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Introducere 
Strategiile de Specializare Inteligentă (RIS3) regionale reprezintă un instrument de politică și sunt parte 

a condiției favorizante pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de 

politică 1 (OP1) al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene – „O Europă mai inteligentă” pentru 

perioada de programare 2021-2027, venind în sprijinul actorilor regionali cu scopul de a identifica și 

crea contextul oportun dezvoltării prin inovare și cunoaștere, pornind de la resursele și potențialul 

existent în materie cercetare-dezvoltare-inovare.  

În cadrul viitorului ciclu de programare prioritățile asumate la nivel european prin politica de coeziune 

a UE pun accentul asupra dezvoltării și valorificării oportunităților existente la nivel regional prin 

susținerea unei creșteri economice solide bazate pe inovare, așa cum este menționat în Obiectivul de 

Politică 1 – O Europă mai inteligentă. Investițiile în inovare și IMM-uri vor depăși abordările 

convenționale, considerate insuficiente în contextul tranziției către a Patra Revoluție Industrială. 

Acestea vor urmări, printre altele, promovarea adoptării tehnologiilor generice esențiale și 

valorificarea oportunităților digitale.  

Totodată, la nivel european, prin intermediul strategiilor RIS3, sunt promovate și noi abordări 

inovative în domeniul provocărilor societale. Se vizează dezvoltarea de noi tehnologii și soluții 

inovatoare care să trateze problemele cu care se confruntă cetățenii și mediul transformându-le în noi 

oportunități pentru societate, afaceri și economie.  

RIS3 BI este un document strategic cu rol de fundamentare și direcționare a investițiilor în sectoare 

economice cheie, în vederea dezvoltării atuurilor, avantajelor competitive și a potențialul pentru 

inovare al regiunii, fiind aliniat priorităților Planului de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027 

(PDR BI) - reprezentând principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi asumat de 

către factorii de decizie din regiunea Bucureşti-Ilfov. PDR BI este un document strategic care prezintă 

priorităţile regiunii în materie de competitivitate, coeziune socială şi dezvoltare durabilă şi răspunde 

provocărilor specifice perioadei  2021-2027. 

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 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 nivelul tuturor regiunilor României în anul 

2019. În plan național documentul cadru este Strategia Națională de Cercetare, Inovare și 

Specializare Inteligentă 2021-2027 care cuprinde obiectivele generale și viziunea de țară în domeniul 

cercetării-dezvoltării-inovării cu orizont 2030. 

Ca imagine de ansamblu asupra performanțelor generale înregistrate în sfera inovării, conform 

clasificării tabloului de bord al inovării regionale (RIS), regiunea București-Ilfov se încadra în anul 2021 

ca Inovator Emergent Plus+. Acest tablou de bord evaluează performanța nivelului de inovare în ceea 

ce privește regiunile de dezvoltare europene, în baza unui număr limitat de indicatori. Prin comparație 

cu celelate regiuni ale țării regiunea București-Ilfov se dovedește a fi cea mai dezvoltată din această 

perspectivă, cu toate acestea, valorile sunt în continuare foarte reduse comparativ cu cele de la nivelul 

Uniunii Europene. 
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1. Analiza potențialului 
1.1 Potențialul economic 
Dinamica indicatorilor macroeconomici 

 

Indicele competitivității regionale plasează regiunea București-Ilfov pe locul 151 din cele 268 regiuni 

cuprinse în analiză. Pentru anul 2019 scorul obținut este de -0,10 – cea mai ridicată valoare în plan 

național, dar totodată peste valoarea regiunilor similare din punct de vedere structural (excepție 

Közép-Magyarország). 

Tabel 1 Indicele comeptitivității regionale 

Denumire regiune Poziție în ierarhia europeană Scor 

Közép-Magyarország 139 -0,02 

București-Ilfov 151 -0,10 

Attiki 180 -0.40 

Yugozapaden 181 -0.42 

Mazowiecki regionalny 187 -0.45 

Sursă: RCI2019 - https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2019_scorecards.pdf  
 

Regiunea București-Ilfov a înregistrat în anul 2017 o valoare a Produsului Intern Brut (PIB) de 232.876 

milioane lei, reprezentând 27% din PIB-ul național și doar 0,315% din PIB-ul UE 28. În perioada 2012-

2017, PIB-ul regiunii a înregistrat o creștere de aproape 50%, care însă nu este cea mai mare la nivel 

național, regiunea Nord Vest fiind în topul regiunilor cu o creștere superioară (+56%) pentru același 

interval de timp. În ceea ce privește formarea PIB-ului regional, se evidențiază contribuția de 90% a 

Municipiului București și de doar 10% a județului Ilfov în toți anii supuși analizei.  

 

Figura 1 Produsul Intern Brut la nivel național și regional, 2012-2017, prețuri curente - milioane lei  
Sursa: INS, Tempo online, 2020 
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• În baza analizei indicatorilor macroeconomici, regiunea București-Ilfov se poziționează în 

rândul regiunilor dezvoltate, atât la nivel național cât și european, comparativ cu regiuni 

cu profil similar. Cu toate acestea, după cum va fi evidențiat în capitolele următoare, 

nivelul de dezvoltare a ecosistemului regional de inovare, deși prezintă un potențial 

ridicat de evoluție, încă nu este specific unei regiuni dezvoltate. 

• Structura economică a regiunii denotă un profil specific unei regiuni capitală, construit în 

jurul serviciilor, care pot inclusiv contribui la modernizarea, diversificarea sau crearea de 

noi oportunități în sectorul industrial, prin adecvarea producției la noile practici de lucru 

sau asigurarea unei piețe majore de desfacere.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2019_scorecards.pdf
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În anul 2018, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare în regiune era de 46.800 

PPS/locuitor. Această valoare reprezintă 151% din media UE27, plasând București-Ilfov în categoria 

regiunilor mai dezvoltate. Conform datelor statistice, comparativ cu alte regiuni similare1, regiunea 

București-Ilfov are o evoluție surprinzătoare a raportului PIB/cap de locuitor măsurat în euro, depășind 

creșterile înregistrate în Budapesta (HU11), Atena (EL30), Sofia (BG41) sau Varșovia (PL91), dar nivelul de 

dezvoltare real nu este comparabil cu al acestora.  

Tabel 2 Produsul intern brut pe locuitor în euro și la paritatea standard a puterii de cumpărare (PPS).  

PIB pe locuitor 

Regiune 

An 
Evoluție 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

euro/locuitor 

UE 27  25.700 26.000 26.600 27.500 28.200 29.200 30.200 +17% 

Sofia – Yugozapaden (BG41) 9.400 9.300 9.500 10.400 11.000 11.900 12.900 +37% 

Atena – Attiki (EL30) 23.500 22.500 22.400 22.200 22.200 22.800 23.300 -0,85% 

Budapesta - Budapest (HU11) 21.900 21.800 22.300 22.800 23.600 26.100 27.900 +27% 

Varşovia – Warszawski (PL91) 22.200 22.800 23.700 24.500 24.200 26.700 28.500 +28% 

București-Ilfov (RO32) 15.600 17.000 17.600 19.500 20.200 22.200 24.200 +55% 

PIB pe locuitor (PPS/locuitor) 

Regiune 

An 
Evoluție 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PPS/locuitor 

UE 27  26.300 26.400 27.300 28.800 29.000 29.800 30.800 +17% 

Sofia – Yugozapaden (BG41) 20.000 19.700 20.800 22.500 23.100 24.100 25.400 +27% 

Atena – Attiki (EL30) 26.000 26.200 27.000 27.400 27.000 27.500 28.500 +9% 

Budapesta - Budapest (HU11) 38.100 38.000 39.300 40.100 39.800 41.800 44.600 +17% 

Varşovia – Warszawski (PL91) 39.100 39.800 41.300 43.600 43.600 45.500 47.900 +22% 

București-Ilfov (RO32) 33.700 34.300 35.300 39.100 40.600 44.100 46.800 +38% 

Sursa: Baza de date EUROSTAT - NAMA_10R_2GDP - Decembrie 2020 

Relevanța studierii situației macroeconomice se află în strânsă legătură cu capacitatea economiei de 

susținere a activităților de cercetare-dezvoltare, valoarea ponderii cheltuielilor cu CD în PIB fiind un 

indicator de referință în planificarea strategică la nivel european cu privire la politica de inovare. Astfel, 

deși în Strategia Europa 2020, a fost stabilit obiectivul ca 3% din PIB să se îndrepte spre activitățile de 

CD, până în anul 2019 ținta a fost atinsă doar în Suedia (3,39%), Austria (3,19%) și Germania (3,17%) - 

media UE-27 fiind de 2,20%, iar a României (printre ultimele clasate) de doar 0,48%.2 Situația în cadrul 

regiunii București-Ilfov este asemănătoare, cheltuielile din activitatea de cercetare-dezvoltare 

reprezentând doar 1,15% din PIB-ul regional. Procentul a cunoscut variații semnificative conturându-

se două etape: o scădere cu 0,21 puncte procentuale între 2012-2014, urmată de o creștere cu 0,37% 

până în 2018.3 În comparație cu alte regiuni de tip capitală, regiunea București-Ilfov surclaseză doar 

                                                           
1A se vedea Anexa 4 - ANALIZA DE BENCHMARKING 
2Eurostat, (2019), Gross domestic expenditure on R&D (GERD) https://ec.europa.eu/eurostat/ 
3Eurostat, (2018), Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and NUTS 2 regions 
https://ec.europa.eu/eurostat/  

https://ec.europa.eu/eurostat/
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regiunea Sofiei, care aloca un procent de 1,14% din PIB activităților de cercetare dezvoltare de la nivel 

regional. 

 

Figura 2 Cheltuielile din activitatea de CD ca procent din PIB in anul 2018 

Sursa: Eurostat 2020 
 

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 existența 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 

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. 

 
Figura 3 Contribuția sectoarelor la VAB, procente 

Sursa: INS, Tempo Online, 2020 

 

În anul 2017, contribuția Municipiul București la formarea valorii adăugate brute este superioară 

contribuției județului Ilfov pe toate ramurile de activitate. 
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Figura 4 Contribuția județului Ilfov și a Municipiului București la formarea Valorii Adăugate Brute pe ramuri de activitate 

în anul 2017 
Sursa: INS, Revista Conturi naționale regionale, 2012 – 2017 
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A04 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și 
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La realizarea valorii adăugate brute a Regiunii București-Ilfov, cea mai mare contribuție a avut-o în 

anul 2017, Municipiul București (89,6%) care a înregistrat o creștere cu 0,7 puncte procentuale 

comparativ cu anul 2012 (88,9%). Județul Ilfov a pierdut 0,7 puncte procentuale în anul 2017 (10,4%) 

comparativ cu anul 2012 (11,1%). O analiză detaliată a evoluției valorii adăugate brute pe ramuri de 

activitate la nivelul Regiunii București-Ilfov, al Municipiului București și al Județului Ilfov poate fi 

consultată în Anexa 6 – Tabelul 1. 

 

Figura 5 Contribuția județului Ilfov și a Municipiului București la formarea Valorii Adăugate Brute a Regiunii București-
Ilfov, 2012 și 2017 

Sursa: INS, Revista Conturi naționale regionale, 2012 – 2017 
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Ramura agricultură, silvicultură și pescuit a înregistrat în Municipiul București cea mai mare creștere 

procentuală a valorii adăugate brute în anul 2017 comparativ cu 2012 (708%), iar în județul Ilfov 

activitățile culturale și spectacole, reparații de produse de uz casnic și alte servicii (127%). 

 

Figura 6 Variația valorii adăugate brute pe ramuri economice la nivelul județului Ilfov și Municipiului București, 2017 vs 

2012 (%) 

Sursa: INS, Revista Conturi naționale regionale, 2012 – 2017 

 

În anul 2018, regiunea București-Ilfov, comparativ cu alte regiuni capitală, se poziționează, cu o valoare 

adăugată brută de 50.477,25 milioane euro, mai bine față de Sofia și Budapesta, însă sub Varșovia și 

Atena. 

 

Figura 7 Valoarea adăugată brută la nivel de regiuni capitală (milioane euro),  2018 

Sursa: Baza de date Eurostat 2020 
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Tendințe demografice și forța de muncă 

 

Regiunea București-Ilfov înregistra la nivelul anului 2019 un număr de 2.568.226 de locuitori 

reprezentând 11,58% din populația totală a României. În profil teritorial, din perspectiva mărimii 

demografice, regiunea ocupă locul al șaselea după regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-

Est și Centru. Dinamica populației regiunii București-Ilfov în perioada 2012-2019 prezintă o rată 

multianuală de creștere de 0,56%. 4 
 

În ceea ce privește distribuția populației pe medii de rezidență: 90,7% din populația regiunii București-

Ilfov locuiește în mediul urban, respectiv 2.342.226 de persoane, aceste valori relevând gradul ridicat 

de urbanizare al regiunii.  

Dinamica populației la nivelul regiunii București Ilfov se înscrie pe un trend ascendent în ceea ce 

privește categoria de populație 0-14 ani a cunoscut o creștere de 12,2% în 2019 față de anul 2012. 

Numărul populației cuprinsă în intervalul de vârstă 15-64 de ani a înregistrat o scădere importantă de 

-15,6% ajungând în orizontul anului 2019 cu 283 890 mai puțin față de anul 2012. Populația vârstnică 

numără peste 430 000 de persoane – în creștere cu 22% prin comparație cu anul 2012. 

Figura 8 Dinamica numărului populației, pe grupe de vârstă, la nivelul regiunii București Ilfov, în perioada 2012-2019,  

Sursa: INS, Tempo online, 2020 

                                                           
4 Planul de Dezvoltare Regional București-Ilfov 2021-2027 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Regiunea București-Ilfov reprezintă un bazin de forță de muncă puternic dezvoltat, cu o 

rată de activitate de 91,5%, peste media națională. 

• 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.        
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În același timp, conform bazei de date Eurostat, la nivelul anului 2018 densitatea populației regiunii 

București-Ilfov înregistra o valoare de 1.316 loc/km2, superioară atât mediei naționale de 83,3 

loc/km2, cât și mediei europene (UE27) de 108,8 loc/km2.5 

 

Resursele de muncă, la nivel național în 2019, numărau 12.198.300 persoane, din care 69,6% figurează 

ca populație ocupată. Regiunea București-Ilfov concentrează 12,9% (1.575.600 persoane) din 

resursele de muncă ale țării și prezintă cea mai ridicată rata de ocupare 90,4%. Cu toate acestea 

regiunea București-Ilfov, ca de altfel întreaga țară, se confruntă cu un fenomen din ce în ce mai 

accentuat al emigrărilor populației în vârstă de muncă și în special al populației înalt calificate (brain 

drain). Numai în anul 2019, 28.154 persoane au emigrat temporar sau definitiv din regiunea București-

Ilfov în afara granițelor țării. 

 

Figura 9 Resursele de muncă în anul 2019, Regiunea București-Ilfov 

Sursa: INS, Tempo online, 2020 

Regiunea București-Ilfov deține cel mai ridicat număr de persoane active de la nivel național de 

1.441.000 de persoane fiind, de asemenea, singura regiune care a înregistrat o dinamică pozitivă în 

rândul populației active. În profil intraregional se constată că 85,6% din populația activă este 

concentrată în municipiul București având o rată de activitate de 99%, comparativ cu județul Ilfov unde 

rata de activitate este de 63% - per total la nivel de regiune rata de activitate este de 91,5%. 

Distribuția la nivel de secțiune CAEN aduce în prim plan secțiunea G - Comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor ca activitate economică principală după 

numărul persoanelor angrenate. În 2019 activitățile incluse în secțiunea G concentrau 268.800 

persoane, reprezentând 18,8% din populația ocupată. Următoarele activități ca pondere din totalul 

populației ocupate la nivelul regiunii sunt: Industria prelucrătoare (10,9%), Construcțiile (11%), 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (9,6%), Informații și comunicații (7,4%) 

etc. Referitor la dinamica înregistrată în cadrul acestor activități economice în perioada 2012-2019 se 

pot face următoarele observații: cele mai importante creșteri au fost înregistrate de secțiuniile J – 

Informații și comunicații (cu 42% mai multe persoane în 2019 față de 2012) și N- Activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport (cu 36,4% mai multe persoane), la polul opus cea mai 

importantă scădere este înregistrată de către secțiunea S cu 18,2% mai puține persoane în 2019.  

                                                           
5 Eurostat, (2017),  Population density, https://ec.europa.eu/eurostat 
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Figura 10 Populația ocupată civil, la nivel de secțiune CAEN, mii persoane 

Sursa: INS, Tempo online, 2020 
 

În ceea ce privește structura populației ocupate în funcție de nivelul de educație absolvit, la nivelul 

regiunii București-Ilfov, în anul 2018, se înregistrează aproximativ 501.000 de persoane ocupate cu 

studii superioare (cea mai mare pondere din totalul populației ocupate). Cea de-a doua poziție în 

ierarhie este ocupată de persoanele cu studii liceale cu studii postliceale 438.000 de persoane ocupate 

în anul 2018), urmate de persoanele cu studii gimnaziale (76.000 persoane), respectiv cu studii 

postliceale de specialitate (40.000 persoane). Persoanele ocupate, fără studii absolvite sau de nivel 

primar au fost în număr de 8.000 în anul 2018.  

Figura 11 Dinamica numărului de persoane ocupate, după nivelul de educație, la nivelul regiunii București-Ilfov 

Sursa: INS, Tempo online, 2020 
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Rata șomajului BIM6 în regiunea București-Ilfov era de 2,5% în anul 2019, în scădere cu peste 2,9 

puncte procentuale față de valoarea înregistrată în anul 2012, sub nivelul atins atât la nivel național 

(3,9%), cât și la nivel european (6,7%).  
 

Figura 12 Rata șomajului BIM în rândul populației în vârstă de peste 15 ani la nivel regional, național și european, 2012-
2019, procente 

Sursa: INS, Tempo online și Eurostat, 2020 

În 2019 numărul șomerilor înregistrați în România era de 257.865 persoane în scădere cu 47,7% față 

de nivelul anului 2012. Trendul se păstrează și la nivelul regiunii București-Ilfov numărul șomerilor 

scăzând cu 6 802 persoane (30,8%).  Din cele 16.024 persoane înregistrate ca șomerii la nivelul regiunii 

București-Ilfov 95,1% (15.248 persoane) se concenntra în Municipiul București și doar 4,8% (776 

persoane) în Județul Ilfov. Un ecart semnificativ se constată și referitor la distribuția pe cele două 

genuri, numărul femeilor aflate în șomaj păstrându-se superior de-a lungul întregii perioade de 

analiză. 

În raport cu îndemnizațiile de șomaj se poate constată că cea mai mare parte a șomerilor înregistrați 

în regiunea București-Ilfov (86,8%) nu beneficiază de drepturi bănești, iar restul sunt fie șomeri cu 

experiență de muncă care beneficiază de indemnizație (12,5%), fie șomeri fără experiență care 

beneficiază de ajutor de șomaj (0,7%). 
 

Pe nivelurile de instruire, cea mai ridicată valoare se înregistrează pentru nivelul primar, gimnazial și 

profesional cu o pondere de 37,5%, urmat de cel liceal si postliceal (35%) și de cel univeristar (26,8%).  

Rata abandonului școlar la nivelul regiunii București-Ilfov în cadrul învățământului primar și gimnazial, 

dar și liceal și profesional a cunoscut o creștere semnificativă în perioada 2012-2015. Din anul 2016 

rata de abandon înregistrează însă un trend descendent, iar în anul 2018, regiunea București-Ilfov se 

situează pe primul loc la nivel național, cu cea mai mică rată de abandon în învățământul 

preuniversitar (primar, gimnazial, liceal și profesional). 

                                                           
6 Șomerii, conform BIM, sunt persoanele în vârstă de 15 - 74 ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan 
urmatoarele condiții: nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri; sunt în cautarea  
unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi; sunt disponibile să înceapă lucrul 
în urmatoarele două săptămâni. 
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Figura 13 Rata abandonului, în învățământul preuniversitar, la nivelul regiuniunilor de dezvoltare, în 2018 
Sursa: INS, Tempo online, 2020 

În ceea ce privește învățământul superior, regiunea București-Ilfov concentrează cea mai mare parte 

(33,56%) a absolvenților de învățământ superior din întreaga țară, fapt caracteristic regiunilor 

capitală. În anul 2018, numărul absolvenților era de 41.872 persoane, dintre aceștia 33% finalizându-

și studiile în domeniul afacerilor, administrației și dreptului, iar 16% fiind absolvenții cu specializarea 

în inginerie, prelucrare și construcții. Absolvenții din domeniul TIC reprezentau 6% din totalul 

absolvenților regiunii și 33% din numărul de absolvenți la nivel național. 

Analizând numărul de locuri disponibile în universitățile din regiune, pe tipuri de specializări relevante 

pentru formarea resurselor umane în domeniile cu potențial de specializare, observăm că cele mai 

multe locuri în anul 2019 sunt în domeniile: cibernetică, statistică şi informatică economică, inginerie 

şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, inginerie civilă, inginerie electronică, 

telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale și calculatoare şi IT. 
 

Cele mai mari creșteri ale numărului de 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: farmacia (-38%), 

silvicultura (-20%), știința mediului (-17%), ingineria instalațiilor (-13%), ingineria materialelor (-12%), 

inginerie și management (-2%), medicină dentară (-2%) și inginerie civilă (-1%). 
 

Tabel 3 Evoluția numărului de locuri disponibile pentru studenți 

Domeniu 

Număr 

locuri la 

admitere 

2012 

Număr 

locuri la 

admitere 

2019 

2019 vs 2012 

Cibernetică, statistică şi informatică economică 1475 1725 17% 

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 425 1610 279% 

Medicină umană generală 1104 1303 18% 

Inginerie civilă 1225 1210 -1% 

Inginerie electronică, telecomunicaţii  şi tehnologii informaţionale 955 1200 26% 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei 615 1105 80% 

Inginerie geodezică 425 975 129% 

Inginerie industrială 535 875 64% 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 803 873 9% 

Inginerie și management 875 860 -2% 

Ingineria produselor alimentare 670 775 16% 

Informatică 755 760 1% 
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Științe inginerești aplicate 485 735 52% 

Ingineria mediului 615 730 19% 

Arhitectură 615 660 7% 

Inginerie mecanică 365 645 77% 

Arte vizuale 495 635 28% 

Ingineria sistemelor 450 580 29% 

Inginerie energetică 355 515 45% 

Kinetoterapie 400 500 25% 

Ingineria instalaţiilor 555 485 -13% 

Mecatronică şi robotică 440 460 5% 

Ştiinţa mediului 545 455 -17% 

Medicină Veterinară 240 425 77% 

Inginerie aerospaţială 315 395 25% 

Biologie 355 375 6% 

Inginerie chimică 360 370 3% 

Inginerie electrica 185 360 95% 

Agronomie 330 350 6% 

Horticultură 280 325 16% 

Ingineria autovehiculelor 280 325 16% 

Medicină dentară 311 304 -2% 

Fizică 270 270 0% 

Chimie 245 260 6% 

Cinematografie și media 166 219 32% 

Inginerie geologică 120 180 50% 

Ingineria materialelor 205 180 -12% 

Ingineria transporturilor 150 160 7% 

Biotehnologii 90 150 67% 

Farmacie 234 145 -38% 

Zootehnie 110 140 27% 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii 50 90 80% 

Geologie 55 60 9% 

Silvicultură 75 60 -20% 

Inginerie genistică - 25 domeniu nou 

Științe inginerești 50 - -100% 

Sursa: Cercetare proprie 

Conform Eurostat, în anul 2019 procentul populației în vârstă de muncă (cuprinsă între 24-64 ani) cu 

studii superioare era de 40,3%. Regiunea București-Ilfov se plasează din acest punct de vedere atât 

deasupra mediei naționale, de 18,4%, cât și a mediei Uniunii Europene – 31,6%.7 Totodată, procentul 

este similar cu cel înregistrat de regiunile asemănătoare din punct de vedere structural: BG 41 – 30,5%, 

EL30 – 40,2%, HU10 – 39,32% și PL12 – 26,4%. 

Statistica europeană evidențiază, în ceea ce privește costurile cu forța de muncă, următoarea situație: 

media UE-27 este de 27,7 euro pe oră, iar România ocupă penultimul loc, cu un cost estimativ de 7,7 

euro pe oră. De altfel, salariul nominal mediu net lunar pentru anul 2019 era de 2.986 lei la nivel 

național. În profil teritorial, câștigurile salariale nominale medii nete lunare depășesc valoarea de 

                                                           
7 Eurostat, (2018),  Education and training statistics at regional level, https://ec.europa.eu/eurostat     

https://ec.europa.eu/eurostat
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3.000 lei doar în cadrul regiunii București-Ilfov, care a cunoscut cea mai importantă creștere în 

intervalul analizat (3.947 lei în 2019).  

Clasificarea câștigurilor salariale pe activități ale economiei naționale evidențiază un maxim de 

20.031 lei salariu mediu net în cadrul extracției petrolului brut și a gazelor naturale, urmat de 

activitățile din sfera fabricării produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului 

(13.638). La polul opus, cele mai reduse câștiguri sunt realizate în cadrul activităților de “tăbăcire și 

finisare a pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei; a 

preparării și vopsirii blănurilor” – 2.771 lei lunar. În ceea ce privește diferențele de salarizare între 

sexe, în cadrul regiunii București-Ilfov, în anul 2019 decalajul de salarizare între sexe este în medie de 

213 lei în favoarea bărbaților, în creștere cu peste 50% comparativ cu 2012 (129 lei).  

 

Tabel 4 Evoluția salariilor pe sexe și domenii de activitate, la nivelul regiunii București-Ilfov, 2012 vs 2019  
Feminin Masculin 

Domeniu 2012 2019 2019 

vs 

2012 

2012 2019 2019 vs 

2012 

A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 2254 5505 144% 2060 4506 119% 

B INDUSTRIA EXTRACTIVA 7004 14891 113% 6685 13366 100% 

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE 2067 4583 122% 2620 5437 108% 

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE 

ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI 

AER CONDITIONAT 

4378 8221 88% 4477 8971 100% 

E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, 

GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE 

DECONTAMINARE 

2051 4582 123% 2455 4878 99% 

F CONSTRUCTII 2400 4658 94% 1910 4377 129% 

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR 

2719 5182 91% 3237 6187 91% 

H TRANSPORT SI DEPOZITARE 3142 6330 101% 3179 6414 102% 

I HOTELURI SI RESTAURANTE 1494 3455 131% 1625 3542 118% 

J INFORMATII SI COMUNICATII 4513 8961 99% 5141 11215 118% 

K INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 6051 9324 54% 7758 12875 66% 

L TRANZACTII IMOBILIARE 2217 6012 171% 2353 5555 136% 

M ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI 

TEHNICE 

3701 8175 121% 4077 8592 111% 

N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI 

ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT 

2082 5083 144% 1540 4252 176% 

O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; 

ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 

3979 10222 157% 4318 10385 141% 

P INVATAMANT 2116 5837 176% 2511 6414 155% 

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 2069 7169 246% 2377 7474 214% 
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R ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI 

RECREATIVE 

1841 4468 143% 2157 5197 141% 

S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 1312 3081 135% 1764 3959 124% 

Sursa: INS, Tempo online, 2020 

Mai mult, la nivelul regiunii se evidențiază o serie de 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. Datele privind numărul mediu de salariați 

și salariul mediu pe diviziuni CAEN Rev. 2 pot fi consultate în Anexa 6 – Tabelul 2. 

 

ISD și comerț exterior 

 

 

La nivel național, cifra de afaceri a întreprinderilor cu investiții străină directă (ISD) a cunoscut o 

creștere  constantă, înregistrând în anul 2019 o valoare cu 36% mai mare față de anul 2012, depășind 

valoarea de 191 milioane euro în anul 2019. De asemenea, aceeași tendință se remarcă și în cazul 

numărului mediu de salariați în întreprinderile ISD care a înregistrat o creștere de 12% în anul 2017 

față de 2012,  atingând nivelul de 1,3 milioane de salariați în anul 2019. 

 

Figura 14 Cifra de afaceri a întreprinderilor ISD și a numărului mediu anual de salariați din întreprinderile ISD în perioada 

2012-2019 la nivel național 

Sursa: BNR, Balanța de plăți și poziția investițională internațională (2012-2019) prelucrare ADRBI 
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• Regiunea București-Ilfov se remarcă prin atractivitatea mare pentru investiții străine, în 

creștere constantă după anul 2012. De asemenea, performanța companiilor străine se 

află în creștere, atât din perspectiva cifrei de afaceri cât și a numărului de salariați. 

Companiile străine reprezentând o bază importantă de cunoștințe (know-how) pentru 

stimularea inovării în regiunile mai puțin performante din perspectiva inovării, 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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După valoarea soldului, regiunea București-Ilfov concentrează în anul 2019 62% din investițiile străine 

din România, la distanță mare față de regiunile Centru și Vest, următoarele clasate, care ating 7-8% 

din pondere.  

 
Figura 15 - Soldul ISD la nivel național și pe regiuni de dezvoltare, 2012 și 2019, milioane Euro 

Sursa: BNR, Investițiile străine directe în România 2012 și 2019, prelucrare proprie 
 

După rata de creștere a soldului ISD între anii 2012 și 2019, regiunea București-Ilfov înregistrează o 

evoluție pozitivă, de 54%, valoare peste cea observată la nivel național, de 49%, însă inferioară altor 

regiuni de dezvoltare precum Centru (+65%) sau Nord-Vest (+83%). Ce este important de menționat 

este faptul că regiunea București-Ilfov ocupa în ambii ani analizați 2012-2019, prima poziție în 

clasamentul național al regiunilor după soldul ISD, dar cu toate acestea, alte regiuni au evoluții mai 

accelerate (Centru si Nord-Vest), pornind de la un nivel mult mai redus al investițiilor. Această situație 

indică mai degrabă o menținere a atractivității regiunii București-Ilfov pentru investitorii străini.  

Privitor la investițiile străine directe în întreprinderi greenfield la nivelul regiunii București-Ilfov se 

concentrează 62% (2019) din soldul total la nivel național – respectiv un total de 33.836 milioane euro. 

urmând apoi regiunile Centru cu 11,4%, Vest cu 8,6% și Nord-Vest cu 6,6 % din soldul total ISD în 

întreprinderi greenfield. Per ansamblu, valoarea ISD în întreprinderi greenfield a cunoscut o creștere 

constantă soldată cu o dublare a acestora în anul 2019 față de anul 2012 (+108%) pentru Regiunea 

București-Ilfov.  

 
Figura 16 Evoluția soldului ISD la nivel național și pe regiuni de dezvoltare, 2019 vs 2012, % 

Sursa: BNR, Investițiile străine directe în România 2012 și 2019, prelucrare proprie 
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În perioada analizată (2012-2019) cea mai mare parte a ISD sunt realizate în Regiunea București-Ilfov 

(cu o pondere de   5̴9-61% din totalul național), urmată la distanță de Regiunea Centru (  1̴0%) și Vest 

(  8̴%). Statisticile privind ISD, pe regiuni, trebuie interpretate cu atenție, pentru că pot oferi o imagine 

distorsionată a realității, ca urmare a modului de înregistrare a datelor, întrucât, valoarea ISD pe 

regiune se înregistrează în funcție de localizarea sediului social al companiei. 

