web, multimedia, teoria comunicării, abordând
mediile digitale din perspectiva producției dar și din cea a eficienței comunicării. Astfel, acest program
este unul unic la nivelul regiunii dar și la nivel național.
Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și
Administrative București – în cadrul facultății este disponibil un program de studii masterale dedicat
comunicării audio-video, având atât componente orientate către zona de cercetare, cât și către cea
aplicativă. Între disciplinele programului se regăsesc: Analiza imaginii, Marketing audio-vizual sau
Management în audio-vizual.
Analiza performanței activității de cercetare-dezvoltare
Notă explicativă privind analiza
Analiza activității de cercetare-dezvoltare cuprinde o serie de indicatori privind atât procesul de
cercetare-dezvoltare, cât și rezultatele și gradul de sofisticare și maturitate. Datele utilizate reflectă
activitatea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pentru anul 2018, pe baza rapoartelor de
activitate întocmite.
Pentru fiecare indicator analizat au fost utilizate valorile reale obținute din rapoartele de activitate,
însă pentru a putea trage concluzii și a clasifica institutele de cercetare în funcție de intensitatea mai
multor tipuri de activități, au fost construiți indici relativi de performanță, cu valori între 0 și 1.
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În cadrul acestei secțiuni, au fost analizați următorii indicatori:
•
•

•

•

Indice dezvoltare: include prototipurile, tehnologiile și instalațiile pilot dezvoltate, precum și
serviciile tehnologice prestate către operatori economici.
Indice publicații și lucrări științifice: acest indicator este compus din numărul de lucrări
prezentate la manifestări științifice, numărul de lucrări prezentate la manifestări științifice
publicate în volum, numărul de articole publicate în străinătate în reviste indexate ISI, numărul
de articole publicate în reviste științifice indexate BDI, și numărul de cărți publicate.
Indice impactul activității de cercetare: este calculat prin: numărul de citări în sistemul ISI al
cercetărilor brevetate, numărul de citări științifice / tehnice în reviste de specialitate indexate
ISI, și factorul de impact cumulat al lucrărilor indexate ISI.
Indice impactul activității de dezvoltare: este ilustrat prin sofisticarea și maturitatea soluțiilor
dezvoltate, și anume prin Technological Readiness Level (TRL). Un nivel mai mare al TRL indică
o soluție tehnologică mai matură și mai apropiată de piață.

Activitatea de cercetare-dezvoltare este în medie concentrată în jurul unor institute cu tradiție în
mediul de cercetare din regiune, precum institutele de Fizică și Ingineri Nucleară, Inginerie Electrică,
Textile și Pielărie, Microtehnologie, Mașini Agricole și Industria alimentară, așa cum indică indicele
mediu calculat pentru cei patru indicatori. Toate institutele de cercetare-dezvoltare ce alcătuiesc topul
organizațiilor cu performanță bună au înregistrat rezultate superioare pentru cel puțin doi din cei
patru indicatori analizați.
Tabel 23 Performanța medie a institutelor de cercetare-dezvoltare
Indice mediu
Denumire
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia
Hulubei" - IFIN-HH
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile și Pielărie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate
Agriculturii și Industriei Alimentare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Optoelectronică
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Chimie și Petrochimie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția
Mediului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrială
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației
(2017)

Dezvoltare

Lucrări și
publicații

Impactul
cercetării

TRL

CERCETARE

0.11

0.74

0.67

-

0.38

0.41

0.25

0.02

0.76

0.36

0.65

0.25

0.02

0.32

0.31

0.57

0.19

0.05

0.39

0.30

0.15

0.51

0.01

0.38

0.26

0.27

0.31

0.05

0.38

0.25

0.17

0.32

0.38

0.07

0.24

0.22

0.10

0.01

0.53

0.21

0.31

0.11

0.08

0.27

0.19

0.03

0.29

0.45

-

0.19
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11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Științe Biologice
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare - COMOTI
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale
"Victor Babeș"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Biologie și Nutriție Animală
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale Neferoase și Rare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Energie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și
Teledetecției
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Pământului
Institutul Național de Cercetare Aerospațială
"Elie Carafoli" (2017)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Construcții și Urbanism și Dezvoltare Teritorială
Durabilă
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Comunicații (2017)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecția Mediului (2016)

0.37

0.07

0.00

0.06

0.12

0.10

0.13

0.17

0.07

0.12

0.04

0.19

0.01

0.14

0.10

0.01

0.19

0.05

0.07

0.08

0.11

0.18

0.00

0.03

0.08

0.01

0.24

0.05

-

0.07

0.11

0.14

0.02

-

0.07

0.06

0.05

0.01

0.15

0.07

0.14

0.05

0.01

0.06

0.06

0.13

0.04

0.00

-

0.04

0.05

0.09

0.01

-

0.04

0.04

0.09

0.01

-

0.03

0.05

0.03

0.04

-

0.03

-

0.11

0.00

-

0.03

0.04

0.05

-

0.02

-

0.03

0.00

-

0.01

0.01

0.01

0.00

-

0.01

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

Activitatea de dezvoltare
Activitatea de dezvoltare ia în considerare dezvoltarea de prototipuri, produse, tehnologii, instalații
pilot, precum și de serviciile tehnologice de către institutele naționale. Acestea dețin infrastructura
necesară transpunerii unor rezultate teoretice ale activității de cercetare în produse și soluții noi. Lista
completă a institutelor analizate se regăsește în anexă.
Pentru anul 2018, în ceea ce privește indicele mediu calculat pentru indicatorul privind activitatea de
dezvoltare, se remarcă domeniul Textile, susținut de către INCD pentru Textile și Pielărie, cu un număr
însemnat de produse (94), tehnologii (35) și servicii tehnologice prestate (21). De asemenea, o
performanță semnificativă se remarcă în cazul domeniului Fizică, așa cum indică rezultatele
înregistrate de către INCD , Microtehnologie, sau Mectronică. Activitatea de cercetare desfășurată de
către organizațiile din acest domeniu își găsesc aplicabilitatea în domenii diverse, precum materialele
avansate, nanomaterialele sau optoelectronica. Electronica și optoelectronica se regăsește de
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asemenea în topul domeniilor în care activitatea de cercetare este intensă, dacă luăm în considerare
și institutele specializate în domeniu: INCD pentru Optoelectronică și INCD pentru Inginerie ElectricăCercetări Avansate.
Pe categorii de soluții dezvoltate, produsele reprezintă cea mai bine reprezentată categorie, urmată
de tehnologii și servicii tehnologice, iar la polul opus observăm prototipurile și instalațiile pilot. În
domeniul Inginerie electrică și în domeniul Textile și pielărie se remarcă elaborarea a peste 90 de
produse, urmat de domeniul Fizică (Mecatronică) (51 de produse) și Optoelectronică (38 de produse).
În ceea ce privește numărul tehnologiilor dezvoltate, se remarcă domeniile Textile și pielărie, respectiv
Fizică (Microtehnologie), fiecare având în 2018 câte 35 de tehnologii dezvoltate în cadrul institutelor.
În cazul serviciilor tehnologice prestate către parteneri și clienți, se remarcă INCD pentru Pedologie,
Agrochimie și Protecția Mediului, cu 67 de servicii tehnologice, urmat de INCD pentru
Microtehnologie, cu 43 de servicii. Clasamentul este completat de INCD pentru Optoelectronică (23
de servicii) și INCD pentru Textile și Pielărie (21 de servicii).
Tabel 24 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind dezvoltarea de produse și soluții
Dezvoltare
Denumire

Prototipuri

Produse

Tehnologii

Instalatii
pilot

Servicii
tehnologice

Indice
mediu

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Textile și Pielărie

16

94

35

0

21

0.65

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie

16

23

35

0

43

0.57

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Inginerie ElectricăCercetări Avansate

15

99

4

0

1

0.41

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica
Măsurării

1

51

2

3

13

0.37

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Ecologie Industrială

0

11

16

3

0

0.31

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Optoelectronică

6

38

8

0

23

0.27

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
și Protecția Mediului

0

8

1

0

67

0.22

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

0

15

17

0

15

0.17

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Mașini Agricole și
Instalații Destinate Agriculturii și Industriei
Alimentare

6

5

8

0

5

0.15

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Metale Neferoase și
Rare

0

9

9

1

0

0.14

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”,
relevant atât pentru domeniul Fizică, cât și pentru Chimie și Optoelectronică, conduce în clasamentul
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institutelor după numărul de lucrări prezentate la manifestări științifice, al numărului de articole
publicate în străinătate în reviste indexate ISI, dar și în ceea ce privește numărul de cărți publicate.
Numărul considerabil mai mare al personalului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare, dar și
infrastructura și activitățile desfășurate reprezintă resurse valoroase pentru transpunerea rezultatelor
cercetării în lucrări științifice.
Tabel 25 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind lucrările și publicațiile
Lucrări și publicații
Numărul de
lucrări
prezentate
la
manifestări
științifice

Numărul de
lucrări
prezentate
la
manifestări
științifice
publicate în
volum

Numărul de
articole
publicate în
străinătate
în reviste
indexate ISI

Nr. de
articole
publicate
în reviste
ştiinţifice
indexate
BDI

Numărul
de cărți
publicate

Indice
mediu

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH

613

35

584

82

31

0.74

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Mașini Agricole și
Instalații Destinate Agriculturii și
Industriei Alimentare

122

149

60

171

8

0.51

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Chimie și
Petrochimie

255

16

86

14

27

0.32

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Optoelectronică

187

81

96

72

4

0.31

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Fizica Laserilor,
Plasmei și Radiației (2017)

460

Institutul Național de CercetareDezvoltare
pentru
Inginerie
Electrică-Cercetări Avansate

137

74

39

16

12

0.25

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Textile și Pielărie

202

76

41

31

5

0.25

Institutul Național de CercetareDezvoltare în Domeniul Patologiei și
Științelor
Biomedicale
"Victor
Babeș"

121

121

60

13

0

0.24

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Științe Biologice

156

26

71

28

8

0.19

Institutul Național de CercetareDezvoltare
pentru
Bioresurse
Alimentare

78

46

6

55

6

0.19

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie

82

59

53

7

9

0.19

enumire

398

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

67

0.29

În ceea ce privește impactul activității de cercetare, măsurat prin numărul de citări în reviste și
publicații internaționale, precum și prin factorul de impact cumulat, se remarcă performanța INCD
pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, care conduce clasamentul atât în cazul citărilor ISI,
cât și a factorului de impact, indicând atât o activitate intensă dar și o recunoaștere a calității
rezultatelor obținute și publicate. În același domeniu se remarcă și INCD pentru Fizica Plasmei,
Laserilor și Radiației. Tot în domeniul fizicii, se remarcă INCD pentru Fizica Materialelor. Cu toate că
performanța medie îi plasează în clasamentul celor mai performante institute din punct de vedere al
numărului de citări și factorului de impact, alte institute demonstrează un impact mai mare în ceea ce
privește citările, și mai puțin prin factorul de impact.
Tabel 26 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind impactul cercetării
Impactul cercetarii
Citări în
sistemul ISI
al
cercetărilor
brevetate

Citări științifice /
tehnice în
reviste de
specialitate
indexate ISI

Factor de
impact
cumulat al
lucrărilor
indexate ISI

Indice
mediu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică
și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH

0

16.564

2038

0.67

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și Radiației (2017)

3

10.991

1145

0.45

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Chimie și Petrochimie

26

732

182

0.38

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor

0

4001

561,75

0.17

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială

3

1329

66,69

0.08

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică

0

1090

197

0.05

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Științe Biologice

0

1224

148

0.05

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș"

0

1479

115

0.05

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microtehnologie

0

996

158

0.05

Institutul Național de Cercetare Aerospațială "Elie
Carafoli" (2017)

3

77

27,3

0.04

Denumire

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie
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TRL – Nivel de Maturitate Tehnologică

• TRL 1 – Principii de bază observate
• TRL 2 – Formularea conceptului tehnologic
• TRL 3 – Demonstrarea conceptului privind
funcționalitățile critice sau caracteristicile la
nivel analitic sau experimental
• TRL 4 – Validarea componentelor și/sau a
ansamblului în condiții de laborator
• TRL 5 – Validarea componentelor și/sau a
ansamblului în condiții relevante de
funcționare (mediu industrial)
• TRL 6 – Demonstrarea funcționalității
modelului în condiții relevante de funcționare
(mediu industrial)
• TRL 7 – Demonstrarea funcționalității
protipului în condiții relevante de funcționare
• TRL 8 – Sisteme finalizate și calificate
• TRL 9 – Sisteme a căror funcționalitate a fost
demonstrată în mediul operațional

Conform metodologiei Comisiei Europene22,
TRL desemnează nivelul de maturitate
tehnologică a unui proiect, de la cercetare
fundamentală, spre cercetare-dezvoltare
(TRL 1), cercetare aplicată (TRL 2), experiment
(TRL 3), aplicație practică (TRL 4-6), teste în
mediul real, finalizat cu proiect matur,
pregătit pentru intrarea pe piață (TRL 9).

Conform analizei proiectelor derulate de
către institutele de cercetare-dezvoltare, în
anul 2018 cele mai multe institute aveau
proiecte în faza TRL 1-3, iar de remarcat este
INCD pentru Inginerie Electrică, cu 101 de
astfel de proiecte. La nivelul următor de
maturitate (TRL 4-6), INCD pentru
Microtehnologie avea cele mai multe
proiecte (44 de proiecte), iar în faza cea mai
matură (TRL 7-9), se remarcă INCD pentru
Inginerie Electrică și INCD pentru Pedologie,
Agrochimie și Protecția Mediului, fiecare cu
câte 13 proiecte. De altfel, INCD pentru
Inginerie Electrică ocupă primul loc în
clasamentul institutelor după numărul de proiecte aflate într-o etapă de maturitate ce a depășit
nivelul cercetării fundamentale.
Tabel 27 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind maturitatea tehnologiilor
TRL

Indice mediu TRL

Denumire
TRL 1-3

TRL 4-6

TRL 7-9

TRL 1-3

TRL 4-6

TRL 7-9

Indice
mediu

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Inginerie ElectricăCercetări Avansate

101

9

13

1.00

0.20

1.00

0.76

Institutul Național de CercetareDezvoltare
pentru
Pedologie,
Agrochimie și Protecția Mediului

15

0

13

0.15

-

1.00

0.53

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie

45

44

0

0.45

1.00

-

0.39

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Mașini Agricole și
Instalații Destinate Agriculturii și
Industriei Alimentare

1

22

6

0.01

0.50

0.46

0.38

22

H2020 – Work Programme 2016-2017, General Annexes – pag. 35/44
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-workprogramme
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Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Optoelectronică

0

11

8

-

0.25

0.62

0.38

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Textile și Pielărie

15

43

0

0.15

0.98

-

0.32

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Ecologie Industrială

12

14

4

0.12

0.32

0.31

0.27

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Biologie și Nutriție
Animală

0

22

0

-

0.50

-

0.15

Institutul Național de
Dezvoltare
pentru
Alimentare

0

15

1

-

0.34

0.08

0.14

22

4

0

0.22

0.09

-

0.07

CercetareBioresurse

Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Fizica Materialelor

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

Concluzii
Regiunea București-Ilfov reprezintă principalul pol al activităților de CD, realizând peste 65% din
cheltuielile totale la nivel național, cheltuieli care s-au aflat în ultimii ani și într-o pantă ascendentă.
Cu toate acestea, regiunea nu reușește să atingă obiectivul propus de Uniunea Europeană în ceea ce
privește procentul din PIB reprezentat de cheltuielile din activitatea de cercetare-dezvoltare, acesta
înregistrând în anul 2016 o valoare de doar 1,03% față de ținta propusă de 3%. În mediul privat,
cheltuielile asociate inovării se situează încă la valori reduse în totalul cheltuielilor, însă companiile
care au lansat produse noi identifică un impact semnificativ al acestora asupra vânzărilor și cifrei de
afaceri a companiilor.
Regiunea București Ilfov București deține cea mai importantă concentrare de instituții de cercetare
dar și de învățământ superior, într-o gamă variantă de domenii de specializare, activitatea de
cercetare-dezvoltare este însă concentrată în jurul unor institute cu tradiție în mediul de cercetare din
regiune, din domeniile: fizică și inginerie nucleară, inginerie electrică, textile și pielărie,
microtehnologie, mașini agricole și industria alimentară.

70

1.3 Potențialul de inovare
Infrastructura de inovare și transfer tehnologic
În anul 2018, la nivel național, conform registrului Entităților de Inovare și Transfer Tehnologic
actualizat periodic de către Ministerul Cercetării și Inovării, existau 41 de entități de inovare și transfer
tehnologic acreditate și 13 acreditate provizoriu.
Din acest total, în Regiunea București-Ilfov se regăsesc 14 entități de inovare și transfer tehnologic
acreditate și 1 acreditat provizoriu, după cum se poate observa în tabelul următor.
Tabel 28- Entități de Inovare și Transfer Tehnologic în Regiunea București-Ilfov

Nr.
Crt.