Astfel, în anul 2017, în regiunea București-Ilfov au fost înmatriculate 2748 de companii cu capital 

străin, reprezentând 47,1% din totalul național. În alte regiuni de dezvoltare valoarea acestui indicator 

este considerabil mai redusă, indicând preferința investitorilor pentru regiunea capitală a României. 

Totodată, dacă la nivel național, numărul înmatriculărilor s-a redus, cu -8,6%, în regiunea București-

Ilfov, numărul acestora a crescut, cu 7,8%, între 2012 și 2017.  

 
Figura 17 Situația înmatriculărilor de companii cu capital străin la nivel național și pe regiuni de dezvoltare, 2012 și 2017, 

număr firme 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 

În cazul capitalului social subscris al companiilor cu capital străin înmatriculate, în regiunea București-

Ilfov se înregistrează în anul 2017 o valoare de 125,8 mil. lei, valoare aproape dublă comparativ cu 

anul 2012 (91,8%). Această valoare reprezintă 77,4% din totalul capitalului social al companiilor cu 

capital străin înmatriculate la nivel național în anul 2017.  

 

Figura 18 Valoarea capitalului social subscris al companiilor cu capital străin înmatriculate la nivel național și pe regiuni 

de dezvoltare, 2012 și 2017, mii lei 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 
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Și în cazul majorărilor de capital, regiunea București-Ilfov concentrează mai mult de jumătate (50,6%) 

din numărul companiilor. Atât la nivel național, cât și în regiunea București-Ilfov și în celelalte regiuni 

de dezvoltare, numărul companiilor cu capital străin care au realizat majorări de capital a scăzut 

considerabil în perioada analizată (2012-2017), cu aproape minus 50%.   

 

Figura 19 Situația majorărilor de capital în rândul companiilor cu capital străin la nivel național și pe regiuni de 

dezvoltare, 2012 și 2017, număr firme 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 

 

În ceea ce privește radierile de companii cu capital străin, în anul 2017 au fost radiate 2974 de 

companii, reprezentând 44% din totalul național, în creștere cu 41,9% față de anul 2012, valoare 

superioară celei naționale, de 15,7%.  

 

Figura 20 Situația radierilor de companii cu capital străin la nivel național și pe regiuni de dezvoltare, 2012 și 2017, 

număr firme 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 
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La nivelul regiunii, cele mai multe operațiuni în rândul companiilor cu capital străin se observă în cazul 

Bucureștiului, care concentrează și cea mai mare parte a înmatriculărilor, majorărilor de capital și 

radierilor, comparativ cu celelalte regiuni ale țării. Activitatea desfășurată în Ilfov reprezintă între 20 

și 30% din totalul evidențiat la nivel regional. În anul 2017, comparativ cu anul 2012, se remarcă o 

creștere a numărului de înmatriculări a firmelor cu capital străin, dar și a radierilor, în timp ce numărul 

firmelor care și-au majorat capitalul social s-a redus în proporție considerabilă. 

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. 

 

Figura 21 Evoluția balanței comerciale la nivel național, regional și local în perioada 2012-2017 (Miliarde EUR) 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

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 
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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 Anexei 6 – Tabelele 3, 4 și 5. 

La nivelul regiunii, în anul 2017, principalele clase de produse după valoarea exporturilor, sunt: 84. 

Reactori nucleari, boilere, mașini si dispozitive mecanice, 85. Mașini, aparate și materiale electrice; 

aparate de înregistrat și reprodus sunetul și imagini de televiziune, 10. Cereale, 27. Combustibili și 

uleiuri minerale; materii bituminoase, 12. Semințe și fructe oleaginoase; plante industriale sau 

medicinale, iar principalele clase de produse importate: 85. Mașini, aparate și materiale electrice; 

aparate de înregistrat și reprodus sunetul și imagini de televiziune, 84. Reactori nucleari, boilere, 

mașini si dispozitive mecanice, 87. Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, 30. Produse 

farmaceutice, 27. Combustibili si uleiuri minerale; materii bituminoase. Același clasament se observă 

și în cazul Municipiului București. În ceea ce privește județul Ilfov, categoriile principale de produse la 

export sunt  40. Cauciuc si articole din cauciuc, 24. Tutun și înlocuitori de tutun, 84. Reactori nucleari, 

boilere, mașini și dispozitive mecanice, 85. Mașini, aparate și materiale electrice; aparate de 

înregistrat și reprodus sunetul și imagini de televiziune, 73. Produse din fontă, fier și oțel, iar între 

categoriile de produse importate, remarcăm: 87. Automobile, tractoare și alte vehicule terestre, 84. 

Reactori nucleari, boilere, mașini si dispozitive mecanice, 85. Mașini, aparate și materiale electrice; 

aparate de înregistrat și reprodus sunetul si imagini de televiziune etc. 

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.8 A fost aleasă această metodologie de calcul deoarece permite evidențierea avantajelor 

unor categorii de produse corelând rolul lor atât în economia regională, cât și națională. 

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,  

                                                           
8 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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• 10. Cereale,  

• 12. Semințe și fructe oleaginoase, plante industriale sau medicinale,  

• 13. Gume, rășini și alte seve Etc. 

Evoluția indicatorului RCA la nivelul Regiunii București-Ilfov în perioada 2012-2017 poate fi consultată 

în cadrul Anexei 6 – Tabelele 6, 7 și 8. 

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, care permite evidențierea acestui 

raport.9 

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 Anexei 6 – Tabelele 9, 10 și 11. 

 

Dinamica mediului de afaceri  

 

                                                           
9 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. 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Concentrarea a 24% din unitățile locale active la nivel național în Regiunea București-Ilfov 

favorizează generarea de externalități pozitive (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.  

• Regiunea București-Ilfov reprezintă un mediu propice pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului, dovadă fiind rata de creștere a numărului de unități locale active, 

peste media națională. 

• Ponderea majoritară a unităților locale active din categoria microîntreprinderilor, 

întreprinderilor mici și a întreprinderilor mijlocii (99.6% din total la nivelul anului 2017) 

favorizează existența unui mediu de afaceri dinamic, în cadrul căruia rezultatele cercetării 

și inovarea au potențial de a se dezvolta și de a fi adoptate în mai mare măsură. 
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Regiunea București-Ilfov concentrează 24% din totalul unităților locale active la nivel național.10  

În ultimii ani, mediul economic românesc a cunoscut o evoluție pozitivă, înregistrând în anul 2017 cu    

 8̴2.000 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   1̴7 % (în anul 2017 față 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. 

 

Figura 22 Evoluția numărului de unități locale active 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

 

Pe clase de mărime, la nivelul regiunii,  se constată la nivelul anului 2017 că cea mai mare pondere 

din numărul total de unități locale active o au microîntreprinderile  8̴9,5% urmată de întreprinderile 

mici cu   8̴,4%, întreprinderile mijlocii cu   1̴,7% si de întreprinderile mari cu   0̴,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.  

 

Ca pondere, în anul 2017, cel mai mare număr de 

întreprinderi active se regăsesc în secțiunile: 

▪ G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul 

( 2̴9%) 

▪ M- Activități profesionale, științifice și 

tehnice (  1̴7%) 

▪ F - Construcții (  9̴%) 

▪ J - Informații și comunicații (  8̴%) 

▪ C - Industria prelucrătoare (  6̴%) 

▪  N - Activități de servicii administrative și 

de suport (5%) 

▪ H - Transport și depozitare (  5̴%) 

▪ L - Tranzacții imobiliare (  5̴%) 

 

                                                           
10 Analiza sectorială asupra dinamicii unităților locale active pe activități ale economiei naționale și a modului în care acestea 
au evoluat, în termeni de cifră de afaceri, număr de salariați, investiții etc. poate fi consultată în cadrul Anexei 7 
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Figura 23 Ponderea unităților locale active din regiune 

(%) pe clase de mărime, la nivelul anului 2017 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 
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Secțiunea M -  Activități profesionale, științifice și tehnice cunoaște o pondere de aproximativ 17% 

la nivelul regiunii București-Ilfov pozitionându-se pe o pantă ascendentă atât în cazul Mun. București, 

cât și județului Ilfov. Numărul total de unități locale active la nivelul anului 2017 era de 23.820. 

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,   1̴5% din totalul unităților din industria prelucrătoare și  

 0̴,9% din totalul regional),  

• 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (917 unități,  1̴1% din totalul unităților din industria 

prelucrătoare și   0̴,7% din totalul regional),  

• 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

(827 unități,   1̴0% din totalul unităților din industria prelucrătoare și   0̴,6% din totalul regional ),   

• 18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (661 unități,   8̴% din totalul unităților din 

industria prelucrătoare și   0̴,5% din totalul regional)  

• 31 - Fabricarea de mobilă (566 unități,   7̴% din totalul unităților din industria prelucrătoare și  

 0̴,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,   3̴,6% din totalul regional) și 63 - 

Activități de servicii informatice (1720 unități,   1̴,3% din totalul regional). 

Dacă analizăm separat numărul de unități locale active, observăm următoarele aspecte: 

- În anul 2017 putem observa o creștere a atractivității județului Ilfov pentru întreprinzători, 

confirmată de creșterea ponderii unităților active din județ în totalul regiunii, de la 12,6% (14,6 

mii unități locale) în anul 2012 la 17,1% (23,8 mii unități locale) în anul 2017. În același timp, 

ponderea Municipiului București a scăzut de la 87,4% (101,9 mii unități locale) la 82,9% (115,5 mii 

unități locale).  

- Comparativ cu anul 2012 numărul unităților locale active din județul Ilfov a crescut cu 62,2% în 

anul 2017, peste creșterea înregistrată de Municipiul București de 13,3%. 

- În anul 2017 față de anul 2012, în județul Ilfov, cele mai mari creșteri procentuale au fost 

înregistrate la nivel unităților locale active din domeniile: sănătate și asistență socială (245,8%), 

activități de spectacole, culturale și recreative (186,7%), învățământ (169,6%) și informații și 

comunicații (135,5%).  

- Municipiul București a înregistrat cele mai mari creșteri la nivelul unităților locale active din 

domeniile: învățământ (94,7%), activități de spectacole, culturale si recreative (70,4%), sănătate 

și asistență socială (54,1%) și transport si depozitare (41,1%). Se remarcă reducerea cu 17,6% a 

numărului unităților locale active din domeniul industriei extractive și cu 3,4% a celor din domeniul 

distribuției apei și salubritate. 
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Figura 24 Unitățile locale active din Municipiul București, 2012 și 2017, număr  

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

În județul Ilfov, în anul 2017, se remarcă o concentrarea mare a unităților locale active din domeniul 

comerțului (32,3%) care însă au pierdut 5,8 puncte procentuale față de 2012, urmat de activități 

profesionale și tehnice  (11,7%) în creștere cu 0,7 puncte procentuale și construcții (10%) în creștere 

cu 0,4 puncte procentuale.  
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Figura 25 Unitățile locale active din județul Ilfov, 2012 și 2017, număr  

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

În Municipiul București, comerțul (28,6%) care se situează tot pe primul loc ca și număr de unități 

locale active, a pierdut de asemenea 3,6 puncte procentuale în anul 2017. Urmează activități 

profesionale și tehnice  (18,2%) în scădere cu 0,7 puncte procentuale și construcții (8,5%) scădere cu 

0,2 puncte procentuale. 

Tabel 5 Ponderea pe domenii a unităților locale active în total la nivel regional și pe județe, 2012 și 2017 
 

Regiunea 

București-Ilfov 

Ilfov Municipiul 

Bucuresti 

Clasa CAEN Anul 

2012 

 Anul 

2017 

Anul 

2012 

 Anul 

2017 

Anul 

2012 

 Anul 

2017 

A Agricultura, silvicultura si pescuit 0,8% 0,8% 1,9% 1,6% 0,6% 0,6% 

B Industria extractiva 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

C Industria prelucratoare 6,4% 5,8% 8,1% 7,3% 6,2% 5,5% 

D Productia si furnizarea de energie electrica 

si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

275

23

1.186

30

146

1.401

5.929

1.212

432

535
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489

1.616

575

125

142

165

254

383

28

1.744

50

169

2.368

8.236

2.004
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1.260

276

825

2.782

1.123

337
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E Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, …

F Construcții

G Comerț cu ridicata și cu amanuntul; repararea …

H Transport și depozitare

I Hoteluri și restaurante

J Informații și comunicații

K Intermedieri financiare și asigurări

L Tranzacții imobiliare

M Activități profesionale, știintifice și tehnice

N Activități de servicii administrative și activități de …

P Învățământ

Q Sanatate și asistență socială

R Activități de spectacole, culturale și recreative

S Alte activități de servicii

 Anul 2017 Anul 2012
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E Distributia apei; salubritate, gestionarea 

deseurilor, activitati de decontaminare 

0,4% 0,3% 1,0% 0,7% 0,3% 0,3% 

F Constructii 8,9% 8,8% 9,6% 10,0% 8,8% 8,5% 

G Comert cu ridicata si cu amanuntul; 

repararea autovehiculelor si motocicletelor 

33,3% 29,7% 40,5% 34,6% 32,3% 28,6% 

H Transport si depozitare 4,4% 5,4% 8,3% 8,4% 3,8% 4,7% 

I Hoteluri si restaurante 2,9% 2,9% 2,9% 2,7% 2,9% 2,9% 

J Informatii si comunicatii 6,7% 7,5% 3,7% 5,3% 7,2% 7,9% 

K Intermedieri financiare si asigurari 1,6% 1,6% 0,8% 1,2% 1,7% 1,7% 

L Tranzactii imobiliare 4,2% 4,5% 3,3% 3,5% 4,3% 4,7% 

M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 17,9% 17,1% 11,0% 11,7% 18,9% 18,2% 

N Activitati de servicii administrative si 

activitati de servicii suport 

5,0% 5,5% 3,9% 4,7% 5,2% 5,7% 

P Invatamant 0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 1,0% 1,6% 

Q Sanatate si asistenta sociala 2,3% 3,1% 1,0% 2,1% 2,4% 3,3% 

R Activitati de spectacole, culturale si 

recreative 

1,4% 2,1% 1,1% 2,0% 1,4% 2,1% 

S Alte activitati de servicii 2,5% 2,9% 1,7% 2,5% 2,6% 2,9% 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS, Tempo online, 2019 

Cifra de afaceri înregistrată în regiunea București-Ilfov a unităților locale active a crescut cu  2̴5% în 

perioada 2012 – 2017, cu   2̴ puncte procentuale sub creșterea înregistrată la nivel național (  2̴7%). 

Contribuția regiunii București-Ilfov la formarea cifrei de afaceri naționale în anul 2017 a rămas însă de  

 3̴4%, 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 (  5̴1%) 

• C - Industria prelucrătoare (  ̴9%) 

• J - Informații și comunicații (  ̴8%) 

• F – Construcții (  6̴%) 

• M - Activități profesionale, științifice și tehnice (  ̴6%) 

• D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 

( 5̴%) 

• H - Transport și depozitare (  5̴%) 

• N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (  4̴%) 

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:11 

                                                           
11 Conform Eurostat indicators on High-tech industry and Knowledge-intensive services: Annex 3 – High-tech aggregation by NACE Rev. 2, 
conform căruia industriile și serviciile sunt clasificate în tehnologie joasă, tehnologie mediu-joasă, tehnologie mediu-înaltă, tehnologie înaltă, 
servicii de piață puțin intensive în cunoaștere, servicii de piață intensive în cunoaștere, alte servicii puțin intensive în cunoaștere, alte servicii 
intensive în cunoaștere, servicii intensive în cunoaștere (high-tech) și servicii financiare intensive în cunoaștere. Nivelul de dezvoltare 
tehnologică este stabilit în urma calculării raportului dintre cheltuielile cu CD și valoarea adăugată la nivel de CAEN 2 cifre. Intensitatea în 
cunoaștere a serviciilor este definită în urma calculării ponderii angajaților cu studii superioare în total sector. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46748.pdf  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46748.pdf
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• 10 - Industria alimentară care deține cea mai mare pondere în cifra generată de industria 

prelucrătoare (  9̴,1 miliarde lei,   2̴2% din industria prelucrătoare a regiunii și   2̴% din cifra de 

afaceri a regiunii). 

• 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice ( 3̴,5 miliarde lei,  9̴% industria 

prelucrătoare a regiunii și   0̴,8% din cifra de afaceri a regiunii) 

• 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (  3̴ miliarde lei,   7̴% din total industria 

prelucrătoare a regiunii și    0̴,7% din cifra de afaceri a regiunii)  

• 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 

instalații (   3̴ miliarde lei,   7̴% din industria prelucrătoare a regiunii și    0̴,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), 

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL (lemn), URSUS BREWERIES SA (băuturi), HEINEKEN ROMANIA SA 

(băuturi) și HOLCIM (ROMANIA) SA (ciment). 

Din secțiunea J - Informații și comunicații, se remarcă diviziunile:  

• 61 – Telecomunicații (  1̴5 miliarde lei,   3̴% din cifra de afaceri a regiunii)  

• 62 - Activități de servicii în tehnologia informației (  1̴2 miliarde lei,   2̴,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 satelit), RCS & RDS SA (telecomunicații prin cablu), 

ORACLE ROMANIA SRL (IT&C/Software), IBM ROMANIA SRL (consultanță TIC), PRO TV (televiziune) și 

ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL (IT&C/Software). 

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 (  1̴22%) 

• I - Hoteluri și restaurante (  9̴5%) 

• S - Alte activități de servicii (  8̴2%) 

• P – Învățământ (  7̴1%) 

• N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (  6̴3%) 

• L - Tranzacții imobiliare (  5̴1%) 

• J - Informații și comunicații (  ̴47%) 

• R - Activități de spectacole, culturale și recreative (  4̴2%) 

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 

( 2̴03%), 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (  1̴31%),  

32 - Alte activități industriale n.c.a (  1̴36%) și 13 - Fabricarea produselor textile (  9̴0%). 

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 (  7̴7%). 
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Numărul mediu de salariați încadrați în unitățile locale active din regiunea București-Ilfov a crescut cu 

 1̴2% în perioada 2012 – 2017, dublu față de creșterea înregistrată la nivel național (  6̴%). Regiunea 

București-Ilfov a încadrat în anul 2017   2̴4% din numărul mediu național de salariați din unitățile locale 

active, cu   1̴ 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 (  2̴4%) 

• N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (  1̴4%) 

• C - Industria prelucrătoare (  ̴12%) 

• M - Activități profesionale, științifice și tehnice (  ̴9%) 

• J - Informații și comunicații (  ̴9%) 

• F – Construcții (  8̴%) 

• H - Transport și depozitare (  8̴%) 

• I - Hoteluri și restaurante (  4̴%) 

Ramurile industriei prelucrătoare care au încadrat cel mai mare număr de angajați în anul 2017 din 

Regiunea București-Ilfov, sunt ramuri de tehnologie medie joasă sau joasă: 

• 10 - Industria alimentară (  2̴3 mii salariați,   1̴9% din total industrie prelucrătoare și   2̴% din 

numărul mediu de salariați ai regiunii). 

• 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

(  1̴0 mii salariați,   8̴% din total industrie prelucrătoare și   1̴% din numărul mediu de salariați ai 

regiunii). 

• 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (  1̴0 mii salariați,   8̴% din total industrie prelucrătoare 

și    1̴% din numărul mediu de salariați ai regiunii). 

• 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (  8̴ mii salariați,   8̴% din total industriei 

prelucrătoare și    0̴,8% din numărul mediu de salariați ai regiunii). 

Printre cei mai mari angajatori din domeniul 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 (băuturi), HEINEKEN ROMANIA SA (băuturi), 

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 (  4̴7 mii salariați, reprezentând   5̴% din 

numărul mediu de salariați al regiunii și 53% din totalul personalului încadrat la nivel național 

în acest domeniu) 

• 61 – Telecomunicații (   1̴9 mii salariați, reprezentând    2̴% 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 satelit), RCS & RDS SA (telecomunicații prin cablu),  dar și mari 
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actori din domeniul IT, precum: ORACLE ROMANIA SRL (IT&C/Software), IBM ROMANIA SRL 

(consultanță TIC), ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL (IT&C/Software). 

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 (  4̴4%) 

• N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (  3̴5%) 

• J - Informații și comunicații (  ̴34%) 

• R - Activități de spectacole, culturale și recreative (  2̴8%) 

• B - Industria extractivă (  2̴7%) 

• I - Hoteluri și restaurante (  2̴5%) 

• P – Învățământ (  1̴4%) 

• L - Tranzacții imobiliare (  1̴3%) 

Reduceri de personal s-au înregistrat în schimb în: D - Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (  -̴29%) și F – Construcții (  -̴8%). 

Investițiile nete ale unităților locale active din regiunea București-Ilfov au scăzut cu 4,42% în 2017 

comparativ cu 2012, de la 31.003,8 milioane lei la 29.633,2 milioane lei.  

Ca pondere, în anul 2017, cele mai mari investiții au fost realizate în secțiunile: 

F – Construcții (25,4%) 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (15,4%) 

L - Tranzacții imobiliare (15%) 

J - Informații și comunicații (9,4%)  

H - Transport și depozitare (8%) 

Analizând  principalele activități economice naționale la nivel de secțiune CAEN (rev 2), cele mai mari 

creșteri procentuale ale investițiilor s-au înregistrat în secțiunile:  P – Învățământ (180%); I - Hoteluri 

și restaurante (121%); L - Tranzacții imobiliare (64%) și N - Activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport (   6̴1%) . 
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Investiții mai mici s-au realizat în domeniile: F – Construcții (-26%), E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-33%), B - Industria extractivă (36%) și D - 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-78%).  

 

Figura 26 Investițiile nete ale unităților locale active din Regiunea București-Ilfov, 2012 și 2017 (mil. lei) 

Sursa: Baza de date INS 

Ramurile industriei prelucrătoare în care s-au înregistrat cele mai mari investiții în anul 2017 sunt:  

• 12 - Fabricarea produselor din tutun (349 milioane lei, 20% din totalul investițiilor din această 

industrie); 

• 10 - Industria alimentară (279 milioane lei, 16% din totalul investițiilor din această industrie); 

• 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (187 milioane lei, 11% din totalul 

investițiilor din această industrie); 

• 11 - Fabricarea băuturilor (140 milioane lei, 8% din totalul investițiilor din această industrie); 

• 25 - Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 

instalații (112 milioane lei, 6% din totalul investițiilor din această industrie). 
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Avantaje competitive  

 

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 - Activități de 

spectacole, culturale și recreative. Productivitatea muncii poate fi consultată în Anexa 6 – Tabelul 13. 

Tabel 6 Productivitatea muncii București-Ilfov vs. Național, 2017 
 Național Regiunea București-Ilfov 

Domeniu 

Cifra de 

afaceri 

(mil lei) 

Numar 

mediu de 

salariati 

Productivita

tea (mii 

lei/salariat) 

Cifra de 

afaceri 

(mil lei) 

Numar 

mediu de 

salariati 

Productivita

tea (mii 

lei/salariat) 

D - Producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat 

58.056,8 56.639 1.025,0 23.882,1 10.798 2.211,7 

G - Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 

551.786,

3 
896.202 615,7 

232.785,

4 
245.891 946,7 

L - Tranzacții imobiliare 13.473,7 42.356 318,1 8.007,2 18.637 429,6 

J - Informații și comunicații 52.287,4 180.232 290,1 34.696,7 93.643 370,5 

B - Industria extractivă 11.365,2 44.987 252,6 995,8 2.817 353,5 

C - Industria prelucrătoare 
380.896,

0 
1.200.332 317,3 40.751,8 121.938 334,2 

F - Construcții 74.616,9 353.077 211,3 26.821,3 84.662 316,8 

H - Transport și depozitare 82.053,7 373.380 219,8 23.460,0 81.032 289,5 

M - Activități profesionale, științifice 

și tehnice 
39.444,9 194.477 202,8 25.847,2 94.646 273,1 

R - Activitați de spectacole, culturale 

și recreative 
10.792,4 43.882 245,9 4.218,8 20.476 206,0 

E - Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 

14.383,5 84.347 170,5 3.371,4 18.003 187,3 

Q - Sănătate și asistență socială 9.958,1 70.923 140,4 4.944,0 27.642 178,9 

I - Hoteluri și restaurante 20.141,2 179.868 112,0 6.485,1 45.707 141,9 

N - Activități de servicii 

administrative și activități de servicii 

suport 

27.949,7 301.420 92,7 16.178,0 143.001 113,1 

S - Alte activități de servicii 3.918,4 45.157 86,8 1.716,4 16.178 106,1 

P - Învățământ 1.215,8 16.181 75,1 572,9 5.471 104,7 

Total 
1.352.34

0,1 
4.083.460 0,0 

454.734,

1 
1.030.542 441,3 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

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.  
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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            

(   2̴.212 mii lei/salariat),  

• G Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (  9̴47mii 

lei/salariat),  

• L - Tranzacții imobiliare cu   4̴30 mii lei/salariat,  

• J Informații și comunicații (  3̴70 mii lei/salariat),  

• B - Industria extractivă (  3̴53 mii lei/salariat)  

• C - Industria prelucrătoare (  3̴34 mii lei/salariat). 

 

Figura 27 Variația Productivității muncii la nivel Național și al Regiunii București-Ilfov, în anul 2017 față de 2012 (%) 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor INS 

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 (  7̴96 mii lei/salariat),  

• 73 - Publicitate și activități de studiere a pieței (  4̴40 mii lei/salariat),  

• 20 - Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (  4̴14 mii lei/salariat),  

• 59 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări 

audio și activități de editare muzicală (  4̴07 mii lei/salariat),  

• 27 - Fabricarea echipamentelor electrice (  4̴06 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 (  3̴23 mii lei/salariat). 

Dintre domeniile din categoriile de tehnologie joasă și medie joasă și a serviciilor mai puțin intensive 

în cunoaștere, se remarcă:  

• 11 - Fabricarea băuturilor (  ̴641 mii lei/salariat),  

• 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (  6̴24 mii lei/salariat),  
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• 10 - Industria alimentară (  3̴85 mii lei/salariat)  

• 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (  3̴61 mii lei/salariat). 

Calcularea indicelui de potențial competitiv (IPC)  

Metodologia folosită la realizarea calculelor indicelui de avantaj competitiv (IPC)  a avut ca și sursă 

lucrarea “Potențialul competitiv al creșterii economice – linii directoare pentru o nouă politică 

industrial în România“, publicat de Institutul European din România în 2010. 

Astfel, IPC a fost calculat ca medie aritmetică (CPI = I1 + I2 + I3)/3)  a următorilor indicatori: 

- I1- PIB/locuitor 

- I2 - Exporturi/populația ocupată 

- I3 - Indicele de dezvoltare tehnologică 

Normalizarea variabilelor se face prin formula: Ij = (xj-xmin) : (xmax-xmin) 

unde xj este valoarea caracteristicii x în județul j 

xmin este valoarea minimă a caracteristicii 

xmax este valoarea maximă a caracteristicii 

Valoarea este cuprinsă între 0 și 1, unde 1 reprezintă potențialul maxim. 

Indicele de dezvoltare tehnologică a fost calculat prin evaluarea unui scor ponderat pentru fiecare 

județ în funcție de structura exporturilor, folosind clasificarea Eurostat pentru gruparea 

industriilor pe nivel de dezvoltare tehnologică: exporturi sectoare de înaltă tehnologie (p4), 

exporturi sectoare de tehnologie medie – înaltă (p3), exporturi sectoare de tehnologie medie-

joasă (p2) și exporturi sectoare de tehnologie joasă (p1). 

I3 = (p4 * 4 + p3 * 3 + p2 * 2 + p1 * 1) : 100 

Pentru calcularea acestui indice s-au utilizat datele aferente anului 2016, ținându-se cont de 

disponibilitatea datelor necesare pentru calculul fiecărui element component. 

Corespondența între produsele conform secțiunilor/capitolelor din Nomenclatorul Combinat și 

nivelul tehnologic poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul 14.  

Conform analizei efectuate asupra datelor aferente anului 2016, Județul Argeș se situează pe primul 

loc ca nivel al Indicelui de Potențial Competitiv IPC, cu un indice de 0,73, urmat de Timiș pe locul 2 cu 

un indice de 0,67 și București pe locul 3 cu 0,66. Județul Ilfov este situat pe locul al 7-lea in clasamentul 

județelor din perspectiva competitivității, cu un indice de 0,43. 

Putem 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. 
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Figura 28 Clasamentul primelor 10 judete în funcție de Indicele de Potențial Competitiv (IPC) în anul 2016 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

Din perspectiva PIB/locuitor, Municipiul București se situează în fruntea clasamentului, cu un PIB/loc 

de 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. 

Regiunea București-Ilfov are o contribuție semnificativă la exportul României, 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 

medie-înaltă la nivel național și 90,77 milioane euro exporturi de tehnologie înaltă, 6% din totalul 

înregistrat la nivel național.  

 

Figura 29 Ponderea Regiunilor la volumul exportului realizat pe categorii de export, în anul 2016 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

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%. 
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Tabel 7 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 

 

 

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

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

• 85. Mașini, aparate și materiale electrice; aparate de înregistrat și reprodus sunetul și 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   

• 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 și 

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. Mobilă; 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 totalul exporturilor, 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 și materiale 

electrice; aparate de înregistrat și 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. 
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Clustere și potențial de clusterizare 

 

Clusterele/polii de competitivitate 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.  

În România sunt înscrise 76 de clustere în baza de date a Ministerului Economiei, dintre care trei 

au obţinut etichetă de aur, 10 etichetă de argint şi 7 etichetă de bronz în urma evaluărilor 

Secretariatului European pentru Evaluarea Clusterelor – ESCA (2020).12  
 

În urma cercetării efectuate, la nivelul anului 2021 au fost identificate  19  clustere la nivelul 

regiunii București-Ilfov care acoperă domenii precum: electronică, TIC, textile, industrie 

alimentară, bioeconomie,  mecatronică, energie regenerabilă și mediu, eco-nano-tehnologii, 

mobilă,  turism, sănătate și sectoare creative, din care doar 13 au medalii ESCA. 
 

Tabel 8 Listă clustere București-Ilfov, 2021 

Nr. Denumire cluster  Status Nr. 

IMM 

Medalie 

ESCA  

Localizare 

1 IND AGRO Pol   

www.inma.ro/indagropol.ro 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut  ME 

78 Argint Toată țara 

2 ELINCLUS Electronic Innovative 

Cluster   

www.elinclus.ro 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

73 Argint  BI, SM 

3 Romanian Textile Concept 

Cluster  http://www.romanian-

textile.ro/ 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

40 Argint  BI, SE, SM 

4 Regional Cluster Bucharest 

„MECHATREC”  

www.clustermechatrec.ro 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

114 Argint  BI, SM, SE, 

SVO 

                                                           
12 www.cluster-analysis.org 

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.   

 

http://www.inma.ro/indagropol.ro
http://www.elinclus.ro/
http://www.romanian-textile.ro/
http://www.romanian-textile.ro/
http://www.clustermechatrec.ro/
http://www.cluster-analysis.org/
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5 Medical Cluster „Health 

Romania” 

www.sanatateromania.ro 

Recunoscut ME 18 Bronz  Toată țara 

6 ROHEALTH –The health and 

bioeconomy cluster 

www.rohealth.ro 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

47 Argint Toată țara 

7 DRIFMAT  

www.infim.ro/en/home/ 

 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

12 Bronz  BI 

8 Control&IT Cluster  

www.control-it.ro 

Membru 

CLUSTERO 

Recunoscut ME 

11 Bronz  BI 

9 Danube Cyber Security Alliance 

www.dacsa.ro  

Recunoscut ME 10 Bronz  BI 

10 Cluster pRO nZEB  

www.pro-nzeb.ro 

Recunoscut ME 10 Bronz BI 

11 Magurele Ket Clara  

www.infipr.ro 

Recunoscut ME 10 Bronz  BI 

12 Pol de competitivitate 100bCity 

www.mhtc.ro 

Recunoscut ME 10 - BI 

13 Smart Alliance 

www.smartalliance.ro 

Recunoscut ME 27 Bronz  BI 

14 Start Inovare  

www.startinovare.ro 

Membru 

CLUSTERO 

21 Bronz  BI 

15 Technology Enabled 

Construction-TEC 

www.federatiaconstructorilor.ro 

Emergent 10 - BI 

16 Bucharest Furniture Design 

Cluster www.acrm.ro 

Recunoscut ME 10 - BI 

17 ECOIND Cluster 

http://cluster.incdecoind.ro 

Recunoscut ME 10 - BI 

18 Creative Bucharest Cluster 

www.ushprobusiness.ro 

Emergent 10 - BI 

19 ANAMOB  

www.anamob.ro  

Recunoscut ME 10 - BI 

 TOTAL 8 membre 

Clustero 

531   

Sursa:  Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO 2021 
 

Majoritatea dintre acestea sunt afiliate la Asociația Națională a Clusterelor din România (CLUSTERO), 

unele regăsindu-se printre membrii fondatori ai acestei asociații (IND-AGRO-POL; ELINCLUS și 

Romanian Textile Concept), iar o parte dintre acestea sunt certificate ESCA , 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). 

http://www.sanatateromania.ro/
http://www.rohealth.ro/
http://www.infim.ro/en/home/
http://www.control-it.ro/
http://www.dacsa.ro/
http://www.pro-nzeb.ro/
http://www.infipr.ro/
http://www.mhtc.ro/
http://www.smartalliance.ro/
http://www.startinovare.ro/
http://www.federatiaconstructorilor.ro/
http://www.acrm.ro/
http://cluster.incdecoind.ro/
http://www.ushprobusiness.ro/
http://www.anamob.ro/


 

40 

 

Clusterele din Regiunea București-Ilfov sunt active atat pe plan național, cât și European, fiind membre 

ale European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Clusterele joacă un rol important în creșterea 

competitivității, inovării și creării de locuri de muncă și sunt facilitatori ai creării de lanțuri de valoare. 

Clusterele sunt componente ale eco-sistemului regional de inovare, încurajând cooperarea între 

mediul economic și universități, institute de CDI, autorități publice, societate civilă și bănci. 

 

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 

următoarele 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 

informației, 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 indicatorului de cotație calculat pe coduri CAEN Rev. 2 poate fi consultată în 

cadrul Anexei 6 – Tabelul 15. 

 

Potențialul de specializare  

Pentru identificarea domeniilor cu potențial de specializare au fost analizate Matricea Utilităților, 

Coeficientul de Localizare și Variația Diferențială. Astfel, pentru aplicarea metodei utilității globale,13 

a fost construită matricea utilităților criteriilor relevante pentru a putea alege sectoarele prioritare 

pentru investiții. Pentru realizarea analizei au fost utilizați următorii indicatori: număr unități locale 

active, cifra de afaceri a unităților locale active, personalul și investițiile nete ale unităților locale 

raportate la populația regiunilor, în perioada 2012 – 2017, pe sectoare economice ale regiunii.  

Determinarea utilității unei consecințe a fost determinată după relația: 

Uij=(xij-x0j)/(x1j-x0j), 

Unde: 

xij – consecința a cărei utilitate este căutată (în cazul de față sectorul) 

x0j – consecința cea mai defavorabilă 

x1j – consecința cea mai favorabilă din punct de vedere economic. 

Valoarea utilității variază între 0 și 1. Pentru aplicarea metodei utilității globale, în cazul de față, 

am considerat criteriile decizionale ca fiind echi-importante. Varianta optimă = max i ∑ Uij 

 

După cum se poate observa în figura următoare în care este reprezentată utilitatea globală la nivelul 

regiunilor în perioada 2012 – 2017, regiunea București-Ilfov are un potențial de specializare ridicat în 

raport cu celelalte regiuni, din perspectiva calculului utilității globale. În ceea ce privește evoluția în 

                                                           
13 Elaborată de cercetătorii J. von Neuman şi O. Morgenstern 
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timp a utilității, aceasta a avut o evoluție fluctuantă la nivelul tuturor regiunilor. La nivelul regiunii 

București-Ilfov, după ce a înregistrat un trend ascendent în intervalul 2012 – 2015, se poate observa 

un o ușoară scădere al utilității globale în următorii ani (2016 și 2017). 

 

Figura 30 Utilitatea globală la nivel de regiune, 2012 – 2017 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

Prelucrarea datelor disponibile cu privire la activitățile economiei naționale pentru perioada 2012 – 

2017 în regiunea București-Ilfov relevă o serie de tendințe în potențialul de specializare a regiunii. În 

plan regional, pe întreaga perioadă analizată, există câteva activități economice care domină 

activitatea unităților locale active din regiune, precum: comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor, construcțiile, activități profesionale, științifice și tehnice, informații 

și comunicații, activități de servicii administrative și activități de servicii suport și industria 

prelucrătoare. Lista domeniilor economice din perspectiva utilității globale la nivel de secțiune CAEN 

Rev. 2 poate fi consultată în Anexa 6  – Tabelul 16. 

 

Figura 31 Utilitatea globală a sectoarelor Regiunii București-Ilfov, 2012 – 2017 

Sursa: Baza de date INS 

Analiza activităților economice la nivel de diviziune CAEN Rev.2 indică o serie de sectoare cu potențial 

de specializare ale regiunii București-Ilfov din categoriile de tehnologie înaltă și mediu-înaltă și a 

serviciilor intensive în cunoaștere, precum: 62 - Activități de servicii în tehnologia informației, 71 - 

Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică 61 – Telecomunicații, 10 - 

Industria alimentară, 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice și 14 - Fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte. Lista completă a domeniilor economice prioritare din perspectiva 

utilității globale, la nivel de secțiune CAEN Rev.2, poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul 16. 

Analiza la nivel de cod CAEN indică o serie de activități prioritare pentru investiții în domeniul 

inovării, datorită potențialului de specializare inteligentă, precum: realizare și editare soft, 

0,24 0,28

0,03
0,18 0,14

0,78

0,23 0,260,28 0,31

0,04
0,14 0,14

0,79

0,21 0,25

Nord Vest Centru Nord Est Sud Est Sud MunteniaBucurești Ilfov Sud Vest
Oltenia

Vest

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

G F M J N C H L I D Q R S E P B

2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

42 

 

telecomunicațiile prin cablu și satelit, inginerie și consultanță tehnică, sănătate, fabricarea de 

articole îmbrăcăminte, producție cinematografică, construcții metalice, fabricarea pâinii, fabricarea 

mobilei, fabricarea încălțămintei, farmaceutice, piese și accesorii auto. Matricea utilității globale la 

nivel de cod CAEN Rev. 2 poate fi consultată în Anexa 6 – Tabelul 17. 

 

Coeficientul de localizare și variația diferențială 

În vederea identificării domeniilor cu potențial de specializare sau de dezvoltare în economia regiunii 

București-Ilfov, prezenta cercetare va analiza și indicatori precum coeficientul de localizare (CL) și 

variația diferențială a numărului de angajați (VD), care pot constitui un fundament important în 

procesul de selecție a domeniilor relevante.  

Coeficientul de localizare (CL) este un indicator ce compară concentrarea locală a unui sector de 

activitate cu concentrarea la nivel regional/național a acelui domeniu de activitate. Coeficientul de 

localizare reprezintă gradul de specializare a unei zone într-o anumită industrie și este un instrument 

util în cadrul acestei analize întrucât prezintă excesul sau, dimpotrivă, lipsa forței de muncă calificate 

de la nivelul unui anumit sector. Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ unui teritoriu și au 

potențial de motor economic sunt sectoarele care înregistrează un coeficient de localizare mai mare 

decât 1.  

CL = (XBI/YBI)/(XRo/YRo)         Unde, 

XBI = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul 2017 în regiunea București-Ilfov 

YBI = număr total de salariați în anul 2017 în regiunea București-Ilfov 

XRo = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul 2017 în România 

YRo = număr total de salariați în anul 2017 în România 

 

Pentru identificarea acelor domenii care prezintă un avantaj competitiv (proximitatea față de factorii 

de producție) și care se dezvoltă într-un ritm mai alert a fost utilizat indicatorul Variația Diferențială a 

numărului de angajați. Variația Diferențială a numărului de angajați (VD) reprezintă diferența între 

ratele de creștere sau declin ale unui sector sau domeniu local, comparativ cu creșterea sau declinul 

sectorului din zona de referință, în cazul de față declinul sau creșterea sectorului la nivel național. 

VD = ((XBI-ZBI)/ZBI)-(XRo-ZRo)/ZRo)       Unde, 

XBI = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul 2017 în regiunea București-Ilfov 

ZBI = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul de referință (2012) în regiunea București-

Ilfov  

XRo = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul 2017 în România 

ZRo = număr salariați per diviziune/clasă CAEN în anul de referință (2012) în România 

 

Analiza activităților economice la nivel de diviziune CAEN Rev.2 indică o serie de sectoare competitive 

la nivel național, prin comparație cu celelalte regiuni ale țării pe fondul unui coeficient de localizare 

superior. Regiunea București-Ilfov se remarcă prin localizarea în cadrul său a capitalei României, fapt 

ce conduce la evidențierea unui număr ridicat de sectoare competitive. 
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Printre cele mai competitive activități14 prin comparație cu celelate 7 regiuni ale României se numără: 

60 - Activitățile de difuzare și transmitere de programe 

61 – Telecomunicațiile 

59 - Activitățile de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio 

și activități de editare muzicală 

72 - Cercetarea-dezvoltarea 

88 - Activitățile de asistență socială, fără cazare 

73 - Publicitatea și activitățile de studiere a pieței 

87 - Serviciile combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare 

58 – Activități de editare  

Analiza completă comparativă a coeficientului de localizare pe activități ale economiei naționale la 

nivelul regiunilor de dezvoltare din România poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul 18. 

 
Tabel 9 - Coeficientul de localizare pe activități ale economiei naționale (Diviziuni CAEN Rev.2) ce înregistrează valori 

ridicate la nivelul regiunii BI (comparație la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României) 

Activități ale economiei 

naționale - diviziuni CAEN  

CL BI CL 

Centru 

CL NE CL NV CL SE CL SM CL SV CL Vest 

18 - Tipărire și reproducerea 

pe suporți a înregistrărilor 

1.35 0.82 0.77 1.09 1.21 0.81 0.66 0.42 

58 - Activități de editare 1.89 0.56 0.59 1.09 0.29 0.42 0.56 0.59 

59 - Activități de producție 

cinematografică, video și de 

programe de televiziune; 

înregistrări audio și 

activități de editare 

muzicală 

2.50 0.24 0.30 0.50 0.36 0.33 0.35 0.23 

60 - Activități de difuzare și 

transmitere de programe 

2.60 0.18 0.29 0.44 0.15 0.56 0.30 0.08 

61 - Telecomunicații 2.60 0.16 0.39 0.12 0.35 0.18 0.23 0.73 

62 - Activități de servicii în 

tehnologia informației 

1.72 0.67 0.84 1.55 0.21 0.18 0.37 0.63 

63 - Activități de servicii 

informatice 

1.49 0.42 0.65 0.76 0.44 0.22 3.25 0.87 

66 - Activități auxiliare 

pentru  intermedieri 

financiare, activități de 

asigurare și fonduri de 

pensii 

1.44 0.60 0.86 0.82 0.82 0.77 1.13 0.80 

68 - Tranzacții imobiliare 1.51 0.71 0.78 0.76 0.94 0.74 0.71 0.81 

69 - Activități juridice și de 

contabilitate 

1.60 0.98 0.65 0.78 0.72 0.52 0.56 0.83 

70 - Activități ale 

direcțiilor(centralelor), 

birourilor administrative 

1.87 0.51 0.80 0.70 0.52 0.58 0.46 0.73 

                                                           
14 În analiza au fost incluse exclusiv diviziunile de interes din perspectiva potențialului de specializare, respectiv 
sunt exluse activitățile ce țin de specificul de regiune capitală (comerț, depozitare activități ale organizmelor 
extrateritoriale, transporturi aeriene, administrație publică etc.), de sectorul primar etc. Analiza extinsă asupra 
tuturor diviziunilor CAEN poate fi consultată în Anexa 6 – Tabelul 18. 
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centralizate; activități de 

management și de 

consultanță în management 

71 - Activități de arhitectură 

și inginerie; activități de 

testări și analiză tehnică 

1.35 0.78 0.87 0.83 0.87 1.00 0.70 0.84 

72 - Cercetare-dezvoltare 2.23 0.18 0.27 0.40 0.36 0.93 0.69 0.53 

73 - Publicitate și activități 

de studiere a pieței 

2.14 0.51 0.44 0.66 0.46 0.37 0.35 0.61 

74 - Alte activități 

profesionale, stiințifice și 

tehnice 

1.20 0.99 0.88 0.90 1.01 0.76 0.79 1.04 

77 - Activități de închiriere și  

leasing 

1.59 0.58 1.11 0.89 0.78 0.42 0.55 0.82 

78 - Activități de servicii 

privind forța de muncă 

2.19 0.50 0.31 0.24 0.98 0.20 0.51 0.74 

79 - Activități ale agențiilor 

turistice și a tur-

operatorilor; alte servicii de 

rezervare și asistență 

turistică 

1.62 0.71 0.73 0.69 1.12 0.60 0.48 0.71 

80 - Activități de investigații 

și protecție 

1.71 0.63 0.53 0.51 0.99 0.63 1.26 0.57 

81 - Activități de peisagistică 

și servicii pentru clădiri 

1.27 0.53 0.98 0.89 0.92 1.25 0.65 0.96 

82 - Activități de secretariat, 

servicii suport și alte 

activități de servicii prestate 

în principal întreprinderilor 

1.72 0.79 0.98 0.91 0.40 0.37 0.50 0.69 

86 - Activități referitoare la 

sănătatea umană 

1.26 0.87 1.04 0.71 1.01 0.80 1.14 0.83 

87 - Servicii combinate de 

îngrijire medicală și 

asistență socială, cu cazare 

2.05 0.30 0.38 0.21 0.33 0.76 1.88 0.58 

88 - Activități de asistență 

socială, fără cazare 

2.18 0.30 0.23 0.01 0.46 0.97 0.48 1.15 

90 - Activități de creație și 

interpretare artistică 

1.62 0.81 0.71 0.74 0.75 0.71 0.78 0.62 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor BORG DESIGN, baza de date ListaFirme
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Sectoare în dezvoltare la nivelul regiunii București-Ilfov (cu un Coeficient de Localizare supraunitar și o Variație Diferențială pozitivă) 

Din perspectiva potențialului de specializare inteligentă de inters sunt, în special, condurile CAEN clasificate ca tehnologie înală, mediu-înaltă și servicii 

intensive în cunoaștere (high-tech). Rezultatele analizei au evidențiat ca fiind competitive și cu o concentrare ridicată la nivelul regiunii BI anumite activități 

din sfera Tehnologiei Informației și comunicațiilor (Activități de consultanță în tehnologia informației; Furnizarea de telecomunicații specializate; Activități 

de telecomunicații prin rețele fără cablu - exclusiv prin satelit; Activități ale portalurilor web etc.), Cercetării și dezvolării în științele sociale și umaniste, 

biotehnologie, științe naturale și inginerie, Industriei prelucrătoare, respectiv fabricării de diverse echipamente și produse electronice și optice (mașini-

unelte portabile acționate electric, instrumente optice și echipamente fotografice, echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie, 

produse electronice de larg consum etc.) și Industriilor Creative (producție cinematografică, video și de programe de televiziune; realizare a înregistrărilor 

audio și activități de editare muzicală). 

 

Tabel 10 Sectoare în dezvoltare la nivelul regiunii București-Ilfov (tehnologie înaltă și mediu-înaltă și servicii intensive în cunoaștere - high-tech) 

Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie mediu-înaltă 

2824 Fabricarea masinilor-

unelte portabile actionate 

electric 

3,81 3,79 -1% 0,08 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

7220 Cercetare- dezvoltare în 

știinte sociale și umaniste 

3,15 3,25 3% 0,09 72 - Cercetare-dezvoltare 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% 0,03 59 - Activităţi de producţie 

cinematografică, video şi de programe 

de televiziune;  înregistrări audio şi 

activităţi de editare muzicală  

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie înaltă 

2670 Fabricarea de instrumente 

optice si echipamente 

fotografice 

2,9 3,11 7% 0,1 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

7211 Cercetare- dezvoltare in 

biotehnologie 

2,82 2,87 2% 0,11 72 - Cercetare-dezvoltare Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6202 Activitati de consultanta in 

tehnologia informatiei 

2,44 2,81 15% 0,36 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 

Competitiv & 

concentrare ridicată 
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Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6010 Activitati de difuzare a 

programelor de radio 

2,69 2,80 4% 0,09 60 - Activităţi de difuzare şi 

transmitere de programe 

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

7219 Cercetare- dezvoltare in 

alte stiinte naturale si inginerie 

2,81 2,67 -5% 0,004 72 - Cercetare-dezvoltare Competitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie înaltă 

2660 Fabricarea de 

echipamente pentru radiologie, 

electrodiagnostic si 

electroterapie 

2,06 2,48 21% 0,15 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6190 Alte activitati de 

telecomunicatii 

2,11 2,43 15% 0,29 61 - Telecomunicaţii Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

5920 Activitati de realizare a 

inregistrarilor audio si activitati 

de editare muzicala 

2,15 2,37 10% 0,18 59 - Activităţi de producţie 

cinematografică, video şi de programe 

de televiziune;  înregistrări audio şi 

activităţi de editare muzicală  

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie înaltă 
2640 Fabricarea produselor 

electronice de larg consum 

0,52 2,18 317% 0,86 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

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% 0,03 61 - Telecomunicaţii Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6312 Activitati ale portalurilor 

web 

1,95 2,01 3% 0,18 63 - Activităţi de servicii informatice Competitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 
2020 Fabricarea pesticidelor si a 

altor produse agrochimice 

1,39 1,83 31% 0,88 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6130 Activitati de 

telecomunicatii prin satelit 

1,35 1,74 29% 0,20 61 - Telecomunicaţii Competitiv & 

concentrare ridicată 



 

47 

 

Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie mediu-înaltă 

2041 Fabricarea sapunurilor, 

detergentilor si a produselor de 

intretinere 

1,26 1,62 28% 0,25 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6110 Activitati de 

telecomunicatii prin retele cu 

cablu 

1,50 1,60 6% 0,12 61 - Telecomunicaţii Competitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie înaltă 
2110 Fabricarea produselor 

farmaceutice de baza 

1,16 1,41 22% 0,27 63 - Activităţi de servicii informatice Competitiv & 

concentrare ridicată 

Detalierea sectoarelor de dezvoltare din Regiunea București-Ilfov din categoriile de tehnologie înaltă și mediu-înaltă și a serviciilor intensive în cunoaștere poate fi consultată în Anexa 6 – Tabelul 
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Sectoare de perspectivă la nivelul regiunii București-Ilfov (cu un Coeficient de Localizare subunitar și o Variație Diferențială pozitivă) 

Sectoarele de perspectivă sunt acele sectoare care deși încă nu prezintă un potențial ridicat de specializare, înregistrează o creștere mai accentuată decât 

evoluția la nivel național. Aceste sectoare acoperă în cea mai mare parte domenii de tehnologie mediu-înaltă15 ce vizează activitățile de fabricare de diferite 

echipamente, produse, materiale și bunuri, cu precădere substanțe și produse chimice (cleiuri; explozivili; produse chimice organice, de bază; îngrășăminte 

și produse azotoase); mașini, utilaje și unelte (utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului; de motoare și turbine; utilaje pentru 

metalurgie etc.); autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci (autovehicule de transport rutier; echipamente electrice și electronice pentru 

autovehicule și pentru motoare de autovehicule etc.); echipamente electrice (motoare, generatoarelor și transformatoare electrice și aparate de distributie 

și control a electricității) etc. 

 

 
 

                                                           
15 Nu s-au evidențiat coduri CAEN de tehnologie înaltă sau servicii de tip high-tech în această tipologie. 



 

48 

 

Tabel 11 Sectoare de perspectivă la nivelul regiunii București-Ilfov (tehnologie mediu-înaltă) 

Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector 

Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie mediu-înaltă 2052 Fabricarea cleiurilor 
0,15 0,92 514% 6,76 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2893 Fabricarea utilajelor 

pentru prelucrarea produselor 

alimentare, bauturilor si 

tutunului 

0,50 0,86 73% 0,55 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 2051 Fabricarea explozivilor 
0,81 0,79 -1% 0,04 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2711 Fabricarea motoarelor, 

generatoarelor si 

transformatoarelor electrice si a 

aparatelor de distributie si 

control a electricitatii 

0,52 0,56 9% 0,15 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2811 Fabricarea de motoare si 

turbine (cu exceptia celor 

pentru avioane, autovehicule si 

motociclete) 

0,50 0,52 5% 0,06 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

3012 Constructia de 

ambarcatiuni sportive si de 

agrement 

0,33 0,51 56% 0,64 30 - Fabricarea altor mijloace de 

transport  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2014 Fabricarea altor produse 

chimice organice, de baza 

0,06 0,28 368% 1,94 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2891 Fabricarea utilajelor 

pentru metalurgie 

0,17 0,28 63% 0,44 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Competitiv & 

concentrare scăzută 
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Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector 

Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie mediu-înaltă 
2910 Fabricarea autovehiculelor 

de transport rutier 

0,06 0,23 305% 3,26 29 - Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2892 Fabricarea utilajelor 

pentru extractie si constructii 

0,06 0,19 205% 1,2 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2932 Fabricarea altor piese si 

accesorii pentru autovehicule si 

pentru motoare de autovehicule 

0,08 0,11 45% 0,72 29 - Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2015 Fabricarea ingrasamintelor 

si produselor azotoase 

0,00 0,02 2917% 11,62 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2931 Fabricarea de 

echipamente electrice si 

electronice pentru autovehicule 

si pentru motoare de 

autovehicule 

0,00 0,01 1093% 18,6 29 - Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor 

Competitiv & 

concentrare scăzută 

Detalierea sectoarelor de perspectivă din Regiunea București-Ilfov din categoriile de tehnologie înaltă și mediu-înaltă și a serviciilor intensive în cunoaștere poate fi consultată în Anexei 6 – 

Tabel 20. 

 
Sectoare în transformare la nivelul regiunii București-Ilfov (cu un Coeficient de Localizare supraunitar și o Variație diferențială negativă) 

Referitor la sectoarele în transformare sunt acelea care deși prezintă potențial de specializare, respectiv o concentrare ridicată a numărului de salariați, 

înregistrează o creștere mai lentă decât evoluția lor la nivel național și un regres comparativ cu anul 2012. Per ansamblu printre acestea se regăsesc o serie 

de sectoare cu tradiție în regiune sau de interes ridicat precum învățământul, diverse activități de comerț, turismul, transporturile urbane de călători etc. În 

ceea ce privește strict servicii intensive în cunoaștere (high-tech), tehnologie înaltă și medie-înaltă în această tipologie sunt cuprinse anumite activitățile legate 

de:  televiziune și producție cinematografică, tehnologia informației și comunicațiilor spre exemplu serviciile de instalare software și instalarea 
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calculatoarelor personale; prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, precum și fabricarea de preparate farmaceutice; a parfumurilor și produselor 

cosmetice; fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului etc. 

Tabel 12 Sectoare în transformare la nivelul regiunii București-Ilfov (tehnologie înaltă și mediu-înaltă și servicii intensive în cunoaștere - high-tech) 

Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector 

Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

5913 Activitati de distributie a 

filmelor cinematografice, video 

si a programelor de televiziune 

3,62 3,40 -6% -0,005 59 - Activităţi de producţie 

cinematografică, video şi de programe 

de televiziune;  înregistrări audio şi 

activităţi de editare muzicală  

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6391 Activitati ale agentiilor de 

stiri 

3,80 3,29 -13% -0,07 63 - Activităţi de servicii informatice Necompetitiv & 

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% -0,07 59 - Activităţi de producţie 

cinematografică, video şi de programe 

de televiziune;  înregistrări audio şi 

activităţi de editare muzicală  

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

5914 Proiectia de filme 

cinematografice 

3,27 2,56 -22% -18 59 - Activităţi de producţie 

cinematografică, video şi de programe 

de televiziune;  înregistrări audio şi 

activităţi de editare muzicală  

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6020 Activitati de difuzare a 

programelor de televiziune 

2,89 2,52 -13% -0,06 60 - Activităţi de difuzare şi 

transmitere de programe 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6209 Alte activitati de servicii 

privind tehnologia informatiei 

2,34 2,03 -13% -0,1 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie înaltă 
2120 Fabricarea preparatelor 

farmaceutice 

2,10 1,83 -26% -0,33 21 - Fabricarea produselor 

farmaceutice de bază şi a preparatelor 

farmaceutice 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 
2812 Fabricarea de motoare 

hidraulice 

2,51 1,82 -28% -0,29 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 
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Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector 

Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6311 Prelucrarea datelor, 

administrarea paginilor web si 

activitati conexe 

2,42 1,53 -37% -0,45 63 - Activităţi de servicii informatice Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Servicii intensive în 

cunoaștere (high-tech) 

6203 Activitati de management 

(gestiune si exploatare) a 

mijloacelor de calcul 

2,09 1,37 -34% -0,45 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 

2042 Fabricarea parfumurilor si 

a produselor cosmetice (de 

toaleta) 

1,69 1,25 -26% -0,33 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice  

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 

2896 Fabricarea utilajelor 

pentru prelucrarea maselor 

plastice si a cauciucului 

1,82 1,14 -37% -0,48 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 

2895 Fabricarea utilajelor 

pentru industria hartiei si 

cartonului 

1,62 1,12 -31% -0,48 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Tehnologie mediu-înaltă 
3030 Fabricarea de aeronave si 

nave spatiale 

1,63 1,01 -38% -0,49 30 - Fabricarea altor mijloace de 

transport 

Necompetitiv & 

concentrare ridicată 

Detalierea sectoarelor în transformare poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul 21. 

 

Sectoare în declin la nivelul regiunii București-Ilfov (cu un Coeficient de Localizare subunitar și o Variație diferențială negativă) 

În această tipologie (de sectoare în declin) se încadrează în general activitățile de sfera industriei prelucrătoare intens dezvoltate anterior 1990 la nivelul 

regiunii, dar și activitățile de comerț în magazine specializate. Referitor la activitățile de interes din perspectiva specializării inteligente se remarcă codurile 

CAEN din cadrul diviziunilor 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a (pentru industria textilă; ehipamente de ventilatie si frigorifice; cuptoare, 

furnale si arzatoare; pompe și compresoare etc.), 29 -  Fabricarea echipamentelor electrice (aparate de control și distribuție a electricității; echipamente 
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electrice de iluminat; anumite tipuri de fire și cabluri electrice și electrocasnice), 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (precum 

echipamentele de comunicații, calculatoarele și echipamentele periferice, ceasurile sau componentele electronice). 

 

Tabel 13 Sectoare în declin la nivelul regiunii București-Ilfov (tehnologie înaltă și mediu-înaltă și servicii intensive în cunoaștere - high-tech) - parțial 

Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie mediu-înaltă 

2894 Fabricarea utilajelor 

pentru industria textila, a 

imbracamintei si a pielariei 

1,15 0,99 -14% -0,08 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2899 Fabricarea altor masini si 

utilaje specifice n.c.a. 

0,95 0,73 -23% -0,19 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2920 Productia de caroserii 

pentru autovehicule; fabricarea 

de remorci si semiremorci 

1,22 0,71 -42% -0,48 29 - Fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie înaltă 

2651 Fabricarea de instrumente 

si dispozitive pentru masura, 

verificare, control, navigatie 

0,71 0,55 -22% -0,21 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2825 Fabricarea ehipamentelor 

de ventilatie si frigorifice, 

exclusiv a echipamentelor de uz 

casnic 

0,72 0,51 -30% -0,37 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2829 Fabricarea altor masini si 

utilaje de utilizare generala 

n.c.a. 

0,57 0,50 -13% -0,09 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie înaltă 
2630 Fabricarea echipamentelor 

de comunicatii 

1,01 0,50 -51% -0,69 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2821 Fabricarea cuptoarelor, 

furnalelor si arzatoarelor 

0,73 0,49 -34% -0,30 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 
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Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie înaltă 2652 Productia de ceasuri 
0,52 0,47 -11% -0,04 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2732 Fabricarea altor fire si 

cabluri electrice si 

electrocasnice 

0,66 0,46 -30% -0,27 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2712 Fabricarea aparatelor de 

control si distributie a 

electricitatii 

0,46 0,42 -9% -0,03 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2720 Fabricarea de acumulatori 

si baterii 

0,44 0,37 -16% -0,14 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2740 Fabricarea de 

echipamente electrice de 

iluminat 

0,76 0,34 -55% -0,66 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie înaltă 
2620 Fabricarea calculatoarelor 

si a echipamentelor periferice 

0,75 0,34 -55% -0,48 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2813 Fabricarea de pompe si 

compresoare 

1,27 0,31 -75% -0,84 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2790 Fabricarea altor 

echipamente electrice 

0,43 0,27 -37% -0,54 27 - Fabricarea echipamentelor 

electrice  

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2016 Fabricarea materialelor 

plastice in forme primare 

0,32 0,24 -24% -0,21 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 

2823 Fabricarea masinilor si 

echipamentelor de birou 

(exclusiv fabricarea 

calculatoarelor si a 

echipamentelor periferice) 

0,35 0,23 -36% -0,21 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 
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Tip tehnologie / 

cunoaștere 
Cod CAEN 

Coeficient de Localizare 
Variația 

diferențială 
Diviziune CAEN Tip sector Anul 

2012 

Anul 

2017 

2017 vs 

2012 

Tehnologie înaltă 
2612 Fabricarea altor 

componente electronice 

0,52 0,17 -67% -0,94 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
3011 Constructia de nave si 

structuri plutitoare 

0,10 0,09 -9% -0,04 30 - Fabricarea altor mijloace de 

transport 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Tehnologie mediu-înaltă 
2012 Fabricarea colorantilor si a 

pigmentilor 

0,11 0,08 -22% -0,19 20 - Fabricarea substanţelor şi a 

produselor chimice 

Necompetitiv & 

concentrare scăzută 

Detalierea sectoarelor în declin poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul  22
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Antreprenoriatul și infrastructura de sprijin pentru afaceri 

 

La nivelul anului 2019 în regiunea București-Ilfov 99,5% din numărul total de întreprinderi active este 

reprezentat de IMM-uri apropiat de procentul înregistrat la nivel național – de 99,7%. În ceea ce 

privește densitatea IMM-urilor raportată la numărul de locuitori în anul 2018 se constată pentru 

regiunea București-Ilfov o valoare de 61 IMM-uri/1000 locuitori, ce excede atât media național de 29 

IMM-uri/1000 locuitori, cât și media UE-28 de 58 IMM/1000 locuitori. 