Nume

Tip EITT

Domeniu

Locație

CIT TE ICPE

Centru de Informare
Tehnologică

Inginerie electrică
TIC
Energie

B

CIT IRECSON

Centru de Informare
Tehnologică

Statistică economico-socială
Modelare fenomene economice și sociale
Marketing vânzări

B

CTT ICF

Centru de Transfer
Tehnologic

Chimie-fizică
Micro și nano materiale
Protecția mediului

B

4

CTT TTIPMD ISS

Centru de Transfer
Tehnologic

Spațiu și securitate
TIC
Sănătate și eco-tehnologii

IF

5

CTT ICPE-CA

Centru de Transfer
Tehnologic

Electrotehnică și electronică
Construcții de mașini
Metalurgie

B

6

CTT ECOIND

Centru de Transfer
Tehnologic

Protecția mediului

B

7

CTT ICECHIM

Centru de Transfer
Tehnologic

Mediu și agricultură
Sănătate
Industrie-chimie-petrochimie

B

8

CTT AVANMAT

Centru de Transfer
Tehnologic

Ingineria materialelor

IF

9

CTT CRTTC

Centru de Transfer
Tehnologic

Mecatronică și tehnica măsurării
Mecanică fină, optică și instrumente
medicale

B

10

CTT PRO
TRANSFER

Centru de Transfer
Tehnologic

Industrii creative

B

11

CCTT INCDPM

Centru de Transfer
Tehnologic

Protecția mediului

B

1

2

3
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CTTIM INFLPR

Centru de Transfer
Tehnologic Inovare și
Marketing

TIC
Fizica laserilor, plasmei și radiației
Spațiu și securitate

IF

13

ITA BINNOTEH

Incubator Tehnologic și
de Afaceri

Biotehnologii și biomateriale
Protecția mediului
TIC

B

14

ITA TEXCONF

Incubator Tehnologic și
de Afaceri

Textile și confecții

B

ITA INMA

Incubator Tehnologic și
de Afaceri

Tehnologii și echipamente tehnice pt
agricultură, ferme agricole și industria
alimentară

B

12

15

Sursa: Ministerul Cercetării și Inovarii, iulie 2018

Pe lângă acestea, pe teritoriul Regiunii București-Ilfov se întâlnesc și 2 Parcuri Științifice și Tehnologice:
Parcul Științific de la Măgurele din imediata vecinătate a proiectului ELI–NP și Parcul științific și
tehnologic de micro și nanotehnologii MINATECH-RO.
Analiza nevoilor de dezvoltare a structurilor și serviciilor de transfer tehnologic
Infrastructura de inovare și transfer tehnologic joacă un rol deosebit de important în structura
sistemului de inovare regional, reprezentând atât un element cheie al acestui sistem, cât și un
facilitator al transferului de cunoștințe între diferiți actori. În acest context, este foarte importantă
consultarea factorilor implicați în procesul de inovare și transfer tehnologic pentru identificarea
nevoilor acestora și a modalităților de adresare a acestor nevoi.
Pe categorii de actori relevanți, analiza calitativă realizată prin trimiterea de chestionare relevă atât
nevoi comune identificate la nivelul ecosistemului de inovare, cât și nevoi și provocări specifice fiecărei
categorii de actori, după cum urmează:
Autorități publice locale
Actorii relevanți din această categorie care au furnizat răspunsuri la chestionarele transmise provin
din mediul urban în proporție de 65% și mediul rural în proporție de 35%.
•

•

•
•

59% din autoritățile publice chestionate sunt de părere că ele susțin și încurajează inovarea în
rândul companiilor din regiune, în special prin facilitarea proceselor administrative, derularea
de parteneriate cu mediul de cercetare, dezvoltarea infrastructurii, participarea în proiecte de
cercetare
În același timp, o provocare majoră o reprezintă lipsa fondurilor la nivel de administrație
publică pentru încurajarea și susținerea proiectelor de cercetare-dezvoltare. 88% din
autoritățile publice respondente consideră că nu există fonduri dedicate acestei direcții de
dezvoltare în bugetele lor.
Autoritățile publice sunt interesate în mare și foarte mare măsură (65%) să organizeze acțiuni
de promovare a cercetării la nivelul UAT.
În ceea ce privește colaborarea dintre autoritățile publice și mediul privat, colaborarea este
percepută ca fiind bună în 41% din răspunsuri și foarte bună în 18% din răspunsuri.

Companii
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•

•

•

•

•

Jumătate dintre companiile respondente identifică mai degrabă avantaje decât dezavantaje
în ceea ce privește dezvoltarea în comun a unor produse/servicii noi. Dintre acestea
remarcăm: agilitatea, deschiderea de noi perspective, acoperirea mai largă a unor domenii
conexe, know-how-ul comun, împărțirea cheltuielilor, minimizarea riscului. Dezavanatajele
identificate de către companii, pe de altă parte, pot deveni oportunități dacă sunt valorificate
– proprietatea intelectuală comună reprezintă o provocare, în condițiile unei piețe și a unui
cadru legal insuficient dezvoltat pentru a asigura colaborarea; lipsa consensului, dificultatea
alinierii, problemele de coordonare și control, identificate drept provocări, pot fi educate prin
pregătirea personalului implicat cu sprijinul centrelor de transfer tehnologic.
45% din companiile respondente consideră drept bună și foarte bună colaborarea dintre
mediul academic și cel privat, însă majoritatea (55%) respondenților indică o colaborare mai
degrabă slabă și foarte slabă pe acest palier.
În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în prezent de către companii în procesul de
inovare, se remarcă o serie de răspunsuri:
o finanțările insuficiente sau cu condiții administrative care îngreunează accesarea
fondurilor/implementarea proiectelor,
o incapacitatea de a găsi parteneri,
o atragerea și menținerea personalului calificat (pregătire scăzută, dificulatăți în a
asigura o remunerație potrivită),
o dificultăți în standardizare și omologare
o dificultăți în comercializarea produselor/serviciilor noi, ca urmare a rigidității pieței, a
dificultății de a realiza transferul tehnologic către partenerii economici sau a lipsei de
încredere și deschidere din partea industriei.
Mai departe, în ceea ce privește factorii care au condus la blocarea activităților de inovare sau
au influențat decizia de a nu inova în rândul companiilor, analiza calitativă a chestionarelor a
relevat următoarele:
o 63% din respondenți consideră lipsa finanțărilor din fondurile proprii drept un factor
cu influență ridicată asupra activității de inovare iar 68% consideră că lipsa
finanțărilor din alte surse îngreunează în mare măsură acest proces.
o Costurile prea ridicate au influențat în mare și foarte mare măsură activitatea de
inovare, așa cum reiese din 88% din răspunsuri.
o 56% din respondenți consideră lipsa personalului calificat un factor cu influență
medie asupra inovării.
o Lipsa de informații are o influență slabă asupra deciziei de a inova în 44% din
răspunsuri.
o Dificultățile în a găsi partenerii pentru cooperare pentru inovare contează la nivelul
mediu în decizia de inovare în 63% din cazuri.
o În schimb, poziția dominantă a unor actori la nivelul pieței descurajează companiile
să realizeze activități de inovare în 53% din răspunsuri.
o Incertitudinea cererii privind soluții inovative reprezintă un alt factor cu influență
ridicată asupra deciziei privind inovarea, așa cum reiese din 47% din răspunsuri.
o Legislația, regulamentele și standardele existente au o influență ridicată și medie în
proporție de 80%.
Analizând răspunsurile privind importanța diferitelor activități pentru dezvoltarea mediului de
afaceri regional, analiza relevă următoarele:
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o
o

o

o
o

o

Îmbunătațirea strategiilor de marketing, organizaționale și creșterea productivității
muncii are o importanță mare și foarte în opinia a 80% din respondenți.
Utilizarea de expertiză externă pentru dezvoltarea competențelor are o importanță
foarte mare în opinia a 15% din respondenți, și medie și mare pentru 65% din
companiile chestionate.
70% din companii consideră intrarea pe noi piețe și diversificarea gamei de
produse/servicii un factor foarte important pentru creșterea competitivității
companiilor din regiune.
Facilitarea schimbului de experiențe, bune practici și a cooperării între companii
reprezintă un factor foarte important pentru 30% din respondenți.
Produsele de nișă sunt percepute drept importante și foarte importante pentru
dezvoltarea mediului de afaceri regional de către 70% din respondenți, iar 80% dintre
companiile chestionate consideră introducerea de noi tehnologii pentru producerea
de bunuri şi servicii cu valoare adăugată ridicată drept un element important și foarte
important.
Achiziția de brevete și certificări este perceput drept un factor cu importanță medie
de către 45% din respondenți.

Societatea civilă
•

•

Analizând percepția societății civile privind importanța diferitelor activități pentru dezvoltarea
mediului de afaceri regional, răspunsurile colectate indică următoarele:
o Imbunătățirea strategiilor de marketing, organizaționale și creșterea productivității
muncii are o importanță mare și foarte mare în opinia a 67% dintre respondenți, un
procent similar înregistrându-se și referitor la utilizarea expertizei externe pentru
dezvoltarea competențelor.
o Intrarea pe noi piețe și diversificarea gamei de produse/servicii este o activitate
considerată drept extrem de benefică pentru creșterea competitivității mediului de
afaceri regional, așa cum indică consensul absolut al respondenților pentru această
opțiune. Aceeași percepție se remarcă și în cazul facilitării schimbului de experiențe,
bune practici și a cooperării între companii, și în ceea ce privește introducerea de noi
tehnologii pentru producerea de bunuri și servicii cu valoare adăugată ridicată.
o Concentrarea asupra produselor de nișă este percepută drept foarte benefică în 67%
din cazuri, la fel și îmbunătățirea capacității de prevenire și gestionare a riscurilor și
adaptarea la dinamica pieței.
o Achiziția de brevete este percepută drept foarte benefică în 33% din răspunsuri, în
timp ce 67% dintre acestea consideră activitatea drept importantă.
În ceea ce privește factorii cu rol în blocarea activităților de inovare sau în influențarea deciziei
de a nu inova, se remarcă următoarele:
o Lipsa fondurilor proprii au avut o influență medie în 67% din cazuri, în timp ce lipsa de
finanțare din alte surse este percepută drept un factor cu influență ridicată în 67% din
cazuri
o Costurile de inovare prea ridicate, lipsa personalului calificat și dificultățile în găsirea
partenerilor de cooperare pentru inovare reprezintă factori cu influență ridicată în
67% din cazuri, iar în restul de 33% au o influență mai degrabă scăzută.
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o

Lipsa de informații (privind tehnologia, privind nevoia din cadrul pieței specifice)
reprezintă un factor cu influență scăzută sau medie în 67% din cazuri.

Mediul de cercetare
•

•

Analizând nevoile pentru dezvoltarea transferului tehnologic în regiune, mediul de cercetare
consideră strategiile pe termen lung pentru cooperare între companii și institute de cercetare
drept element de bază, urmat de internaționalizarea companiilor, existența personalului
calificat și instruit, dar și schimbarea mentalității din institutele publice.
Principalele bariere pentru dezvoltarea transferului tehnologic în regiune sunt lipsa accesului
la sursele de finanțare pentru proiecte, lipsa comunicării dintre institute și întreprinderi, lipsa
unui punct central de diseminare pentru CDI, lipsa cunoștințelor privind activitățile de
transfer tehnologic, precum și lipsa unui sistem de comunicare cu autoritățile relevante.

Întreprinderile inovatoare
Conform European Innovation Scoreboard 2018 (care ia în calcul o serie de indicatori precum:
populația cu studii superioare, publicațiile științifice, cheltuielile pentru cercetare și inovare ale
sectorului privat și public, IMM-uri inovatoare etc.) România se încadrează în rândul inovatorilor
modești având un nivel de performanță mai mic cu peste 50% decât media Uniunii Europene. Scorul
obținut de regiunea București-Ilfov este de 48,5 (comparativ cu 102,6 nivelul statelor membre),
asemănător cu standardul unor regiuni precum Kujawsko-Pomorskie (Polonia) sau Peloponnisos
(Grecia).

Figura 18 Gradul de inovare al regiunilor la nivelul anului 2017
Sursa: ADRBI, QGis 2.18, prelucrare date European Innovation Scoreboard 2018

În profil teritorial, Regiunea București-Ilfov deține principala poziție din perspectiva activităților de
inovare și cercetare. Totuși, în ultimii ani s-a înregistrat o diminuare treptată a punctajului pentru
performanțele în inovare: în 2009 scorul regiunii era de 62,6, în anul 2013 ajunge la 60,5 ca mai apoi
să înregistreze o scădere accentuată.23

23

Comisia Europeana, (2018), European Innovation Scoreboard 2018, http://ec.europa.eu/
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În cadrul Uniunii Europene jumătate (49,1%) din întreprinderi au raportat, în perioada 2012-2014, o
formă de activitate de inovare. În acest clasament România se afla pe ultimul loc cu un procent de
doar 12,8%.24 În profil teritorial, regiunea București-Ilfov ocupă prima poziție, concentrând la nivelul
anului 2016, conform datelor statistice, 24,41% din întreprinderile inovatoare ale țării, la o distanta de
4,18 puncte procentuale de regiunea Nord-Vest.
Regiunea Nord-Est
Regiunea Sud Muntenia

14.5%
4.51%
1.95%

24.41%

Regiunea Sud-Vest
Regiunea Nord-Vest

9.57%

Regiunea Vest

20.23%

Regiunea Sud-Est
17.37%

Regiunea Centru

7.45%

Regiunea Bucuresti-Ilfov

Figura 19 Ponderea întreprinderilor inovatoare pe regiuni de dezvoltare, în 2016
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C

După cum se poate constata în graficul următor, evoluția numărului întreprinderilor inovatoare se află
pe o pantă descendentă. În intervalul analizat numărul unităților inovatoare din regiune s-a redus cu
472, de la 1186 în 2012 la 714 în 2016. Pe de altă parte, evoluția numerică a întreprinderile care nu au
avut activitate inovatoare a fost una pozitivă, numărul acestora menținându-se de-a lungul întregii
perioade superior întreprinderilor inovatoare. Astfel, în 2016, ponderea unităților non-inovatoare din
totalul întreprinderilor era de 89,5%, respectiv 10,5% pentru întreprinderile inovatoare.
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5278
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714
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Inovatoare

2016

Non-Inovatoare

Figura 20 Întreprinderi inovatoare și non-inovatoare în cadrul regiunii București-Ilfov
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C

Analiza realizată asupra inovației în industrie și servicii la nivelul regiunii București-Ilfov evidențiază o
concentrare a întreprinderilor inovatoare (precum și a celor non-inovatoare) în cadrul activităților
terțiare. Cu toate acestea, ponderea întreprinderilor inovatoare din sfera serviciilor a cunoscut o

24

Eurostat, (2017), Innovation statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/
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scădere ușoară de la 72,26% în 2012 la 70,87% în 2016. Pentru sectorul industrial, în 2016 ponderea
întreprinderilor inovatoare era de 29,13%.
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Figura 21 Întreprinderile inovatoare si non-inovatoare pe activități și clase de mărime
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO101C

Repartiția pe clase de mărime a angajaților scoate în evidență faptul că de-a lungul întregii perioade
de timp analizate întreprinderile mici (67,23%) au fost mai inovatoare decât întreprinderile mijlocii
(24,51%) și mari (8,26%). La nivel național, situația se înscrie în același trend, ponderea întreprinderilor
mici în totalul întreprinderilor inovatoare fiind de 70,39% pentru anul 2016.

Tipuri de inovare
Referitor la tipologia inovațiilor, în context național, cele mai multe dintre întreprinderile inovatoare
au realizat doar inovație de organizare și/sau de marketing (46,80%) – adică au implementat un nou
model de organizare în practicile de afaceri, a locului de muncă sau în relațiile externe sau un nou
concept sau strategie de marketing. În aceeași măsură, în UE-28 mai mult de un sfert (27,3%) din toate
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întreprinderile au raportat inovare organizațională în perioada 2012-2014, urmate de cele cu inovarea
de produs (23,9%), în marketing (22,8%) și inovarea de proces (21,6%).
La nivelul regiunii București-Ilfov circumstanțele sunt similare, în 2016, din cele 714 întreprinderi
inovatoare, 307 (43%) au introdus inovație de organizare și/sau marketing, 141 (19,75%) de produs,
122 (17,09%) de produs și proces, 94 (13,17%) doar de proces, iar pentru 50 (reprezentând 7%)
activitățile de inovare au fost nefinalizate și/sau abandonate.
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Figura 22 Întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, de organizare și/sau marketing
Sursa: INS, tempo online, 2019, prelucrare proprie - INO102A

În anul 2014 cheltuielile pentru inovare au însumat 1.145.411 mii lei, cel mai important procent
(67,06%) din acestea fiind reprezentat de cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare internă, adică
activitățile care contribuie la creșterea volumului de cunoștințe și a utilizării lor în scopul realizării de
produse și procese noi și îmbunătățite. După cum se poate observa, între 2012 și 2014 toate categoriile
de cheltuieli au înregistrat creșteri importante, excepție făcând cele destinate formării profesionale,
activității de introducere pe piață a inovațiilor, activității de proiectare (design) etc.
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Figura 23 Cheltuielile pentru inovare, pe elemente componente, milioane lei
Sursa: INS, „Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială, 2017
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Clasificarea tipurilor de cheltuieli pe activități economice surprinde următoarea situație: pe de-o parte
în cadrul sectorului industrial cea mai mare sumă (172.881 mii lei, respectiv 48,23%) s-a îndreptat
către achiziția de utilaj, echipament, software și clădiri, iar pe de altă parte, în domeniul serviciilor
70,56% (354995 mii lei) din cheltuieli au fost realizate pentru activități de cercetare-dezvoltare
internă.
Cercetarea calitativă a identificat următoarele realități în rândul actorilor relevanți din regiune cu
privire la implicarea în activitățile de inovare:
•
•
•
•

60% dintre companii nu au achiziționat documentații tehnico-economice în ultimii 5 ani sau
de când au fost fondate companiile, însă 56% dintre ele au elaborat astfel de documentații.
44% dintre companii declară că nu au introdus bunuri noi sau semnificativ îmbunătățite în
ultimii 5 ani, în timp ce doar 12% declară că au introdus peste 250 de astfel de bunuri.
În ceea ce privește serviciile, situație este similară, 35% din companii neintroducând servicii
noi, iar 41% declarând că au introdus până la 10 servicii noi.
44% din companii declară că în ultimii 5 ani au introdus metode de prelucrare sau de
producere de bunuri și / sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite.