În ceea privește demografia întreprinderilor se constată că la nivel regional și național lucrurile sunt 

ușor diferite. 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 

2016 cunoaște un spor negativ, numărul de radieri fiind peste numărul de înmatriculări. Totuși în anul 

2018 se înregistrează o creștere accentuată a numărului de îmătriculări (cea mai mare valoare 

înregistrată în cadrul intervalului analizat ), respectiv o scădere a numărului de radieri.  

 

Figura 32 Numărul de înmatriculări și radieri la nivel național 

Sursa: INS, Tempo online, 2019 

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. Regiunea București-Ilfov 

ocupă primul loc între regiuni după numărul de întreprinderi nou create în toată perioada analizată, 

2012-2018.  

Tabel 14 Numărul de înmatriculări la nivel regional, 2012-2018, număr  

Regiunea 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nord-Est 12,672 16,589 6,946 12,401 13,675 14,961 15,625 
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• Accesul la furnizori, clienți, know-how, finanțare și forță de muncă calificată reprezintă o 

serie de caracteristici 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.  
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Sud-Muntenia 11,745 15,119 7,025 11,354 12,135 14,026 17,038 

Sud-Vest Oltenia 11,365 12,696 5,257 8,153 8,159 9,958 11,171 

Nord-Vest 17,739 22,040 10,688 15,996 17,185 21,310 23,020 

Vest 10,301 13,075 6,822 10,026 10,481 12,498 13,996 

Sud-Est 11,792 14,272 7,487 11,310 11,360 13,236 14,599 

Centru 11,052 15,311 6,809 11,816 13,204 15,263 14,786 

București-Ilfov 22,510 26,764 20,293 24,777 25,235 29,760 25,197 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 

În privința evoluției numărului de radieri la nivelul regiunii București-Ilfov, 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. 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. 

Tabel 15 Numărul de radieri la nivel regional, 2012-2018, număr  

Regiunea 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bucuresti-Ilfov 12,442 12,991 12,607 19,312 23,383 15,674 15,717 

Centru 8,790 10,178 10,061 12,224 13,267 9,641 8,648 

Nord-Est 10,287 11,300 9,742 11,978 14,101 10,521 10,173 

Nord-Vest 10,873 11,905 11,287 13,012 16,404 11,314 12,188 

Sud-Est 9,192 11,141 9,623 10,033 11,126 9,085 8,823 

Sud-Muntenia 9,036 9,673 9,028 10,161 11,858 9,682 9,503 

Sud-Vest Oltenia 5,316 7,306 7,688 10,415 10,478 9,688 7,472 

Vest 5,810 6,292 6,447 7,239 8,496 6,690 7,652 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 
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În Municipiul București, numărul radierilor depășește cu mult valoarea acestui indicator la nivelul 

județului Ilfov, cele mai mari diferențe observându-se în anii 2015 și 2016, când în București au fost 

înregistrate cele mai mari valori din întreaga perioadă analizată (2012-2018).  

Figura 33 Numărul de înmatriculări și radieri la nivel regional 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 

 

 

Figura 34 Numărul de radieri la nivelul municipiului București și a județului Ilfov, 2012-2018 

Sursa: ONRC, rapoarte lunare, prelucrare proprie 

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 - Învățământ (+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 
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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   

 2̴0% 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%).16 

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: 

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

firme; 

• 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 microindustrializare 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; 

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

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

Programul Operaţional Competitivitate 2014-202017 susține investiții menite să răspundă nevoilor și 

provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește 

sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC 

și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-se astfel ca un factor generator de intervenții 

orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

Apelul din 2015 - POC/PI1.2/OS1.3/ Acțiunea 1.2.1. Stimularea cererii întreprinderilor pentru 

inovare prin proiecte de CDI– Secţiunea C - Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi 

spin-off (Etapa I si II) 

Beneficiarii acestui apel de proiecte au fost microintreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, 

întreprinderi mari și persoane fizice (spin-off). Conform listelor cu rezultatele finale publicate18, au fost 

depuse 155 proiecte, din care 31,6% de către beneficiari din regiunea București-Ilfov. Aceștia au atras 

în regiune 17,3 milioane lei valoare financiară nerambursabilă, reprezentând 37,3% din suma totală 

nerambursabilă finanțată, pentru finanțarea a 22 proiecte selectate (37,9% din totalul proiectelor 

depuse). Domeniul principal, vizat de 59,2% din proiectele depuse de solicitanții din regiunea 

București-Ilfov, a fost cel al tehnologiilor informaționale și de comunicații, spațiu și securitate. În 

procente mai reduse proiectele depuse au vizat sănătatea (18,4%), eco-nano-tehnologii și materiale 

avansate (12,2%), energie, mediu și schimbări climatice (6,1%) și bioeconomia (4,1%). 

 

Figura 35 Situația proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POC 1.2.1 dedicat intreprinderilor inovatoare Start up 

sau Spin Off pe domenii de specializare inteligentă (2015) – Secțiunea C 

Sursa 1 prelucrare proprie în baza situațiilor publicate pe poc.research.gov.ro 

 

 

                                                           
17 http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014  
18 http://www.poc.research.gov.ro/uploads/rezultate-competitii/2016/rezultate-finale-sectiunea-c-ii-anexa2-la-decizia-
9433_24-11-2016.pdf și http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-c/competitie-
2015/raport-selectie-proiecte-c.pdf  
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http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-c/competitie-2015/raport-selectie-proiecte-c.pdf
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-c/competitie-2015/raport-selectie-proiecte-c.pdf
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Apelul din 2015 -POC/PI1b/OS Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin 

proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și 

universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă 

potențial de creștere – Secțiunea D -  Întreprinderi nou-înființate inovatoare 

Obiectivul urmărit prin susținerea finanțării acestui tip de proiect a fost de a stimula inovarea în 

întreprinderi nou-înființate inovatoare, care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanțial 

îmbunătățite în scopul producției și comercializării. Beneficiarii acestui tip de proiect au fost 

întreprinderi mici, nou înființate, inovatoare, pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie 

obiectul principal de activitate, dar care deține deja un rezultat de cercetare (brevet, cerere de brevet, 

teză de doctorat sau Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de 

cercetare finanțat din surse publice sau private). 

Rezultatele evaluării proiectelor19 indică un interes ridicat al întreprinderilor nou înființate din 

regiunea București-Ilfov pentru proiecte inovatoare, un procent de 33,8% (22 proiecte) din cele 65 de 

proiecte depuse în cadrul acestui apel de proiecte provenind  de la solicitanți din București. Un număr 

de 10 proiecte din Regiunea București-Ilfov a fost selectat pentru finanțare, însumând 40,9 milioane 

lei valoare financiară nerambursabilă, 33,8% din valoarea financiară nerambursabilă acordată la nivel 

național. 

Se remarcă un interes ridicat în domeniul de specializare tehnologii informaționale și de comunicații, 

spațiu și securitate, un procent de 63,6% din proiectele depuse de solicitanții din Regiunea București-

Ilfov vizând acest domeniu. Interes mai scăzut se remarcă în domeniile eco-nano-tehnologii și 

materiale avansate (18,2%), bioeconomie și sănătate (câte 9,1%), iar în domeniul energie, mediu și 

schimbări climatice nu a fost depus niciun proiect. 

 

Figura 36 Situația proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POC 1.2.1 dedicat intreprinderilor nou înființate pe 

domenii de specializare inteligentă (2015) – Secțiunea D 

Sursa 2 prelucrare proprie în baza situațiilor publicate pe poc.research.gov.ro 
 

                                                           
19 http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-d/rezultate-selectie-proiecte-d.pdf 

0

5

10

15

20

25

5 - sănătate

4 - eco-nano-tehnologii și materiale 
avansate

3 - energie, mediu si schimbari climatice

2 - tehnologii informaționale și de 
comunicații, spațiu și securitate

1 - bioeconomie



 

61 

 

Apelul din 2015-POC/PI2b/OS2.2/Acţiunea 2.2.1: Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de 

sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

Prin finanțarea acordată proiectelor depuse în cadrul acțiunii 2.2.1 s-a urmărit să se asigure trecerea 

de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între structurile de tip 

cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum și colaborarea între întreprinderile 

centrate pe domeniul TIC și clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la 

implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obținerii de produse inovatoare. 

Beneficiari eligibili: întreprinderi (micro, IMM), consorţii (parteneriate) de întreprinderi (micro, IMM). 

În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 223 de proiecte, iar 140 de proiecte20 au fost selectate 

pentru finanțare, din care 43 (30,7%) au fost proiecte câștigate de întreprinderi din Regiunea 

București-Ilfov. 

Apelul din 2018 - POC/PI1b/OS1.3/ Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare 

prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și 

universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă 

potențial de creștere 

Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 Intreprinderi inovatoare de tip start up și spin off 

are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care 

urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau 

procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate 

pe cercetare. Beneficiarii acestui apel de proiecte au fost întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru 

care activitatea principală nu este activitate de CD și organizații de cercetare.  

Alocarea bugetară pentru Regiunea București-Ilfov pentru acest tip de proiecte a fost de   6̴8,7 

milioane lei, 24% din total buget național alocat. 

Proiectele sunt în etapa de evaluare și nu sunt disponibile informații publice cu privire la numărul total 

de proiecte contractate. 

Structurile de sprijinire și dezvoltare a afacerilor  

Infrastructurile de sprijin 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 Anexei 6 – Tabelul 23. 

În ceea ce privește rolul-cheie al acceleratoarelor,21 acesta 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: 

                                                           
20 http://oipsi.gov.ro/wp-content/uploads/2019/06/Listaproiectelorselectate221.pdf  
21 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. 

http://oipsi.gov.ro/wp-content/uploads/2019/06/Listaproiectelorselectate221.pdf
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• 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, 

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.  

Cu privire la centrele de afaceri,22 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 transferarea 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, resursele minerale și bioeconomie, 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, Centrul de Informare Tehnologica CIT IND-

AGRO-POL23 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 

                                                           
22 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. 
23http://www.research.gov.ro/ro/articol/4728/sistemul-de-cercetare-infrastructuri-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-
si-transfer-tehnologic-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic  

http://www.research.gov.ro/ro/articol/4728/sistemul-de-cercetare-infrastructuri-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4728/sistemul-de-cercetare-infrastructuri-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic
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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, 

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 și design. 

Acesta a dezvoltat o serie de programe de accelerare și incubare pentru antreprenori, precum:24  

• 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, Sleekbill25. 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 

                                                           
24 https://www.impacthub.ro/programe-startup/  
25 http://business-review.eu/news/techhub-bucharest-extends-by-100-coworking-spaces-for-tech-startups-139573  

https://www.impacthub.ro/programe-startup/
http://business-review.eu/news/techhub-bucharest-extends-by-100-coworking-spaces-for-tech-startups-139573
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întreprinderilor mici și mijlocii, să reuşească să treacă de etapele critice din viaţa oricărei companii şi 

să se dezvolte pe piaţă. Potrivit unor cercetări publicate,26 rata de supraviețuire a noilor societăți după 

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 

(Programul INFRATECH finanțat de Ministerul Educației și Cercetării - MEC27 pentru entitățile de 

inovare și transfer tehnologic, inclusiv incubatoarele de afaceri inovative care fuctionează în 

conformitate cu prevederile HG 406/2003 și fac parte din Rețeaua ReNITT coordonata de MEC; 

Programul POR 2014-2020 - Axa 1) sau surse provenite de la organisme internaţionale precum Comisia 

Europeană sau Banca Mondială. În anul 2010, în România, existau aproximativ 60 de incubatoare28 

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).  

Incubatoarele cu titlu emis în baza Legii 102/2016 de către Ministerul Economiei la nivelul regiunii se 

regăsesc doar în număr de 3 după cum urmează:  

• Centrul Incubator Tehnologic și de Afaceri (CITAf)[1], care ipoate incuba peste 50 firme in 

urmatoarele domenii de activitate: confectii textile, automatizari, constructii de masini, IT, 

servicii. 

• Galeria Hub - Pol de Competitivitate (GHUB), primul incubator de afaceri din Romania, 

înființat sub auspiciile Legii 102/2016, care sprijină companiile ce activeaza in domenii 

industriilor creative și a celor cu drepturi de autor și  

• Ilfov Business Hub - inaugurat în 2019 de către Consiliul Județean Ilfov și care poate acomoda 

până la 50 de startup-uri. 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 

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 2 astfel de entități: Metav Industrial Park și 

Parcul Industrial Sema, care sprijină întreprinderile din regiune, reușind să acomodeze o gamă variată 

de activități din domeniul industrial și logistic. În plus, la nivelul județului Ilfov mai există 2 astfel de 

entități: Parcul Industrial EMAG (situat în Chitila) și Parcul Industrial Ștefăneștii de Jos. 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. 

În ceea ce privește parcurile științifico-tehnologice29, 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 

                                                           
26 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_RO.pdf  
27http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic  
28 http://store.ectap.ro/articole/729_ro.pdf  
[1] http://www2.ciaf.ro/firme-incubate/  
29 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 
economico-socială prin știință și tehnologie. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_RO.pdf
http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic
http://store.ectap.ro/articole/729_ro.pdf
http://www2.ciaf.ro/firme-incubate/
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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. Situația acestora la nivelul 

teritoriului analizat a fost prezentată în detaliu în cadrul secțiunii dedicate Clusterelor și potențialului 

de clusterizare. 

Transport și accesibilitate 

 

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, 

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).30  

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, A3, DN Centura Bucureștiului, 

DN5 și DN 6), cât și TEN-T globale (DN2). Totodată, regiunea București-Ilfov este străbătută de șase 

din cele nouă magistrale feroviare principale care străbat România și patru linii feroviare secundare 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).  

Prezența Aeroportului Internațional Henri Coandă-București face ca regiunea să fie considerată 

principalul centru aeroportuar în plan național, concentrând la nivelul anului 2018, conform PDR ADR 

BI 2021-2027, 63,34% din numărul total de pasageri îmbarcați și debarcați și 81,84% din totalul de 

mărfuri încărcate și descărcate în 2018.  

                                                           
30 Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027 

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 și accesul la oportunități de formare și colaborare.  

• Regiunea București-Ilfov beneficiază de o conectivitate ridicată interregională și 

internațională, fiind principalul nod de transport din România, fapt ce poate sprijini 

accesul facil atât către surse de informații utile în activitatea de cercetare-dezvoltare, cât 

și către activități conexe celor desfășurate în regiune, ce completează lanțurile valorice 

naționale și globale.  
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Digitalizarea economiei și a societății 

 

Conform datelor statistice furnizate de Eurostat (2017) doar 10% din locuitorii Regiunii București-Ilfov 

nu au utilizat niciodată un calculator – valoarea este comparabilă cu a regiunii Közép-Magyarország – 

HU10 (10%), însă inferioară procentului înregistrat în regiunea Yugozapaden – BG41 (27%). Totodată, 

inferioară mediei României de 27%.  

În aceeași măsură, Regiunea București-Ilfov înregistrează la nivelul anului 2019 cea mai mare pondere, 

în profil teritorial, a gospodăriilor care au acces la internet – mai exact 91% dintre acestea (media UE27 

– 90%). Referitor la gospodăriile care au acces la brodband31 regiunea București-Ilfov prezintă un 

procent de 91% superior mediei la nivelul întregii țări (82%), dar și mediei UE27 (88%). 

Numărul ridicat al gospodăriilor cu acces la internet se reflectă și în dinamica comerțului online. 

Statistica 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 2019 valoarea de 31%. În contrast, la nivelul întregii țări ponderea persoanelor care au 

comandat produse/servicii online a crescut constant, însă în 2019 această valoare era de doar 23% 

(cel mai redus procent se înregistrează în Regiunea Nord-Est – 18%). 

 

Figura 37 Procentul indivizilor care au comandat prin intermediul internetului bunuri și servicii pentru utilizare proprie 

(sursa: ec.europa.eu/eurostat/data/database, 2019) 

                                                           
31 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TIN00073  
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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.  

• Cu toate acestea regiunea se confruntă cu disfuncționalități din perspectiva: nivelului 

redus al digitalizării servicilor publice și din perspectiva sprijinului oferit pentru 

întreprinzărorii digitali întrucât deși se bucură de o infrastructură de banda largă (inclusiv 

fibră) bine dezvoltată și o largă disponibilitate a talentului tehnologic, prezintă o situație 

nefavorabila din perspectiva condițiilor pieței, răspândirii cunoștințelor, culturii 

antreprenoriale etc.  

• Digitalizarea primară a majorității IMM-urilor folosindu-se cele mai accesibile dispozitive 

(folosirea facturii electronice, tehnologia mobilă și utilizarea de instrumente și 

echipamente de acces, control și securitate centralizate).  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TIN00073


 

67 

 

 

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 52,1% din totalul întreprinderilor active în 2018, în scădere semnificativă față de anul 

precedent când valoarea depășea 68%. Același studiu plasează BI ca prima pe țară după ponderea 

personalului care utilizează PC conectat la internet – 50,3% comparativ cu 34,4% media României.32  

Tot în acest context, Raportul Carta Albă a IMM-urilor din România 2019 evidențiază o pondere de 

doar 43% a IMM cu site propriu. De asemenea, ca principale motive pentru utilizarea serviciilor online 

de către IMM-uri se remarcă: comunicarea cu furnizorii sau clienții - o pondere de  71,7%  din IMM-

urile din regiune; obținerea de informații despre mediul de afaceri - 46,5% din entitățile comerciale 

din regiune; promovarea produselor și serviciilor – are o pondere de 60,2% în regiunea București-

Ilfov;  tranzacții sau plăți electronice regiunea București-Ilfov prezentând una dintre cele mai reduse 

valori - 45,3%; facilitare a comunicării în cadrul firmei 50% din IMM din regiunea București-Ilfov. 

Eurobarometrul33 indică faptul că România se plasează la coada clasamentului european atât ȋn ceea 

ce priveşte adoptarea tehnologiilor de bază, cât şi ȋn ceeea ce priveşte tehnologiile avansate de câtre 

IMM-uri fiind o un efect al ponderi reduse al IMM-urilor care au un plan sau o strategie pentru a-şi 

digitaliza activitatea proprie.34 

La nivel regional analiza nivelului de digitalizare al IMM-urilor din regiune s-a bazat pe un chestionar 

transmis acestora din care a reieșit faptul că marea majoritate au introdus o digitalizare primară a 

celor mai accesibile procese și folosindu-se cele mai accesibile dispozitive (folosirea facturii 

electronice, tehnologia mobile și utilizarea de instrumente și echipamente de acces, control și 

securitate centralizate). Componenta avansată a digitalizării (stocarea Cloud, analiză de date sau 

utilizarea de aplicații de tip ERP, SAP) nu e implementată decât într-o proporție foarte mică de către 

companii. (A se vedea Anexa 9 - Analiza nevoilor de digitalizare la nivelul IMM-urilor din Regiunea 

București-Ilfov). 

Regiunea București-Ilfov prezintă un deficit important în ceea ce privește digitalizarea serviciilor 

publice în totalitatea lor. Un număr de 14 localități din județul Ilfov nu sunt înrolate pe ghiseul.ro 

pentru plata impozitelor și taxelor locale, iar procentul mediu al utilizatorilor acestui serviciu la nivelul 

regiunii București-Ilfov este de doar 4,2% - cea mai ridicată valoarea este întregistraă la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București (21% din totalul locuitorilor). De asemenea, conform Eurostat 

procentul populației care interacționează cu administrația publică prin intermediul internetului este 

de 21% (anul 2019) la nivelul regiunii București-Ilfov – sub nivelul regiunii Yugozapaden – BG41 (38%) 

și Regiunea Közép-Magyarország – HU10 (62%), iar România prezintă cea mai redusă pondere la 

nivelul UE28 – 12% iar evoluția a fost una oscilantă spre deosebire de regiunea București-Ilfov al cărui 

procent se află în creștere continuă.  

De asemenea, la nivelul Consiliului Județean Ilfov35, managementul documentelor încă se realizează 

preponderent pe format de hârtie și mai puțin în format digital/electronic. Circuitul documentelor 

care intră sau ies din CJI sunt înregistrate electronic la Registratura instituției însă nu circulă în acest 

                                                           
32 Institutul Naţional de Statistică, (2018), Societatea informaţională, http://www.insse.ro/old/  
33 Raportul Flash Eurobarometer 486 - „SMEs, start-ups, scale-ups and entrepreneurship” 
34 Autoritatea pentru Digitalizarea României, (2021), Barierele Digitalizării mediului public şi privat din România 
35 Conform Strategiei de dezvoltare a județului Ilfov 2020 - 2030 - Analiza Diagnostic - Evaluarea situației actuale 

http://www.insse.ro/old/
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format, ci pe format de hârtie. În acest sens, angajații nu pot căuta documente oficiale în format 

electronic în legătură cu sarcinile care le revin. Nu există arhivă electronică, iar documentele trebuie 

identificate și recuperate/copiate din arhiva fizică aflată în sediul instituției. Din discuțiile purtate cu 

reprezentații CJI, a rezultat că a existat un sistem electronic de gestiune a documentelor din instituție, 

care însă nu mai este utilizat. 
 

Indicele european al orașelor digitale (EDCI), la nivelul anului 2016, descrie cât de bine sprijină diferite 

orașe din Europa întreprinzătorii digitali (start-upurile și scale-upurile). Municipiul București se 

plasează pe o poziție inferioară, locul 52 din 60, fiind descris în urmatorii termeni: “Deși beneficiaza 

de o infrastructură digitală dezvoltată, activitatea online este relativ mică în comparație cu alte orașe 

europene - rata de creștere este însă excepțional de mare, ceea ce sugerează că condițiile de piață 

pentru antreprenorii digitali se vor îmbunătăți semnificativ în viitorul apropiat.”36  

 

În vederea obținerii punctajului final s-a realizat media locurilor obținute pe diferite teme. Astfel, după 

cum se poate vedea Bucureștiul ocupă primul loc în ceea ce privește infrastructura digitală (viteza de 

download/upload a internetului și a internetului pe mobil, accesibilitatea interenetului prin fibră etc.) 

și locul 8 în ceea ce privește aptitudinile (costurile cu forța de muncă, disponibilitatea angajaților în 

IT&C, cunoșterea limbii engleze etc.), însă ocupă ultimele poziții în ceea ce privește condițiile pieței 

(dimensiunea pieței digitale, cererea locală de servicii digitale, tranzacții online locale etc.) și stilul de 

viață (incluzând aici standardul de locuire, faciliăți culturale/recreative). 

                                                           
36 https://digitalcityindex.eu/city/7  

Figura 38  Ponderea persoanelor care interacționează cu autoritățile publice prin intermediul internetului – 

Eurostat Database 
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Figura 39 Locul obținut de București pe diferite teme în topul european al al orașelor digitale (ultima poțiție 60) – 

https://digitalcityindex.eu/city/7 

 

52
47

1
50
50

59
60

43
32

8

0 10 20 30 40 50 60 70

Acces la capital
Mediu de Business

Infrastructură Digitală
Cultura antreprenorială

Răspândirea cunoștințelor
Stil de viață

Condițiile pieței
Îndrumare și asistență managerială

Infrastructură non-digitală
Aptitudini

2016

https://digitalcityindex.eu/city/7


 

69 

 

 

 

Ca aspecte importante la nivelul Bucureștiului sunt punctate în cadrul analizei realizate de EDCI: 

- Cele mai dezvoltate sectoare sunt securitatea cibernetică, comerțul electronic și gaming. De la 

mijlocul anului 2014, există o creștere a startup-urilor în hardware, machine learning (inteligență 

artificială), rețele neuronale, imprimare 3D și realitate virtuală. 

- Infrastructură de banda largă (inclusiv fibră) este bine dezvoltată. 

- Larga disponibilitate a talentului tehnologic 

- Un număr mare de programe de accelerare și accelerare, cum ar fi acceleratorul MVP Academy 

accelerator, How to Web Startup Spotlight, Innovation Labs și RICAP. 

 

Tendințe 

Pentru conturarea unei imagini corecte asupra perspectivelor de transformare digitală a economiei și 

societății trebuie avută în vedere evoluția și generalizarea generațiilor tehnologice în comunicațiile 

mobile – cu precădere în ceea ce privește noua tehnologie 5G.  

Tabel 16 Generații tehnologice în comunicațiile mobile în România 

Generație 1G 2G 3G 4G 5G 

Tehnologie 

tipică 

NMT GSM IMT 2000 

UMTS 

LTE IMT 2020 

Servicii & 

viteză 

Voce 14,4 kbps Voce 64 kbps Voce & Date 2 

Mbps 

Date <1 Gbps Date & mai 

mult <20 Gbps 

Lansare în Ro Apr 1993 Apr 1997 Apr 2005 Oct 2012 2020 

Sursă: Strategia 5G pentru România – 2019 

Beneficiile din valorificarea performanțelor 5G sunt obținute pe seama mai multor surse: beneficiile 

directe ale utilizatorilor de servicii 5G; beneficiile strategice ale industriilor verticale; beneficii 

operaționale și creșterea productivității industriilor verticale; tehnicile avansate de prelucrare a 

datelor în timp real; lansarea de noi modele de afaceri; creșterea productivității și crearea de noi 

locuri de muncă.37 

 

Uniunea Europeană aduce în prim plan TIC ca mijloc prin care pot fi impulsionate dezvoltarea 

economică și, totodată, incluziunea socială. Noul cadru financiar multianual (2021-2027) prevede un 

buget important pentru finanțarea inițiativelor privind transformarea digitală a Europei. Programul 

Europa Digitală (Digital Europe Programme) vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel 

internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând 

dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială, calculul numeric de înaltă performanță 

(high-performance computing – HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate, 

digitalizarea administrației publice și interoperabilitate, iar un rol esențial în atingere acestor obiective 

vor avea Hub-urile de inovare digitală (Digital Innovation Hubs– DIH-uri). 

La nivelul regiunii București-Ilfov există două Hub-uri de Inovare Digitală38: 

                                                           
37 Strategia 5G pentru România – 2019 

 https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-5G.pdf 
38 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool  

https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-5G.pdf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool


 

70 

 

- Digital Innovation SMART eHUB București – cu expertiză în domenii precum: servicii de producție 

electronică (EMS), proiectare pentru fabricație (DFM), externalizare servicii digitale, procesare 

date, IoT, IIoT, industrie 4.0, M2M (Machine to machine), inteligență artificială, robotică, cloud 

computing, tehnologii laser, imprimare 3D, blockchain etc. 

- BEIA DIH -  cu expertiză în: hardware, senzori, actuatori, stocare și procesare date (back end), 

interfețe, software (front end), integrare, tele-sisteme, învățare și instruire etc. 

Obiectivul Programului Europa Digitală este să extindă inițiativele locale deja existente și să creeze un 

punct unic (de tipul one-stop-shop) de servicii oferite întreprinderilor și administrațiilor locale din 

Europa, favorizând în același timp și colaborările transfrontaliere, prin consolidarea unei rețele 

europene a centrelor de inovare digitală (EDIH - European Digital Innovation Hub). În scopul constituirii 

rețelei europene de centre de inovare digitală, se organizează o procedură de selecție în două etape: 

selecția națională și selecția europeană.  

În noiembrie 2020 a fost finalizată etapa de selecție națională în urma căreia au fost declarate admise 

două (din cele 6 înscrise) Huburi de Inovare Digitală: Cybersecurity Hub – CSH și RO Tech Nation DIH.39  
 

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 resurse 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.  

Analiza utilității globale realizată la nivel de cod CAEN indică o serie de activități prioritare pentru 

investiții în domeniul inovării, datorită potențialului de specializare inteligentă, precum: realizare și 

editare soft, telecomunicațiile prin cablu și satelit, inginerie și consultanță tehnică, sănătate, 

fabricarea de articole îmbrăcăminte, producție cinematografică, construcții metalice, fabricarea 

pâinii, fabricarea mobilei, fabricarea încălțămintei, farmaceutice, piese și accesorii auto. Valorile 

indicatorului CL nu fac decât să sublinieze aceste tendințe fiind evidențiate ca fiind competitive și 

având concentrare ridicată la nivelul regiunii: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (Activități de 

consultanță în tehnologia informației; Furnizarea de telecomunicații specializate; Activități de 

telecomunicații prin rețele fară cablu (exclusiv prin satelit; Activități ale portalurilor web etc.), 

Cercetarea și dezvolarea în științele sociale și umaniste, biotehnologie, științe naturale și inginerie, 

Industria prelucrătoare, respectiv fabricarea de diverse echipamente și produse electronice și optice 

(mașini-unelte portabile acționate electric, instrumente optice și echipamente fotografice, 

echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie, produse electronice de larg 

consum etc.) și Industriile Creative (producție cinematografică, video și de programe de televiziune; 

realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală). 
 

 

                                                           
39 https://www.adr.gov.ro/digital-innovation-hubs-rezultatele-procedurii-nationale-de-selectie/  

https://www.adr.gov.ro/digital-innovation-hubs-rezultatele-procedurii-nationale-de-selectie/
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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. 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Regiunea București-Ilfov concentrează 33 dintre universitățile acreditate existente la 

nivel național, pregătind absolvenți în discipline tehnice diverse, capabile să susțină 

modernizarea industrială și tranziția către o economie a cunoașterii.  

• Regiunea București-Ilfov concentrează, în zona e CDI, atât unități și instituții de drept 

public, cumulând 263 de organizații, cât și privat, cumulând aproximativ 600 de 

întreprinderi și incluzând un sistem de CDI de interes național, capabil să contribuie la 

tranziția către o economie a cunoașterii.  

• Numărul de unități locale active din domeniul CDI a cunoscut o creștere de 12.3% în 

perioada 2012- 2017, fiind specializat în domeniul științelor naturale și inginerie, care 

cumulează și cel mai mare număr al salariaților de profil.     
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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 37 de organizații specifice acreditate și 4 autorizate provizoriu (la nivelul lunii mai 

2020): 40 centre de transfer tehnologic, centre de informații tehnologice, incubatoarele de tehnologie 

și afaceri, 4 parcuri de știință și tehnologie. 

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 Euducației și 

Cercetării41, 

• 242 instituții CDI în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, 

• 143 institut CDI sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării,  

• 1 institut în coordonarea Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, 

• 1 institut în coordonarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Lista unităților de cercetare-dezvoltare din Regiunea București-Ilfov poate fi consultată în cadrul 

Anexei 6 – Tabelul 25. 

La acestea se adaugă și mediul universitar, în București fiind cea mai importantă concentrare de 

instituții de învățământ superior, într-o gamă variată de domenii de specializare. În regiune se regăsesc 

16 universități publice autorizate și 17 particulare, la care se adaugă 4 instituții de învățământ superior 

de stat militare și 3 particulare cu autorizare de funcționare provizorie.  Lista unităților de învățământ 

superior din regiune poate fi consultată în cadrul Anexei 6 – Tabelul 26.    

Numărul unităților locale care desfășoară activitate de cercetare, dezvoltare și inovare a crescut cu 

12,3% în perioada analizată, de la 339 unități locale active în 2012, la 448 unități locale active în anul 

2017. Se remarcă o creștere spectaculoasă cu 160,9% a unităților cu activitate de Cercetare-dezvoltare 

în biotehnologie, de la 23 unități în 2012 la 60 unități în 2017. O creștere de 25% se remarcă și la 

unitățile cu activitate de Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste, de la 68 unități în 2012 la 

85 unități în 2017, în timp ce numărul unităților cu activitate de Cercetare-dezvoltare în alte științe 

naturale și inginerie, care dețin cea mai mare pondere a scăzut cu 1,6%, de la 308 unități în 2012 la 

303 unități în 2017. 

                                                           
40http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic  
41http://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-
coordonare#INCD-MCI  
42 http://www.research.gov.ro/ro/articol/3756/sistemul-de-cercetare-institutii-cdi-in-subordine  
43 http://www.research.gov.ro/ro/articol/3758/sistemul-de-cercetare-institutii-cdi-sub-autoritate  

http://www.research.gov.ro/ro/categorie/1065/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare#INCD-MCI
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4514/sistemul-de-cercetare-institute-na-ionale-de-cercetare-dezvoltare-in-coordonare#INCD-MCI
http://www.research.gov.ro/ro/articol/3756/sistemul-de-cercetare-institutii-cdi-in-subordine
http://www.research.gov.ro/ro/articol/3758/sistemul-de-cercetare-institutii-cdi-sub-autoritate
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Figura 40 Numărul unităților locale active cu activitate de CDI din Regiunea București-Ilfov, 2012 și 2017 

Sursa: Baza de date INS 

 

Numărul mediu al salariaților, din Regiunea București-Ilfov, angajați în cadrul unităților locale cu 

activitate de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) a scăzut în anul 2017 comparativ cu 2012, cu 15,9%, 

de la 9.762 salariați în 2012 la 8.213 salariați în 2017. Această scădere se datorează reducerii cu 19,8% 

a salariaților din activitatea de Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie care 

concentrează cel mai mare număr de salariați din domeniul CDI la nivel regional. În schimb a crescut 

numărul personalului din cadrul unităților locale cu activitate de Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 

cu 51,1% și cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste cu 10,9%. 

 

Figura 41 Numărul mediu de salariați din unitățile locale active cu activitate de CDI din Regiunea București-Ilfov, 2012 și 

2017 

Sursa: Baza de date INS 

 

Cifra de afaceri a unităților locale cu activitate de CDI din regiunea București-Ilfov a crescut cu 5% în 

2017 comparativ cu 2012, de la 1.238 milioane lei în 2012 la 1.307 milioane lei în 2017. Și 

productivitatea muncii a crescut în 2017, cu 25,4%, de la 127 mii lei/salariat în 2012 la 159 mii 

lei/salariat. Se remarcă domeniul Cercetare-dezvoltare în alte știinte naturale și inginerie, care 

generează 88% din cifra de afaceri rezultată din activități CDI în anul 2017, în ușoară scădere însă, cu 

-0,1% față de 2012. Domeniul Cercetare-dezvoltare în biotehnologii a avut în anul 2017 cea mai mare 

creștere a cifrei de afaceri (108%) dar și a productivității muncii (37,7%).  
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Tabel 17 Principalii indicatori de performanță a întreprinderilor de cercetare-dezvoltare 

  Cifra de afaceri (mil lei) 
Productivitatea muncii (mii 

lei/salariat) 

CAEN Rev.2 2012 2017 
2017 vs 

2012 (%) 
2012 2017 

2017 vs 

2012 (%) 

7219 Cercetare- dezvoltare 

in alte stiinte naturale si 

inginerie 

1154,4 1153,2 -0,1% 127,7 159,2 24,6% 

7211 Cercetare- dezvoltare 

in biotehnologie 
57,1 118,7 108,0% 138,2 190,3 37,7% 

7220 Cercetare- dezvoltare 

in stiinte sociale si umaniste 
26,6 34,6 29,9% 85,7 100,3 17,1% 

Total 1.238 1.307 5,5% 127 159 25,4% 

Sursa: Baza de date INS 

 

Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare 

 

La sfârșitul anului 2017, la nivelul regiunii își desfășurau activitatea în domeniul cercetării-dezvoltării 

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 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). 

 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Regiunea București-Ilfov beneficiază de o dezvoltare semnificativă a școlilor doctorale în 

rândul unui număr mare de universități și institute, contribuind masiv la asigurarea unei 

forțe de muncă bine pregătite în domenii tehnice și creative, anticipând tranziția către o 

economie bazată pe cunoaștere.  

• Regiunea București-Ilfov se află încă sub nivelul capitalelor Ungariei, Greciei sau Poloniei 

în ceea ce privește numărul de salariați din cadrul activităților de cercetare-dezvoltare, 

chiar dacă pentru acest indicator s-a înregistrat o creștere continuă din  anul 2014. 

• Regiunea București – Ilfov ocupă locul 1 în topul național în ceea ce privește numărul 

salariaților în activități de cercetare-dezvoltare (1.659 în anul 2017) ce revin la 10.000 

persoane ocupate civile, care susțin poziționarea regiunii ca pol de inovare. 
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Figura 42 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare, mii persoane 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

 

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.  

 

 

Figura 43 Salariați din activitatea de cercetare-dezvoltare la 10000 persoane ocupate civile 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

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. 

 

Figura 44 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: 

 

21,90 21,13 20,21 21,09 21,97 22,71

42,67 43,38 42,96 43,45 44,39 44,80

2012 2013 2014 2015 2016 2017

București Ilfov România

49,8 50,8 51 52,1 53,4 53,5

176,8 168,1 161,1 165,4 161,5 165,9

0

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

România Nord Vest Centru Nord Est Sud Est

Sud Muntenie București Ilfov Sud Vest Oltenia Vest

13.986

29.384
24.996

31.434

13.384

Sofia - Yugozapaden Atena - Attiki Budapesta - Közép-
Magyarország

Varşovia - Mazowieckie București Ilfov



 

76 

 

Tabel 18 Situația școlilor doctorale la nivelul regiunii București-Ilfov 

Anul universitar 2016/2017 

Nr. Crt Universitate 
Nr. școli 

doctorale  

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 

3 
Academia Națională de Informații Mihai 

Viteazul  
1 1 101 

4 Academia Tehnică Militară  2 7 134 

5 SNSPA  1 4 282 

6 Universitatea Politehnică 14 18 1870 

7 Univ. De Arhitectură și Urbanism Ion Mincu  1 2 136 

8 UMF Carol Davila  1 3 1441 

9 USAMV  2 6 309 

10 Universitatea București 20 22 1424 

11 Univ. Națională de Apărare Carol I 1 2 172 

12 UNATC I.L. Caragiale  1 2 125 

13 Univ. Națională de Arte  1 1 101 

14 UNEFS București 1 1 136 

15 Univ. Națională de Muzică  1 1 89 

16 Univ. Tehnică de Construcții  1 4 334 

Instituție particulară 

17 Univ. Nicolae Titulescu  1 1 48 

18 Univ Titu Maiorescu  3 3 135 

Sursa: Cercetare proprie 

 

 

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%.  

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Cheltuielile cu CD din regiunea București-Ilfov reprezintă doar 1,03% din PIB-ul regional, 

situație care se regăsește și la alte regiuni din statele membre. 

• Deși ocupă primul loc în clasamentul național, valoarea finanțărilor pentru cercetare-

dezvoltare este încă percepută drept o provocare.  
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Figura 45 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, situație comparativă la nivelul regiunilor 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

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 Ilfov.  

 

Figura 46 Cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare, la nivelul regiunii București-Ilfov, miliarde lei 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

Eurostat definește intensitatea cercetării-dezvoltării drept procentul din PIB reprezentat de 

cheltuielile din activitatea de cercetare și dezvoltare. Situația în cadrul regiunii București-Ilfov este 

asemănătoare celei din alte State Membre, cheltuielile din activitatea de cercetare-dezvoltare 

reprezentând doar 1,15% din PIB-ul regional. Procentul  a cunoscut variații semnificative conturându-

se două etape: o scădere cu 0,22 puncte procentuale între 2012-2014, urmată de o creștere cu până 

în 2017 – valoarea maximă înregistrată 1,2%. 44 

                                                           
44Eurostat, (2015), Intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions https://ec.europa.eu/eurostat/  
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Figura 47 Procentul din PIB reprezentat de cheltuielile din activitatea de cercetare dezvoltare  

Sursa: Eurostat, 2019 

De asemenea, în contextul analizei intensității activității de cercetare-inovare este de interes 

continuarea comparației cu regiunile europene structural asemănătoare. Cea mai apropiata ca valoare 

de regiunea București-Ilfov este regiunea BG41 (Yugozapaden) – 1,14% din PIB-ul regional, urmată de 

regiunea EL30 (Attiki) – 1,53% din PIB-ul regional. Pentru regiunile Mazowieckie și Kozep-

Magyarorszag valorile sunt disponibile doar la nivelul orașului capitală și sunt net superioare – 

Budapesta (2,59% din PIB) și Warszawski Stołeczny (2,44% din PIB). 

 

 

În urma unui sondaj realizat de către ADR BI în rândul companiilor din regiune, 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 

companii, în timp ce 29% din crespondenți 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. 

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.  
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Intensitatea activității de cercetare-dezvoltare și valorificarea rezultatelor 

 

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare45 

Tabel 19 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie 

Domeniu de activitate 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate 

pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 16 6 10 7 12 0 

Produse 94 80 14 22 6 0 

Tehnologii 35 20 15 12 8 0 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 21 15 6 7 12 0 

Compartimente de 

cercetare 
Institutul derulează activitatea de cercetare în cadrul departamentelor 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.   

                                                           
45 Analizele asupra activității de cercetare-dezvoltare au fost elaborate în baza prelucrării proprii a rapoartelor de activitate 
anuale ale a INCD-urilor. Rezultatele sunt deci parțiale fiind dependente de disponibilitatea rapoartelor și a datelor pentru  
perioada de referință.  

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Din perspectiva proiectelor, INCD-urile cele mai active sunt în domeniile Optoelectronică, 

Textile, Agroalimentar și Materiale avansate, în total fiind depuse 518 proiecte, cu o rată 

medie de succes de 63,95%; 

• Din perspectiva proiectelor depuse și acceptate la finanțare, INCD-urile cele mai active 

sunt în domeniile Optoelectronică, Textile, Agroalimentar, Materiale avansate; 

• Din perspectiva performanței activității de cercetare-dezvoltare, se remarcă INCD-urile 

active în domeniile: Optoelectronică, electronică și materiale avansate (ex. IFIN-HH, ICPE, 

INCD pentru Microtehnologie, INOE, INFLPR) și textile (INCDTP); 

• Dezvoltarea de produse și soluții este mai accentuată în domenii precum Textile, 

Materiale avansate, Inginerie Electrică și Optoelectronică; 

• Cele mai multe lucrări și publicații se regăsesc în domeniile Optoelectronică, Industrie 

Alimentară, Materiale avansate; 

• Factorul de impact al cercetării este semnificativ mai mare în domeniile tehnice; 

• În domeniile Inginerie Electrică, Protecția Mediului, Optoelectronică, Industria 

Alimentară și Textile regăsim cea mai mare maturitate a tehnologiilor dezvoltate, 

măsurată prin nivelul  TRL.  
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Personal CD 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. 

Colaborări/parteneriate 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 București-

Ilfov, este identificabilă o listă de peste 25 de entități partenere din mediul 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 etc. 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie  

 

Tabel 20 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări 

Avansate 

Domeniu de activitate 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 15 15 0 0 0 0 

Produse 99 99 0 0 25 0 

Tehnologii 4 4 0 0 0 0 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 1 1 0 0 0 0 

Compartimente de 

cercetare 
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. 
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Personal CD La finalul lui 2018, institutul avea 202 angajați: 95 încadrați pe posturi specifice 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, 11 doctoranzi și 6 masteranzi. 

Colaborări/parteneriate 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 21 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie 

Domeniu de activitate 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 16 11 5 3 0 0 

Produse 23 19 2 0 0 2 

Tehnologii 35 21 8 6 0 3 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 43 34 9 0 23 1 

Compartimente de 

cercetare 
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. 

Personal CD 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 

cu dezvoltarea tehnologică. 

Colaborări/parteneriate 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 București-Ilfov (SC 

Biotehnos SA, PRO Optica SA, Accent Pro 2000 SRL). 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 
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Tabel 22 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei 

Alimentare 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini Agricole și Instalații 

Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare 

Domeniu de activitate 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 6 6 0 3 0 0 

Produse 5 5 0 4 4 0 

Tehnologii 8 6 2 5 7 1 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 5 4 1 2 1 1 

Compartimente de 

cercetare 
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.) 

Personal CD 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. 

Colaborări/parteneriate 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 București-Ilfov: 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 23 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică 

Domeniu de activitate Activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului se desfășoară în domeniul 

optoeletronicii avansate, sinergiile dintre structurile care emit, transmit și 
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interacționează cu radiația optică, aplicații optoelectronice și optospintronice, 

inclusiv sisteme regenerabile de energie. Prin prisma expertizei acumulate, INOE 

poate realiza o gamă variată de studii, produse și activități, pornind de la 

fundamentarea tehnico-științifică a metodelor, procedurilor, tehnologiilor și 

echipamentelor optoelectronice, până la testarea sistemelor integrate. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 6 4 2 0 6 1 

Produse 38 37 1 0 9 1 

Tehnologii 8 7 1 0 2 0 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 23 23 0 0 2 5 

Compartimente de 

cercetare 
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 Cluj-

Napoca (Instrumentație Analitică). 

Personal CD În anul 2018, INOE dispunea de un efectiv salarial de 188 de persoane, dintre care 

104 angrenați direct în activitățile de cercetare-dezvoltare. 

Colaborări/parteneriate 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 Consultanță 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 

Construcții 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 24 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru  

Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației 

Domeniu de activitate Activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului se desfășoară în domeniul fizicii 

ce guvernează procesele la nivel atomic, având posibilitatea de investigare a 

proceselor care necesită un nivel ridicat de energie. De asemenea, institutul 
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dispune și de o filială dedicată realizării de cercetări în domeniul științelor spațiale 

privind efectele fenomenelor astronomice și aplicații ale Tehnologiilor Spațiale. 

Rezultatele cercetării* TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri -      

Produse 5 4 1  5  

Tehnologii 6 6   6  

Instalații pilot -      

Servicii tehnologice -      

Compartimente de 

cercetare 
Printre compartimentele institutului distingem o distribuție în funcție de specificul 

aplicabilității și funcționalității fenomenelor testate: laboratoare de cercetare-

dezvoltare (Laseri, Electronică Cuantică a Solidului, Plasmă de Temperaturi Joase, 

Accelerator de Electroni, Tehnologii Avansate cu Laser, Fizica Plasmei și Fuziuni 

Nucleare), laboratoare de cercetare-dezvoltare pentru științe spațiale (Astrofizică, 

Gravitație și Microgravitație, Palsmă Spațială, Cosmologie etc.), laboratoare de 

încercări și instalații speciale (Laborator Acceleraotare de Electroni). 

Personal CD În anul 2017, INFLPR dispunea de un efectiv salarial de 485 de persoane, dintre 

care 335 angrenați direct în activitățile de cercetare-dezvoltare. 

Colaborări/parteneriate Pe lângă dezvoltarea CTTIM, institutul este membru fondator în clusterul inovativ 

ce reuneşte peste 70 de întreprinderi, Măgurele High Tech Cluster. De asemenea, 

institutul este membru activ în clusterele CBRNE şi DRIFMAT. 

În anul 2017, INFLPR şi filiala ISS au încheiat un număr de 85 de parteneriate 

internaționale, dețin un număr de 79 de parteneri internaționali şi au încheiat un 

număr de 224 de parteneriate interne pe proiecte de cercetare-dezvoltare. 

*date disponibile doar până în anul 2017, conform raportelor de activitate ale institutului 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 

 

Tabel 25 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru  

Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" 

Domeniu de activitate Obiectul de activitate al IFIN-HH este cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică și inovarea în domeniul fizicii şi ingineriei nucleare. Activitatea de bază 

a institutului constă în cercetare fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare 

tehnologică, inovare tehnologică și de produs, în domeniul fizicii şi ingineriei 

nucleare, precum şi în domenii conexe. 

În plus, IFIN-HH are, în cadrul structurii sale, o subunitate fără personalitate 

juridică: ELI RO - Nuclear Physics (ELI-RO-NP), cu sediul în orașul Măgurele, dar și 

9 puncte de lucru în alte județe. 

Rezultatele cercetării* TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 7 6 1 2 - 7 

Produse -      

Tehnologii -      
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Instalații pilot -      

Servicii tehnologice 6 2 4 - 5 - 

Compartimente de 

cercetare 
Printre departamentele institutului distingem o distribuție în funcție de specificul 

aplicabilității și funcționalității fenomenelor testate: Fizică Teoretică (DFT), Fizică 

Nucleară (DFN), Acceleratoare Tandem (DAT), Fizică Hadronică (DFH), Fizica 

Particulelor Elementare (DFPE), Fizică Computaţională şi Tehnologia Informaţiei 

(DFCTI), Managementul Deşeurilor Radioactive (DMDR), Dezafectare Reactor 

(DDR), Fizica Vieţii şi a Mediului (DFVM), Radioizotopi şi Metrologia Radiaţiilor 

(DRMR), Fizică Nucleară Aplicată (DFNA) și Iradieri Tehnologice IRASM. 

Personal CD În anul 2017, INFLPR dispunea de un efectiv salarial de 935 de persoane, dintre 

care 558 angrenați direct în activitățile de cercetare-dezvoltare. 

Colaborări/parteneriate IFIN-HH și-a adus contribuția la inițierea și susținerea asociației Măgurele High 

Tech Cluster, iar în plus are calitatea de membru fondator în realizarea proiectului 

Măgurele Science Park pentru valorificarea economică a rezultatelor cercetării de 

pe întreaga platformă Măgurele. 

În anul 2018 au fost continuate activitățile de colaborare cu parteneri europeni 

tradiționali (IN2P3 si CEA - Franţa, INFN – Italia, GSI – Germania, CERN, etc.) dar și 

cele cu parteneri mai noi din Japonia (RIKEN), Argentina (Observatorul Pierre 

Auger) și Australia (ANSTO). Iar ELI-NP reprezintă un centru de cercetare științifică 

atractiv pentru comunitatea științifică internațională, implicând și generând 

parteneriate cu peste 70 centre de renume de peste hotare. 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 

 

Tabel 26 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare 

Domeniu de activitate 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 0 0 0 0 0 0 

Produse 5 5 0 0 0 0 

Tehnologii 0 0 0 0 0 0 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 11 5 6 0 0 0 

Compartimente de 

cercetare 
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). 
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Personal CD Institutul dispunea în 2018 de 121 de salariați, dintre care 52 specializați pe 

activitățile de cercetare-dezvoltare. 

Colaborări/parteneriate 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 București-Ilfov: Expergo Bussiness Network SRL). 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 

 

Tabel 27 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie 

Domeniu de activitate În definirea obiectivelor și direcțiilor științifice ale INCDCP-ICECHIM, s-a pornit de 

la scopul final al cercetării în domeniul chimiei în contextul cercetărilor multi-

disciplinare 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 0 0 0 0 0 0 

Produse 15 15 0 13 0 0 

Tehnologii 17 17 0 14 0 0 

Instalații pilot 0 0 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 15 3 12 0 14 0 

Compartimente de 

cercetare 
Activitatea institutului se desfășoară în 45 de laboratoare împărțite în 3 

compartimente: laboratoare de cercetare-dezvoltare (fotochimie, gaz-

cromatografie, 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. 

Personal CD În 2018 institutul dispunea de 192 de salariați, dintre care 95 pe posturi specifice 

de cercetare-dezvoltare, 21 de doctoranzi și 22 de masteranzi. 

Colaborări/parteneriate În 2018 au fost realizate 86 de acorduri de parteneriat cu entități din străinătate 

în cadrul proiectelor depuse sau în implementare și 74 cu institute, universități și 

companii din România, dintre care identificăm 11 firme din regiunea București-

Ilfov (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 28 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială 

Domeniu de activitate De la înființare și până în prezent, institutul a evoluat continuu, transformându-se 

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 întreprinderi, 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. 

Rezultatele cercetării TOTAL, 

din 

care: 

Noi Modernizate Bazate pe 

brevete 

Valorificate la 

operatori 

economici 

Valorificate în 

domeniul high-

tech 

Prototipuri 0 0 0 0 0 0 

Produse 11 9 2 1 4 0 

Tehnologii 16 15 1 0 3 0 

Instalații pilot 3 3 0 0 0 0 

Servicii tehnologice 0 0 0 0 0 0 

Compartimente de 

cercetare 
Activitatea institutului se desfășoară în 11 laboratoare dotate în funcție de 

specificul analizelor efectuate: 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, de 

control poluare aer, de bioteste – analize biologice, și cel de analize deșeuri. 

Personal CD Efectivul salarial al institutului în anul 2018 a fost de 160 de persoane, din care 

114 pentru activitățile de cercetare-dezvoltare (57 dintre aceștia reprezentând 

personal atestat). 

Colaborări/parteneriate 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 
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cu cel mai ridicat procentaj din regiune, media calculată pentru 2018 fiind de 61,31% (în baza 

informațiilor găsite în rapoartele instituțiilor – date incomplete). 

Tabel 29 Proiectele depuse de institutele de cercetare în anul 2018 

Denumire Proiecte 

propuse 

Proiecte 

acceptate la 

finanțare 

Rata de 

succes (%) 

PN PNCDI FS FE AS 

INCDTP 118 81 68,64 26 45 0 8 2 

IFIN-HH 107 68 63,5 12 23 0 0 31 

INCD INOE 100 58 58,00 2 44 0 4 8 

ICPE-CA 69 37 53,62 7 8 7 2 13 

INMA 44 20 45,45 8 8 0 2 2 

IBA 30 25 83,33 14 0 8 6 0 

IMT 26 21 80,78 1 15 0 5 0 

ICECHIM 11 5 45,45 1 3 0 0 0 

INCD-ECOIND 13 10 76,92 8 1 0 1 0 

INFLPR 224 de proiecte derulate în anul 2017 (conform ultimului raport disponbil) 

PN - Program Nucleu 

PNCDI - Planul national de CDI 

FS - Fonduri structurale 

FE - fonduri europene pentru CDI 

AS - alte surse 

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 30 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, Calculatoare și 

Tehnologia Informației și 

Ingineria Sistemelor, punând la 

dispoziția studenților peste 800 

de locuri 

oferă pregătire în trei domenii: 

Calculatoare și Tehnologia 

Informației, Ingineria Sistemelor 

precum și Inginerie și 

Management, având disponibile 

aproape 500 de locuri 

Științe inginerești: ingineria 

sistemelor, calculatoare și tehnologia 

informației, inginerie industrială, 

inginerie și management 

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) 
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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 

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 

orientate către cercetarea fundamentală a sistemelor matematice complexe. 

Tabel 31 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 în activitățile economice întreprinse la nivelul managementului proiectelor. 

Tabel 32 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: Informatică 

Economică (în limba română și engleză) – 

pregătire în domeniul economic, 

programare și dezvoltare software, 

analiză și proiectare sisteme informatice, 

baze de date, analiză și modelare; 

Cibernetică economică (pregătire în 

domeniul analizei și diagnozei sistemelor 

oferta educațională cuprinde 

programe precum: Informatică 

Economică, Cibernetică și 

Economie Cantitativă, 

Securitate informatică, Sisteme 

informatice pentru 

managementul resurselor și 

proceselor economice, Baze de 

Școala doctorală pune la 

dispoziția doctoranzilor 38 de 

locuri pentru domeniul 

Cibernetică și statistică, și 28 

de locuri în domeniul 

Informatică Economică 
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economice, simularea proceselor 

economice, algoritmi și tehnici de 

programare, etc.); Statistică și Previziune 

Economică 

date, Analiza afacerilor și 

Statistică 

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 2014-

2015, 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 33 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, 
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Renaul, Microsoft, Freescale, Ixia, dar și cu universități naționale și europene precum Universitatea 

Paris Sacaly. 

Tabel 34 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  

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 

Centre de cercetare 

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) 

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 TIC. 

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 35 Facultatea de Fizică a Universității din București 

Facultatea de Fizică a Universității din București 

Nivel licență și master Școala Doctorală 

165 locuri pentru 

admiterea la sesiunea 

din iulie  

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 
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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).  

Centre de cercetare 

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 

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 și aplicativă a materialelor avansate. 

Universitatea Națională de Arte București – Facultatea de Arte Decorative și Design, pe lângă 

programele de studii, în 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 36 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 37 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 
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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; 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) și 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 cadrul căruia 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 componente orientate către zona de cercetare și cea aplicativă.  

Disciplinele programului: Analiza imaginii, Marketing audio-vizual, Management în audio-vizual etc. 
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Analiza performanței activității de cercetare-dezvoltare46 

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 Inginerie 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 CD din topul organizațiilor cu 

performanță bună au înregistrat rezultate superioare pentru cel puțin 2 din cei 4 indicatori analizați.  

Tabel 38 Performanța medie a institutelor de cercetare-dezvoltare (top 10) 

 

Denumire 

Indice mediu 

Nr

crt 
Dezvoltare  Lucrări și 

publicații  

Impactul 

cercetării  

TRL  CERCETARE  

1 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie 

Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH  

                                                                                 

0.11  

                                                                   

0.74  

                                                                    

0.67  

                                     

-    

                                                 

0.38  

2 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-

Cercetări Avansate 

                                                                                 

0.41  

                                                                   

0.25  

                                                                    

0.02  

                                 

0.7

6  

                                                 

0.36  

3 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Textile și Pielărie 
                                                                                 

0.65  

                                                                   

0.25  

                                                                    

0.02  

                                 

0.3

2  

                                                 

0.31  

4 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microtehnologie 
                                                                                 

0.57  

                                                                   

0.19  

                                                                    

0.05  

                                 

0.3

9  

                                                 

0.30  

5 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Mașini Agricole și 
                                                                                 

0.15  

                                                                   

0.51  

                                                                    

0.01  

                                 

0.3

8  

                                                 

0.26  

                                                           
46 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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Instalații Destinate Agriculturii și 

Industriei Alimentare  

6 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Optoelectronică  
                                                                                 

0.27  

                                                                   

0.31  

                                                                    

0.05  

                                 

0.3

8  

                                                 

0.25  

7 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie  
                                                                                 

0.17  

                                                                   

0.32  

                                                                    

0.38  

                                 

0.0

7  

                                                 

0.24  

8 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecția Mediului 

                                                                                 

0.22  

                                                                   

0.10  

                                                                    

0.01  

                                 

0.5

3  

                                                 

0.21  

9 
Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială  
                                                                                 

0.31  

                                                                   

0.11  

                                                                    

0.08  

                                 

0.2

7  

                                                 

0.19  

10 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, 

Plasmei și Radiației (2017) 

                                                                                 

0.03  

                                                                   

0.29  

                                                                    

0.45  

                                     

-    

                                                 

0.19  

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 Anexa 6 – Tabelul 27 și 28. 

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 Mecatronică. 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 și ea în topul domeniilor în care activitatea de cercetare este intensă, exemple de istitute: 

INCD pentru Optoelectronică și INCD pentru Inginerie Electrică-Cercetări 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).  
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Tabel 39  Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind dezvoltarea de produse și soluții (top 10) 

Nr. 

crt.   Denumire 

Dezvoltare 

Prototipuri Produse Tehnologii Instalatii 

pilot 

Servicii 

tehnologice 

Indice 

mediu 

1 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Textile și Pielărie 

16 94 35 0 21 0.65  

2 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microtehnologie 

16 23 35 0 43 0.57  

3 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Inginerie Electrică-

Cercetări Avansate 

15 99 4 0 1 0.41  

4 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Mecatronică și 

Tehnica Măsurării  

1 51 2 3 13 0.37  

5 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Ecologie Industrială  

0 11 16 3 0 0.31  

6 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Optoelectronică  

6 38 8 0 23 0.27  

7 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pedologie, 

Agrochimie și Protecția 

Mediului 

0 8 1 0 67 0.22  

8 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Chimie și 

Petrochimie  

0 15 17 0 15 0.17  

9 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Mașini Agricole și 

Instalații Destinate 

Agriculturii și Industriei 

Alimentare  

6 5 8 0 5 0.15  

10 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

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 

institutelor după numărul de lucrări prezentate la manifestări științifice, al numărului de articole 
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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 40 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind lucrările și publicațiile  

Nr. 

crt. 

Denumire 

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 

1 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizică și Inginerie Nucleară 

"Horia Hulubei" - IFIN-HH  

613 35 584 82 31 0.74  

2 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mașini Agricole și Instalații 

Destinate Agriculturii și 

Industriei Alimentare  

122 149 60 171 8 0.51  

3 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Chimie și Petrochimie  

255 16 86 14 27 0.32  

4 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Optoelectronică  

187 81 96 72 4 0.31  

5 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Fizica Laserilor, Plasmei și 

Radiației (2017) 

460   398     0.29  

6 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Inginerie Electrică-Cercetări 

Avansate 

137 74 39 16 12 0.25  

7 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Textile și Pielărie 

202 76 41 31 5 0.25  

8 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în 

Domeniul Patologiei și 

Științelor Biomedicale "Victor 

Babeș" 

121 121 60 13 0 0.24  
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9 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Științe Biologice  

156 26 71 28 8 0.19  

10 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Bioresurse Alimentare  

78 46 6 55 6 0.19  

11 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microtehnologie 

82 59 53 7 9 0.19  

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 

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 al factorului de impact. 
 

Tabel 41 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind impactul cercetării 

Nr. 

crt. 

 Denumire 

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 

1 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie 

Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH  

0 16.564 2038 0.67  

2 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, 

Plasmei și Radiației (2017) 

3 10.991 1145 0.45  

3 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Chimie și 

Petrochimie  

26 732 182 0.38  

4 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor  

0 4001 561,75 0.17  

5 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Ecologie Industrială  

3 1329 66,69 0.08  

6 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Optoelectronică  

0 1090 197 0.05  

7 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Științe Biologice  

0 1224 148 0.05  

8 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Domeniul Patologiei și 

Științelor Biomedicale "Victor Babeș" 

0 1479 115 0.05  
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9 Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microtehnologie 

0 996 158 0.05  

10 Institutul Național de Cercetare 

Aerospațială "Elie Carafoli" (2017) 

3 77 27,3 0.04  

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 

 

Conform metodologiei Comisiei Europene,47 TRL desemnează nivelul de maturitate tehnologică a unui 

proiect. 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 42 Performanța institutelor de cercetare-dezvoltare privind maturitatea tehnologiilor 

Nr. 

crt. Denumire 

TRL Indice mediu TRL 

TRL 1-3 TRL 4-6 TRL 7-9 TRL 1-3 TRL 4-6 TRL 7-9 

Indice 

mediu 

1 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Inginerie Electrică-Cercetări 

Avansate 101 9 13 1.00  0.20  1.00  0.76  

2 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Pedologie, Agrochimie și 

Protecția Mediului 15 0 13 0.15  -    1.00  0.53  

3 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microtehnologie 45 44 0 0.45  1.00  -    0.39  

                                                           
47 H2020 – Work Programme 2016-2017, General Annexes – pag. 35/44  

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 
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4 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mașini Agricole și Instalații 

Destinate Agriculturii și 

Industriei Alimentare  1 22 6 0.01  0.50  0.46  0.38  

5 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Optoelectronică  0 11 8 -    0.25  0.62  0.38  

8 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Textile și Pielărie 15 43 0 0.15  0.98  -    0.32  

9 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Ecologie Industrială  12 14 4 0.12  0.32  0.31  0.27  

10 Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 

Biologie și Nutriție Animală 0 22 0 -    0.50  -    0.15  

Pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației și pentru 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei"  nu s-au putut 

calcula indicatorii de performanță privind maturitatea tehnologiilor din cauza lipsei datelor. 