Brevetele
În anul 2018, conform rapoartelor de activitate ale institutelor de cercetare-dezvoltare, cererile de
brevete au depășit în cele mai multe cazuri numărul brevetelor acordate, iar brevetele de invenție
valorificate au fost în număr mai redus, cu excepția INCD pentru Textile și Pielărie. Acest institut a
valorificat 30 de brevete de invenție, a depus 27 de cereri și i-au fost acordate 18 brevete de invenție.
Aceste rezultate au condus la un indice mediu de performanță superior altor institute, clasându-l pe
primul loc în rândul valorificării cercetării. Rezultate bune se observă și în cazul ICECHIM, dar și în cazul
INCD pentru Optoelectronică, acestea fiind singurele institute de cercetare care au reușit în anul 2018
să valorifice un număr de brevete de invenție. În celelalte cazuri, au fost înregistrate numai cereri de
brevete, respectiv au fost acordate o serie de brevete, însă institutele nu au valorificat niciunul.
Tabel 29 Situația cererilor de brevere, brevetelor acordate și valorificate pe institute de cercerare, 2018
Brevete

Indice brevete

Denumire

Cereri
brevete

Brevete
acordate

Brevete
valorificate

Cereri
brevete

Brevete
acordate

Brevete
valorificate

Indice
mediu

INCD pentru Textile și
Pielărie

27

18

30

0.96

1.00

1.00

0.99

INCD pentru Chimie și
Petrochimie

23

18

2

0.82

1.00

0.07

0.63

INCD pentru
Optoelectronică

25

13

1

0.89

0.72

0.03

0.55

INCD pentru Inginerie
Electrică-Cercetări
Avansate

19

13

0

0.68

0.72

-

0.47

INCD pentru Mașini
Agricole și Instalații
Destinate Agriculturii și
Industriei Alimentare

28

2

0

1.00

0.11

-

0.37

79

INCD pentru
Microtehnologie

24

2

0

0.86

0.11

-

0.32

INCD pentru Fizica
Materialelor

15

7

0

0.54

0.39

-

0.31

INCD pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și
Radiației (2017)

16

3

2

0.57

0.17

0.07

0.27

INCD pentru Științe
Biologice

7

5

0

0.25

0.28

-

0.18

Institutul Național de
5
4
0
0.18
Cercetare Aerospațială
"Elie Carafoli" (2017)
Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie

0.22

-

0.13

Analiza detaliată a situației brevetelor la nivelul regiunii București-Ilfov indică o serie de provocări și
de relevă o serie de domenii cu potențial de inovare. Reducerea, la nivelul Regiunii București Ilfov, a
oportunităților de obținere de finanțări nerambursabile pentru proiecte inovatoare a influențat
numărul cererilor de brevete publicate, acesta scăzând cu 22% în anul 2018 față de anul 2012, de la
422 cereri de brevete la 330 cereri. Cea mai mare scădere poate fi observată la nivelul cererilor de
brevete depuse de persoane fizice (-41%) dar și de unități de cercetare (-24%) și universități (-12%). În
schimb, au crescut cu 92% (de la 12 în 2012 la 23 în 2018) cererile de brevete depuse în parteneriate
create între diverse entități de cercetare dezvoltare, universități și persoane juridice atât din regiunea
București Ilfov cât și din afara regiunii.
Tabel 30 - Cereri de brevete publicate în anul 2018 de către actori din Regiunea București Ilfov

Cereri de brevete publicate (Regiunea București Ilfov)

2012

2018

182

139

-24%

Universități

34

30

-12%

Persoane juridice

54

56

4%

Parteneriate

12

23

92%

Persoane fizice

140

82

-41%

Total

422

330

-22%

Unități de cercetare

2018 vs 2012

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

În anul 2018, principale secțiuni vizate de cererile de brevete publicate de instituțiile de cercetare,
universități și firme, precum și de parteneriatele create, sunt: C - Chimia și Metalurgia (24%) , A Necesităţi curente ale vieţii (21%), B - Tehnici industriale diverse. Transport (18%), G – Fizică (17%) și
H – Electricitate (10%). Se poate remarca o creștere a claselor de brevete care vizează secțiunile B Tehnici industriale diverse. Transport, cu 108% în 2018 față de 2012, E - Construcţii fixe, cu 38% și
Electricitate cu 13%.
Tabel 31 Numărul de cereri de brevete publicate pe secțiuni vizate

Sectiunea vizată de cererile de brevete publicate

2012

2018

C - Chimie şi metalurgie

128

104

-19%

A - Necesităţi curente ale vieţii

110

89

-19%

37

77

108%

116

74

-36%

B - Tehnici industriale diverse. Transport
G - Fizică

80

2018 vs 2012 %

H - Electricitate

39

44

13%

F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv

39

24

-38%

E - Construcţii fixe

8

11

38%

D - Textile şi hârtie

4

4

0%

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

C - Chimie şi metalurgie
A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse.
Transport
G - Fizică
H - Electricitate
F - Mecanică. Iluminat. Încălzire.
Armament. Exploziv
E - Construcţii fixe

Figura 24 Ponderea secțiunilor conform clasificărilor brevetelor înregistrate, publicate în anul 2018, Regiunea București
Ilfov
Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Brevetele de invenție depuse de Institute, Universități, Firme, Parteneriate și publicate în anul 2018,
vizează în principal sănătatea și instrumente de măsurare și testare, dar și compuși organici,
componente electrice, materiale noi, vehicule, optică, TIC, electricitate.
Tabel 32 – Secțiuni vizate prin cererile de brevete depuse de Institute, Universități, Firme, Parteneriate și publicate în anul
2018

Clasa

Descriere

2018

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

51

G01

Măsurare; Testare

43

A01

Agricultură, silvicultură, creșterea animalelor, vânătoare, pescuit

24

C08

Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși
(substanțe artificiale) pe baza acestora

23

H01

Elemente electrice de bază

22

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material metalic; tratamentul
chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a materialului metalic; Vopsirea prin
evaporare prin vid, prin pulverizare, prin implantație ioni sau prin depunere chimică de
vapori, în general; inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

19

B60

Vehicule în general

15

C22

Metalurgie, aliaje din fier sau metale neferoase, tratamentul aliajelor sau metalelor
neferoase

13

81

B64

Aeronave, aviație, cosmonautică

12

G02

Optică

11

G06

Tehnică de calcul; calculare; contorizare

11

H02

Generare, conversie sau distribuția energiei electrice

10

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universități
Numărul de cereri de brevete ale Universităților din București a scăzut de la 34 cereri de brevete
publicate în anul 2012, la 30 cereri publicate în 2018, tot pe fondul insuficienței finanțărilor disponibile
pentru activități de cercetare inovare.
Tabel 33 – Numărul cererilor de brevete publicate, pe Universități

Universitatea
Universitatea Politehnică București
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

2012

2018

26

15

2

8

Universitatea din Bucureşti

3

Universitatea de Medicină Şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti

1

2

Academia de Studii Economice din Bucureşti

1

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

1

Academia Română - Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu"

4

Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia

1

Total

34

30

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universitatea Politehnică București | Universitatea Politehnică București se remarcă cu cel mai mare
număr de brevete publicate în anul 2018, 15 brevete, în scădere însă cu 42% față de anul 2012 (26
brevete), urmată de Universitatea de Științe Agronomice Și Medicină Veterinară București cu 8 cereri
de brevete.
Principalele domenii vizate de cererile de brevete depuse de Universitatea Politehnica București în
anul 2018 au fost: procese fizice sau chimice sau aparate în general, instrumente de măsurare sau
testare, sănătate, optică, electronică etc.
Tabel 34 Universitatea Politehnică București – clase brevete, Anul 2018

Universitatea Politehnică București - Anul 2018

11 clase vizate prin
14 cereri de brevet

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

3

B01

Procese fizice sau chimice sau aparate în general

4

B66

Sisteme de ridicare, tracțiune

1

C01

Chimie anorganică

2

C10

Industriile petrolului, gazului sau cocsului; gaze tehnice care conțin
monoxid de carbon; combustibili; lubrifianți; turbă

2

C25

Procese electrolitice sau electroforetice; aparate pentru acestea

1

82

F03

Mașini sau motoare cu combustibil lichid, motoare cu arc, motoare
eoliene; producerea de energie mecanică sau propulsie reactivă

1

F24

Sisteme de încălzire, ventilație, aparate pentru gătit

1

G01

Măsurare; Testare

3

G02

Optică

2

H02

Generarea, conversia sau distribuția energiei electrice

1

Universitatea Politehnica din Bucureşti - Centrul de Biomateriale - UPB-BIOMAT

2 clase vizate prin 1
cerere de brevet

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universitatea Politehnică București a participat de asemenea și în parteneriat la depunerea a 9 cereri
de brevete, cu universități precum: Universitatea de Medicină și Farmacie " Carol Davila" Bucureşti,
Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iaşi; institute de cercetare precum: Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare -IMNR, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică ICPE- CA sau societăți comerciale dintre care fac parte: Cope SA din Neamț,
ICPE Sctel SA sau Optoelectronica 2001 S.A din București etc.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București | Universitatea de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară se clasează pe locul 2 după numărul cererilor de brevete publicate
în clasamentul universităților din regiunea București Ilfov, cu 8 cereri de brevete în anul 2018, de patru
ori mai multe decât cele publicate în anul 2012 (2 cereri).
Principalele domenii de brevetare au vizat: unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul
pământului, științe medicale, biochimie etc.
Tabel 35 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – clase brevete, Anul 2018

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Anul
2018

4 clase vizate prin
8 cereri de brevete

A01

Unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul pământului

5

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

2

C12

Biochimie; Bere; Spirtoase; Vin; Oțet; microbiologie; enzimologie; mutații
sau inginerii genetice

2

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universitatea din Bucureşti | Universitatea din București se situează pe locul 3 în Regiune, cu 3 cereri
de brevete în 2018, în condițiile în care în anul 2012 nu a fost publicat niciun brevet de invenție.
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Domeniile vizate prin cererile de inveție sunt: științe medicale, nanotehnologie, chimie, măsurare sau
testare.
Tabel 36 Universitatea din Bucureşti – clase brevete, Anul 2018

Universitatea din Bucureşti - Anul 2018

4 clase vizate prin
3 cereri de brevete

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

B82

Nanotehnologie

1

C01

Chimie anorganică

1

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universitatea din București a participat de asemenea la depunerea unei cereri de brevet în anul 2018
în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti și Institutul de
Virusologie "Ştefan S.Nicolau".
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti | Universitatea de Medicină și
Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti are doar 2 cereri de brevete din domeniul științelor medicale.
Tabel 37 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti – clase brevete, Anul 2018

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti - Anul 2018

1 clasă vizată prin
2 cereri de brevete

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

2

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Universitatea se remarcă printr-o activitate destul de intensă de cercetare inovare în parteneriat cu
alte instituții, cu care a depus 3 cereri de brevete care au fost publicate în anul 2018, precum
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Ddx Europa S.R.L., Universitatea din Bucureşti, Institutul de
Virusologie "Ştefan S.Nicolau", Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și
Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu", Biotehnos S.A.
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti | Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are o
cerere de brevet publicată în anul 2018, care vizează domeniul științelor medicale, igiena, și o cerere
depusă în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare și Dezvoltare Pentru Fizică și Inginerie
Nucleară "Horia Hulubei" și Ceprocim S.A, care vizează clasele: eliminarea deșeuri solide; recuperarea
solului contaminat, ciment; beton; piatră artificială; ceramică; materiale refractare și fizică nucleară;
inginerie nucleară.
Tabel 38 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – clase brevete, Anul 2018

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Anul 2018

1 clasă vizată prin
1 cerere de brevet

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie
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Academia de Studii Economice din Bucureşti | Academia de Studii Economice din Bucureşti are
depusă o singură cerere de brevet în anul 2018 în domeniul TIC.
Tabel 39 Academia de Studii Economice din Bucureşti – clase brevete, Anul 2018

Academia de Studii Economice din Bucureşti - Anul 2018
G06

1 clasă vizată prin 1
cerere de brevet

Tehnică de calcul; calculare; contorizare

2

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Institute de cercetare
Institute naționale de cercetare dezvoltare (INCD)
Numărul cererilor de brevete publicate de institutele naționale de cercetare dezvoltare din regiunea
București Ilfov a scăzut de la 143 cereri de brevete publicate în anul 2012 la 135 cereri publicate în
anul 2018.
Tabel 40 Numărul cererilor de brevete publicate de institutele naționale de cercetare

Denumire INCD

Anul
2012

INCD pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM

Anul
2018
9

18

INCD pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare INMA

15

15

INCD pentru Textile și Pielărie - INCDTP

16

14

INCD pentru Fizica Materialelor - INCDFM

3

13

INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA

8

12

24

9

INCD Pentru Fizica Laserilor, Plasmei Şi Radiaţiei INFLRP

7

8

INCD Turbomotoare - COMOTI

1

7

INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București

5

5

INCD pentru Fizica Materialelor

4

4

INCD pentru Ştiinţe Biologice INCDSB

2

4

INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN- HH

9

3

INCD pentru Pedologie, Agrochimie Și Protecția Mediului - ICPA

3

3

INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000

INCD pentru Protecţia Mediului

3

INCD pentru Ecologie Industrială - ECOIND

2

INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină GEOECOMAR

3

INCD în domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş

2
2

INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală - IBNA

5

2

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM

3

2

10

1

1

1

INCD Aerospațială Elie Carafoli - INCAS
INCD pentru Metale Neferoase și Rare -IMNR
INCD pentru Protecţia Mediului

1

85

INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"

1

INCD Medico-Militară "Cantacuzino"

1

INCD Optoelectronică - Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică

1

INCD pentru Ecologie Industrială - INCD ECOIND

1

Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici București

1

INCD pentru Microtehnologie

4

INCD pentru Metale și Resurse Radioactive

2

INCD în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

4

INCD Chimico-Farmaceutică - ICCF

4

Total cereri brevete publicate

143

135

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM | La nivel regional se remarcă cu activitate intensivă pe
partea de inovare, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie –
ICECHIM, cu 18 cereri de brevete publicate în anul 2018 (dublu față de anul 2012), care au vizat
produse inovatorare din 11 clase, precum: unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură, științe
medicale, nanotehnologie, biochimie, materiale noi etc.
Tabel 41 INCD pentru Chimie Şi Petrochimie – ICECHIM –clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Chimie Şi Petrochimie – ICECHIM - Anul 2018

11 clase vizate prin 18
cereri de brevete

C08

Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică;
compuși (substanțe artificiale) pe baza acestora

5

A01

Unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul pământului

4

C09

Coloranți, vopsele, lacuri, rășini naturale, adezivi, compoziții noi pentru
care nu există ofertă, aplicări de materiale pentru care nu există ofertă

4

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

2

B82

Nanotehnologie

2

C11

Uleiuri animale sau vegetale, grăsimi, substanțe grase sau ceară; acizi grași;
detergenți; lumânări

2

B32

Produse realizate din straturi

1

C04

Ciment; beton; piatră artificială; ceramică; materiale refractare

1

C10

Industriile petrolului, gazului sau cocsului; gaze tehnice care conțin
monoxid de carbon; combustibili; lubrifianți; turbă

1

C12

Biochimie; Bere; Spirtoase; Vin; Oțet; microbiologie; enzimologie; mutații
sau inginerii genetice

1

D06

Tratarea textilelor sau materialelor similare; spălare; materiale flexibile
pentru care nu există ofertă

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie
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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM a depus și 2 cereri
de brevete care au fost publicate în anul 2018, în colaborare cu alte entități, precum: Decobox
International S.R.L., ICPAO Mediaş, Institutul de Cercetări pentru Acoperiri Avansate ICAA S.A,
Universitatea Politehnică din Bucureşti - Centrul de Cercetări și Expertizări Ecometalurgice.
INCD pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA | Pe locul al
doilea la nivel regional se află Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații
destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA, cu 15 cereri de brevete publicate în anul 2018
(la fel ca în anul 2012) pentru produse inovatoare încadrate în principal în clasa uneltelor și accesoriior
agricole, dar și în prelucrarea grăunțelor, transport, componente auto, sisteme presare, măsurare sau
testare etc.
Tabel 42 INCD pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA – clase bevete, Anul 2018

INCD pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare –
INMA - Anul 2018

10 clase vizate prin 15
cereri de brevete

A01

Unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul pământului

9

B02

Zdrobire, pulverizare sau dezintegrare; tratarea pregătitoare a grăunțelor
pentru măcinare

2

B65

Transport; ambalare; depozitare; manipulare materiale fragile sau
inflamabile

2

F16

Elemente sau unități pentru motoare; măsuri generale pentru producerea și
menționerea funcționării eficiente a mașinilor sau instalațiilor; izolare
termică în general

2

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

B07

Separarea solidelor de solide; sortarea

1

B30

Sisteme de presare

1

C02

Tratarea apei, apei reziduale, epurare

1

E02

Motoare hidraulice; fundații; deplasare solului

1

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile
și Pielărie – INCDTP a avut 14 cereri de brevete publicate în anul 2018, cu 2 cereri mai puțin decât în
anul 2012, din care 11 pe Sucursala Institutului de Cercetări Pielărie și Încălțăminte. Produsele pentru
carea s-au depus cererile de brevete publicate în anul 2018 vizează în general: materiale noi pentru
articole de încălțăminte și îmbrăcăminte.
Tabel 43 INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP – clase brevete Anul 2018

4 clase vizate prin 3
cereri de brevete

INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP - Anul 2018
A41

Imbrăcăminte

2

B32

Produse realizate din straturi

2

D03

Țesut

1
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D04

Tricotaje; Impletituri; Fabricarea dantelei; Ornamente; materiale nețesute

INCD pentru Textile și Pielărie - Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie,
Încălţăminte - Anul 2018

1
7 clase vizate prin 11
cereri de brevete

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

B29

Realizarea plasticelor, prelucrarea substanțelor în stadiu de plastic în general

1

C01

Chimie anorganică

1

C05

Îngrășăminte; Fabricarea acestora

1

C07

Chimie organică

1

C08

Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică;
compuși (substanțe artificiale) pe baza acestora

9

C14

Piei și blănuri

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) | La nivelul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor (INCDFM) poate fi remarcată o intensificare a activității de inovare, numărul
de brevete publicate crescând de la 3 cereri în anul 2012 la 13 în anul 2018. Principalele clase de
produse vizate de cererile de brevete publicate în anul 2018 includ: elemente electrice de bază,
sănătatea, instrumente de măsurare testare, stocarea informațiilor, materiale noi, nanotehnologia
etc.
Tabel 44 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) - Anul 2018

9 clase vizate prin 13
cereri de brevete

H01

Elemente electrice de bază

7

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

6

G01

Măsurare; Testare

3

G11

Socarea informațiilor

3

C09

Coloranți, vopsele, lacuri, rășini naturale, adezivi, compoziții noi pentru
care nu există ofertă, aplicări de materiale pentru care nu există ofertă

2

B01

Procese fizice sau chimice sau aparate în general

1

B82

Nanotehnologie

1

C22

Metalurgie, aliaje din fier sau metale neferoase, tratamentul aliajelor sau
metalelor neferoase

1

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

În afară de aceste cereri de brevete, institutul mai are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet
depusă în parteneriat cu Pro Optica S.A. și Institutul de Optoelectronică S.A., în domeniul compuși
macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe artificiale) pe baza
acestora.
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INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică ICPE-CA și-a intensificat activitatea de inovare în anul 2018, comparativ cu anul 2012,
numărul cererilor de brevete publicate crescând de la 8 cereri în anul 2012, la 12 cereri în anul 2018.
Cererile de brevete din anul 2018 au vizat produse inovatoare din clase precum: elemente electrice
de bază, științe medicale, materiale noi, nanotehnologie, mașini și motoare etc.
Tabel 45 INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA - Anul 2018

15 clase vizate prin 12
cereri de brevete

H01

Elemente electrice de bază

8

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

2

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

2

F03

Mașini sau motoare cu combustibil lichid, motoare cu arc, motoare
eoliene; producerea de energie mecanică sau propulsie reactivă

2

H02

Generarea, conversia sau distribuția energiei electrice

2

A41

Imbrăcăminte

1

B82

Nanotehnologie

1

C08

Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică;
compuși (substanțe artificiale) pe baza acestora