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. 
 

În ceea ce privește numărului de salariații în cercetare-dezvoltare regiunea București-Ilfov 

concentrează 50,7% din totalul național. Ca tendințe la nivel regional se constată o scădere a 

numărului salariaților în cadrul activității de Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

(care concentrează cel mai mare număr de salariați din domeniul CDI la nivel regional), în schimb 

numărul personalului din cadrul unităților locale cu activitate de Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 

crește cu 51,1%, iar în cazul activității de cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste creșterea 

este de 10,9%. 

Regiunea București-Ilfov 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. Pe categorii de soluții dezvoltate de aceste instituții de 

cercetare-dezvoltare, produsele reprezintă cea mai bine reprezentată categorie, urmată de tehnologii 

și servicii tehnologice, iar la polul opus se află prototipurile și instalațiile pilot. În domeniul Inginerie 
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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).
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1.3 Potențialul de inovare 

Tabloul de bord regional privind inovarea în Uniunea Europeană 

 

La nivelul anului 2021 regiunea București-Ilfov (RO32) se poziționa pe locul 197 din 240 de regiuni 

analizate din perspectiva Indicelui Regional al Inovării (RII2019 – Regional Innovation Index) cu un scor 

de 56,9 ocupând astfel prima poziție în plan național (următoarea în top este regiunea Nord-Vest cu 

un scor de 31,4).  

Evoluția scorului RII a cunoscut variații importante în perioada 2011-2021, per ansamblu se 

înregistreându-se o scădere cu 5,1 a scorului obținut în 2021 comparativ cu 2011. În ultimii ani însă 

regiunii București-Ilfov s-a plasat pe o pantă ascendentă (creștere de 4,4 în 2021 față de 2019) însă 

ritmul de creștere  este redus comparativ nivelul UE. Pentru anul 2021 scorul obținut de regiunea 

București-Ilfov este de 56,9 – fiind clasificată ca Inovator Emergent + (plus). 

 

Figura 48  Gradul de inovare al regiunii București-Ilfov la nivelul anului 2021 

Sursa: European Innovation Scoreboard 2021 

Referitor la indicatorii în baza cărora se constituie Indicele Regional al Inovării, după cum se poate 

observa în graficul alăturat, regiunea București-Ilfov se plasează favorabil din perspectiva: ponderii 

angajaților în sectorul TIC, precum și din perspectiva absolvenților de învățământ superior. Valorile 

cele mai reduse sunt atribuite: angajați în IMM-uri inovatoare; învățarea pe tot parcursul vieții; 

abilități digitale și cheltuieli de inovare non-C&D. De asemenea, analiza evidențiază și un nivel redus 

al inovării atât de produs și proces, cât și al inovării organizaționale și de marketig și o diferență 

semnificativă între cheltuielile de CD în sectorul public (mai ridicate) și sectorul privat. 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Regiunea București-Ilfov se plasează pe primul loc la nivel național din perspectiva 

scorului RII, dar ocupă poziția 197 din 240 regiuni europene analizate.  

• Regiunea București-Ilfov este clasificată ca Inovator Emergent + 
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Infrastructura de inovare și transfer tehnologic 

 

În anul 2021, la nivel național, conform registrului Entităților de Inovare și Transfer Tehnologic 

actualizat periodic de către Ministerul Cercetării și Inovării, existau 39 de entități de inovare și transfer 

tehnologic acreditate și 10 acreditate provizoriu.  

Din acest total, în Regiunea București-Ilfov se regăsesc 16 entități de inovare și transfer tehnologic 

acreditate, din care una acreditată provizoriu, după cum se poate observa în tabelul următor. 

Tabel 43 Entități de Inovare și Transfer Tehnologic în Regiunea București-Ilfov 

Nr. 

Crt. 
Nume Tip EITT Domeniu Locație 

1 CIT TE ICPE 
Centru de Informare 

Tehnologică 

Inginerie electrică 

TIC 

Energie 

B  

2 CIT IRECSON 
Centru de Informare 

Tehnologică 

Statistică economico-socială 

Modelare fenomene economice și sociale 

Marketing vânzări 

B  

3 CIT FRONTIER 
Centru de Informare 

Tehnologică 

Sănătate  

Bioeconomie  

TIC  

Spațiu și securitate 

B 

4 CIT IND AGRO POL 
Centru de Informare 

Tehnologică 

Bioeconomie 

TIC 

Eco-tehnologii 

B 

5 CTT CEPROCIMAT 
Centru de Transfer 

Tehnologic 

Tehnologia materialelor de construcții 

Adezivi, Materiale ceramice și compozite 

Protecția mediului 

Geologie și geotehnică 

B 

6 CTT ICCF 
Centru de Transfer 

Tehnologic 

Industria farmaceutică 

Suplimente alimentare 

Agricultura și zootehnie 

Mediu 

Industria produselor cosmetice 

B 

7 CTT ICPE-CA 
Centru de Transfer 

Tehnologic 

Electrotehnică și electronică 

Construcții de mașini 

Metalurgie 

B  

8 CTT ECOIND 
Centru de Transfer 

Tehnologic 
Protecția mediului B  

9 CTT ICECHIM 
Centru de Transfer 

Tehnologic 

Mediu și agricultură 

Sănătate 

Industrie-chimie-petrochimie 

B  

Aspecte relevante în contextul RIS 

• În regiunea București-Ilfov regăsim cea mai vastă rețea de centre de transfer tehnologic 

acreditate, constituite în cadrul institutelor de cercetare-dezvoltare.  
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10 CTT AVANMAT 
Centru de Transfer 

Tehnologic 
Ingineria materialelor IF 

11 CTT CRTTC 
Centru de Transfer 

Tehnologic 

Mecatronică și tehnica măsurării 

Mecanică fină, optică și instrumente 

medicale 

B  

12 
CTT PRO 

TRANSFER 

Centru de Transfer 

Tehnologic 
Industrii creative B  

13 CTTIM INFLPR 

Centru de Transfer 

Tehnologic Inovare și 

Marketing 

TIC 

Fizica laserilor, plasmei și radiației 

Spațiu și securitate 

IF 

14 CTT WING 

Centru de Transfer 

Tehnologic SC WING 

COMPUTER GROUP SRL 

Bioeconomie 

TIC 

Spațiu și securitate 

Energie 

Management de mediu 

B 

15 ITA TEXCONF 
Incubator Tehnologic și 

de Afaceri 
Textile și confecții B  

16 ITA INMA 
Incubator Tehnologic și 

de Afaceri 

Tehnologii și echipamente tehnice pt 

agricultură, ferme agricole și industria 

alimentară 

B  

Sursa: Ministerul Cercetării și Inovarii, mai 2020 

* Entități acreditate provizoriu 

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 barierelor în calea inovării a entităților de inovare și 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.  

Analiza calitativă asupra barierelor în calea inovării s-a bazat pe un chestionar transmis entităților de 

inovare și transfer tehnologic din regiunea București-Ilfov și a evidențiat ca principale elemente care 

influențează în mod negativ activitatea de inovare la nivelul întreprinderilor: 

- Lipsa personalului specializat în domeniul inovării în cadrul IMM-urilor; 

- Lipsa personalului de CD, a infrastructurii (echipamente, alte dotări) de cercetare la nivelul IMM-

urilor și alocarea de fonduri reduse pentru inovare; 

- Cultura antreprenorială insuficient orientată spre inovare: cei mai mulți antreprenori preferă 

soluții care aduc câștiguri pe termen scurt și nu susțin investiții pe termen mediu și lung;  

- Finanțarea redusă a contractelor de cercetare-dezvoltare-inovare realizate în parteneriat între 

unități de cercetare și întreprinderi, care ar crește interesul IMM-urilor pentru cercetare unor 

soluții/ tehnologii/ produse noi; 

- Slaba cunoaștere a modului în care pot fi protejate drepturile de proprietate intelectuală în 

beneficiul tuturor părților, lipsa unor modele de acorduri de colaborare conținând clauze clare și 

verificabile (cum sunt de ex. la contractele europene, modelul DESCA); 

- Numărul redus de proiecte finanțate prin fonduri structurale pentru realizarea de produse 

tehnologice inovative, start-up/ spin-off; 
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- Utilizarea schemei de ajutor de minimis care limitează numărul de proiecte la care firmele pot 

aplica; 

- Ghiduri de aplicare la diferite competiții complicate, greu de citit și neclare; participarea redusă la 

consultări a potențialilor beneficiari; lipsa unor puncte de contact pentru solicitarea de informații;  

- Limitarea accesului sau excluderea regiunii București-Ilfov la accesarea unor linii de finanțare 

(inclusiv cu componenta de transfer tehnologic), în condiții în care această regiune beneficiază de 

o concentrare mare a unităților de cercetare, respectiv profesioniști. 

Analiza provocărilor în ceea ce privește diseminarea inovării 

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 

• 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. Dezavantajele 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.  
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• 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, dificultăți 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 în materie de gestionare a inovării 

în IMM - un factor cu influență peste 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: 

o Îmbunătățirea strategiilor de marketing, organizaționale și creșterea productivității muncii are 

o importanță mare și foarte în opinia a 80% din respondenți. 

o 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. 

o 70% din companii consideră intrarea pe noi piețe și diversificarea gamei de produse/servicii un 

factor foarte important pentru creșterea competitivității companiilor din regiune. 

o Facilitarea schimbului de experiențe, bune practici și a cooperării între companii reprezintă un 

factor foarte important pentru 30% din respondenți. 

o 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. 
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o Achiziția de brevete și certificări este percepută 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 Îmbunătățirea 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. 

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. 
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Întreprinderile inovatoare 

 

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%.48 În profil teritorial, regiunea București-Ilfov ocupă prima poziție, concentrând la nivelul 

anului 2018, conform datelor statistice, 40,3% din întreprinderile inovatoare ale țării. 

După cum se poate constata în graficul următor, evoluția numărului întreprinderilor inovatoare se află 

pe o pantă ascendentă. În intervalul analizat numărul unităților inovatoare din regiune a crescut cu 

505, de la 1186 în 2012 la 1691 în 2018. În paralel, evoluția numerică a întreprinderilor care nu au avut 

activitate inovatoare a fost una negativă, totuși valoarea este mult superioară întreprinderilor 

inovative. Astfel, în 2018, ponderea unităților non-inovatoare din totalul întreprinderilor era de 71,3%. 

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 

scădere ușoară de la 72,26% în 2012 la 66,41% în 2018. Pentru sectorul industrial, în 2018 ponderea 

întreprinderilor inovatoare era de 33,5%. 

                                                           
48 Eurostat, (2017), Innovation statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/ 

Aspecte relevante în contextul RIS 

• Evoluția numărului întreprinderilor inovatoare se află pe o pantă ascendentă. 

• Pe sectoare de activitate, analiza evidențiază o concentrare a întreprinderilor inovatoare 

în cadrul activităților terțiare, și în special în rândul întreprinderilor mici. 

• Nevoia de sprijinire a inovării prin colaborări și alte tipuri de măsuri se impune în toate 

ramurile de activitate, în special în domeniile tehnice și creative, în linie cu transformarea 

tehnologică 4.0 aflată în plină de dezvoltare la nivel european și global.     

1186 1129
714

1691

5211 5278
6087

4949

2012 2014 2016 2018

Inovatoare Non-Inovatoare

Figura 49 Întreprinderi inovatoare și non-inovatoare în cadrul regiunii București-Ilfov 
Sursa: INS, Tempo Online, 2019 
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Figura 50 Întreprinderile  inovatoare si non-inovatoare pe activități și clase de mărime 

Sursa: INS, Tempo Online, 2019 

 

Repartiția pe clase de mărime a angajaților scoate în evidență faptul că de-a lungul întregii perioade 

de timp analizate întreprinderile mici (78,3%) au fost mai inovatoare decât întreprinderile mijlocii 

(15%) și mari (6,7%).  

 

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 

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%). 

Pentru anul 2018, la nivelul regiunii București-Ilfov situația se înscrie în următorii parametri: din cele 

1.691 întreprinderi inovatoare, 769 au introdus inovație de procese de afaceri, 550 inovație de produs, 

338 inovație de produs și procese de afaceri, 34 inovație de organizare și/sau marketing și o singură 

întreprindere a declarat că are activități de inovare abandonate/ suspendate sau în curs de 

desfășurare. Se constată o schimare semnificativă a ierarhiei în ceea ce privește tipurile de inovație 
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• În anul 2018 la nivelul regiunii București-Ilfov 769 de întreprinderi (45%) au introdus 

inovație de procese de afaceri. Se constată o schimare semnificativă a ierarhiei de-a 

lungul perioadei analizate în ceea ce privește tipurile de inovație introduse la nivelul 

întreprinderilor din regiunea București-Ilfov – dacă în intervalul 2021-2016 principalul tip 

era inovația de organizare și/sau marketing la nivelul anului 2018 acesta reprezenta doar 

2% comparativ cu 68% în 2012.  

• Cheltuielile pentru inovare au cunoscut o scădere importantă în intervalul analizat. La 

nivelul anului 2016 cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor era reprezentată de 

cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare internă 
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introduse la nivelul întreprinderilor din regiunea București-Ilfov – dacă în intervalul 2021-2016 

principalul tip era inovația de organizare și/sau marketing la nivelul anului 2018 acesta reprezenta 

doar 2% comparativ cu 68% în 2012. 

 

Figura 51 Întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, de organizare și/sau marketing 

Sursa: INS, Tempo Online, 2021 

 

În anul 2016 cheltuielile pentru inovare au însumat 537.984 mii lei – cea mai mică valoare înregistrată 

în intervalul de timp analizat. Cel mai important procent (46%) 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. În anul 2016 comparativ cu anul 2014 singura 

categorie care întregistrează creștere este cea a cheltuielilor destinate altor activități inovatoare. 

 

Figura 52 Cheltuielile pentru inovare, pe elemente componente, milioane lei 

Sursa: INS, „Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială, 2020 

130 138 141

550

57
104 94

00 0 0

769

170
218

122

00 0 0

338

23

216

50
0

806

453

307

34
0 0 0 1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2014 2016 2018

N
r.

 în
tr

ep
ri

n
d

er
i

Inovatori numai de produs
Inovatori numai de proces
Inovatori numai de procese de afaceri
Inovatori de produs și proces
Inovatori numai de produs și procese de afaceri

4
9

7
2

1
9

2
7

9
4

2
5

3
5

8
4

1
1

3
8

8

9
6

6
1

5

7
6

8
0

7
7

1
2

7
0

8

2
9

5
4

7
5

5
7

8
8

8

1
1

2
6

3

2
4

9
1

9
5

9
7

5

2
2

9
9

4
1

1
1

3
1

9

4
6

5
5

4

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Activitate CD interna Activitate CD externa Achiziţii de
echipament şi

software

Achiziţii de alte 
cunoştinţe existente 

de la alte 
întreprinderi/ 

organizații

Alte activitati
inovatoare

2012 2014 2016



 

111 

 

Clasificarea tipurilor de cheltuieli pe activități economice surprinde următoarea situație: pe de-o parte 

în cadrul sectorului industrial cea mai mare sumă (59.557 mii lei, respectiv 40,5%) s-a îndreptat către 

achiziția de utilaj, echipament, software și clădiri, iar pe de altă parte, în domeniul serviciilor 49,4% 

(192.848 mii lei) din cheltuieli au fost realizate pentru activități de cercetare-dezvoltare internă. 

Cercetarea calitativă (prin intermediul chestionarului) 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, situația 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 și publicații 

 

După cum se poate observa în graficul de mai jos, numărul cererilor de brevet de invenție s-a menținut 

în jurul valorilor de 348-384 între 2013 și 2016, majoritatea fiind înregistrate din partea solicitanților 

din Municipiul București.  

 

Figura 53 Cererile de brevet de invenție depuse de solicitanți români 

Sursa: Anuarul Statistic, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, 2017 
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• Cele mai multe cereri de brevete au fost depuse în anul 2018 de către institutele de 

cercetare active în domeniile Textile, Materiale, Optoelectronică, Inginerie Electrică și 

Industrie Alimentară.  

• Unitățile de cercetare au depus cele mai multe cereri de brevete, comparativ cu 

universitățile și persoanele juridice.  

• Pe secțiuni, cele mai multe cereri de brevete au fost depuse în domeniile Chimie și 

metalurgie, Necesități curente ale vieții și Tehnici industriale.     
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Pe de altă parte, în 2012 (ultimele date disponibile pe Eurostat) la Oficiul European de Patente (EPO) 

au fost înregistrate 14,1 cereri de patente/1 milion de locuitori din cadrul regiunii București-Ilfov, 

peste media națională de 3,1 cereri de patente/1 milion de locuitori și peste valorile înregistrate de 

celelalte regiuni de dezvoltare naționale, dar sub media europeană de 86,5 cereri de patente/1 milion 

de locuitori. Valoarea indicatorului înregistrat de Municipiul București este superioară valorii jud. Ilfov. 

Tabel 44 Patente la 1 milion de locuitori, 2008-2012 

Regiunea 2008 2009 2010 2011 2012 

Media UE28 104,9 104,6 107,5 108,3 86,5 

Nord-Vest 1,01 0,18 0,95 2,66 1,54 

Centru 0,46 1,78 1,13 1,32 1,76 

Nord-Est 0,73 0,54 0,65 0,81 1,50 

Sud-Est 0,18  0,18 0,36 0,86 

Sud - Muntenia 0,40 0,39 0,25 0,62 1,63 

Sud-Vest Oltenia 0,44 1,25 0,67 0,39 0,32 

Vest 3,31 0,69 1,30 6,03 3,33 

Bucuresti - Ilfov 7,21 8,03 7,75 13,37 14,12 

Bucuresti 8,3 9,1 9,0 14,4 15,8 

Ilfov 0,4 1,6 0,2 7,1 6,2 

Sursa: baza de date Eurostat 

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 45 Situația cererilor de brevere, brevetelor acordate și valorificate pe institute de cercerare, 2018  

 Denumire 

Brevete Indice brevete 

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 

28 2 0 1.00  0.11  -    0.37  
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Destinate Agriculturii și 

Industriei Alimentare  

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 

Cercetare Aerospațială 

"Elie Carafoli" (2017) 

5 4 0 0.18  0.22  -    0.13  

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Metale 

Neferoase și Rare  

1 4 0 0.04 0.22 - 0.09 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Mecatronică și 

Tehnica Măsurării  

4 1 1 0.14 0.06 0.03 0.08 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Protecția 

Mediului (2016) 

4 1 0 0.14 0.06 - 0.07 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Ecologie 

Industrială  

2 2 0 0.07 0.11 - 0.06 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

Turbomotoare - COMOTI  

3 1 0 0.11 0.06 - 0.05 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Biologie și 

Nutriție Animală 

4 0 0 0.14 - - 0.05 

Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizică și Inginerie 

Nucleară "Horia 

Hulubei" 

2 1 0 0.07 0.06 - 0.04 

Pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare nu s-a putut calcula 

acest indicator datorită lipsei datelor. 

Sursa: Rapoartele de activitate anuale ale institutelor, prelucrare proprie 
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Analiza detaliată a situației brevetelor la nivelul regiunii București-Ilfov indică o serie de provocări și 

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 46 Cereri de brevete publicate în anul 2018 de către actori din Regiunea București-Ilfov 

Cereri de brevete publicate (Regiunea București-Ilfov) 2012 2018 2018 vs 2012 

Unități de cercetare 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% 

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 47 Numărul de cereri de brevete publicate pe secțiuni vizate  

Sectiunea vizată de cererile de brevete publicate 2012 2018                   2018 vs 2012 % 

C - Chimie şi metalurgie 128 104 -19% 

A - Necesităţi curente ale vieţii 110 89 -19% 

B - Tehnici industriale diverse. Transport 37 77 108% 

G - Fizică 116 74 -36% 

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 
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Figura 54 Ponderea secțiunilor conform clasificărilor brevetelor înregistrate, publicate în anul 2018 

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, electricitate. 

Tabel 48 Secțiuni vizate prin cererile de brevete depuse de Institute, Universități, Firme, Parteneriate și publicate în 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; inhibarea 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 

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. 
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C - Chimie şi metalurgie
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Tabel 49 Numărul cererilor de brevete publicate, pe Universități 

Universitatea 2012 2018 

Universitatea Politehnică București 26 15 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București 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 | 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 UPB au fost: procese fizice sau chimice 

sau aparate în general, instrumente de măsurare sau testare, sănătate, optică, electronică etc. 
 

Tabel 50 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 

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 
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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 Cercetare-

Dezvoltare 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 51 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. 

Domeniile vizate prin cererile de invenție sunt: științe medicale, nanotehnologie, chimie, măsurare 

sau testare. 
 

Tabel 52 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. 
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Tabel 53 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 54 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 

 

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 55 Academia de Studii Economice din Bucureşti – clase brevete, Anul 2018 

Academia de Studii Economice din Bucureşti - Anul 2018 

  

1 clasă vizată prin 1 

cerere de brevet 

G06 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 56 Numărul cererilor de brevete publicate de institutele naționale de cercetare 

Denumire INCD Anul 

2012 

Anul 

2018 

INCD pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM 9 18 

INCD pentru Mașini și Instalații  Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - 

INMA 

15 15 
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INCD pentru Textile și Pielărie - INCDTP 16 14 

INCD pentru Fizica Materialelor - INCDFM 3 13 

INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA 8 12 

INCD pentru Optoelectronică - INOE 2000 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 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 Protecţia Mediului   3 

INCD pentru Ecologie Industrială - ECOIND   2 

INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină GEOECOMAR 3 2 

INCD în domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş   2 

INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală - IBNA 5 2 

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM 3 2 

INCD Aerospațială Elie Carafoli - INCAS 10 1 

INCD pentru Metale Neferoase și Rare -IMNR 1 1 

INCD pentru Protecţia Mediului   1 

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 57 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 



 

120 

 

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 

 

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 accesoriilor 

agricole, dar și în prelucrarea grăunțelor, transport, componente auto, sisteme presare, măsurare sau 

testare etc. 

Tabel 58 INCD pentru Mașini și Instalații  Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA – clase brevete, 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 

menținerea 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 
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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 

care s-au depus cererile de brevete publicate în anul 2018 vizează în general: materiale noi pentru 

articole de încălțăminte și îmbrăcăminte. 

Tabel 59 INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP – clase brevete Anul 2018 

INCD pentru Textile și Pielărie – INCDTP - Anul 2018 
4 clase vizate prin 3 

cereri de brevete 

A41 Îmbrăcăminte 2 

B32 Produse realizate din straturi 2 

D03 Țesut 1 

D04 Tricotaje; Împletituri; Fabricarea dantelei; Ornamente; materiale nețesute 1 

INCD pentru Textile și Pielărie - Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie, 

Încălţăminte - Anul 2018 

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 macromoleculari 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 60 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 
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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; 

inhibarea 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 

macromoleculari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe artificiale) pe baza 

acestora. 

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 61 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 macromoleculari 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 
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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, 

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 62 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; 

inhibarea 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. 
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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 63 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; inhibarea 

coroziunii materialului metalic sau incrustare în general 2 

E04 Construcții 1 

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 macromoleculari 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 64 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 2018, la fel ca în 

anul 2012. Cererile de brevete publicate în 2018 au vizat producția aluatului și de produse alimentare. 

Tabel 65 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 
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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 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 66 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 proprieINCD 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 67 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 1 clasa vizata prin 3 

cereri de brevete 

G01 Măsurare; Testare 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 clasele: materiale de construcții, eliminarea deșeurilor, fizica/ingineria nucleară. 

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 68 INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA - clase brevete, Anul 2018 

INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA - Anul 2018 1 clasa vizata prin 3 

cereri de brevete 

C05 Îngrășăminte; Fabricarea acestora 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. 
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Tabel 69 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 a 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 tratarea apei și procese fizice sau chimice. 

Tabel 70 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 

macromoleculari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe artificiale). 

 

INCD pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) | a înregistrat o scădere a nr. de cereri de 

brevete publicate, de la 3 cereri în anul 2012 la 2 cereri în 2018. Cererile de brevete publicate în 2018 

au vizat instrumente de măsurare, testare și generarea, conversia, distribuția energiei electrice. 

Tabel 71 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, microbiologie, 

enzimologie, mutații sau inginerii genetice, precum și instrumente de măsurare sau testare. 
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Tabel 72 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 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 73 INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală – IBNA - clase brevete, Anul 2018 

INCD pentru Biologie și Nutriţie Animală – IBNA - Anul 2018 

  

1 clasă vizată prin 2 

cereri de brevete 

A23 
Alimente sau produse alimentare; Tratarea acestora, neacoperită de alte 

clase 2 

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie 

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM | Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare 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 74 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 publicată 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 Cercetare- 

Dezvoltare 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. 
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Tabel 75 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 publicată în anul 2018, la fel ca în anul 

2012. Cererea de brevet publicată în anul 2018 a vizat eliminarea deșeurilor. 

Tabel 76 INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR - clase brevete, Anul 2018 

INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR - Anul 2018 

  

1 clasă vizată prin 1 

cerere de brevet 

B09 Eliminarea deșeurilor solide; recuperarea solului contaminat 1 

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie 

Pe lângă aceste cereri depuse, institutul are publicate în anul 2018 și 4 cereri 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" 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. Clasa vizată de produsul supus brevetării a fost: unelte și 

accesorii pentru agricultură sau silvicultură. 

Tabel 77 INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"- clase brevete, Anul 2018 

INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"- Anul 2018 

   

1 clasă vizată prin 1 

cerere de brevet 

A01 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 Medico-Militară 

"Cantacuzino" 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. Clasa vizată de produsul supus brevetării a fost științe medicale. 
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Tabel 78 INCD Medico-Militară "Cantacuzino"- clase brevete, Anul 2018 

INCD Medico-Militară "Cantacuzino"- Anul 2018 

  

1 clasă vizată prin 1 

cerere de brevet 

A61 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.. 

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 

Principalele clase vizate prin cererile de brevete 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 79 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; inhibarea coroziunii materialului 

metalic sau incrustare în general 9 

G01 Măsurare; Testare 8 

F16 

Elemente sau unități pentru motoare; măsuri generale pentru producerea și 

menținerea funcționării eficiente a mașinilor sau instalațiilor; izolare termică în 

general 7 

G06 Tehnică de calcul; calculare; contorizare 7 

C08 

Compuși macromoleculari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; 

compuși (substanțe artificiale) pe baza acestora 5 

Sursa: Rapoartele lunare OSIM, prelucrare proprie 
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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 

Publicațiile științifice 

Regiunea București-Ilfov se plasează pe primul loc la nivel național din perspectiva co-publicațiilor 

științifice,49 însă ocupă locul al patrulea în ierarhia națională din perspectiva celor mai citate 

publicații.50 Scorurile obținute pentru acești indicatori sunt însă apropiate de cele înregistrate de 

regiuni precum: Yugozapaden, Attiki, Budapest și Mazowiecki regionalny. 

 

Figura 55 Regional Innovation Scorboard – Indicatorii publicații științifice 

Sursa: RIS2019 - database 

În cadrul clasificării SIR 2020 (SCImago Institutions Rankings)51 se regăsesc 34 de instituții academice 

și de cercetare din România dintre care 14 din Regiunea București-Ilfov. Profilul acestor instituții 

evidențiază ca direcții de cercetare predilecte abordate în publicațiile științifice Scopus cu autori la 

nivelul regiunii București-Ilfov ingineria, fizica și matematica. 

Tabel 80 Instituții academice și de cercetare din regiunea BI cuprinse în SCImago Institutions Rankings 

Poziție în ierarhia 

globală (din 7026) 

Poziție în ierarhia 

națională (din 38) 
Instituția 

671 1 Institutul de Științe Spațiale 

676 2 Academia Română 

699 4 Universitatea Politehnică din București 

737 8 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

740 9 Universitatea din București 

747 10 Institutul de Fizică Atomică 

766 13 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și 

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” 

784 17 Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” 

794 20 Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) 

797 22 Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiație 

819 24 Academia de Studii Economice București 

                                                           
49 Numărul de publicaţii ştiinţifice care au cel puţin un co-autor din afara graniţelor României 
50 Numărul de publicații științifice aflate printre primele 10% dintre cele mai citate publicații la nivel mondial 
51 Instrument de analiză bibliometrică ce permite clasificarea  instituțiilor academice și de cercetare pe baza unui indicator 
compozit care combină trei seturi diferite de indicatori în funcție de performanței cercetării, a rezultatelor inovării și a 
impactului societal. 
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833 28 Institutul Național pentru Fizica Materialelor 

843 31 Universitatea Tehnică de Construcții București 

849 32 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară  

Sursă: https://www.scimagoir.com/institutionsmap.php?country=ROU&top=0 
 

Analiza centrată asupa celor mai bine cotate publicații științifice realizate la nivelul regiunii București-

Ilfov evidențiază, de asemenea, un interes crescut și contribuții notabile în domenii precum 

matematica-informatica, ingineria, fizica, dar și medicina.  

Tabel 81 Cele mai bine cotate publicații științifice din regiune București-Ilfov - Scimago Journal & Country Rank 

Poziție în 

ierarhia RO Titlul publicației  
Indice 

SJR 
Denumire editură Categorie 

1 

Journal of 

Operator Theory 0,804 Fundația Theta Algebră și teoria numerelor 

2 

Journal of 

Gastrointestinal 

and Liver Diseases 0,68 

Societatea Română 

de 

Gastroenterologie Gastroenterologie; Medicină Diverse 

4 

Europe's Journal of 

Psychology 0,508 

Jurnalul European 

de Psihologie Psihologie (diverse) 

5 

Romanian Reports 

in Physics 0,502 

Editura Academiei 

Române Fizică și Astronomie (diverse) 

7 GERMS 0,475 

European Academy 

of HIV/AIDS and 

Infectious Diseases 

Sănătate publică, medicina muncii; 

Epidemiologie; Imunologie și Microbiologie 

(diverse); Boli infecțioase; Microbiologie 

(medicală) 

8 

Studies in 

Informatics and 

Control 0,462 

Institutul Național 

de Dezvoltare-

Cercetare în 

Informatică 
Informatică (diverse); Inginerie electrică și 

electronică 

9 

Annals of Forest 

Research 0,451 Editura Silvică Ecologie; Silvicultură; Știința plantelor 

11 

Administratie si 

Management 

Public 0,419 

Academia de Studii 

Economice din 

București 
Administrație publică; Sociologie și 

Politologie 

12 

Romanian Journal 

in Physics 0,403 

Editura Academiei 

Române Fizică și Astronomie (diverse) 

14 Applied Sciences 0,398 

Universitatea 

Tehnică din 

București 

Inginerie (diverse); Procese de flux și 

transfer de fluid; Instrumentație; Știința 

materialelor (diverse); Matematică 

aplicată; Matematică aplicată; Chimia și 

tehnologia proceselor 

15 Otorinolaringologia 0,365 

Asociația Medicală 

Română Otorinolaringologie 

16 

Journal of 

medicine and life 0,364 

Editura 

Universitară "Carol 

Davila" Medicină (diverse) 

Sursă: Scimago Journal & Country Rank - https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

https://www.scimagoir.com/institutionsmap.php?country=ROU&top=0
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Proiecte cu componentă de inovare finanțate prin Horizon 2020 

 

Numărul de proiecte depuse eligibile cu participare din regiunea București-Ilfov (minim un partener 

din regiune) în intervalul 2014-2020 pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin programul 

Horizon 2020 este de 4.043 de proiecte, reprezentând aproximativ 1,6%  din numărul total de proiecte 

depusela nivelul întregului program. Contribuția totală netă solicitată prin proiectele depuse 

însumează 195,3 milioane euro, 0,46% din total la nivel de program. 

Până la momentul realizării analizei s-a înregistrat un număr de 616 contracte pentru implementarea 

proiectelor de actori din Regiunea București-Ilfov. Cel mai mare număr de contracte semnate a fost 

înregistrat în anul 2019 (126 contracte).  

 

Figura 56 H2020 Contracte semnate București-Ilfov, 2014-2020 

Sursa: Prelucrare proprie din baza de date Cordis 

 

Principalele priorități tematice vizate de proiectele depuse de entitățile din regiunea București-Ilfov 

sunt: TIC (436 proiecte),  Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie (316 proiecte), Societăți sigure – protejarea 

libertății și securității Europei și a cetățenilor săi (273 proiecte), Sănătate, schimbări demografice și 

bunăstare (252 proiecte), Energie sigură, curată și eficientă (214 proiecte) etc. Ierarhia este ușor 

schimbată în ceea ce privește structura pe priorități tematice a proiectelor contractate, primele 5 

locuri sunt ocupate de: Energie sigură, curată și eficientă (50 proiecte), TIC (43 proiecte), Acțiuni Marie-

Sklodowska-Curie (43 proiecte), Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a 

cetățenilor săi (41 proiecte) și Transport inteligent, ecologic și integrat (34 proiecte). Datele pot fi 

consultate în cadrul Anexei 6 – Tabelele 29 și 30.  
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Aspecte relevante în contextul RIS 

• Principalele priorități tematice vizate prin proiectele semnate de entitățile din regiunea 

București-Ilfov sunt: Energie sigură, curată și eficientă (50 proiecte), TIC (43 proiecte), 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie (43 proiecte), Societăți sigure – protejarea libertății și 

securității Europei și a cetățenilor săi (41 proiecte) și Transport inteligent, ecologic și 

integrat (34 proiecte). 

• După tipul organizației, putem remarca o participare intensă a organizaților de cercetare 

și întreprinderilor private.  

• Prin comparație cu regiunile asemănătoare, structural, regiunea București-Ilfov se 

poziționează pe penultimul loc atât din perspectiva numărului de proiecte depuse, cât și 

a celor contractate și a contribuției nete solicitate. 
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După tipul organizației, putem remarca o participare intensă a entităților de cercetare (299 

participări), urmate de întreprinderile private (266 participări). După numărul de participări și al 

contribuției solicitate la nivelul regiunii București-Ilfov se remarcă: 

• Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învatământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării - 63 participări și 11754493,6 euro total contribuție netă UE 

• Universitatea Politehnică din București - 48 participări și 11779899,48 euro total contribuție netă  

• Siveco Romania SA - 31 participări și 6156615,62 euro total contribuție netă UE 

• Software Imagination & Vision SRL - 29 participări și 10425515,84 euro total contribuție netă UE 

• Universitatea din București – 27 participări și 3472057,47 euro total contribuție netă UE 

• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei – 

18 participări și 6132702,36 euro total contribuție netă UE 

• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marina GEOMAR – 

16 participări și 2692323,54 euro total contribuție netă  

• Siemens SRL – 15 participări și 3378487,5 euro total contribuție netă UE 

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – 14 participări și 

1460093,27 euro total contribuție netă UE 

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" INCA – 13 participări și 

5285891,69 euro total contribuție netă UE 

 

Figura 57 Număr proiecte depuse în funcție de tipul organizației (București - Ifov, 2014- 2020) 

Sursa: Prelucrare proprie din baza de date Cordis 

 

În ceea ce priveștere regiunile asemănătoare din punct de vedere structural regiunea București-Ilfov 

se situază pe penultimul loc din perspectiva numărului de contracte depuse, ierarhia păstrându-se și 

în ceea ce privește numărul de contracte semnate și contribuția netă solicitătă depășind doar regiunea 

Yugozapaden (Bulgaria). Referitor la distribuția pe tipuri de entități regiunea București-Ilfov alături de 

Mazowieckie (Polonia) valorile cele mai mari sunt atibuite entităților de cercetare, spre deosebire de 

regiunile Attiki (Grecia), Yugozapaden (Bulgaria) și Kozep-Magyarorszag (Ungaria) unde fruntașe sunt 

întreprinderile private. Din perspectiva principalelor priorități tematice vizate de proiectele H2020, cu 

mici excepții, cele mai importante concetrări vizază: Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie, TIC și Energie 

sigură, curată și eficientă. 
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Tabel 82 Comparație din perspectiva proiectelor H2020: RO32, BG 41, EL30, HU10 și PL12 

Regiunea Nr. 

contracte 

semnate 

Contribuția 

netă totală 

solicitată 

Principalul tip de 

organizație 

(după nr. de proiecte) 

Principalele priorități tematice 
(după nr. de proiecte) 

București-

Ilfov 

616 170.013.420,92 

euro 

Entități de 

cercetare 

Energie sigură, curată și eficientă 

TIC 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie  

Yugozapaden 505 111.401.616,42 

euro 

Întreprinderi 

private 

Energie sigură, curată și eficientă 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie 

Securitatea alimentară și 

utilizarea durabilă a resurselor 

biologice 

Attiki 1746 846.837.028,88 

euro 

Întreprinderi 

private 

TIC 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie 

Energie sigură, curată și eficientă 

Mazowieckie 871 321.271.257,76 

euro 

Entități de 

cercetare 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie 

TIC 

Energie sigură, curată și eficientă 

Kozep-

Magyarorszag 

853 262.819.617,5 

euro 

Întreprinderi 

private 

Acțiuni Marie-Sklodowska-Curie 

Transport inteligent, ecologic și 

integrat 

TIC 

Sursa: Prelucrare proprie din baza de date Cordis 

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 creative, biotehnologii, fizica laserilor, plasmei 

și radiației, agricultură, industrie alimentară, bioeconomie 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. 

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). 
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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. 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 are 

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.  

Pentru selectarea domeniilor de specializare inteligentă 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; 

• potențialul de specializare a activităților economice prin coeficientul de localizare și variația 

diferențială 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. 
 

Astfel, au fost identificate următoarele domenii cu potențial de specializare inteligentă la nivelul 

Regiunii București-Ilfov52: 

• Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor  
 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (1725 locuri); Calculatoare şi tehnologia 

informaţiei (1105 locuri);  Informatică (760 locuri) etc.  

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

                                                           
52 Datele sunt aferente anului 2017 (cu excepția cererilor de brevete) 



 

136 

 

63 – Activități de servicii informaționale: 259% creștere a numărului de salariați și 58% creștere 

câștigurilor salariale 

62 – Activități de servicii în tehnologia informaței: 88% creștere a numărului de salariați și 58% 

creștere a câștigurilor salariale 

61 – Telecomunicații:  13,7% creștere a numărului de salariați și 26% creștere a câștigurilor 

salariale 

- Productivitatea muncii  prezintă valori peste media regională generală (441,26 mii lei/salariat) 

exclusiv în cazul diviziunii CAEN 61  - Telecomunicații (796,38 mii lei/persoană) 

- Utilitatea globală – cele mai ridicate valori se înregistrează pentru următoarele servicii intensive 

în cunoaștere: Activități de realizare a soft-ului la comanda – 0,3; Activități de telecomunicatii prin 

retele fara cablu (exclusiv prin satelit) – 0,18; Activități de telecomunicații prin retele cu cablu – 

0,18; Activități de consultanță în tehnologia informației – 0,15 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă: Activitățile 

de consultanță în tehnologia informației; Furnizarea de telecomunicații specializate; Activitațile 

de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); Activități ale portalurilor web etc. 

La polul opus, sunt considerate a fi necompetitive: Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 

web și activități conexe și Alte activități de servicii privind tehnologia informație 
 

• Industrii creative  
 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Arhitectură (660 locuri); Arte vizuale (635 locuri); Cinematografie și media (219 locuri) etc.  

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri: 53,7% creștere a numărului de salariați și 

86% creștere a câștigurilor salariale 

91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale: 40,4% creștere a 

numărului de salariați și 79% creștere a câștigurilor salariale 

90 – Activități de creație și interpretare artistică: 24,6% creștere a numărului de salariați și 79% 

creștere a câștigurilor salariale 

La polul opus înregistrează o scădere a numărului de angajații în cadrul diviziunilor CAEN 59 - 

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și 

activități de editare muzicală (-14,6%) și 60 Activități de difuzare și transmitere de programe (-

20,5%) 

- Productivitatea muncii pentru diviziunile CAEN asociate prezintă valori sub media regională 

generală (441,26 mii lei/salariat)  

- Utilitatea globală – cele mai ridicate valori se înregistrează pentru următoarele servicii intensive 

în cunoaștere:  Activități de arhitectură – 0,08; Activități de producție cinematografică, video și de 

programe de televiziune – 0,07. 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă: Producția 

cinematografică, video și de programe de televiziune; Realizarea înregistrărilor audio și activitățile 

de editare muzicală. La popul opus, sunt considerate a fi necompetitive: Activitățile de post-

productie cinematografică, video și de programe de televiziune 
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• Opto-electronică 

 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Inginerie electronică, telecomunicaţii  şi tehnologii informaţionale (1200 locuri); Inginerie 

industrială (875 locuri); Inginerie mecanică (645 locuri); Ingineria sistemelor (580 locuri); 

Mecatronică și robotică (460 locuri); Inginerie electrică (360 locuri) etc.  

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

27 - Fabricarea echipamentelor electrice: 6,3% scădere a numărului de salariați și 59% creștere a 

câștigurilor salariale 

28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.: 10,6 scădere a numărului de salariați și 

64% creștere a câștigurilor salariale 

26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice: 24,4% scădere a numărului de 

salariați și 65% creștere a câștigurilor salariale 

- Productivitatea muncii pentru diviziunile CAEN asociate prezintă valori sub media regională 

generală (441,26 mii lei/salariat)  

- Avantaje comparative – cele mai ridicate valori ale indicatorului RCA  sunt atribuite categoriilor 

de produse ale Nomenclatorului combinat: 90. Instrumente și aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale (1,410 valoare RCA), 84. Reactori nucleari, boilere, mașini și 

dispozitive mecanice (1,143 valoare RCA) 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă: Fabricarea 

de mașini-unelte portabile acționate electric; Fabricarea de instrumente optice și echipamente 

fotografice; Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie; 

Fabricarea de produse electronice de larg consum; Fabricarea de motoare, generatoarelor și 

transformatoare electrice și aparate de distributie și control a electricității etc. 

- Cereri de brevete: La nivelul anului 2018 un număr de 43 de cereri de brevete în cadrul clasei G01 

Măsurare; Testare, 22 de cereri de brevete în cadrul clasei H01 Elemente electrice de bază, 15 

cereri de brevete în cadrul clasei B60 Vehicule în general, 12 cereri de brevete în cadrul clasei B64 

Aeronave, aviație, cosmonautică, 11 cereri de brevete în cadrul clasei G03 Optică, 11 cereri de 

brevete în cazul clasei H02 Generare, conversie sau distribuție energie electrică etc. 

 

• Nano-tehnologii și materiale avansate 
 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Inginerie chimică (370 locuri); Ingineria Materialelor (180 locuri) etc. 

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

20 – Fabricarea substanțelor și produselor chimice: 29,1% creștere a numărului de salariați și 38% 

creștere a câștigurilor salariale 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice: 22,7% creștere a numărului de salariați și 

59% creștere a câștigurilor salariale 

13 – Fabricarea produselor textile: 14,3% creștere a numărului de salariați și 59% creștere a 

câștigurilor salariale 

Se înregistrează scăderi ale numărului salariaților în cadrul diviziunilor CAEN: 14 - Fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte (-2,6%) și 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (-

8,6%) 
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- Productivitatea muncii prezintă valori peste media regională generală (441,26 mii lei/salariat) 

doar în cazul diviziunii CAEN 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (624,58 mii 

lei/persoană). 

- Avantaje comparative – cele mai ridicate valori ale indicatorului RCA  sunt atribuite categoriilor 

de produse ale Nomenclatorului combinat: 29. Produse chimice organice (2,768 valoare RCA);  32 

– Extract de tanante sau colorante (2,223 valoare RCA); 36 – Pulberi și explozivi (4,013 valoare 

RCA); 37. Produse fotografice sau cinematografice (1,012 valoare RCA); 38. Produse diverse ale 

industriei chimice (2,822 valoare RCA); 74. Cupru si articole din cupru (2,283 valoare RCA); 78 – 

Plumb și articole din plumb (4,508 valoare RCA) etc. 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă: Fabricarea 

cleiurilor; Fabricarea explozivililor; Fabricarea produse chimice organice, de bază; Fabricarea 

îngrășămintelor și produselor azotoase. 

- Cereri de brevete: La nivelul anului 2018 au fost înregistrate 23 cereri de brevet în cadrul clasei 

C08 Compuși macromolecuari organici, prepararea sau prelucrarea chimică; compuși (substanțe 

artificiale) pe baza acestora, 19 cereri de brevet în cadrul clasei C23 Materiale metalice de 

acoperire; Materiale de acoperire cu material metalic; tratamentul chimic al suprafeței; 

tratamentul de difuzie a materialului metalic etc., 13 cereri de brevet în cadrul clasei C22 

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

 

• Bioeconomie 
 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Ingineria produselor alimentare (775 locuri); Biologie (375 locuri); Agronomie (350 locuri); 

Biotehnologii (150 locuri) etc. 

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

10 – Industie alimentară înregistrează o creștere medie a numărului de salariați (12,2%) și a 

căștigurilor salariale (65%) 

- Productivitatea muncii pentru diviziunile CAEN asociate prezintă valori sub media regională 

generală (441,26 mii lei/salariat)  

- Avantaje comparative – cele mai ridicate valori ale indicatorului RCA  sunt atribuite categoriilor 

de produse ale Nomenclatorului combinat: 16. Preparate din carne și peste (2,097 valoare RCA), 

17. Zahar și produse zaharoase (2,186 valoare RCA), 18. Cacao și preparate din cacao (2,662 

valoare RCA), 19. Preparate pe baza de cereale (2,108 valoare RCA), 20. Preparate din legume, 

fructe (2,651 valoare RCA), 21. Preparate alimentare diverse (1,210 valoare RCA) etc. 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă: Fabricarea 

preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice; Fabricarea condimentelor și 

ingredientelor; Fabricarea zaharului; Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și 

a produselor conservate de patiserie etc. 

Aceste cinci domenii au fost validate și detaliate prin intermediul procesului de consultare a actorilor 

regionali în cadrul celor două runde de ateliere de descoperire antreprenorială - EDP.  În cadrul EDP și 

a consultărilor desfășurate ulterior s-a evidențiat și un al șaselea domeniu de specializare inteligentă: 
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• Sănătate  
 

- Specializări în domeniu în cadrul universităților din regiune și numărul de locuri la admitere: 

Medicină umană generală (1303 locuri); Medicină dentară (304 locuri) și Farmacie (145 locuri). 

- Evoluția numărului de salariați și a câștigurilor salariale la nivel de diviziune CAEN asociată:  

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare: 103,8% creștere a 

numărului de salariați și 74% creștere a câștigurilor salariale 

86 - Activități referitoare la sănătatea umană: 41,9% creștere a numărului de salariați și 74% 

creștere a câștigurilor salariale 

21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice: 0,9% creștere a 

numărului de salariați și 44% creștere a câștigurilor salariale 

- Productivitatea muncii pentru diviziunile CAEN asociate prezintă valori sub media regională 

generală (441,26 mii lei/salariat)  

- Avantaje comparative – cele mai ridicate valori ale indicatorului RCA  sunt atribuite categoriilor 

de produse ale Nomenclatorului combinat: 30. Produse farmaceutice (3,206 valoare RCA). 

- Avantaje competitive - în funcție de valoarea coeficientului de localizare se remarcă:  Fabricarea 

produselor farmaceutice de baza; Activități ale centrelor de îngrijire medicală  

- Cereri de brevete: La nivelul anului 2018 în cadrul clasei A61 Științe medicale sau veterinare; Igienă 

au fost depuse (51 cereri de brevet - cea mai mare valoare asociată unei clase la nivel regional) 
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2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ 99,5% din numărul total de întreprinderi active 

este reprezentat de IMM-uri, în 2018 densitatea 

fiind de 61 IMM-uri/1000 locuitori, peste media 

națională și peste media UE-28.  

▪ Potențial ridicat de dezvoltare economică - 

Regiunea București-Ilfov contribuie cu peste 27% 

la formarea PIB național. 

▪ Rata de ocupare a resurselor de muncă de aprox. 

90% - cea mai ridicată în plan național. 

▪ Populația cu studii superioare (24-64 ani) 

reprezintă 40,3%, mult peste media națională 

(18,4%), dar și peste nivelul UE (31,6%). 

▪ Ponderea ridicată a absolvenților de studii 

superioare în sfera TIC, reprezentând 33,7% din 

numărul de absolvenți la nivel național. 

▪ Regiunea București-Ilfov concentrează 62% din 

totalul ISD la nivel național. 

▪ Un sfert din unitățile locale active la nivel național 

sunt localizate în regiunea București-Ilfov.  

▪ Cel mai mare număr în profil național de institute 

de cercetare-dezvoltare și entități inovare și 

transfer tehnologic. 

▪ 50% din cercetătorii români se concentrează în 

regiunea București-Ilfov.  

▪ Reţea extinsă de instituţii de învăţământ superior.  

▪ 75% din clusterele din regiune sunt recunoscute la 

nivel european de Secretariatul European pentru 

Analiza Clusterelor – ESCA. 

▪ Infrastructură de banda largă (viteza de 

download/upload a internetului și a internetului 

pe mobil, accesibilitatea interenetului prin fibră 

etc.) este bine dezvoltată. 

▪ Regiunea București-Ilfov înregistrează valori ale 

productivității muncii peste media națională 

pentru aproape toate activitățile economice. 

▪ Nivelul redus al competitivității economice - Indicele 

Competitivității Regionale plasează regiunea București-

Ilfov pe locul 151 din 268 de regiuni europene. 

▪ Cheltuielile cu CD sunt la jumătate față de ținta 

asumată la nivel național. 

▪ Capacitate redusă de adaptare și rezistență pe piață a 

întreprinderilor, aprox. jumătate desființându-se la un 

an de la înființare. 

▪ Doar 11% din întreprinderile active nou create fac 

investiții în primul an de activitate, nivel sub media 

națională. 

▪ Exporturile de tehnologie înaltă reprezintă doar 3,36% 

din totalul exporturilor la nivel regional. 

▪ Numărul întreprinderilor inovatoare în scădere cu 40% 

în perioada 2012-2016. 

▪ Deficit de competențe în materie de gestionare a 
inovării în IMM. 

▪ Nivelul redus al cheltuielilor pentru tehnologii noi sau 

modernizate în întreprinderi. 

▪ Activitate redusă de transfer tehnologic. 

▪ Digitalizarea primară a IMM-urilor și nivelul redus de 

digitalizare al serviciilor publice. 

▪ Colaborare redusă între mediul de afaceri și 

universități/ institute de cercetare.  

▪ Numărul de cercetători existenți la nivelul regiunii 

București-Ilfov este sub nivelul capitalelor ale statelor 

din estul Uniunii Europene (Atena, Budapesta, 

Varșovia). 

▪ Scăderea numărului cererilor de brevet publicate la 

nivelul regiunii - cu 22% în anul 2018 față de anul 2012. 

▪ Procentul redus al proiectelor care au obținut finanțare 

nerambursabilă prin programul Orizont 2020. 
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▪ Regiunea București-Ilfov se plasează pe un trend 

ascendent din perspectiva performanței inovării în 

plan european - creșterea scorului RII de la 48,3 în 

2017 la 56,9 în 2021. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența fondurilor dedicate activităților de 

cercetare-dezvoltare-inovare și competitivității 

IMM-urilor pentru perioada 2021-2027. 

• Dezvoltarea unei structuri de guvernanță pentru 

specializare inteligentă la nivel regional. 

• Dezvoltarea  unităților de cercetare-dezvoltare din 

domeniul fizicii laserilor, plasmei, radiației și a 

ingineriei existente în județul Ilfov. 

• Cea de-a patra revoluție industrială crează 

premisele dezvoltării de noi modele de afaceri. 

• Implementarea proiectului Parc Științific Măgurele 

(Măgurele Science Park – MSP) care va facilita 

dialogul dintre cercetare-dezvoltare și lumea 

academică, pe de o parte și sectorul antreprenorial 

și de afaceri, de cealaltă parte. 

• Accesibilitate ridicată atât la nivel național, cât și 

internațional din perspectiva infrastructurii de 

transport. 

 

• Intensificarea fenomenului de brain drain. 

• Lipsa de predictibilitate a schimbărilor legisaltive. 

• Dependența sistemului de CDI de fondurile publice. 

• Premisele debutului unei noi crize economice.  

• Capacitatea redusă de adaptare a economiei regionale 
și a resursei umane la schimbările introduse de 
Industria 4.0. 
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3. Viziune și Obiective Strategic 
 
 

Regiunea București-Ilfov se va menține pe o traiectorie ascendentă 

din perspectiva performanțelor în materie de inovare astfel încât 

până în anul 2030 să ajungă la cel puțin 70% din media UE.  
 

 

Performanța regiunii București-Ilfov în materie de inovare, așa cum este ea definită la nivelul Uniunii 

Europene prin Tabloul de bord privind inovarea regională (RIS - Regional Innovation Scoreboard),53 a 

cunoscut o evoluție fluctuantă, marcată de creștere cu 8,6 în intervalul 2017-2021, ajungând astfel la o 

valoare de 56,9 în 2021 - cea mai ridicată în plan național. Astfel, prin susținerea performanțelor 

ecosistemului de inovare, regiunea își va îmbunatăți poziția și va accede în grupul de regiunilor europene 

clasificate ca inovatori moderați (în prezent fiind clasificată ca inovator emergent +). 

Perspectiva RIS3 BI este în concordanță cu viziunea strategică a regiunii, respectiv cu obiectivele de 

dezvoltare enunțate în Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov 2021-2027. De asemenea, este în 

armonie cu prioritățile Uniunii Europene54 referitoare la combatere a schimbărilor climatice, valorificarea 

oportunităților din era digitală, echitate socială și prosperitate.   

Îndeplinirea acestui deziderat se va realiza printr-o serie de obiective strategice formulate în strânsă 

legătură cu potențialul, dar și cu nevoile specifice sistemului de inovare al regiunii București-Ilfov.  

Obiectivele strategice au deci o dublă însemnătate: pe de-o parte urmăresc consolidarea atuurilor de care 

dispune regiunea și impulsionarea acelor domenii prioritare evidențiate ca având potențial de specializare 

inteligentă, iar pe de altă parte să ofere răspunsul potrivit pentru dificultățile/barierele în materie de 

cercetare-dezvoltare-inovare și specializare inteligentă. 

Obiectivele propuse vor contribui, de asemenea, la îndeplinirea dezideratului formulat la nivel național în 

cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI) 2021-2027,55 conform 

acesteia România anului 2030 reușește să abordeze prin intermediul cercetării provocările societale și are 

are o prezenţă corespunzătoare în ştiinţa mondială susținută prin atragerea și menținerea talentelor în 

cercetare, prin mobilizarea firmelor către inovare și prin avansul în lanțurile globale de valoare adăugată 

a industriilor locale.   

 

 

                                                           
53 Comisa Europeana, Regional Innovation Scoreboar 2019 https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf 
54 Orientările Politice pentru Viitoarea Comisie Europeană 2019-2024 – O Uniune mai ambițioasă 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf 
55 Mențiune: referințele la SNCSI se vor actualiza odată cu publicarea variantei finale 

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare-inovare va urmări valorificarea eficientă a 

infrastructurilor de CDI existente, crearea de noi infrastructuri (îndeosebi crearea/dezvoltarea de entități 

de inovare și transfer tehnologic și parcuri științifice) și generarea/schimbul de cunoștințe, care să permită 

însușirea noilor tehnologii, adaptarea la dinamica și tendințele pieței și difuzarea cunoșterii în scopul 

inovării. De asemenea, se va urmări și consolidarea poziției clusterelor - ce au un rol de catalizatori în 

accelerarea proceselor de specializare inteligentă la nivel regional, favorizând pe de-o parte transferul de 

cunoștințe și punerea în aplicare a rezultatelor cercetării și inovării în IMM-uri, dar și inserția acestora pe 

lanțurile valorice globale. 

În vederea susținerii unei economii regionale competitive eforturile vor fi direcționate asupra consolidării 

poziției IMM-urilor ca principale motoare ale creșterii economice bazate pe inovare și a infrastructurilor 

de sprijin a afacerilor (incubatoare, acceleratoare etc.). Toate acestea sunt prioritare în contextul în care 

globalizarea, gradul ridicat de interconectivitate și noile progrese tehnologice impun o reinventare a 

întreprinderilor nu doar din perspectiva produselor și serviciilor, ci și a modelelor de afaceri și 

organizaționale implementate. Totodată, o atenție aparte va fi acordată creării de noi întreprinderi 

inovatoare prin programe de sprijin pentru start-up și spin-off-uri care, prin prisma creșterii accelerate pe 

•Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de CDI, transfer tehnologic 
și a clusterelor inovative 

•Sprijinirea procesului de generare, exploatare și difuzare a 
cunoașterii 

Dezvoltarea capacității 
regionale de cercetare-

dezvoltare-inovare

• Crearea de noi întreprinderi inovatoare și îmbunătățirea 
performanței celor existente

Susținerea unei economii 
regionale competitive

•Sprijinirea adoptării tehnologiilor digitale în întreprinderi și în 
autoritățile publice locale

Transformarea digitală a 
economiei și societății

•Îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane 
pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, digitalizare și 
antreprenoriat

•Îmbunătățirea cooperării între actorii ecosistemului regional de 
inovare

Consolidarea cooperării și 
a competențelor actorilor 
din ecositemul regional de 

CDI

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
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care le definește, contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică și prin: crearea de noi locuri de 

muncă, creșterea dinamismului economic prin stimularea inovației, crearea de noi industrii etc. 

Transformarea digitală reprezintă o condiție esențială atât pentru sporirea performanțelor economice în 

sectorul privat, cât și pentru creșterea gradului de satisfacței a cetățenilor în legătură cu serviciile publice. 

Exploatarea la maximum a potențialul social și economic al TIC reprezintă o prioritate la nivel regional. 

Mai mult, date fiind premise favorabile existente în regiunea București-Ilfov în sfera IT&C vor fi stimulate 

cu precădere investițiile în vederea dezvoltării produse digitale proprietare care să susțină această 

tranziție către o economie (Industria 4.0) și o societate digitale. 

Consolidarea capacităților resurselor umane (resursă crucială pentru implementarea cu succes a 

strategiei regionale de specializare inteligentă) urmărește pregătirea adecvată în conformitate cu cererea 

pieței în domeniile de specializare inteligentă și cu tendințele existente la nivel global (tranziție industrială, 

digitalizare, antreprenoriat). Sistemul public de CDI, format din instituții de învățământ superior și alte 

organizații publice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare, joacă și ele un rol-cheie în 

crearea și stimularea cunoștințelor și a talentului de care au nevoie întreprinderile inovatoare, 

permițându-le să-și consolideze eforturile de a inova. De asemenea, sprijinirea cooperării actorilor 

ecosistemului regional de inovare se va focusa pe stimularea și valorificarea proceselor colaborative 

complexe de cercetare și inovare, desfășurate în comun de universități, institute de cercetare-dezvoltare, 

întreprinderi, administrație publică locală și societatea civile.  
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4. Metodologia de selecție a domeniilor prioritare 

de specializare inteligentă 

 

Setarea priorităților în contextul Strategiei de Specializare Inteligentă presupune realizarea unei 

relaționări eficiente între un proces de sus în jos de identificare a unor obiective aliniate politicilor UE și 

un proces de jos în sus bazat pe identificarea de nișe de specializare inteligentă și areale de experimentare 

ca urmare a activităților de descoperire antreprenorială. Este crucial ca Strategia să se axeze pe un număr 

limitat de priorități de inovare și cercetare bazat pe potențialul relevat de analiza socio-economică și 

ulterior întărit de procesul de descoperire antreprenorială.56  

În conformitate cu orientările oferite de Comisia Europeană (Ghidului RIS3) în vederea selectării 

domeniilor de specializare inteligentă și a nișelor aferente au fost parcurse următoarele etape:   

 

❖ Analiza potențialului economic și de CDI 

Pentru selectarea domeniilor prioritare cu potențial de creștere a competitivității economice și a 

atractivității regiunii, atât pentru forță de muncă înalt calificată, cât și pentru investiții și antreprenoriat 

au fost urmărite o serie de criterii, fiecare din acestea fiind detaliate în parte de analiză: 
 

▪ Potențialul economic: contribuția acestora la economia regională și existența unei mase critice, în 

termeni de număr de întreprinderi, cifră de afaceri și numărul salariaților, precum și evoluția acestor 

indicatori, la care se adaugă coeficientul de localizare și variația diferențială care au permis 

identificarea domeniilor în dezvoltare, de perspectivă, în transformare sau în declin; 
 

▪ Potențialul de cercetare-dezvoltare: se referă la concentrarea unităților de cercetare-dezvoltare, 

precum și activitatea desfășurată de acestea cu focus pe rezultatele cercetării (prototipuri, produse, 

noi tehnologii, instalații pilot publicațiile și lucrările științifice etc.); 

▪ Potențialul de inovare: măsurat prin cereri de brevete de invenție, brevetele publicate, precum și 

infrastructura de transfer tehnologic existentă. 

În principal, au fost tratate cu prioritate sectoarele economice în dezvoltare (competitive și cu concentrare 

ridicată), de perspectivă (competitive și cu concentrare scăzută), și în transformare (necompetitive și cu 

concentrare ridicată), cele în declin fiind adăugate în urma identificării unui potențial bazat pe 

completarea lanțurilor valorice și pentru sporirea gradului de acoperire asupra nișelor evidențiate.  

                                                           
56 Comisia Europeană. 2012. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3) 
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Pe baza acestor criterii, strict din perspectiva analizei potențialului economic și de cercetare-dezvoltare și 

inovare, au fost evidențiate următoarele teme de interes la nivelul regiunii București-Ilfov în baza cărora 

au fost inițiate discuțiile în cadrul focus-grupurilor și atelierelor de descoperire antreprenorială: 

 

❖ Focus-grupurile cu actori regionali din domeniu 

Un prim pas în vederea implicării actorilor regionali în procesul RIS3, respectiv de aprofundare a temelor 

de interes cu potențial de specializare la nivel regional identificate în analiza statistică, a fost organizarea 

a sașe interviuri. Acestea au luat forma unor focus-grupuri și s-au desfășurat cu actori regionali care 

activează în aceste domenii - actori identificați în baza următoarelor criterii suplimentare: performanțele 

economice și intensitatea de inovare în plan regional; gradul de colaborare cu alți actori și interesul 

acordat pentru implicarea în procesul de elaborare al RIS3 BI. 