1

C09

Coloranți, vopsele, lacuri, rășini naturale, adezivi, compoziții noi pentru
care nu există ofertă, aplicări de materiale pentru care nu există ofertă

1

C10

Industriile petrolului, gazului sau cocsului; gaze tehnice care conțin
monoxid de carbon; combustibili; lubrifianți; turbă

1

C22

Metalurgie, aliaje din fier sau metale neferoase, tratamentul aliajelor sau
metalelor neferoase

1

E04

Construcții

1

F04

Mașini pentru deplasarea pozitivă a lichidelor; Pompe pentru lichide sau
fluide elastice

1

G01

Măsurare; Testare

1

H05

Tehnici electrice pentru care nu există ofertă

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă cererile depuse, Institutul are publicat în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti și Aeolus Energy International S.R.L. pentru un
produs care vizează clasele: mașini sau motoare cu combustibil lichid, motoare cu arc, motoare
eoliene și producerea de energie mecanică sau propulsie reactivă generarea, conversia sau distribuția
energiei electrice.
INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică - INOE 2000 a înregistrat o reducere a cererilor de brevete publicate în perioada
analizată, scăzând de la 24 cereri de brevete publicate în anul 2018, la 10 cereri publicate în anul 2018,
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din care 3 pe Filiala Institutul de Cercetări pentru, Hidraulică și Pneumatică. Principalele clase vizate
de produsele supuse brevetării și publicate în anul 2018 sunt: măsură sau testare, optică, materiale
noi, alimentație, hidraulică sau pneumatică, mașini sau motoare etc.
Tabel 46 INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 - Anul 2018

5 clase vizate prin
7 cereri de brevete

G01

Măsurare; Testare

6

G02

Optică

3

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

2

B23

Alimente sau produse alimentare; Tratarea acestora, neacoperită de alte
clase

1

C07

Chimie organică

1

INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetări Pentru,
Hidraulică și Pneumatică - Anul 2018

5 clase vizate prin
3 cereri de brevete

B64

Aeronave, aviație, cosmonautică

1

F03

Mașini sau motoare cu combustibil lichid, motoare cu arc, motoare
eoliene; producerea de energie mecanică sau propulsie reactivă

1

F15

Actuatori de presiune fluid; Hidraulică sau pneumatică în general

1

B60

Vehicule în general

1

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei – INFLRP | Institutul Naţional de Cercetare și
Dezvoltare Pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei INFLRP a înregistrat o ușoară creștere a
numărului de cereri de brevete publicate, de la 7 cereri în anul 2012 la 8 cereri în anul 2018.
Principalele clase vizate de produsele supuse brevetării, care au fost publicate în anul 2018, au fost:
tehnici, circuite și elemente electrice, materiale noi, optică și construcții.
Tabel 47 INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei - Anul 2018

8 clase vizate prin
8 cereri de brevete

B05

Pulverizare sau atomizare în general, aplicarea lichidelor sau alte materiale
pe suprafețe, în general

1

C03

Sticlă; vată minerală sau de zgură

2

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

2

Construcții

1

E04
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G02

Optică

1

H01

Elemente electrice de bază

2

H03

Circuite electrice de bază

2

H05

Tehnici electrice pentru care nu există ofertă

3

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă cererile depuse, Institutul are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu ICA Research & Development S.R.L. și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrială - ECOIND pentru un produs care vizează tratarea apei, apei reziduale,
epurare și compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe
artificiale) pe baza acestora.
INCD Turbomotoare – COMOTI | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – Comoti
a înregistrat o creștere a numărului de cereri de brevete publicate, de la 1 cerere în anul 2012 la 7
cereri în anul 2018. Principalele clase vizate de produsele supuse brevetării și publicate în 2018, au
fost: aeronave, materiale, sisteme de ventilație și elemente electrice.
Tabel 48 INCD Turbomotoare – COMOTI - clase brevete, Anul 2018

INCD Turbomotoare – COMOTI - Anul 2018

4 clase vizate prin 7
cereri de brevete

B32

Produse realizate din straturi

2

B64

Aeronave, aviație, cosmonautică

10

F24

Sisteme de încălzire, ventilație, aparate pentru gătit

1

H01

Elemente electrice de bază

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA BUCUREȘTI | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare - IBA București a avut 5 cereri de brevete publicate în anul 2018, la fel
ca în anul 2012. Cererile de brevete publicate în anul 2018 au vizat producția aluatului și de produse
alimentare.
Tabel 49 INCD pentru Bioresurse Alimentare - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Bioresurse Alimentare - Anul 2018

3 clase vizate prin 5
cereri de brevete

A21

Coacere; echipamente pentru pregătire aluat și coacere

3

A23

Alimente sau produse alimentare; Tratarea acestora, neacoperită de alte
clase

2

B32

Produse realizate din straturi

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) | Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor (INCDFM) a avut 4 cereri de brevete publicate în anul 2018, la fel ca în anul 2012.
Principalele clase vizate de produsele supuse brevetării și publicate în anul 2018, au fost: materiale de
construcții, măsurare sau testare, optică, stocarea informațiilor, elemente electrice.
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Tabel 50 INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Fizica Materialelor (INCDFM) - Anul 2018

7 clase vizate prin 4
cereri de brevete

C04

Ciment; beton; piatră artificială; ceramică; materiale refractare

1

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material
metalic; tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a
materialului metalic; Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare,
prin implantație ioni sau prin depunere chimică de vapori, în general;
inhibirea coroziunii materialului metalic sau incrustare în general

2

D04

Tricotaje; Impletituri; Fabricarea dantelei; Ornamente; materiale nețesute

1

G01

Măsurare; Testare

1

G02

Optică

1

G11

Socarea informațiilor

1

H01

Elemente electrice de bază

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă cererile depuse, Institutul are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu SC Optoelectronica 2001 SA pentru un produs din clasa elementelor electrice.
INCD pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB) | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe
Biologice (INCDSB) a înregistrat o creștere a numărului de cereri de brevete publicate, de la 2 cereri
publicate în anul 2012 la 4 cereri publicate în anul 2018. Principalele clase vizate de produsele supuse
brevetării publicate în 2018, au fost științele medicale, unelte și accesorii pentru agricultură.
Tabel 51 INCD pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB) - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB) - Anul 2018

2 clase vizate prin 4
cereri de brevete

A01

Unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul pământului

2

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

4

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN- HH) | Institutul Naţional de Cercetare
și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN- HH) a înregistrat o scădere a
numărului de cereri de brevete publicate, de la 9 cereri în anul 2012 la 3 cereri de brevete publicate
în anul 2018. Cererile de brevete publicate în anul 2018 au vizat instrumente de măsurare sau testare.
Tabel 52 INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN- HH)- clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" (IFIN- HH)- Anul 2018
G01

Măsurare; Testare

1 clasa vizata prin 3
cereri de brevete
3

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă aceste cereri depuse, Institutul are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti și CEPROCIM S.A pentru un produs care
vizează clasle: materiale de construcții, eliminarea deșeurilor, fizica/ingineria nucleară.
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INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA | Institutul Național de Cercetare,
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA a avut 3 cereri de brevete
publicate în anul 2018, la fel ca în anul 2012. Produsele supuse brevetării și publicate în anul 2018 au
vizat îngrășămintele și fabricarea acestora.
Tabel 53 INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA - Anul 2018
C05

Îngrășăminte; Fabricarea acestora

1 clasa vizata prin 3
cereri de brevete
4

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD Pentru Protecţia Mediului | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Mediului avut 4 cereri de brevete publicate în anul 2018, spre deosebire de anul de bază 2012, când
nu a avut nicio cerere de brevet publicată. Cererile de brevete publicate în anul 2018 au vizat clasele:
motoare, construcții, elemente electrice, generarea energiei electrice sau instrumente
măsurare/testare etc.
Tabel 54 INCD Pentru Protecţia Mediului - clase brevete, Anul 2018

INCD Pentru Protecţia Mediului - Anul 2018

6 clase vizate prin 4
cereri de brevete

E02

Motoare hidraulice; fundații; deplasare solului

1

E04

Construcții

1

E06

Uși, ferestre, întrerupătoare sau obloane în general; scări

3

H01

Elemente electrice de bază

1

H02

Generarea, conversia sau distribuția energiei electrice

1

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND | Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru
Ecologie Industrială – ECOIND avut 3 cereri de brevete publicate în anul 2018, în timp ce în anul de
bază 2012, nu a avut nicio cerere de brevet publicată. Cererile de brevete publicate în anul 2018 au
vizat au vizat tratarea apei și procese fizice sau chimice.
Tabel 55 INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND - Anul 2018

2 clase vizate prin 3
cereri de brevete

B01

Procese fizice sau chimice sau aparate în general

1

C02

Tratarea apei, apei reziduale, epurare

3

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă aceste cereri depuse, Institutul are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei - INFLPR; ICA Research &
Development S.R.L. pentru un produs care vizează tratarea apei, apei reziduale, epurare și compuși
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macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe artificiale) pe baza
acestora.
INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) | Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină GeoEcoMar a înregistrat o scădere a numărului de
cereri de brevete publicate, de la 3 cereri în anul 2012 la 2 cereri în anul 2018. Cererile de brevete
publicate în anul 2018 au vizat instrumente de măsurare sau testare și generarea, conversia sau
distribuția energiei electrice.
Tabel 56 INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) - Anul 2018

2 clase vizate prin 2
cereri de brevete

G01

Măsurare; Testare

1

H02

Generarea, conversia sau distribuția energiei electrice

1

INCD în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale VICTOR BABEŞ | Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş a avut 2 cereri de
brevete publicate în anul 2018, în timp ce în anul de bază 2012, nu a avut nicio cerere de brevet
publicată. Produsele supuse brevetării au vizat științe medicale, biochimie, micorbiologie,
enzimologie, mutații sau inginerii genetice, precum și instumente de măsurare sau testare.
Tabel 57 INCD în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale VICTOR BABEŞ - clase brevete, Anul 2018

INCD în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale VICTOR BABEŞ - Anul 2018

3 clase vizate prin 2
cereri de brevete

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

C12

Biochimie; Bere; Spirtoase; Vin; Oțet; microbiologie; enzimologie; mutații
sau inginerii genetice

1

G01

Măsurare; Testare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă aceste cereri depuse, Institutul are publicată în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie ''Carol Davila''; Institutul Naţional Institutul de
Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" și BIOTEHNOS S.A. pentru un produs care vizează sănătatea.
INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală – IBNA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Biologie și Nutriţie Animală – IBNA a înregistrat o scădere a numărului de cereri de brevete publicate,
de la 5 cereri în anul 2012 la 2 cereri în anul 2018. Cererile de brevete publicate în anul 2018 au vizat
producția de alimente.
Tabel 58 INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală – IBNA - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală – IBNA - Anul 2018

A23

Alimente sau produse alimentare; Tratarea acestora, neacoperită de alte
clase
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1 clasă vizată prin 2
cereri de brevete
2

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM | Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM a înregistrat o scădere a numărului
de cereri de brevete publicate, de la 3 cereri în anul 2012 la 2 cereri în anul 2018. Cererile de brevete
publicate în anul 2018 au vizat mașini unelte, instrumente de măsurare/testare.
Tabel 59 INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM - Anul 2018

2 clase vizate prin 2
cereri de brevete

B23

Mașini unelte; prelucrarea metalului pentru care nu există ofertă

1

G01

Măsurare; Testare

4

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Pe lângă aceste cereri depuse, Institutul are publicate în anul 2018 și o cerere de brevet realizată în
parteneriat cu Universitatea "Dunărea De Jos" Galaţi, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în
Informatică și Teamnet Engineering S.R.L. și una în parteneriat cu Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică pentru două produse care vizează instrumente de măsurare/testare, tehnica
de calcul.
INCD Aerospațială Elie Carafoli – INCAS | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială Elie
Carafoli – INCAS a înregistrat o scădere a numărului de cereri de brevete publicate, de la 10 cereri în
anul 2012 la 1 cerere în anul 2018. Cererea de brevet publicată în anul 2018 a vizat sisteme elevatoare,
instrumente de măsurare/testare și semnalizare.
Tabel 60 INCD Aerospațială Elie Carafoli – INCAS - clase brevete, Anul 2018

INCD Aerospațială Elie Carafoli – INCAS - Anul 2018

3 clase vizate prin 1
cerere de brevet

B61

Sisteme feroviare, elevatoare

1

G01

Măsurare; Testare

1

G08

Semnalizare

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR | Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru
Metale Neferoase și Rare – IMNR a avut 1 cerere de brevete publicate în anul 2018, la fel ca în anul
2012. Cererea de brevet publicată în anul 2018 vizat eliminarea deșeurilor.
Tabel 61 INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR - clase brevete, Anul 2018

INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR - Anul 2018
B09

Eliminarea deșeurilor solide; recuperarea solului contaminat

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie
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1 clasă vizată prin 1
cerere de brevet
1

Pe lângă aceste cereri depuse, institutul are publicată în anul 2018 și 4 cerere de brevet realizate în
parteneriat cu: Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" al Academiei Române, Universitatea
Politehnică din Bucureşti, Centrul de Cercetare și Expertizare Materiale Speciale UPB-CEMS pentru un
produs care vizează clasele metalurgie, aliaje și procese electrolitice sau electroforetice; cu
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi și Rancon S.R.L. din
Iași, pentru un produs din clasa metalurgie, aliaje din fier sau metale neferoase, tratamentul aliajelor
sau metalelor neferoase; cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti și Sitex
45 S.R.L. pentru un produs care vizează sănătatea și cu Universitatea Politehnica din Bucureşti și
Centrul de Cercetare, Proiectare și Producţie Refractare S.A. pentru un produs din clasele piese turnate
și metalurgie, aliaje din fier sau metale neferoase, tratamentul aliajelor sau metalelor neferoase.
INCD în Silvicultură "Marin Drăcea" | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
"Marin Drăcea" avut 2 cereri de brevete publicate în anul 2018, în timp ce în anul de bază 2012, nu a
avut nicio cerere de brevet publicată. Clasa vizată de produsul supus brevetării a fost: unelte și
accesorii pentru agricultură sau silvicultură.
Tabel 62 INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"- clase brevete, Anul 2018

INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"- Anul 2018
A01

1 clasă vizată prin 1
cerere de brevet

Unelte și accesorii pentru agricultură sau silvicultură - lucrul pământului

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

INCD Medico-Militară"Cantacuzino" | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitară"Cantacuzino" avut 2 cereri de brevete publicate în anul 2018, în timp ce în anul de bază 2012,
nu a avut nicio cerere de brevet publicată. Clasa vizată de produsul supus brevetării a fost științe
medicale.
Tabel 63 INCD Medico-Militară"Cantacuzino"- clase brevete, Anul 2018

INCD Medico-Militară"Cantacuzino"- Anul 2018
A61

1 clasă vizată prin 1
cerere de brevet

Științe medicale sau veterinare; Igienă

1

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie are publicată în anul 2018 o
cerere de brevet care vizează clasa produselor optice, depusă în parteneriat cu Optoelectronica 2001
S.A. și Universitatea Politehnica din Bucureşti.
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale "Victor
Babeş" are publicată în anul 2018 o cerere de brevet care vizează sănătatea, depusă în parteneriat cu
Universitatea de Medicină și Farmacie ''Carol Davila", Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" și
Biotehnos S.A..
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Se constată că anumite institute care au avut cereri de brevete publicate în anul 2012, nu au nicio
cerere de brevet publicată în anul 2018, precum: Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici
București (1 în 2012), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive
(2 în 2012) , Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare
Teritorială Durabilă "Urban-Incerc" (4 în 2012) sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică – ICCF (4 în 2012).
Companii
Implicarea actorilor privați în procesul de inovare a crescut în 2018 față de 2012 dacă luăm în
considerare numărul de prevete publicate (de la 56 cereri în 2012 la 56 în 2018).
Principalele clase vizate prin cererile de bevete depuse de persoane juridice și publicate în anul 2018,
sunt: vehicule și componente, sănătate, materiale noi, instrumente măsurare/testare, tehnică de
calcul și compuși chimici.
Tabel 64 Clase vizate de cererile de brevete ale companiilor, publicate în anul 2018

Clasa

Descriere

2018

B60

Vehicule în general

14

A61

Științe medicale sau veterinare; Igienă

13

C23

Materiale metalice de acoperire; Materiale de acoperire cu material metalic;
tratamentul chimic al suprafeței; tratamentul de difuzie a materialului metalic;
Vopsirea prin evaporare prin vid, prin pulverizare, prin implantație ioni sau prin
depunere chimică de vapori, în general; inhibirea coroziunii materialului metalic
sau incrustare în general

9

G01

Măsurare; Testare

8

F16

Elemente sau unități pentru motoare; măsuri generale pentru producerea și
menționerea funcționării eficiente a mașinilor sau instalațiilor; izolare termică
în general

7

G06

Tehnică de calcul; calculare; contorizare

7

C08

Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică;
compuși (substanțe artificiale) pe baza acestora

5

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie

Printre aceștia, cu o activitate intensă pe inovare se remarcă: Renault Technologie Roumanie S.R.L,
Metav-Cercetare Dezvoltare S.R.L., Hofigal Export - Import S.A, Laboratoarele Medica S.R.L., R&D
Consultanță Și Servicii S.R.L., Optoelectronica 2001 S.A. etc.

Proiecte cu componentă de inovare finanțate prin Horizon 2020
Numărul de proiecte depuse de actori din Regiunea București Ilfov din 2014 până la data de 1.11.2019
pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin programul Horizon 2020 este de 643 de proiecte.
reprezentând 61,7% din numărul total de proiecte depuse de entități române și 0,42% din totalul
proiectelor. Contribuția totală netă solicitată prin proiectele depuse însumează 135,8 milioane euro.
0,3% din total la nivel de program.
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Până la momentul realizării analizei s-a înregistrat un număr de 470 de contracte semnate (1,85% din
total contracte semnate la nivel de program) pentru implementarea proiectelor de actori din Regiunea
București Ilfov. Cel mai mare număr de contracte semnate a fost înregistrat în anul 2015 (101
contracte). de atunci însă s-a înregistrat o tendință de scădere a numărului de contracte semnate. La
inceputul lunii noiembrie 2019 s-au înregistrat 68 contracte semnate.
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Figura 25 H2020 Contracte semnate București Ilfov, 2014-2019
Sursa: Prelucrare proprie din baza de date Cordis

Principalele priorități tematice vizate prin proiectele semnate de entitățile din regiunea București Ilfov,
sunt: Siguranță alimentară (69 contracte), Eficiență energetică (53 contracte), Securitatea societății
(50 contracte), TIC (44 contracte) și Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie (41 contracte).
Tabel 65 Situația pe priorități tematice a proiectelor depuse în programul Horizon 2020 de entități din regiunea București
Ilfov, 2014 – 1.11.2019

Prioritatea tematică

H2020-Contribuția UE (mil Euro)

H2020
Contracte
Semnate

Siguranță alimentară

25.889.637,95

69

Eficiență energetică

17.510.705,70

53

Securitatea societății

14.881.249,21

50

TIC

13.837.443,63

44

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie

13.221.365,88

41

Acțiuni de mediu

8.413.403,84

35

Transport inteligent, ecologic și integrat

8.260.255,40

34

Consiliul European de Cercetare

4.812.550,00

34

Sănătate și bunăstare

4.585.092,17

18

Fabicare și prelucrare avansată

4.443.601,39

13

Infrastructuri de cercetare

4.087.390,48

12

Sursa: Prelucrare proprie din baza date https://webgate.ec.europa.eu

După tipul organizației, putem remarca o participare intensă a întreprinderilor private la program,
contribuția netă solicitată prin proiectele depusă de acestea fiind de 61 milioane euro (45%). Urmează
unitățile de cercetare cu 42 milioane euro (31%) și universități cu 15 milioane euro (15%).

98

9
9
Intreprinderi
15

Unități de cercetare

61

Unități de învățământ universitare
Instituții publice
Altele
42

Figura 26 Contribuția UE a proiectelor depuse în funcție de tipul organizației (București - Ifov, 2014- oct 2019)
Sursa: Prelucrare proprie din baza date https://webgate.ec.europa.eu

Institute de cercetare
Institutele cu cea mai ridicată participare la obținerea de finanțare prin programul Horizon 2020 sunt:
INCD pentru Fizica și Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH) (16 proiecte), INCD pentru Geologie
Si Geoecologie Marina-GEOECOMAR (12 proiecte) și INCD pentru Optoelectronică (10 proiecte).
Tabel 66 Institute de cercetare care au depus proiecte în cadrul programului Horizon 2020, 2014 – 1.11.2019

INSTITUTE

Proiecte
depuse

Contribuție
UE

INCD Aerospațială "Elie Carafoli"- INCAS București

9

4.670.363

INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei și Radiatiei

7

2.621.855

INCD pentru Fizica și Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" (IFIN-HH)

16

2.092.384

INCD pentru Geologie Si Geoecologie Marina-GEOECOMAR

12

2.035.949

INCD pentru Microtehnologie

7

1.591.860

INCD pentru Metale Neferoase și Rare- IMNR

5

1.080.718

10

1.067.332

Institutul de Fizică Atomică

4

989.166

INCD Cantacuzino

3

845.028

INCD Turbomotoare – COMOTI

3

790.125

INCD pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM

2

783.491

INCD pentru Fizica Materialelor

3

668.582

Institutul de Igiena și Sanatate Publica Veterinară

1

568.372

Institutul Geologic al României

5

564.787

Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu

3

491.125

INCD pentru Optoelectronică

Sursa: Prelucrare proprie din baza date https://webgate.ec.europa.eu
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Universități
Universitatea Politehnica București se remarcă la nivelul regiunii cu 36 de aplicații pentru obținerea
de finanțare nerambursabilă prin programul Horizon 2020, urmată de Universitatea din București cu
21 de proiecte.
Tabel 67 Universități care au depus proiecte în cadrul programului Horizon 2020, 2014 – 1.11.2019

Universitate

Proiecte
depuse

Contribuție UE
(euro)

Universitatea Politehnica din București

36

9.116.567

Universitatea din București

21

2.832.656

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicina Veterinară din București

3

824.337

Academia de Studii Economice din București

5

732.272,5

Academia Națională de Informații Mihai Viteazul

4

443.963,75

Universitatea de Medicină și Farmacie 'Carol Davila' din București

2

248.984

Universitatea Națională de Apărare Carol I

1

207.000

Universitatea Spiru Haret

1

187.503

Universitatea Tehnică de Construcții București

1

83.500

Academia Tehnică Militară

1

54.787,5

Sursa: Prelucrare proprie din baza date https://webgate.ec.europa.eu

Companii
Ponderea companiilor la obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul acestui program este
ridicată în totalul actorilor din regiune care au aplicat în cadrul acestui program. Se remarcă câteva
companii precum Beia Consult International SRL, Asociatia Romania Green Building Council,IMEDICA
SA, Urbasofia SRL, Pietre Edil SRL sau Target Active Training, cu 3 sau mai multe aplicații de proiecte
în acest program din 2014 până în prezent.
Tabel 68 Principalele companii care au depus proiecte în cadrul programului Horizon 2020, 2014 – 1.11.2019

Denumire

Proiecte
depuse

Contribuție UE
(euro)

Beia Consult International SRL

5

1.157.690

Asociatia Romania Green Building Council

4

940.331

Novel Technologies Center SRL

2

753.951

IMEDICA SA

3

585.000

Urbasofia SRL

3

580.976

Pietre Edil SRL

3

549.904

Ads-Electronic Research SRL

1

474.606

Integral Consulting R&D

2

410.125

ICPE SA

2

391.193

Target Active Training

3

380.275

Sursa: Prelucrare proprie din baza date https://webgate.ec.europa.eu
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Concluzii
Entitățile de inovare și transfer tehnologic existente la nivelul regiunii București Ilfov acoperă domenii
diverse precum TIC, energie, chimie-fizică, micro și nano materiale, protecția mediului, electronică,
metalurgie, industrie-chimie-petrochimie, industrii creatrive, biotehnologii, fizica laserilor, plasmei și
radiației, agricultură etc. Se remarcă însă interesul ridicat în concentrarea inovării în: sănătate,
alimentație, electronică, materiale noi, instrumente măsurare/testare, tehnică de calcul și compuși
chimici.
Regiunea București-Ilfov se remarcă prin ponderea cea mai ridicată a întreprinderilor inovatoare
dintre regiunile țării (24.41%), însă în ansamblu, performanța domeniului inovării este în scădere, cu
un declin al numărului întreprinderilor inovatoare și al ponderii acestora în totalul companiilor din
regiune.
Trebuie evidențiată însă și tendința creșterii în ultimii ani a cheltuielilor pentru inovare, precum și
concentrarea predominantă a întreprinderilor mici în rândul celor inovatoare.
Printre principalele impedimente în dezvoltarea transferului tehnologic în regiune se numără lipsa
finanțărilor pentru sprijinirea inovării, lipsa unui cadru legislativ care să stimuleze colaborarea, precum
și internaționalizarea și intrarea pe piețe noi. Pe tipuri de actori relevanți, nevoile principale se referă
la strategii pe termen lung pentru colaborare (între institute și companii), costurile mari asociate cu
activitatea de inovare (în cazul companiilor), îmbunătățirea strategiilor de marketing și organizaționale
care să faciliteze inovarea (în cazul societății civile).

1.4 Concluzii
Pornind de la orientările oferite de Comisia Europeană privind procesul de realizare a Strategiilor
Regionale de Specializare Inteligentă și de identificare a domeniilor de specializare, s-a urmărit
adaptarea acestor orientări la specificul regiunii București-Ilfov pentru identificarea unor instrumente
adecvate de analiză.
În acest context, analiza contribuției la valoarea adăugată, precum și tendințele vizibile la nivelul
regiunii, susțin importanța serviciilor și a comerțului în economia regională. Aceste rezultate sunt
specifice regiunilor cu rol de capitală și reprezintă un motor de creștere, însă specializarea inteligentă
și creșterea bazată pe inovare necesită corelarea unor vectori multipli privind potențialul de
dezvoltare, în care serviciile au o funcție suport, întregind lanțurile valorice. Pentru menținerea
competitivității și atractivității regiunii, atât pentru forță de muncă înalt calificată, cât și pentru
investiții și antreprenoriat, o serie de sectoare au fost eliminate din analiză, acestea fiind impactate în
mod indirect, prin efectele de spillover sau prin integrarea în lanțurile de valoare. Deși comerțul
reprezintă o pondere importantă în economia regiunii, acest sector nu deține potențial de inovare
decât prin integrarea în lanțurile valorice ale producătorilor pe care îi deservesc, astfel fiind eliminat
din analiză. Totodată, un alt criteriu de selecție îl reprezintă intensitatea în tehnologie și potențialul
de inovare, un exemplu fiind industria alimentară care, în ciuda masei critice, este slab intensivă în
tehnologie.
Pentru selectarea domeniilor de specializare inteligentă ale Regiunii București-Ilfov au fost urmărite
următoarele criterii:
•

performanțele activităților economice, contribuția acestora la economia regională și existența
unei mase critice prin numărul întreprinderilor, cifra de afaceri și numărul salariaților, precum
și evoluția acestor indicatori;
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•
•
•
•
•
•

potențialul de specializare a activităților economice prin coeficientul de localizare și variația
diferențială, precum și identificarea domeniilor în dezvoltare, de perspectivă, în transformare
sau în declin;
performanțele activităților economice productive pentru identificarea acelor sectoare de
producție active la nivel regional;
infrastructura existentă de inovare și transfer tehnologic, de sprijinire a afacerilor, precum și
domeniile pe care aceste structuri le susțin;
infrastructura existentă de cercetare-dezvoltare, inclusiv prin prezența instituțiilor de
învățământ superior, și domeniile abordate prin activitățile de cercetare-dezvoltare;
existența unor structuri asociative de tip clustere și domeniile în care predomină acestea;
resursele specifice sau elementele de diferențiere ale regiunii, precum Proiectul Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), tradiția în domeniul cinematografiei sau specificul
de regiune-capitală care asigură o piață de desfacere importantă.

Indicatorii economici calculați la nivelul regiunii București Ilfov, evidențiază următoarele domenii cu
potențial economic ridicat:
•

•

Industria prelucrătoare în subramurile: industria alimentară, industria textilă, fabricarea
încălțămintei, fabricarea echipamentelor electronice, fabricarea de mașini, utilaje și
echipamente
Informații și comunicații: activități de editare sau realizare software, producție
cinematografică și telecomunicații.

Universitățile din regiune susțin dezvoltarea resurselor umane prin locurile puse la dipoziție în special
în specializări din domeniile: cibernetică, statistică şi informatică economică, inginerie şi management
în agricultură şi dezvoltare rurală, inginerie, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii
informaţionale și calculatoare şi tehnologia informaţiei, funizând astfel personal calificat pentru
susținerea domeniilor economice cu potențial economic ridicat identificate.
În ceea ce privește activitatea de cercetare-dezvoltare, așa cum reiese din analiză, este concentrată
în jurul unor institute cu tradiție în mediul de cercetare din regiune, precum institutele de fizică și
ingineri nucleară, inginerie electrică, textile și pielărie, microtehnologie, mașini agricole și industria
alimentară, capabile să răspundă provocărilor cu care se confruntă mediul de afaceri la nivel regional
din domeniilor economice cu potențial de specializare identificate, prin realizarea și implementarea
de proiecte/soluții inovatoare.
Inițiativele din domeniul CDI dezvăluie un interes ridicat în dezvoltarea de soluții inovative care
vizează în principal sănătatea și instrumente de măsurare și testare, dar și compuși organici,
componente electrice, materiale noi, vehicule, optică, TIC, electricitate sau siguranță alimentară.
Există de asemnea inițiative noi de cercetare, precum CINETic, un departament de cercetare în cadrul
UNATC București, care are ca misiune inovația tehnologică și cercetarea în domeniile interacțiunii
digitale și a neuroștiinței aplicate în artele performative.
Astfel, au fost identificate următoarele domenii cu potențial de specializare inteligentă la nivelul
Regiunii București-Ilfov:
•
•
•
•

Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor – domeniu orizontal
Noi materiale
Media digitală: cinematografie și gaming
Electronică și optolelectronică
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•

Industria alimentară și siguranță alimentară

Atât aceste domenii, cât și caracteristicile lor și sectoarele de nișă vor fi validate și detaliate în cadrul
procesului de consultare a actorilor regionali relevanți pentru a completa informațiile cantitative și
calitative descoperite în cadrul analizei socio-economice.
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2.

Analiza SWOT

Tabel 69 Analiza SWOT

PUNCTE TARI
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

PUNCTE SLABE

Potențial ridicat de dezvoltare
economică a regiunii;
PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea
puterii de cumpărare în regiunea
București-Ilfov depășește media UE28;
Contribuția activităților din domeniul
serviciilor la Valoarea Adăugată Brută a
regiunii urmează o tendință pozitivă;
Tendința ratei de ocupare a resurselor
de muncă are o evoluție pozitivă la
nivelul Municipiului București;
Rata șomajului în regiunea BucureștiIlfov se află sub media înregistrată la
nivel național și UE28;
Procentul populației cu studii
superioare care se încadrează în vârsta
de muncă depășește media națională și
media UE28;
Cel mai redus decalaj al diferențelor de
salarizare între sexe în contextul
Uniunii Europene;
Regiunea are o accesibilitate ridicată
atât la nivel național, cât și
internațional, având unele dintre cele
mai importante infrastructuri de
transport din România;
Grad ridicat de digitalizare;
La nivelul regiunii întreprinderile
inovatoare au introdus multiple tipuri
de inovație (organizațională, produs,
marketing, proces);
Evoluția ascendentă a cheltuielilor
pentru inovarea la nivelul regiunii;
Cel mai mare număr al salariaților în
activități de cercetare-dezvoltare la
nivel național;
Cel mai mare centru universitar din
țară;

•
•

•

•
•

•

•

Oportunități
•

Tendința ratei de ocupare a resurselor
de muncă este descrescătoare la nivelul
județului Ilfov;
În regiunea București-Ilfov rata de
ocupare a tinerilor (15-24 ani) este mai
mică decât în alte regiuni ale țării (Nord
Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia);
Regiunea București-Ilfov deține cea mai
mică pondere la nivel național a
populației active care se află în
pregătire profesională;
Regiunea se confruntă cu
disfuncționalități majore generate de
traficul intens;
Numărul de cercetători existenți la
nivelul regiunii București-Ilfov este sub
numărul multor capitale ale statelor din
estul Uniunii Europene (Atena,
Budapesta, Varșovia);
Deși regiunea București-Ilfov contribuie
cu cea mai mare pondere la exporturile
României, este sub nivelul altor regiuni
în ceea ce privește exporturile de
tehnologie înaltă și medie-înaltă;
Interesul pentru activități de inovare a
scăzut în principal datorită insuficienței
sau lipsei surselor de finanțare

Amenințări
•

Dezvoltarea unor sectoare economice
competitive pe baza resurselor de
muncă pregătite din regiune și care să
susțină nivelul salarial mediu din zonă;
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Continuarea unei tendințe
descrescătoare ale ratei de ocupare la
nivelul județului Ilfov;

•
•
•

•

•
•
•

•

Dezvoltarea unor sectoare economice
inovatoare, de înaltă tehnologie;
Susținerea competențelor digitale și a
accesibilității serviciilor digitale;
Investiții în cadrul unităților de
cercetare-dezvoltare din domeniul
fizicii laserilor, plasmei, radiației și a
ingineriei existente în județul Ilfov;
Cea mai mare parte a investițiilor
străine directe în întreprinderi
greenfield se concentrează, ca și
ansamblul ISD, în regiunea BucureștiIlfov;
Dezvoltarea tehnologiilor inovative în
domeniile în care regiunea are un
avantaj comparativ;
Atragerea capitalului uman cu potențial
ridicat;
Constituirea unor structuri de sprijin și
dezvoltare a afacerilor inovative
(acceleratoare, centre de afaceri,
centre de transfer tehnologic, hub-uri,
incubatoare, parcuri științificotehnologice, clustere);
Elaborarea unor măsuri de sprijin și
surse de finanțare pentru scalarea
afacerilor și internaționalizare;
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•
•
•
•
•
•

•

Reducerea progresivă a populației
regiunii în următorii ani;
Continuarea diminuării performanțelor
în inovare;
Continuarea scăderii numărului
întreprinderilor inovatoare;
Condiții de eligibilitate a finanțărilor
nerambursabile în defavoarea
potențialilor aplicanți;
Reglementarea excesivă a domeniilor în
care activează firmele cu potențial
inovativ;
Inadaptarea economiei, a modelului de
business și resursei umane la
schimbările provocate de a patra
revoluție industrială;
Emigrarea forței de muncă calificată din
domeniile CDI;

3.

Domeniile de specializare
Priorități verticale

Noi materiale

Media digitală:
Electronică și
cinematografie și Optoelectronică
gaming

Industria
alimentară și
Siguranța
alimentară

Priorități orizontale
Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC)
Noi materiale
Scurtă descriere a domeniului| Industria textilă, în general, are un istoric îndelungat și bogat în
România, atât în perioada comunistă, cât și în perioada post-comunistă, în timpul căreia declinul
general al industriei românești, proximitatea geografică față de piața UE și lipsa capacității
investiționale a companiilor românești de adaptare tehnologică au orientat industria manufacturieră,
și pe cea textilă cu precădere, către dezvoltarea unei producții axate pe asamblare (cunoscută sub
numele de lohn). Chiar și în aceste condiții, industria textilă românească a rămas un jucător important
în activitatea de export la nivel național, plasându-se pe locul al doilea după industria auto.
În acest context, domeniul Noilor materiale a fost selectat ca domeniu de specializare inteligentă pe
baza profilului regiunii București-Ilfov, și anume cel de regiune capitală, care oferă o piață de desfacere
majoră pentru produsele de manufactură din categoria textile și pielărie.
La nivel regional, design-ul și producția din industria textilă este susținută prin:
•

masa de companii cu profil productiv, parte dintre acestea cu capital majoritar autohton, care
sunt localizate în zonă, Regiunea București-Ilfov situându-se pe primul loc la nivel național în
ceea ce privește ponderea companiilor din aceste sectoare în totalul companiilor din regiune,
remarcându-se în același timp productivitatea ridicată a acestor întreprinderi, ce înregistrează
valori peste media națională;

•

piața de desfacere reprezentată de magazine, buticuri, ateliere, dar și actori din alte industrii
care pot utiliza sau comercializa aceste produse;

•

resurse umane calificate în cadrul universităților cu profil de arte sau științe exacte, dar și a
cursurilor de calificare și formare profesională, în Regiunea București-Ilfov fiind situate atât
universități dedicate artei și designului, cum este cazul Universității Naționale de Arte
București și a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, precum și dedicate
domeniului științific prin Universitatea Politehnică București;

•

activitatea de cercetare și inovare din domeniu care este promovată atât la nivelul instituțiilor
de învățământ superior, cât și al institutelor de cercetare, fapt ce este dovedit atât prin
proiectele implementate prin programele de finanțare precum Programul Operațional
Competitivitate și Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și prin
numeroasele cereri de brevete și brevetele acordate instituțiilor din regiune, Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie fiind cel mai activ actor la nivel
național în această privință;
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•

interesul pentru acest domeniu și existența unor forme de colaborare între actorii regionali,
în special prin existența clusterului în domeniul textilelor, a spațiilor de tip hub (spre exemplu,
inițiativele de la Industria Bumbacului) sau a evenimentelor de profil.

Deși activitatea de asamblare a constituit un factor economic benefic pe termen scurt și mediu, în
urma desființării industriei ușoare din perioada comunistă și a perioadei de tranziție post 1989 (ce a
fost caracterizată prin crearea și menținerea unor locuri de muncă, dar și transferul de tehnologie,
creșterea nivelului de calificare a forței de muncă sau conectarea la standardele de calitate și control
internaționale), modelul actual de organizare al industriei textile este supus riscului de a fi transferat
în alte țări unde competitivitatea susținută de nivelul redus al costurilor cu forța de muncă este mai
ridicată. De aceea, pe termen lung, pentru a nu pierde expertiza și tradiția regională în domeniul
industriei ușoare, este necesar un proces de reorientare a producției dinspre modelul competitivității
bazate pe costurile forței de muncă înspre un model bazat pe valoare adăugată ridicată, închiderea
lanțului valoric la nivel național și promovarea unui nivel mai ridicat de calificare a forței de muncă.
Mai exact, aceste obiective pot fi atinse prin:
•
•

facilitarea tranziției de la activitatea de asamblare la dezvoltarea de produse și mărci proprii;
retehnologizarea fluxurilor de fabricație a produselor prin achiziționarea/dezvoltarea de
utilaje și procese de producție performante, spre exemplu, cu sprijinul sistemelor
computerizate;
• dezvoltarea de noi concepte si strategii de marketing;
• realizarea de produse de înaltă calitate;
• susținerea componentelor de cercetare și inovare a proceselor de producție și a materiilor
prime utilizate;
• pregătirea și perfecționarea continuă a personalului din industrie în vederea creșterii
productivității muncii.
La toate acestea se adaugă și necesitatea unei evoluții permanente a industriei pentru a combate una
dintre cele mai acute provocări societale actuale, cea a schimbărilor climatice și a impactului negativ
asupra mediului pe fondul unui nivel ridicat de poluare. În acest sens, noile tehnologii și materialele
avansate sunt din ce în ce mai utilizate în industria textilă și de decorațiuni pentru realizarea de
materiale reciclabile, cu o rezistență mai ridicată sau cu proprietăți superioare, precum și pentru
vopsirea și imprimarea țesăturilor și materialelor cu vopseluri mai prietenoase cu mediul. În aceste
procese pot fi folosite și o serie de tehnologii generice (Key Enabling Technologies) precum
nanotehnologiile, materialele avansate și sistemele de fabricație avansate.
Arii tematice de specializare | Având în vedere domeniile principale de cercetare și aplicabilitatea
acestora, specializarea inteligentă în regiunea București-Ilfov se va realiza cu precădere în cadrul
industriei de modă, iar pe de altă parte la nivelul materialelor avansate utilizate în alte domenii
precum aeronautica, automotive sau apărare în care inovarea în domeniul textilelor este deja activă
în identificarea de noi materiale și soluții superioare (spre exemplu prin realizarea de noi materiale
pentru parașute sau de materiale de protecție balistică).
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Domenii de activitate relevante | Pe baza analizei potențialului economic, au fost identificate o serie
de sectoare în dezvoltare și de perspectivă care au potențialul de a realiza produse inovatoare, și
respectiv a transpune în piață rezultatele cercetării.
Sectoare în dezvoltare
Sectoare de perspectivă
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
din acestea, cu excepția confecțiilor de 1320 Producția de țesături
îmbrăcăminte
1330 Finisarea materialelor textile
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale
din textile
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din
piele
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1520 Fabricarea încălțămintei
Lanțul valoric | Având în vedere preponderența activităților de asamblare în cadrul acestui domeniu
(lohn), s-a putut constata că cea mai mare valoare adăugată este, așa cum este firesc, în verigile care
nu fac parte din lanțul național (materii prime, accesorii, marketing/publicitate/branding/vânzător engros/distribuitor), care intră în sfera de acțiune a companiilor din exteriorul țării, deținătoare ale
anumitor mărci internaționale. Astfel, contribuția companiilor din România la lanțurile valorice globale
este reprezentată de: depozitarea materiilor prime/produselor finite, asamblare, ambalare, finisare.

Figura 27 Lanțul valoric - Noi materiale

•

•

Activitatea de cercetare și inovare din domeniu este derulată și promovată atât la nivelul
instituțiilor de învățământ superior, cât și al institutelor de cercetare, fapt dovedit atât prin
proiectele implementate prin programele de finanțare precum Programul Operațional
Competitivitate și Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și prin
numeroasele cereri de brevete și brevetele acordate instituțiilor din regiune, Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie fiind cel mai activ actor la nivel
național în această privință.
Piața de desfacere este vastă și bine reprezentată de magazine, buticuri, ateliere, dar și actori
din alte industrii care pot utiliza sau comercializa aceste produse.
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•

•

Resurse umane sunt calificate în cadrul universităților cu profil de arte, precum Universitatea
Națională de Arte București și Universiatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, sau științe
exacte, precum Universitatea Politehnică București, dar și a cursurilor de calificare și formare
profesională.
Cele mai multe companii de top din acest domeniu au capital exclusiv românesc, urmate de
cele cu capital parțial sau integral din țări precum Italia, Marea Britanie sau Germania. Printre
principalii actori, se numără: European Interior SRL, Time International Trading SRL, Graftex
Prodcom SRL, TANEX SRL, Verso Corporation SRL, Milbro Textile SRL etc.

Mediul de cercetare și inovare |
Mediul universitar din domeniu
Domeniul industriilor textile, de modă și de decorațiuni este caracterizat de o diversitate a
personalului calificat în domeniu, prin absolvenții universităților de profil din București. Mediul
academic este reprezentat atât de instituții de învățământ superior dedicate artei și designului, cum
este cazul Universității Naționale de Arte București și a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu”, precum și dedicate domeniului științific prin Universitatea Politehnică București. Toate
acestea dețin atât programe de studii de licență și master, cât și școli doctorale.
Institute de cercetare publice sau private
•

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie din București

Clustere
•

Clusterul Romanian Textile Concept (Silver)

Entități de inovare și transfer tehnologic din domeniu
•

CTT AVANMAT

Efecte sinergice cu alte domenii de specializare |
Noi materiale
Industria alimentară și siguranța
alimentară

• Nanomateriale și nanostructuri
• Ambalaje din fibre naturale

Electronică și optoelectronică

•
•
•
•

Cinematografie și gaming

• Nanoconductori și termoizolatori pentru componente în industria
gaming
• Echipamente funcționale pentru motion capture

IT&C

• Machine learning și inteligență artificială
• Calculatoare cuantice

Micro și nano fotonică
Analize spectrometrale
Grafenă – conductivitate electrică, termică și rezistență
Ecranare UV pentru echipamente speciale
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Analiza SWOT a domeniului |
S – Puncte tari
• Sector cu tradiție la nivelul regiunii
• Existența unei mase critice de companii și
cercetători
• Infrastructura de CDI existentă, cu rezultate
pozitive privind valorificarea rezultatelor
cercetării
• Existența forței de muncă calificate
O – Oportunități
• Transformarea tehnologică globală – apariția
materialelor avansate
• Piața locală vastă
• Interesul în creștere față de articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte personalizate și
/sau originale

W – Puncte slabe
• Dependența de sistemul de producție de tip lohn
• Salariile mici
• Tehnologia învechită, lipsa modernizărilor

T - Amenințări
• Competiția din partea actorilor străini
• Incertitudinea cu privire la deschiderea
oportunitățile de finanțare pentru antreprenori

Media digitală: cinematografie și gaming
Scurtă descriere a domeniului| Acest domeniu a fost selectat pe baza resurselor specifice existente
la nivelul Regiunii București-Ilfov, precum tradiția în domeniul producției cinematografice sau
existența unui capital uman dezvoltat în domeniul IT. În același timp, gaming-ul a luat avânt în ultimii
ani, prin localizarea unor companii multinaționale importante în regiune, care nu numai că desfășoară
activități de testare, ci și de dezvoltare de produse. Resursele mobilizate la nivelul regiunii sunt
susținute atât de prezența unei mase importante de companii și resurse umane, cât și de tendințele
actuale de digitalizare și inovare în media și gaming. De exemplu, odată cu dezvoltarea jocurilor 3D,
acestea au început să capete o importanță culturală și mai mare. Scenele animate dezvoltate în cadrul
jocurilor provin din industria cinematografică. După anul 2010, industria filmului și jocurile au început
să se influențeze reciproc mai mult ca niciodată. Pe de o parte, datorită creșterii popularității jocurilor
ca urmare a îmbunătățirii calității conținutului grafic și vizual, industria filmului a început să dezvolte
producții de succes adaptate după acestea, iar exemple cunoscute sunt reprezentate de producții
precum World of Warcraft, The Sims sau Assassin’s Creed. Dezvoltarea realității virtuale (VR) aduce și
mai aproape cele două arii. Lanțurile de valoare au elemente comune, cele două industrii devenind
din ce în ce mai apropiate în materie de tehnici de marketing – de exemplu, jocurile au preluat ideea
promo-urilor comune în lumea cinematografiei pentru a anunța lansarea unor produse noi.
Arii tematice de specializare | Specializarea inteligentă a regiunii își găsește aplicabilitatea în arii de
interes precum noi tehnici de producție și post-producție cinematografică, dezvoltarea industriei de
jocuri, de platforme virtuale și simulatoare educaționale (de care pot beneficia, de exemplu, viitorii
piloți sau medici), dar și utilizarea noilor tehnologii pentru interpretarea și promovarea obiectivelor
culturale, de patrimoniu și turistice care să sporească nivelul de atractivitate a regiunii.
Domenii de activitate relevante | Pe baza analizei potențialului economic, au fost identificate o serie
de sectoare în dezvoltare și de perspectivă care au potențialul de a realiza produse inovatoare, și
respectiv a transpune în piață rezultatele cercetării.
Sectoare în dezvoltare

Sectoare în transformare
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5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5911 Activități de producție cinematografică, video și
de programe de televiziune

5912 Activități de post-producție cinematografică,
video și de programe de televiziune
5913 Activități de distribuție a filmelor
cinematografice, video și a programelor de
televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice

Lanțul valoric | Cercetare-dezvoltare: În cadrul departamentelor de cercetare a universităților
specializate, precum Facultatea de Electronică, Facultatea de Calculatoare sau UNATC, sunt dezvoltate
tehnici și soluții inovatoare privind grafica, sunetul, elementele de vizualizare, utilizate ulterior în
procesul de producție.
Creare conținut: Conținutul produselor software (jocuri) sau media (filme, reclame) este creat atât la
nivelul companiilor cât și a departamentelor de cercetare (ex. CINETic) ca urmare a fuzionării ideilor
aflate la granița dintre discipline. În special în zona de gaming, companiile multinaționale mari au
departamente proprii de cercetare-dezvoltare localizate la nivelul Regiunii București-Ilfov.
Dezvoltarea de produse software: Se realizează în principal la nivelul companiilor active în industria
de gaming care au departamente specializate în dezvoltare (scriere cod, grafică, testare).
Dezvoltare de produse cinematografice: Utilizând tehnicile și tehnologiile dezvoltate în etapa de
cercetare dar și cu ajutorul produselor software specializate se realizează cross-inovația în industria
media. Industria cinematografică beneficiază de tehnici îmbunătățite de vizualizare și sunet. La nivelul
regiunii există numeroase companii mici și mijlocii specializate în dezvoltarea și implementarea unor
astfel de produse (filme, reclame, etc.)

Figura 28 Media digitală: cinematografie și gaming

Mediul de cercetare și inovare |
Mediul universitar din domeniu
•
•

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București
Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București
• Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” - Facultatea de Film
• Facultatea de Arte din cadrul Universității Hyperion
• Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București
• Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și
Administrative București
Clustere
• Bucharest Creative Cluster
Centre de cercetare din universitati care au legatura cu domeniul de specializare inteligenta
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Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic
CINETic reprezintă un departament de cercetare în cadrul UNATC București, având ca misiune inovația
tehnologică și cercetarea în domeniile interacțiunii digitale și a neuroștiinței aplicate în artele
performative. CINETic are în componență șase laboratoare, în care are loc activitatea de cercetare
unică în România, rezultând soluții inovatoare privind capturarea mișcării pe bază de senzori,
măsurarea calitativă a luminii continue și discontinue, crearea fluxului integral pentru producție 3D în
domeniul animației și al generării de decor virtual, precum și măsurarea parametrilor de activare
cerebrală prin intermediul unui sistem de achiziție de date biometrice. Cele 6 laboratoare sunt:
•

Tehnici digitale creative în cinematografie

•

Interacțiune digitală sunet lumină

•

Animație digitală

•

Design de decor virtual și realitate augmentată

•

Interacțiune digitală

•

Dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin experiențe imersive

Printre partenerii cu care CINETic colaborează, se numără atât actori din zona artelor și culturii,
precum Teatrul Național București, Teatrul Odeon sau Muzeul Național de Artă Contemporană, cât și
din zona IT&C (în special companii active pe piața jocurilor și structuri de sprijin/organizații suport),
precum Electronic Arts (cel mai mare jucător de pe piața din România), RGDA – Romanian Game
Developers Association (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România), Game Heroes, Global Game
Jam, Amber Academy, The Institute.
Entitati de inovare si transfer tehnologic din domeniu
• Universitatea Spiru Haret – Centrul Pro Business (centru de transfer tehnologic)
Hub-uri pe domeniu
• NOD Makerspace
Efecte sinergice cu alte domenii de specializare |

Industria alimentară și siguranța
alimentară
Electronică și optoelectronică
Noi materiale
IT&C

Media digitală: Cinematografie și gaming
• Gamification pentru comportament de consum responsabil
• Food tracebility – parcursul alimentului de la producător în farfurie
• Conservarea patrimoniului cultural
• Nanoconductori și termoizolatori pentru componente în industria
gaming
• User-experience / interfețe multimedia

Analiza SWOT a domeniului |
S – Puncte tari
• Sector cu tradiție la nivelul regiunii
• Existența unei mase critice de companii și
cercetători
• Infrastructura specializată existentă (platouri de
filmare, studiouri, spații pentru postproducție)
• Acces la educație formală
• Existența forței de muncă calificate
• Săli de cinema în bună funcționare dotate cu
echipamente de ultimă generație

W – Puncte slabe
• Lipsa unor surse de finanțare care să sprijine
parteneriatele și proiectele inovative
• Deficit de resurse umane pe anumite calificări
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O – Oportunități
• Transformarea tehnologică globală – apariția de
noi tehnologii
• Posibilitatea
unor
colaborări
inter
și
intrasectoriale
• Educația prin cinematografie - o metodă de
învățare activă și benefică

T - Amenințări
• Competiția din partea actorilor străini
• Incertitudinea cu privire la deschiderea
oportunitățile de finanțare pentru antreprenori

Electronică și Optoelectronică
Scurtă descriere a domeniului| Electronica reprezintă disciplina din domeniul fizicii aplicate care se
ocupă cu studiul dispozitivelor electronice și al circuitelor, care includ aceste elemente (circuite
electronice), folosite în procese de comandă, reglare, măsurare; ingineria, tehnologia și aplicațiile care
se ocupă cu emisia, fluxul și controlul electronilor în vid și materie.25
Optoelectronica este un subdomeniu al electronicii care cuprinde proiectarea, fabricarea și studiul
dispozitivelor electronice care transformă energia electrică în semnale fotonice, având aplicații
multiple în domenii precum medicină, astrofizică, telecomunicații, auto, electronica de larg consum
etc. Are o contribuţie semnificativă în electronica modernă, din ce în ce mai multe aparate şi
echipamente electronice incluzând dispozitive, senzori şi traductoare optoelectronice. Cuprinde
producția de aparate de iluminat cu LED (light-emitting diode), senzori de imagine, componente
infraroșu, diode laser, celule fotovoltaice, optocuploare, tehnologie cu afișare 3D, transmițătoare
laser etc.
Electronica, cu subramura Optoelectronică au efect multiplicator în economie și legături puternice
atât în industria automotive (realizarea de obiective de camere foto, video cu aplicații industriale,
senzori de imagine, imprimare 3D, echipamente cu laseri etc.), medicină (soluții pentru oftalmologie,
neurochirurgie, chirurgie ORL, stomatologie și oncologie, dispozitive optice și microscopice,
echipamente cu laseri, scanare etc.), telecomunicații (sistemele de telecomunicaţii prin fibră optică şi
prin atmosferă) dar și producția de bunuri electronice de larg consum (ecrane TV de ultimă generație,
aparte foto, tehnologii de stocare, smarphone etc.).
La nivel global domeniul este într-o continuă expansiune, se previzionează o creștere a cererii pe piața
de optoelectronică ( CAGR de 10,25% în perioada 2019-202426). Cererea de produse laser la nivel
global a crescut rapid, pe piață existând o cerere tot mai mare din partea utilizatorilor finali cum ar fi
în cazul sectorului auto, datorită utilizării sporite a tehnologiei laser pentru sistemele avansate de
asistență a șoferilor și sistemele de siguranță asupra ultrasunetelor și a altor tehnologii. Laserele de
mare putere au o cerere extinsă în sectoarele industriale, pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv
tăierea, sudarea și fabricarea. Companiile se îndreaptă spre tehnologiile Laser pentru a beneficia de
performanțe și fiabilitate ridicate, ceea ce determină cererea de diode laser de mare putere.
Clasele CAEN selectate, reprezentative pentru domeniul Electronică și Optoelectronică, sunt bine
reprezentate la nivel regional, valorile înregistrate la nivelul anului 2017 clasând Regiunea București

25
26

Devices, Facts, & History”. Encyclopedia Britannica
"Optoelectronics Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024)" - ResearchAndMarkets.com's
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Ilfov, în topul regiunilor, atât ca cifră de afaceri (29% din totalul național) cât și ca număr de
întreprinderi (30%), încadrând 14% din numărul total de salariați din acest domeniu.
În cadrul Universității Politehnica București funționează Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației din București care include specializarea Microelectronică, Optoelectronică și
Nanotehnologii (MON). Universitatea găzduiește de asemenea: Centrul de Cercetare în
Optoelectronică cu expertiză în domeniul micro și nanostructurilor fotonice, prelucrarea optică a
informației și a comunicațiilor pe fibra optică și Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de
Interconectare -CETTI destinat activităților de concepere și realizare a modulelor electronice.
Firme precum S.C. OPTOELECTRONICA 2001 S.A., ELECTROMAGNETICA SA, IOR SA etc. se remarcă
printr-o activitate intensă de cercetare dezvoltare inovare în domeniul optoelectronicii cu
aplicabilitate în domenii precum auto sau medical.
La nivelul regiunii funcționează, de asemenea, numeroase institute de cercertare dezvoltare inovare,
cu o activitate intensă și numeroase proiecte dezvoltate în parteneriat atât cu universități cât și
reprezentanți ai mediului de afaceri privat, precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică - INOE 2000 București, Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale și
Dispozitive Electronice și Optoelectronice (MDEO), Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei
si Radiației și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară-„Horia Hulubei” (IFIN-HH) care a
implementat Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) –prima structură
internațională de cercetare în domeniul laserilor și are ca rezultat cel mai puternic laser din lume,
concentrează 8 infrastructuri de cercetare de interes național: cinci institute naționale de CD (Fizică
Nucleară, Fizica Laserilor, Plasmei și Științelor Spațiale, Fizica Materialelor, Optoelectronică,
Seismologie), o Facultate de Fizică și două companii de inginerie (optoelectronică și proiectarea
infrastructurilor nucleare). Pe lângă aplicațiile importante din domeniile științific, energetic și medical,
o utilizare importantă și imediată a laserilor de această putere este generarea de medii radiative
asemănătoare cu cele din spațiul cosmic, acest proiect facilitând astfel noi oportunități de cercetare
interdisciplinară. Unul din obiectivele proiectului constă în a realiza în mod eficient transferul
tehnologic către IMM-uri și firmele mari.
În urma analizei indicatorilor relevanți pentru identificarea potențialului de specializare al regiunii
bazat pe activitatea de cercetare dezvoltare, existența masei critice de întreprinderi și salariați,
precum și contribuția la economia regională, instituțiile de invățământ superior și resursele umane
calificate, infrastructura de inovare și transfer tehnologic, colaborarea între actori atât la nivel
regional, național cât și internațional, susinută și de numeroasele proiecte implementate prin
programele de finațare precum Programul Operațional Competitivitate și Planul Național de
Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și existența structurilor asociative de tip cluster, putem
concluziona că regiunea București Ilfov deține un potențial ridicat de specializare în domeniul
electronică și optoelectronică.
Arii tematice de specializare | Având în vedere domeniile principale de cercetare și aplicabilitatea
acestora, specializarea inteligentă în regiunea București-Ilfov se va realiza cu precădere în cadrul
industriei auto, inclusiv componente, medicină, telecomunicații, dar și producția de bunuri electronice
de larg consum.
Domenii de activitate relevante | Pe baza analizei potențialului economic, au fost identificate o serie
de sectoare în dezvoltare și de perspectivă care au potențialul de a realiza produse inovatoare, și
respectiv a transpune în piață rezultatele cercetării.
Sectoare în dezvoltare
2640 Fabricarea produselor electronice de larg
consum

Sectoare de perspectivă
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția
celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
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2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
electrodiagnostic și electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice și
echipamente fotografice
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate
electric
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără
cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații

2931 Fabricarea de echipamente electrice și
electronice pentru autovehicule și pentru motoare
de autovehicule

Lanțul valoric | În ceea ce privește verigile lanțului valoric, putem observa prezența în teritoriu a
tuturor verigilor.
Proiectarea produsului – Activitate de cercetarea dezvoltare și inovare este realizată în centre ce
cercetare dezvoltate în cadrul universităților din București, precum Universitatea Politehnică București
(Centrul de Cercetare în Optoelectronică, CTANM - Centrul de Tehnologii Avansate, Centrul de
Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare -CETTI) sau Facultatea de Fizică a Universității
din București (Centrul de cercetare-Dezvoltare pentru materiale şi dispozitive electronice şi
optoelectronice), dar și în institute de cercetare dezvoltare precum Institutul Național pentru Fizica
Laserilor, Plasmei și Radiației (INFPLR), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică - INOE 2000 București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică ICPE-CA, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară-„Horia Hulubei” (IFIN-HH),
Institutul de Cercetări Electrotehnice „Remus Răduleț”. Mediul privat a dovedit de asemenea, de-a
lungul timpului un interes destul de ridicat în ceea ce privește inovarea în acest domeniu, dezvoltând
centre de cercetare proprii în cadrul instituțiilor, precum: S.C. OPTOELECTRONICA 2001 S.A.,
ELECTROMAGNETICA SA, IOR SA, SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. etc.
Asamblare și integrare: Asamblarea și integrarea produselor proiectate sunt realizate prin intermediul
întreprinderilor din domeniul fabricării subansamblurilor electronice (module), echipamente pentru
radiologie, electrodiagnostic și electroterapie, de instrumente optice și echipamente fotografice, de
instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație etc. care sunt bine
reprezentate la nivel local.
Transfer de tehnologie: Regiunea București Ilfov este bine reprezentată în domeniul promovării și
intermedierii transferului de tehnologie, de entități cu o activitate intensă dovedită în acest domeniu,
precum: Centrul de Transfer Tehnologic pentru Optoelectronică CTTO București, Centrul de Transfer
Tehnologic CTT ICPE CA etc.
Furnizori echipamente, soluții software, materii prime și materiale: Transpunerea rezultatelor
ceretării dezvoltării în produsul final, presupune parcurgerea unor etape și implicarea a diverși actori
din domenii adiecente, precum: furnizori de soluții software, furnizori de echipamente de calcul,
materii prime și materiale etc.
Comercializarea: Piața acestui domeniu este într-o continuă expansiune, exitând o cerere din ce în ce
mai mare pentru tehnologiile laser, datorită performanțelor și fiabilităților ridicate ale acestora.
Beneficiarii rezultatului inovării în domeniul electronicii sau optoelectronicii sunt actori din diferite
domenii de aplicabilitate, bine reprezentate la nivelul Regiunii București Ilfov de actori cu importanță
la nivel național, precum: Orange România SA, Vodafone România SA, RCS&RDS SA, UPC România,
care activează în domeniul telecomunicațiilor prin cablu sau satelit, Robet Bosch SRL și Yazaki Systems
Automotive SRL, în domeniul componente auto, Electromagnetica SA, AEROTEH SA, Honeywell Elster
Romania SRL și Afriso-Euro-Index SRL în domeniu instrumentelor de măsură, navigație și control,
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Tehnoplus Medical SRL și BIOSINTEX SRL producători de dispozitive, aparate și instrumente medicale
etc.
O provocare identificată este cea a insuficienței personalului calificat, motiv pentru care actorii din
regiune derulează o serie de acțiuni specifice, dedicate instruirii forței de muncă, precum
parteneriatele cu mediul universitar și oferirea de oportunități de practică pentru studenți

Lanțul valoric pentru acest domeniu este prezentat schematizat în figura de mai jos.

Figura 29 Lanțul valoric pentru domeniul optoelectronică și electronică

Mediul de cercetare și inovare |
Mediul universitar din domeniu
•
•

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București specializarea Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON)
Facultatea de Fizică a Universității din București localizată pe Platforma București-Măgurele

Centre de cercetare din universitati care au legatura cu domeniul de specializare inteligentă
•
•
•
•
•

27

Centrul de Cercetare în Optoelectronică (în cadrul UPB)
CTANM - Centrul de Tehnologii Avansate
Centrul de Electronică Tehnologică și Tehnici de Interconectare - CETTI din cadrul Universității
Politehnica București
Centrul de cercetare-dezvoltare pentru materiale şi dispozitive electronice şi optoelectronice
în cadrul Facultatății de Fizică a Universității din București
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale și Dispozitive Electronice și Optoelectronice
(MDEO)27 din cadrul Facultăţii de Fizică a Universității București

http://www.mdeo.eu/MDEO/Prezentare/Main.php
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Institute de cercetare publice sau private
•
•
•
•
•
•
•

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației
ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții Mașini SA
Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară-„Horia Hulubei” (IFIN-HH)
Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București
Institutul de Cercetări Electrotehnice „Remus Răduleț”

Firme cu activități de cercetare-inovare
S.C. OPTOELECTRONICA 2001 S.A. este o societate pe acțiuni cu capital integral românesc înființată în
anul 2000, ca urmare a reorganizării domeniului optoelectronic. Compania are sediul central și
facilitățile de producție în cadrul Platformei pentru Fizica Atomică. Activitățile principale sunt în
domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice, inovării în fizică, electronicii avansate și dispozitivelor
optoelectronice pentru aplicații civile și speciale.
Direcțiile principale în domeniul cercetării ale acesteia sunt:
•

Cercetare în fizica radiațiilor pentru UV – VIS – IR și X;

•

Echipamente laser;

•

Dispozitive de vizibilitate nocturnă și echipamente termo-vizuale;

•

Tehnologii holografice și micro-optică și nanoparticule;

•

Inspecție falsă a documentelor și sisteme biometrice;

•

Sisteme medicale si radioterapie.

Compania are o participare puternică la programele naționale de cercetare (Planul Național pentru
Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare) și la programe europene precum Phare, TTQM, EUREKA.
Participarea la programele-cadru al Comisiei Europene 6 & 7 include următoarele proiecte:
•

Pracsens - Practica industrială a senzorilor - Instrumente de pregătire și ghid pentru alegerea
unui senzor industrial

•

DUET - Dezvoltarea unui instrument de endoscopie de utilizare de unică folosință

•

PORPARDET - Dispozitiv portabil de detectare a particulelor

•

ERSEC - îmbunătățirea siguranței rutiere prin integrarea datelor Egnos-Galileo cu sistemul de
control la bord

•

BRAVIS - Dezvoltarea unui sistem optic de afișare și viziune pentru nevăzători

•

FORFIRE - Sistem de înaltă fiabilitate, rentabilitate, detectare precoce și localizare exactă a
incendiilor forestiere incipiente

•

AMISA - Configurarea Arhitecturilor Sistemelor de Fabricație și Sisteme de Adaptabilitate,
Companii și cercetători din șase tari - Italia, Spania, Israel, Romania, Elveția și Germania lucrează împreună pentru a dezvolta metodologii pentru a proiecta industria de fabricație si
sisteme adaptabile la nevoile viitoare.

Proiecte naționale:
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•

Sistem complex cu funcții avansate si extinse destinat examinării documentelor și cercetărilor
științifice din domeniul criminalisticii -VDF 1000 - 15 DPST/2013 PNCDI II – INOVARE

•

"Dezvoltarea unui sistem video omnidirecțional multispectral inovativ" (OMNIOPT) - Contract:
14DPST/20.08.2013 PNCDI II - INOVARE

Optoelectronica este de asemenea membră a clusterului Elinclus.
ELECTROMAGNETICA SA28 este o societate înființată în anul 1930, are în fabricație produse de
concepție proprie, proiectate și dezvoltate de echipa proprie de cercetare dezvoltare, dar produce pe
bază de comandă și o multitudine de subansamble metalice și din mase plastice injectate, aparataj
electric și scule și matrițe. Societatea deține laboratoare de: metrologie, compatibilitate
electromagnetică și luminotehnică.
Procesele de producție și produsele Electromagnetica au fost certificate în conformitate cu
standardele internaționale pentru asigurarea calității. Principalele produse sunt următoarele:
• sisteme de iluminat cu LED;
• echipamente de distribuție și măsurare a energiei electrice;
• subansambluri electrice și electronice, auto etc.;
• scule și matrițe;
• subansambluri metalice și din mase plastice;
• echipamente de siguranța a traficului feroviar;
• energie electrică din surse regenerabile;
Nivelul de pregătire ridicat al angajaților a permis societății să întreprindă activități susținute de
cercetare dezvoltare.
Activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare se desfășoară în cadrul a trei compartimente:
Departamentul de Cercetare Proiectare care include și Laboratorul Fotometrie și Compatibilitate
Electromagnetica, Departamentul Proiectare Echipamente Electrice și Comunicații precum și Atelierul
Proiectare Autoutilare. Deoarece majoritatea produselor Electromagnetica sunt de concepție proprie,
activitatea de cercetare-proiectare-dezvoltare în anul 2017 a ocupat 11,8 % din personalul companiei.
În anul 2017 a fost definitivată proiectarea și lansarea în fabricație a primelor stații de alimentare a
mașinilor electrice în curent alternativ ce asigură o putere maximă de încărcare de 22 kW/h la 32A
(ELMotion Power 22). Oferta Electromagnetica cuprinde deja mai multe modele de stații de încărcare,
unele dintre ele fiind deja în funcțiune la beneficiari.
Compania își continuă activitățile de cercetare proiectare și introducere în fabricație a corpurilor de
iluminat cu led, a unor tipuri noi de stații de alimentare autovehicule electrice, implementarea
sistemelor de management al iluminatului, integrarea sistemelor de automatizare în platforma soluției
de Smart City și va continua programul de dezvoltare al sistemului de măsurare inteligentă a energiei
electrice EnergSys.
Printre obiectivele activității de cercetare dezvoltare se află introducerea de tehnologii de fabricație
eficiente energetic și mai puțin poluante, precum și lansarea de noi produse cu impact redus asupra
mediului pe durata de utilizare.

28

https://www.electromagnetica.ro/wp-content/uploads/2018/05/Raport_anual_20171.pdf
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IOR SA29, specializată în prelucrarea sticlei optice, are ca scop realizarea de aparate opto-mecanice de
calitate.
În cadrul IOR SA funcționează Departamentul de Cercetare-Dezvoltare-Prognoză care are ca obiectiv
principal întărirea capacității de inovare a companiei. Compania a încheiat parteneriate strategice cu
entități de Cercetare din Universitatea Politehnica București, Centrul de Cercetări pentru
Optoelectronică (UPB-CCO) și Centrul de Electronica Tehnologica și Tehnici de Interconectare (UPB –
CETTI). Departamentul dispune de o echipă de cercetători cu experiență și de dotările necesare pentru
creșterii competitivității produselor optice pe care aceasta le oferă pentru piața internă și chiar și cea
externă. IOR a început dezvoltarea roboților utilizați pentru diverse misiuni-culegere de informațiitransport de încărcături periculoase și chiar a roboților casnici.
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. este o companie spcializată în cercetare - dezvoltare,
producție și marketing pentru reactivi de diagnostic în vitro și reactivi pentru chimia clinică, serologie,
imunologie, virusologie, identificări bacteriene, bacteriologie și biologie moleculară. SANIMED
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. promovează platforme de cercetare și inovare în colaborare cu centre
naționale și internaționale de cercetare de prestigiu, în domeniul cercetării științifice fundamentale și
aplicate.
Printre institutele de cercetare științifică și instituțiile academice, cu care sunt în diverse faze de
parteneriate și colaborare științifică și tehnică, sunt:
•

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Fizică și Tehnologia Materialelor, Măgurele;

•

Institutul National de Fizică și Inginerie Nucleara 'Horia Hulubei', Măgurele;

•

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, București;

•

Universitatea Politehnică, București: Facultatea de Chimie Aplicata și știința Materialelor Departamentul de știință și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomaterialelor, Facultatea de
știința Materialelor;

•

Universitatea din București: Facultatea de Fizica, Facultatea de Chimie, Facultatea de Biologie;

•

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru științe Biologice;

•

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, București;

•

Academia Română - Institutul de Biologie și Patologie Celulară 'Nicolae Simionescu', București.

- are ca principalele activități: cercetarea, dezvoltarea, ingineria, fabricația OEM (Original Equipment
Manufacturer) și serviciile profesionale având ca obiectiv principal oferirea de tehnologii și produse
inovative, eficiente și competitive, fără impact negativ asupra mediului.
Principalele domenii de cercetare: mașini electrice speciale, servocontrol, aparate electrice, cabluri
electrice speciale, energie regenerabilă, eficiență energetică, mobilitate electrică, spațiu,
automatizare industrială, electrotehnologii.
Proiecte relevante30:
•

29
30

Partener în proiectul MOSERVEL - Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiții pentru viitorul dumneavoastră” - Transfer
de cunoștințe în vederea realizării unui motor electric pentru servodirecție, destinat

https://www.ior.ro/
http://www.icpe.ro/ro/proiecte/r4win/
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•
•

•

vehiculelor electrice (iulie 2018 – iunie 2020), Coordonator: Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București.
R4WIN – în cadrul proiectului (ERA-NET MANUNET cofinanțat de UEFISCDI) se urmărește
dezvoltarea unui sistem de realizare robotizată a înfășurărilor, care să fie utilizat în industria
de fabricare a motoarelor electrice (04 aprilie 2018 – 31 martie 2020).
PLUS MOBY Proiectul PLUS-MOBY se concentrează pe implementarea proceselor de producție
cu tehnologii low-cost și cu consum de energie scăzut pentru realizarea unor micro vehicule
electrice (450-650 kg și viteze de până la 90 km/h) care se pot upgrada la configurația M1.
Cofinanțarea asigurată de Unitatea Executivă pentru Finanțare a Învățământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin contractul nr. 259/03.03.2014, semnat cu
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în cadrul Programului PN II Capacități –
Modulul III PC7-Cofinațarea participării României la Programul FP7 (01 septembrie 2013 – 31
august 2016).
FREE MOBY - se ocupă de pregătirea introducerii în fabricație a unor micro vehicule electrice
având masa de 450-650 kg și viteze de până la 90 km/h (FP7-GC-ICT-2013.6.7 Electro-mobility
Programme/ Project, 01 septembrie 2013 – 31 decembrie 2016).

Clustere existente la nivelul Regiunii București-Ilfov
•
•

RoHealth – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie
Măgurele High Tech Cluster

Entități de inovare și transfer tehnologic din domeniu
•
•
•
•

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Optoelectronică CTTO București
Centrul de Transfer Tehnologic CTT ICPE CA
Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare si Marketing – CTTIM
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri (ITA - CETTI)

Efecte sinergice cu alte domenii de specializare |

Industria alimentară și siguranța
alimentară
Noi materiale
Cinematografie și gaming

IT&C

Electronică și optoelectronică
• Analize UV și infraroșu
• Microscopie cu rezoluție mare și analize spectrale
• Senzori pentru monitorizarea prospețimii alimentelor
• Smart textiles
• Echipamente de înaltă precizie
• Drone (aerial cinematography)
• Senzori de imagine
• Immersive technologies / tehnici avansate de vizualizare
• Ecrane flexibile
• Componente hardware integrate
• Microprocesoare

Analiza SWOT a domeniului |
S – Puncte tari
• Aplicații multiple în numeroase domenii

conexe (sănătate, transmisiuni prin fibră
optică, diagnosticare de bunuri
culturale, bioeconomie, transporturi,
hidraulică și pneumatică etc)

W – Puncte slabe
• Lipsa sau insuficiența oportunităților de finanțare
• Nevoia suplimentării forței de muncă înalt
calificate
• Lipsa unor structuri de sprijin care să susțină
start-upurile pe zona de nișă
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•
•

•

Existența unei mase critice de companii și
cercetători
Infrastructura de CDI existentă, cu rezultate
pozitive privind valorificarea rezultatelor
cercetării
Existența forței de muncă calificate

O – Oportunități
• Piața locală vastă
• Interesul în creștere pentru utilizarea laserilor

T - Amenințări
• Incertitudinea cu privire la deschiderea
oportunitățile de finanțare pentru antreprenori
• Riscul ca rezultatele cercetării să nu poată fi
valorificate pe piaţa economică
• Migrația personalului din activitatea de cercetare
în spațiul european
• Interesul și capacitatea încă scăzute ale mediului
privat de a apela la institutele de cercetare

Industria alimentară și Siguranța alimentară
Scurtă descriere a domeniului| La nivel global, securitatea alimentelor reprezintă o prioritate
susținută de numeroase instituții, în special în contextul creșterii gradului de sofisticare a
consumatorilor (de exemplu, nevoia de a avea acces la produse alimentare care nu sunt de sezon), a
globalizării, a intensificării comerțului cu produse alimentare, precum și a industrializării masive a
producției de alimente.
Aceste tendințe ridică presiuni societale importante, în special cu privire la sănătatea umană, accesul
la produse sigure și de calitate, dar și asupra mediului înconjurător. Aceste îngrijorări au fost incluse
pe agenda Organizației Mondiale a Sănătății, în contextul mai amplu al nevoii de protejare a sănătății
umane prin asigurarea unui standard ridicat în materie de siguranță alimentară. În același timp,
siguranța alimentară este o componentă importantă a dezvoltării economice durabile, atât din
perspectiva sănătății (speranță de viață mai ridicată, incidență mai mică a bolilor, nutriție adecvată),
cât și din perspectivă economică - produse sigure și corespunzătoare standardelor internaționale
conduc la schimburi comerciale mai intense între producători, deci la fluxuri comerciale mai
profitabile.
Conform unui raport FAO31, la nivel mondial, unul din 10 oameni se îmbolnăvește din cauza
alimentelor contaminate, iar 40% dintre copiii sub cinci ani suferă de maladii dobândite pe cale
alimentară. Totodată, comerțul cu produse alimentare contribuie la 10% din comerțul global, în timp
ce impactul alimentelor nesigure în statele în curs de dezvoltare este de 95 de miliarde de dolari
pierdere în ceea ce privește productivitatea.
De exemplu, Codex Alimentarius reprezintă un mecanism coordonat de Organizația Mondială a
Sănătății și de către FAO32 prin care standardele și practicile în materie de alimente sunt stabilite pe

31

www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=world-food-safety-day-2019guide&Itemid=270&lang=en
32
Food and Agriculture Organization
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bază științifică, cu referire la contaminare, igienă, aditivi, certificare, ambalare, mai precis de-a lungul
lanțului de valoare.
La nivelul Uniunii Europene, un Eurobarometru publicat în anul 201933 menționează siguranța
alimentară drept un factor important pentru alegerea sau preferința în materie de alimente în rândul
consumatorilor. Deși costul rămâne un factor decisiv, proveniența alimentelor precum și gustul
contribuie la definirea comportamentului consumatorilor. În mare parte din cazuri, consumatorii
consideră că securitatea alimentară este asigurată de vreme ce produsele sunt comercializate, punând
și mai mare presiune pentru asigurarea unor standarde ridicate în ceea ce privește producția și
comercializarea alimentelor. În ceea ce privește riscurile potențiale, îngrijorările principale ale
consumatorilor se referă la ingredientele folosite, precum hormoni, pesticide, poluanți industriali sau
aditivi.
La nivel de politică europeană, angajamentul general este direcționat către asigurarea unor standarde
ridicate de securitate alimentară de-a lungul lanțului de valoare, în condițiile unei piețe comune
funcționale, ținând cont că industria alimentară este industria prelucrătoare cea mai bine reprezentată
dar și cel mai mare angajator european. Sistemul integrat de securitate alimentară include măsuri de
control și evaluare a conformării cu standardele în vigoare, bazat pe dreptul cetățenilor de a cunoaște
unde sunt produse, procesate, ambalate, etichetate și vândute alimentele pe care le consumă.
Industria alimentară contribuie cu 2,1% la valoarea adăugată din UE, reprezintă 13,8% din coșul de
consum (1123 de miliarde anual), numără aproape 300.000 de companii (din care IMM-urile
generează 48,1% din vânzări), și angajează 4,57 de milioane de persoane. Totodată, industria
alimentară reprezintă 4,2% din valoarea adăugată brută din domeniul bioeconomiei și 8,2% din
angajări.
În ceea ce privește inovarea în domeniul alimentar, aceasta este determinată de preferințele și nevoile
consumatorilor, incluzând plăcerea și experiența de a consuma anumite produse, aspectele ce țin de
sănătate, accesibilitatea/ușurința, dar și aspectele etice. Mai precis, inovarea are drept scop creșterea
varietății gusturilor (26,6%), sofisticarea (17,8%), ingredientele naturale (13,5%), preferința pentru
produse vegetale (5,7%). Activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul alimentar deține 0,23% din
investițiile în CD la nivel european, atât în mediul privat cât și în zona publică. În ciuda procentului
relativ ridicat și a altor cifre care susțin intensitatea cercetării în domeniu (15 companii din domeniul
alimentar au investit 2,9 miliarde de euro în CD în 2017), investițiile la nivelul UE sunt comparativ mai
mici decât în alte piețe globale.
În ceea ce privește preferințele consumatorilor, percepția generală este de reorientare către produse
naturale, organice sau bio, cu implicații asupra bunăstării generale. Alimentele nu mai constituie
numai o sursă de hrană, ci și un stil de viață, fapt ce conduce la creșterea cererii pentru diverse
produse. În același timp, nevoia de accesibilitate la produse de calitate antrenează și noi canale de
distribuție pentru producători – pe lângă supermarket-uri, apar și magazinele dedicate produselor bio,
iar recent magazinele online sunt din ce în ce mai căutate.
Arii tematice de specializare | Specializarea inteligentă în regiunea București-Ilfov se va realiza cu
precădere în direcția creșterii siguranței produselor alimentare prin dezvoltarea de produse
alimentare sănătoase și optimizate nutrițional, dezvoltarea de noi produse, dar și de practici, procese
și tehnologii privind producția, procesarea, conservarea și ambalarea alimentelor.

33

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Foodsafety-in-the-EU_Full-report.pdf
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Domenii de activitate relevante | Pe baza analizei potențialului economic, au fost identificate o serie
de sectoare în dezvoltare și de perspectivă care au potențialul de a realiza produse inovatoare, și
respectiv a transpune în piață rezultatele cercetării.
Sectoare în dezvoltare
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
1081 Fabricarea zahărului
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

Sectoare de perspectivă
1011 Producția și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
carne de pasăre)
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din
amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului
și a altor produse făinoase similare
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

Lanțul valoric | Lanțul valoric al industriei alimentare este format din toți factorii interesați care
participă coordonat la procesul de producție și activități cu valoare adaugată necesare pentru
fabricarea produselor alimentare
Deși accentul tradițional a fost pe valoarea economică, lanțurile valorice bazate pe calitatea nutritivă
a produselor, profită de oportunități pentru a spori oferta și / sau cererea alimente nutritive, precum
și oportunități de a adăuga valoare nutritivă (și / sau a reduce la minimum pierderea de alimente și
nutrienți) la nivelul fiecărei verigi lanțulului, îmbunătățind astfel disponibilitatea, accesibilitatea,
calitatea și acceptabilitatea alimentelor nutritive. Pentru impact de durată în ceea ce privește nutriția,
această abordare trebuie plasată și într-un context de sustenabilitate.

Figura 30 Lanț valoric - Industria alimentară și Siguranță alimentară

Mediul de cercetare
•

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București
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•
•

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-militară „Cantacuzino”

Efecte sinergice cu alte domenii de specializare |

Cinematografie și gaming
Electronică și optoelectronică

Noi materiale
IT&C

Industria alimentară și siguranța alimentară
• Gamification pentru comportament de consum responsabil
• Food tracebility – parcursul alimentului de la producător în farfurie
• Analize UV și infraroșu
• Microscopie cu rezoluție mare și analize spectrale
• Senzori pentru monitorizarea prospețimii alimentelor
• Nanomateriale și nanostructuri
• Ambalaje din fibre naturale
• Dezvoltarea de aplicații
• Optimizarea lanțurilor de aprovizionare (from farm to table)

Analiza SWOT a domeniului |
S – Puncte tari
• Existența unei mase critice de companii și
cercetători
• Infrastructura de CDI existentă, cu rezultate
pozitive privind valorificarea rezultatelor
cercetării
• Existența forței de muncă calificate

W – Puncte slabe
• Salariile mici
• Lipsa sau insuficiența resurselor financiare
pentru cercetare și inovare

O – Oportunități
• Domeniul alimentare și al securității alimentare,
prezintă un potențial ridicat de dezvoltare ca
răspuns la provocările societale actuale
• Dezvoltarea parteneriatelor între actori din
industrie și alți parteneri instituționali din
domeniu

T - Amenințări
• Cantitate mare de produse alimentare (mai
ieftine) provenite din import
• Incertitudinea cu privire la deschiderea
oportunitățile de finanțare pentru antreprenori

Tehnologia Informațiilor și Comunicații
Scurtă descriere a domeniului| În contextul tendințelor globale privind automatizarea și integrarea
componentelor digitale la nivelul întregii economii aduse de a patra revoluție industrială (Industry
4.0.), prezența domeniul IT&C devine o realitate a economiei digitale. Digitizarea și digitalizarea sunt
componente transversale, cu implicații și efecte asupra întregii activități economice publice sau
private.
Domeniul vizează creșterea competitivității diferitelor sectoare de speciliazare inteligentă identificate,
prin inovare cu ajutorul tehnologiilor înalte.
Din punct de vedere tehnic, domeniul IT&C a revoluționat de-a lungul timpului atât procesele
industriale, prin automatizare, integrare, control, monitorizare și alte intervenții care au crescut
eficiența, precizia și acoperirea, cât și zona serviciilor, crescând agilitatea și adaptabilitatea în fața
schimbărilor și cerințelor din zona pieței.
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Arii tematice de specializare | Specializarea inteligentă în regiunea București-Ilfov se va realiza cu
precădere în direcția dezvoltării de software, tehnologii pentru susținerea domeniilor de specializare
inteligentă identificate la nivelul regiunii București Ilfov (inteligență artificială, robotică, sisteme
integrate, procesare imagini, prelucrare grafică, educație prin gamificare, inginerie electronică și
telecomunicații, trasabilitatea produselor alimentare etc.)
Domenii de activitate relevante | Pe baza analizei potențialului economic, au fost identificate o serie
de sectoare în dezvoltare și de perspectivă care au potențialul de a realiza produse inovatoare, și
respectiv a transpune în piață rezultatele cercetării.

Sectoare în dezvoltare
5829 Activități de editare a altor produse software
6202 Activități de consultanță în tehnologia
informației

Sectoare de perspectivă
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
informației

Lanțul valoric | Specializarea inteligentă în cazul domeniului IT&C în procese industriale este strâns
legată de nevoia de a crește valoarea adăugată la nivelul industriei, cu un impact semnificativ asupra
creșterii eficienței și calității produselor și serviciilor, cu scopul de a pune regiunea București-Ilfov pe
harta europeană și globală, plecând și de la punctele diferențiatoare pe care le are regiunea (prezența
gigantului UiPath în zona de robotic process automation, numărul ridicat de absolvenți în IT).
În ceea ce privește lanțurile valorice, acest domeniu reprezintă o verigă-cheie în industriile de
producție, dar și în servicii, contribuind la creșterea valorii adăugate, automatizării și creșterii calității
produselor și serviciilor.

Cercetare/dezvoltare

Dezvoltare de produs
software

Consultanță

- pentru piața locală

Outsourcing

- pentru export

Figura 31 Lanț valoric – IT&C

Regiunea București Ilfov se situează pe locul 1 în topul regiunilor, atât în ceea ce privește concentrarea
companiilor din acest domeniu, al numărului de salariați încadrați în acest domeniu, a cifrei de afaceri
generate cât și a productivității muncii.
Deși topul principalelor companii cu activitate predominant din codurile CAEN aferent dezvoltării de
software este dominat de companii multinaționale, la nivelul cărora inovarea are loc în departamente
și centre de competență globale, transferul de cunoștințe este totuși realizat prin intermediul
personalului, pregătit în sediile la nivel global, dar și datorită efectelor indirecte generate la nivelul
mediului economic, prin antrenarea furnizorilor locali.
În ultimii ani, la nivelul regiunii au fost înființate companii care au devenit lideri globali în domeniul
automatizării industriale, dintre care cel mai reprezentativ exemplu îl constituie compania UiPath,
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gigant mondial în domeniul automatizării proceselor industriale prin robotizare (RPA), resursă unică
la nivelul regiunii, dar și la nivel național și global, dar se remarcă și alte companii mari cu capital
românesc cu rol în crearea de produse și soluții inovatoare, printre care putem enumera BitDefender
– lider în domeniul securității cibernetice și produse de tip anti-virus, Zitec, ce oferă soluții software
privind comerțul electronic, cloud, consultanță tehnică, marketing digital, sau Qualitance, companie
specializată în susținerea companiilor în procesul de inovare prin tehnologie.

Figura 32 Exemplu Lanț valoric – Robotic Process Automation

Mediul de cercetare și inovare pe tipuri de actori |
Mediul universitar din domeniu
• Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București,
• Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București,
• Facultatea de Cibernetică Informatică Economică
Colaborarea dintre ASE (Facultatea CSIE) și compania SAS Romania – colaborarea a apărut din nevoia
de a consolida activitățile educaționale din cadrul facultății și aplicabilitatea din industrie în domeniul
prelucrării analitice a datelor. În anul 2010, la un an de la demararea colaborării, primul laborator SAS
dotat cu echipamente de calcul a fost înființat, iar ulterior elemente specifice programelor SAS au fost
introduse în programa universitară. În prezent, o direcție importantă de dezvoltare o reprezintă
extinderea implicării noțiunilor SAS în programele de masterat, la nivel avansat, precum și continuarea
colaborării prin facilitarea unor programe de internship pentru studenți.
Centrul de Excelență ASE – Oracle – este unul din cele mai vechi forme de colaborare între mediul
academic și industrie, colaborarea facilitând, încă din 1999, accesul cadrelor didactice și studenților la
produsele software, tehnologiile, materialele și documentația necesare pregătirii cursurilor. De
asemenea, studenții beneficiază de suport tehnic în utilizarea tehnologiilor Oracle.
Institute de cercetare publice sau private
• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
• Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială
Centre de cercetare din universități care au legatură cu domeniul de specializare inteligentă
Universitatea Politehnică din București – Facultatea de Automatică și Calculatoare:
•

Centrul Național de Tehnologia Informației

•

Centrul de Cercetări în Informatică Industrială, Robotică şi Ingineria Materialelor

•

Centrul de Automatică, Controlul Proceselor şi Calculatoare

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică:
•

ECO-INFOSOC – centru de excelență având drept direcții de cercetare dezvoltarea de metode
și modele pentru economia societății informaționale, precum și optimizarea și riscul
activităților economice;
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•

PM FORUM – centru de cercetare în managementul proiectelor și inovare tehnologică – are
drept scop promovarea managementului proiectelor în domeniul economic și al inovării
tehnologice, susținerea procesului de definire a noi tehnici și metode moderne de
management de proiect și asigurarea deschiderii internaționale.

Clustere
• ELINCLUS - Electronic Innovation Cluster
• Control & IT Cluster
• Smart Alliance Cluster
Entități de inovare și transfer tehnologic din domeniu
•
•
•
•

Incubatorul Tehnologic și de afaceri ITA-BINNOTEH
Centrul de Transfer Tehnologic TTIPMD-ISS
Centru de Informare Tehnologică CIT-TE-ICPE
Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare și Marketing al INCDFLPR (CTTIM-INFLPR)

Analiza SWOT a domeniului |
S – Puncte tari
• Domeniu cu aplicabilitate în toate domeniile
economice
• Existența unei mase critice de companii și
cercetători
• Concentrarea în regiune a unui număr mare de
entităţi implicate în activitatea de CDI (unităţi de
CDI, universităţi, firme), cu rezultate pozitive
privind valorificarea rezultatelor cercetării
• Salarii mari
• Existența forței de muncă calificate

W – Puncte slabe
• Insuficienta susținere a start-upurilor
• Lipsa sau insuficiența fondurilor în domeniul
inovării

O – Oportunități
• Piața locală vastă
• Potențial ridicat de dezvoltare ca răspuns la
provocările societale actuale

T - Amenințări
• Competiția din partea actorilor străini
• Incertitudinea cu privire la deschiderea
oportunitățile de finanțare pentru antreprenori
• Oscilaţiile semificative ale cheltuielilor alocate
pentru cercetare şi dezvoltare
• Migrația personalului înalt calificat în spațiul
european
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4.

Anexe
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Dezvoltare

Index Dezvoltare

Denumire

Prototipuri

Produse

Tehnologii

Instalatii
pilot

Servicii
tehnologice

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Textile și Pielărie

16

94

35

0

21

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie

16

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Inginerie ElectricăCercetări Avansate

15

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica
Măsurării

1

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Ecologie Industrială

0

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Optoelectronică

6

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie
și Protecția Mediului

0

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

0

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Mașini Agricole și
Instalații Destinate Agriculturii și Industriei
Alimentare

6

Institutul
Național
de
CercetareDezvoltare pentru Metale Neferoase și
Rare

0

Institutul
Național
de
Dezvoltare pentru Energie

0

Cercetare-

23
99

51

11

38
8

15
5

9

0

35
4

2

16

8
1

17
8

9

0

0
0

3

3

0
0

0
0

1

0

Prototipuri

Produse

Tehnologii

Instalatii
pilot

Servicii
tehnologice

Mediu
total

1.00

0.95

1.00

-

0.31

0.65

1.00

0.23

1.00

-

0.64

0.57

0.94

1.00

0.11

-

0.01

0.41

0.06

0.52

0.06

1.00

0.19

0.37

-

0.11

0.46

1.00

0.38

0.38

0.23

-

0.34

0.27

-

0.08

0.03

-

1.00

0.22

-

0.15

0.49

-

0.22
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