Scopul acestor focus-grupuri a fost: de a cunoaște poziția organizațiilor intervievate față de potențialul de 

dezvoltare economică și de specializare inteligentă a regiunii București-Ilfov în domeniul de care aparțin 

(domenii evidențiate ca având potențial de speializare urmare analizezi socio-economice); care sunt 

provocările cu care se confruntă domeniul; ce factori pot încetini dezvoltarea sau pot bloca inovarea în 

cadru acestuia; și care sunt prioritățile/ nevoile de dezvoltare ale domeniului pentru ca evoluția să fie 

aliniată tendințelor la nivel european și global. 

▪ Pe tema Tehnologiei Informației și Comunicațiilor focus grupul a avul loc la UiPath - un start-up 

înființat la nivel regional, ce a devenit în scurt timp primul unicorn din IT de la nivel național, specializat 

în cea mai în vogă tehnologie la nivel global și anume dezvoltarea de roboţi software care 

automatizează procesele de lucru din companii din diverse sectoare economice.  Urmare acestei 

întâlniri, a efervescenței existente în piață și a faptului că tehnologia informației și comunicațiilor 

poate fi implementată în aproape orice domeniu, s-a ajuns la modificarea temei de interes cu 

potențial de specializare în “TIC în procese industriale și servicii inovatoare.” 
 

▪ Pe tema Industriilor Creative s-au organizat două focus grupuri, primul a avut loc la Centrul 

Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative (CINETic) - singurul centru de 

la nivel regional, înființat în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematrografică I.L. 

Caragiale, ce deține cele mai performante tehnologii de filmare, procesare sunet și imagine, motion 

capture, postproducție video și sunet din România, având de asemenea și un focus important pe zona 

de tehnologii inovatoare. Cel de-al doilea focus-grup a avut loc la Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri 

din România - singura asociație de la nivel național al cărui scop este să sprijine și să promoveze piața 
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dezvoltatorilor de jocuri video românești pentru a le face mai reușite și profitabile pe piața internă și 

internațională.  

Urmare acestor întâlniri s-au descoperit o multitudine de sinergii și un nivel ridicat de colaborare între 

actorii celor 2 ramuri ale industriilor creative (media digitală: cinematografie/vizualizare și gaming) ce 

se pot transpune în produse și servicii inovative dezvoltate și implementate la nivel regional în multe 

arii de interes precum: valorificarea patrimoniului cultural, educație, terapie prin teatru, VR, gaming,  

etc., de aici rezultând și modificarea temei de interes cu potențial de specializare în „Industrii creative 

– noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming.”  
 

▪ Pe tema Optoelectronicii focus grupul s-a ținut la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Optoelectronică - singurul institut de cercetare din sfera optoelectronicii existent la nivel național. 

Principalul avantaj al optoelectronici este că are aplicații în toate domeniile prioritare identificate la 

nivel național: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie și mediu, eco-

nanotehnologii și materiale avansate, sănătatea. Aplicabilitatea ei putând fi regăsită efectiv în: 

fabricarea de obiecte de uz general (pointere, telecomenzi, bariere), transmiterea de informații prin 

intermediul luminii, transmisiuni prin fibră optică, diagnosticarea de bunuri culturale de patrimoniu, 

materiale speciale, materiale biocompatibile, mediu (aplicații LIDAR – poluanți la mare înălțime, 

detectare praf saharian etc), sănătate (aparate biomedicale, biostimulatoare laser, microscop cu laser, 

oftalmologie etc), bioeconomie (analize precise ale apei, solului, vegetației etc), scanarea de mare 

precizie a drumurilor, domeniile hidraulică și pneumatică etc. Urmare acestei întâlniri tema de interes 

cu potențial de specializare s-a modificat în “Tehnologii emergente – electronică, optoelectronică, 

micro și nano-tehnologii.” 
 

▪ Pe tema Nano-tehnologiilor și Materialelor Avansate focus grupul a avult loc la Clusterul Romanian 

Textile Concept - singurul cluster la nivel regional din cadrul industriei de textile, care cuprinde 

membri din industrie (producatori), cercetare-dezvoltare (universități, instituții de cercetare), 

autorități publice și firme cu rol catalizator (firme de consultanță, marketing-publicitate, 

transportatori etc).  În cadrul întâlnirii s-au remarcat domeniile în care inovarea în textile poate avea 

aplicabilitate și anume: sănătate, construcții (ex: deșeurile textile se pot prelucra în materiale textile 

pentru panouri de izolare), transporturi (ex: realizare de geotextile pentru materialele componente 

ale căilor de transport rutier) etc. Pentru a îngloba toate domeniile de aplicabilitate a inovării în textile 

tema de interes s-a modificat în „Noi materiale și manufactură inteligentă.”  
 

▪ Pe tema Bioeconomiei focus grupul a avut loc la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Bioresurse Alimentare - singurul institut de cercetare-dezvoltare de la nivel regional cu activitate de 

cercetare în: siguranță alimentară, nutriție, comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii 

alimentare. Urmare acestei întâlniri s-a evidențiat faptul că bioeconomia este considerată o industrie 

cu perspectivă în inovare pe zona de biotehnologii, deoarece conform tendințelor de la nivel european 

și global pentru a face față creșterii populației, epuizării rapide a resurselor, creșterii presiunilor 

asupra mediului, precum și schimbărilor climatice, statele membre, implicit regiunile trebuie să 

investească considerabil în această direcție. Printre domeniile în care inovarea în biotehnologii poate 

avea aplicabilitate se mai numără și efectele alimentelor asupra sănătății de aici rezultând modificarea 

temei de interes în “Industrie și securitate alimentară”. 
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Per ansamblu, focus-grupurile au permis reliefarea unor aspecte specifice fiecărei teme de interes cu 

potențial de specializare, respectiv direcții, tendințe de dezvoltare și probleme/nevoi cu care se confruntă 

actorii din domeniu.  În urma acestora s-a ajuns la o a doua variantă a temelor de interes regional, care 

au reprezentat punctul de plecare pentru organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială: 

 

❖ Procesul de descoperire antreprenorială 
 

La baza procesului de specializare inteligentă se află „descoperirea antreprenorială” - un proces inclusiv, 

iterativ și interactiv de jos în sus, în care stakeholderilor regionali li se încurajează participarea activă și 

valorificarea experienței și a cunoștințelor, în vederea identificării de noi tendințe și oportunități 

tehnologice și de piață în perspectiva unui anumit domeniu cu potențial la nivel regional și în vederea 

conturării blocajelor ce împiedică inovarea în acest domeniu. Toate acestea cu scopul de a seta cele mai 

potrivite priorități și cel mai relevant mix de politici al RIS3 BI.  

În practică, procesul de descoperire antreprenorială la nivelul regiunii București-Ilfov s-a desfășurat în 

cadrul unor ateliere de lucru care au urmat pașii metodologici formulați în Ghidul RIS3 al CE transpuși însă 

la contextul regional și la particularitățile grupurilor de lucru pentru a stimula exprimarea liberă a 

participanților și interacțiunea în cadrul cvadruplului helix. Anterior desfășurării acestor ateliere de 

descoperire antreprenorială (EDP) stakeholderii regionali au fost permanent informați cu privire la 

progresele înregistrate în cadrul procesului RIS3 BI prin intermediul paginii dedicate57 și a 

informărilor/chestionarelor transmise atfel încât la moment organizării EDP-urilor se contura-se o baza de 

date solidă a actorilor regionali.  

Atelierele au reprezentat un exercițiu extraordinar la nivelul regiunii, mobilizând un număr important de 

stakeholderi și implicând un efort considerabil. Fiecare din cele 10 EDP au fost organizate în două parți: 

prima fiind dedicată prezentării contextul RIS BI pentru perioada 2021 – 2027, precum și relevanței 

domeniului abordat la nivel regional, inclusiv prin prezentări realizate de către profesioniști care activează 

în domeniu. Cea de-a doua parte s-a axat pe implicarea participanților în proces prin intermediul unor 

exerciții participative organizate astfel încât să maximizeze cantitatea și calitatea informațiilor colectate 

și ulterior valorificate în formularea priorităților RIS3 BI.  

 

 

                                                           
57 https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/ 
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Prima rundă de ateliere de descoperire antreprenorială - 24.09 – 10.10.2019 

În cadrul acestor prime ateliere de descoperire antreprenorială s-a vizat în primul rând identificarea de 

provocări/obstacole/nevoi cu care se confruntă actorii din domeniile evidențiate ca având potențial de 

specializare inteligentă la nivelul regiunii. În acest sens, în cadrul primului exercițiu participanții au fost 

invitați fie să acceseze aplicația www.sli.do (în cadrul primelor două ateliere), fie să-și exprime liber 

(următoarele trei ateliere) aspectele considerate relevante. Pornind de la provocările/ obstacolele/ 

nevoile identificate, în cadrul celui de-al doilea exercițiu participanții au trebuit să genereze (individual 

sau în colaborare) o potențială soluție pentru una dintre acestea. Inițial (în cadrul primelor două ateliere) 

ideile au fost colectate sub forma de fișe de proiect, ulterior, deoarece s-au constatat dificultăți în 

identificarea de soluții în momentul în care participanții erau divizați în grupuri mici, pentru ca procesul 

de generare și centralizare al ideilor să fie îmbunătățit, în metodologia a fost schimbată și s-a optat pentru 

o discuție liberă la care să participe toți cei prezenți.  

Pe lângă evidențierea principalelor provocări/bariere și a unor posibile soluții pentru acestea, discuțiile 

avute au permis conturarea de potențiale direcții de dezvoltare aferente domeniilor de specializare cu 

potențial la nivel regional, precum și de exemple de bune practici în baza experienței participanțiilor ca 

urmare a derulării de colaborări pe plan intern sau extern. Ca aspecte principale evidențiate se remarcă: 
 

1. EDP IT&C în procese industriale și servicii inovatoare - 24 septembrie 2019 

Subiectele de interes dezbătute in cadrul primului atelier s-au axat pe identificarea unor domenii cheie 

High Tech în care să se poată investi (exemple: IoT, Big Data, Technologii Cloud, CyberSecurity), pe 

implicarea sectorului IMM în dezvoltarea de proiecte digitale în administrația publică și pe alinierea din 

punct de vedere a digitalizarii și dotării software al mediilor univeristar-public-privat. 

- Participanții: 40% mediu de afaceri; 23% autorități publice; 28% societatea civilă și 9% mediul academic 
 

2. EDP - Industrii creative – noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming 

– 1 octombrie 2019 

În  cadrul primelor discuții a fost subliniată importanța inovării media ca modalitate de a elimina barierele 

tehnologice și strategice întâmpinate în marketing-ul modern și mai ales în domeniul cultural precum și 

importanța integrării soluțiilor de tip realitate virtuală în învățământ și utilizarea acestora ca o unealtă 

complementară pentru predarea diferitelor discipline de studiu, precum și formarea cadrelor didactice. 

- Participanții: 29% mediu de afaceri; 29% autorități publice; 22% societatea civilă și 23% mediul 

academic 
 

3. EDP Tehnologii emergente – electronică, optoelectronic, micro și nano-tehnologii – 3 

octombrie 2019 

În cadrul primului atelier s-a pus accentul pe electronică și optoelectronică care sunt de interes la nivel 

regional cu aplicații în diverse domenii. Electronica acoperă o gamă largă de domenii de aplicare, 

subdomeniul microelectronică și nanotehnologii leagă domeniul dispozitivelor și circuitelor electornice de 

cel al sistemelor de calcul, cercetările în aceste ramuri fiind relevante pentru inovarea în sectoare precum 

medicină, biologie, domeniul energetic, industria alimentară. Inovarea prin utilizarea optolectronicii, 

poate fi prezentă în domenii precum cel metrologic, telecomunicațiilor, transmisii de date, medicină, 

http://www.sli.do/
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inovația în această ramură putând să vizeze și dezvoltarea patrimoniului cultural prin investigarea, 

diagnosticarea și scanarea laser pentru obținerea modelelor digitale ale obiectelor de artă.  

- Participanții: 18% mediu de afaceri; 9% autorități publice; 9% societatea civilă și 64% mediul academic 
 

4. EDP Industrie și securitate alimentară – 8 octombrie 2019 

Temele de interes din cadrul atelierului au scos în evidenţă necesitatea dezvoltării de procese inovative și 

utilizării de tehnologii inovative în industria alimentară care să reducă risipa, să ajute la conservarea 

alimentelor și la păstrarea proprietăților acestora timp îndelungat, să eficientizeze metodele de reducere 

a pericolelor legate de alimente. S-a subliniat importanța abordării provocărilor privind schimbările 

climatice, în legătură cu diversificarea ofertelor și capacitatea producătorilor de a intra pe noi piețe. 

- Participanții: 21% mediu de afaceri; 17% autorități publice; 31% societatea civilă și 31% mediul 

academic 
 

5. EDP Noi materiale și manufactură inteligentă –10 octombrie 2019 

În  cadrul primelor discuții  accentul a fost pus pe importanța textilelor tehnice cu un grad de aplicabilitate 

variat în domenii ca cel al: agriculturii - agrotextile, cel al construcțiilor- geotextile, medical - proteze 

vasculare țesute, ață chirurgicală, militar- echipamente de protecție, industria auto, tehnica medicală și 

de mediu,  soluțiile inovative din acest domeniu duc la creşterea calităţii vieţii și a sănătăţii omului. 

- Participanții: 14% mediu de afaceri; 10% autorități publice; 29% societatea civilă și 48% mediul 

academic 
 

În urma primei runde de ateliere de descoperire antreprenorială denumiriile temelor de interes cu 

potențial de specializare inteligentă au fost modificate astfel încât să se sporească gradul de acoperire al 

acestora asupra tuturor tematicilor evidențiate și a tendințelor de inovare existente sau potențiale din 

perspectiva stakeholderilor care activează în domeniile de specializare inteligentă. 

 

A doua rundă de ateliere de descoperire antreprenorială – 12.11 – 27.11.2019 

Cea de-a doua serie de EDP-uri a urmărit în linii mari aceeași structură prin derularea celor două exerciții 

participative însă accentul s-a mutat pentru primul dintre acestea asupra reliefării oportunităților/sub-

domeniilor de perspectivă în cadrul domeniilor de specializare, iar cel de-al doilea pe stimularea 

conexiunilor dintre actorii regionali prin inițierea de idei de proiecte inovatoare în colaborare sub formă 

de fișe de proiect. Rezultatele au evidențiat ca potențiale tematici în cadrul domeniilor următoarele: 
 

1. EDP Tehnologia Comunicațiilor și Informațiilor – 12 noiembrie 2019 

Participanții la al doilea atelier de dezvoltare antreprenorială au punctat o serie de aspecte privind 

dinamica și potențialul regional de specializare al IT&C și au conținut susținerea de idei precum: 
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dezvoltarea unor soluții dedicate pentru digitalizarea agriculturii și serviciilor publice (administrație, 

educație, sănătate, mobilitate, dezvoltarea ubană, smart city, etc), subliniind importanța digitalizării 

societății și a economiei regiunii. Teme de discuție precum utilizarea și/sau dezvoltarea de produse și 

soluții care îmbunătățesc calitatea și introduc elemente de noutate la nivelul produselor și serviciilor 

oferite de industria IT&C (ex. sisteme de securitate cibernetică, interoperabilitatea datelor, IoT, Robotic 

Process Automation, Big data, robotizari) au fost, de asemenea, împărtașite și sustinute de cei prezenți.   

- Participanții: 68% mediu de afaceri; 11% autorități publice; 11% societatea civilă și 11% mediul 

academic 
 

2. EDP Media digitală: cinematografie și gaming  – 14 noiembrie 2019 

Direcțiile de interes care au fost subliniate în cadrul acestui atelier au vizat integrarea soluțiilor de tip 

realitate virtuală, realitate augmentată sau conținut video în educație și în creșterea gradului de 

conștientizare a populației (pe probleme de mediu, cultură etc.), dar și în realizarea de aplicații și de 

introducere a tehnicilor multimedia în domeniul mobilității urbane, al sănătății sau al culturii. 

Participanții au pus accent în cadrul discuțiilor pe oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă domeniul 

industriilor creative, fiind evidențiate o serie de subiecte în care există interes pentru dezvoltarea de 

proiecte precum cultură și spațiul public (ex: comunicare vizuală, performance, artă pe clădiri, teatru sau 

film), edTech (ex: filme interactive sau jocuri cu scop educațional), sănătate (ex: cinematerapie), 

digitalizare și adaptare a instrumentelor de comunicare și educare prin includerea componentelor 

audiovizuale și de mișcare, platforme muzeale de arhivare digitale și participative, cultură și 

amenajarea/regenerarea spațiului public/ Smart City (ex: design de spații urbane digitale, vizualizare 

interactivă în spațiul public cu date despre oraș: aer, trafic și spațiu verde în arealele publice neglijate). 

- Participanții: 35% mediu de afaceri; 15% autorități publice; 25% societatea civilă și 25% mediul 

academic 
 

 

3. EDP Electronică și Optoelectronică – 19 noiembrie 2019 

Temele de discuție au evidențiat faptul că deși electronica și optoelectronica acoperă deja o gamă largă 

de domenii de aplicabilitate, s-a remarcat interesul pentru extinderea ariei de acoperire a acestui domeniu 

pentru a cuprinde și alte arii de specializare inteligentă precum mecatronica și cybermecatronica ce pot 

contribui la dezvoltarea unor sisteme și componente inteligente,  cu aplicații în automotive, sănătate, 

cultură și patrimoniu. 

- Participanții: 10% mediu de afaceri; 10% autorități publice; 10% societatea civilă și 70% mediul 

academic 
 

4. EDP Industrie și securitate alimentară – 21 noiembrie 2019 

Interesul în cel de–al doilea atelier s-a concentrat pe potențialul dezvoltării de ingrediente și alimente noi 

prin utilizarea tehnologiilor inovative, dezvoltarea de produse bio sau funcționale, în contextul creșterii 

standardelor de calitate, a nevoilor persoanelor care trebuie să respecte diferite diete și regimuri 

alimentare speciale etc., precum și pe adaptarea procesului și a metodelor de producție prin 

implementarea de soluții inovative în industria alimentară, pe întregul lanț valoric. O atenție deosebită a 

fost pusă și pe siguranța alimentelor și ingredientelor fiind menționate soluții de tipul senzorilor de 

evaluare a prospețimii alimentare care fac obiectul sistemelor și componentelor inteligente. 
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Aceste soluții sunt într-o sinergie puternică cu IT&C sau electronică și optoelectronică, utilizând aplicații 

și componente dezvoltate în aceste domenii. Totodată, s-a remarcat importanța creării de contexte 

pentru corelarea nevoilor și resursele existente (materii prime și potențialul uman). Discuțiile purtate în 

cadrul atelierului au subliniat relația cu domenii precum noile materiale sau electronică și optoelectronică 

o reprezintă sectorul de smart packaging - sector de interes și cu potențial de dezvoltare la nivel regional. 

- Participanții: 50% mediu de afaceri; 14% autorități publice; 14% societatea civilă și 20% mediul 

academic 
 
 

5. EDP Noi materiale – 27 noiembrie 2019 

Inițial temele de interes din cadrul atelierului s-au concentrat asupra importanței utilizării noilor materiale 

în scopul de a asigura confort, siguranță și protecție. Deși inițial acest domeniu viza cu precădere inovarea 

în domeniul textilelor, prin acest atelier de descoperire antreprenorială s-a identificat interesul din partea 

actorilor regionali de a extinde aria de acoperire a domeniului și către alte sectoare în care există potențial 

crescut de cercetare și inovare, precum sănătatea, automotive, construcțiile sau mobilitatea prin 

dezvoltarea de noi materiale metalice, ceramice, polimerice, compozite, neferoase, textile etc., pentru 

printare 3D sau prin reciclarea deșeurilor din diferite industrii.  

- Participanții: 23% mediu de afaceri; 32% societatea civilă și 45% mediul academic 
 

În urma centralizării fișelor de proiect și a propunerilor rezultate în cadrul acestor ateliere s-a propus o 

noua structură a domeniilor de specializare inteligentă formulate după cum urmează: 

 

❖ Avizarea domeniilor în cadrul Comitetului Regional pentru Inovare București-Ilfov  

Pasul următor, ulterior finalizării acestor prime serii de ateliere de descoperire antreprenorială a constat 

în „activarea” sistemului de guvernanță a strategiei RIS3 BI. Astfel, în urma consultărilor și sedințelor care 

au avut loc în cadrul Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov (a se vedea secțiunea Guvernanța 

Strategiei) în data de 17.03.2020 a fost emisă Hotărârea CRI BI de avizare a domeniilor de specializare 

inteligentă sub forma: 

▪ Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC)  

▪ Industrii culturale și creative  

▪ Sisteme și componente inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică, etc.)  

▪ Materiale avansate  

▪ Noi alimente și siguranța alimentară  
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❖ Apelul de proiecte RIS3 BI 

În vederea surprinderii intersului existent la nivel regional pentru dezvoltarea de proiecte pe tematici ce 

țin de domeniilor de specializare inteligentă evidențiate și pentru constituirea portfoliului de proiecte 

aferent Strategiei de Specializare Inteligentă București-Ilfov pentru perioada de programare 2021-2027 în 

perioada 7 februarie – 10 martie 2020 a fost deschis Apelul de proiecte RIS3 BI58 (de menționat este că 

procesul de colectare de fișe de proiect a continuat și anterior acestei date). În cadrul acestuia s-a avut în 

vedere colectarea de fișe de idei de proiecte inovatoare generate individual sau în parteneriat de entități 

din regiunea București-Ilfov.  

În urma desfășurării Apelului RIS3 BI au fost 

colectate 223 fișe de idei de proiecte dintre care: 70 

de proiecte în domeniul sisteme și componente 

inteligente; 62 în domeniul TIC; 40 în domeniul 

materialelor avansate; 18 în domeniul noi alimente 

și siguranță alimentară; 11 în domeniul industriilor 

culturale și creative; 5 în domeniul sănătate și 17 fișe 

de proiect care abordează tematici specifice mai 

multor domenii de specializare, fie se axează pe 

problematici orizontale (realizare infrastructuri de 

sprijin, formare profesională etc.). 

În urma centralizării și analizări propunerilor primite în cadrul Apelui RIS3 BI au fost reliefate ca tematici 

de inters în cadrul domeniilor de specializare inteligentă, în completarea celor colectate anterior, 

următoarele:  

▪ Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC)  

Ideile de proiecte generate de către actorii regionali în cadrul apelurilor de proiecte au avut un grad 

de granularitate neomogen, ceea ce denotă vastitatea domeniului și potențialul imens de inovare al 

IT&C în toate domeniile economiei și vieții. Generatorii acestor idei s-au concentrat pe sisteme, 

aplicaţii și soluții de securitate cibernetică, tehnologii emergente pentru digitalizarea producției și 

serviciilor, e-sănătate, chirurgie virtuală, software de imagistică, diagnostic personalizat, analiză de 

mișcare umană, trai asistat în mediul înconjurător, e-monitorizare mediu,  case și orașe inteligente,  

trasabilitate alimentară, e-certificare alimente, rețele de senzori inteligenți, agricultură inteligentă, 

e-cultură, e-patrimoniu, e-administrație, IoT, RPA, Big data, IoT,  AI & cognitive systems, Big Data & 

Data mining, Cloud computing, automatizări industriale, robotică, producție inteligentă, inginerie 

digitală & simulări, comerț electronic, inteligență artificială, algoritmi și sisteme cognitive, etc.). 

▪ Industrii culturale și creative  

Ideile de proiecte generate de către actorii regionali în cadrul apelului de proiecte deși au continuat pe 

linia creată în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială s-au diversificat și anume: VR & AR, 

                                                           
58 https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/apel-de-proiecte-ris3bi/ 
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vizualizare & sunet, animație, gamificare, interfețe pentru utilizatorul uman, soluții de design și marketing, 

audio (3D), cinematerapie, analiză multimedia, suporturi de învățare adaptative, edu-tainment, 

dezvoltare de noi formate audiovizuale, tehnologii media, tehnologii și suporturi digitale interactive, 

media digitală și interactivă, etc. 

▪ Sisteme și componente inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică, etc.)  

Ideile de proiecte generate de către actorii regionli în cadrul apelurilor de proiecte au avut un grad de 

granularitate neomogen, ceea ce denotă vastitatea domeniului și potențialul imens de inovare în:  

fabricarea aditivă (3D), realizarea de materiale compozite noi, obținerea de structuri optice și 

optoelectronice sau bio-nano-structuri, senzori/biosenzori, sisteme inteligente pentru mediu, soluții 

stocare energie, dispozitive de scanare, imagistică și fotodetecție, rețele optice de mare viteză etc.).   

▪ Materiale avansate  

Ideile de proiecte generate de către actorii regionli în cadrul apelurilor de proiecte au avut un grad de 

granularitate neomogen ceea ce denotă vastitatea domeniului și potențialul imens de inovare al 

materialelor avansate în toate domeniile economiei și vieții: ambalaje biodegradabile, ambalaje din sticlă 

compatibilizate, ambalaje din bioplastic, acoperire antimicrobiană,  materiale bioplastice, etichete textile 

cu microfire, inteligente,  biomarkeri, nanocompozite, chemo și biosenzori, materiale pentru printare 3D, 

materiale metalice, neferoase, compozite, polimerice, semi/superhidrofobe, microfire feromagnetice, 

nanomateriale, etc. 

▪ Noi alimente și siguranța alimentară  

Din ideile de proiecte generate de către actorii regionali în cadrul apelului de proiecte, accentul s-a pus pe 

crearea de igrediente și alimente pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății în cazul persoanelor cu 

anumite afecțiuni gastro-intestinale, metabolice, diabetici, cu deficiențe alimentare sau cu boli metabolice 

rare, subproduse alimentare, îmbunătățire produse panificație, produse alimentare inovative, măsuri 

biotehnologice pentru modificări/optimizări de ingrediente și alimente, tehnologii și metode de 

producție.  
 

❖ Sars-Cov-2 

Apariția pandemiei de COVID-19 a evidențiat necesitatea dezvoltării de noi tehnologii, noi produse și 

servicii în domeniul sănătății, precum și necesitatea adoptării tehnologilor digitale în vederea eficientizării 

serviciilor medicale necesare llimitării răspândirii virusului și îmbunătățirii sănătății populație.  Toate 

acestea alături de rezultatele preliminare ale apelului de proiecte și interesul crescut arătat de 

stakeholderii regionali (clusterul RoHealth pentru sănătate și bioeconomie și partenerii acestuia) au 

condus la modificarea structurii domeniilor de specializare inteligentă după cum urmeză: 
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❖ Consultarea publică asupra draftului consolidat al RIS3 BI 
 

În contextul realizării variantei consolidate a Strategiei de Specializare Inteligentă București-Ilfov 2021-

2027 și a includerii unui nou domeniu de specializare inteligentă (Sănătatea), în noiembrie 2020, a fost 

elaborat și transmis stakeholderilor regionali, inclusiv publicat pe site spre consultare publică, un 

chestionar axat pe 7 tematici.  
 

Chestionarul59 a urmărit pe de-o parte valorificarea și 

îmbogățirea rezultatelor etapelor anterioare prin 

colectarea de propuneri de completare/ modificare a 

Analizei potențialului economic, de cercetare-dezvoltare 

și inovare, precum și a Strategiei RIS3 BI (viziune, 

obiective, mix de politici etc.), iar pe de altă parte 

consultarea stakeholderilor regionali cu privire la 

includerea Sănătății ca domeniu prioritar de specializare 

inteligentă.  

Rezultatele chestionarului și a consultării CRI BI au arătat 

un interes deosebit pentru domeniul Sănătate – doar un 

procent de 7% dintre respondenți considerând 

inoportună includerea acestuia. Raționamentele pe care 

majoritatea respondeților și-au justificat răspunsul pozitiv 

legat de introducerea domeniului Sănătătate au fost: potențialului existent la nivel regional și a contextul 

global existent (pandemia de Sars-Cov-2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9upnRoUvBMsM-ZQsJZ_xp4unYof1Y7VGyna5WK523l4KP2g/viewform 
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5. Domenii prioritare de specializare inteligentă 

 

Domeniile de specializare inteligentă și nișele de dezvoltare identificate și prezentate mai jos sunt 

rezultatul procesului de analiză a contextului regional și de implicare al actorilor cheie regionali din 

cvadruplul helix, ce au avut la bază de următoarele criterii de selecție: 

• Potențialul de specializare - determinat cu ajutorul: metodei utilității globale, coeficientului de 

localizare și a 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 următoarele date: 

număr de unități locale active, cifra de afaceri și număr de salariați). 

• Avantajele comparative ale regiunii și potențialul de a se adresa piețelor internaționale - 

determinate cu ajutorul indicatorului RCA/Balassa (Revealed Comparative Advantage Index) și a 

indicatorului ES (Export Specialization Index). 

• Avantajele competitive ale regiunii comparativ cu media națională - determinate cu ajutorul 

productivității muncii și a indicelui de potențial competitiv (IPC). 

• Potențialul de dezvoltare al sectorului respectiv, bazat atât pe contextul natural al regiunii, cât și 

pe elementele rezultate în urma analizei calitative și a consultărilor publice. 
 

Domeniile pot fi valorificate prin intermediul nișelor de specializare conturate inițial în baza analizei 

potențialului economic, de cercetare și inovare regional și a tendințelor existente la nivel global și 

european, ulterior fiind completate în urma desfășurării atelierelor de descoperire antreprenorială și în 

urma analizei ideilor de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare generate de actorii cheie în cadrul 

apelului de idei de proiecte desfășurat în acest scop. Desfășurarea acestor etape la nivelul regiunii a 

permis evidențierea unui număr limitat de nișe care nu vor fi considerate exclusive în cadrul domeniilor 

prioritare, ci vor fi completate de-a lungul întregului proces RIS3.  

 

Domeniile de specializare inteligentă regionale sunt: 

• TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) 

• INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE 

• SISTEME ȘI COMPONENTE INTELIGENTE (electronică, optoelectronică, mecatronică, etc.)  

• MATERIALE AVANSATE  

• NOI ALIMENTE ȘI SIGURANȚA ALIMENTARĂ 

• SĂNĂTATEA 

 

 

 

Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC)     

Context regional: 



 

157 

 

 

▪ Număr unități locale active: 7.649 unități (40,3% din totalul național)  

▪ Număr mediu de angajați: 78.336 persoane (50,38% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 30.266.001.923 lei (64,7% din totalul național) 

▪ Investiții nete: 2.591.917.802 lei (77,8% din totalul național) 
 

Ca o consecință firească a numarului mare de societăți comerciale, la nivelul regiunii sunt prezente cele 

mai multe acceleratoare, clustere și huburi IT , de exemplu: clusterele ELINCLUS (84 membri), Control&IT 

Cluster (11 membri) și Smart Alliance Cluster (26 membri). Totodată, potențialul existent, în termeni de 

infrastructură și specialiști pregătiți în domeniu, a făcut ca orașul București să fie selectat de reprezentanții 

guvernelor statelor membre ale UE pentru a găzdui viitorul sediu al noului Centru de competențe 

european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică.60 

În linie cu numărul mare de angajați în domeniu TIC, în regiune se regăsește cea  mai generoasă ofertă 

de programe de formare profesională în domeniu din țară dedicate pregătirii specialiștilor în domeniile 

tradiționale (dezvoltarea de software, ingineria sistemelor, informatică economică) și în domenii noi 

relevante pentru susținerea IT&C (inginerie industrială, inteligență artificială etc.).  

De asemenea, Raportul Tranziția industrială în România - Industrie 4.0 evidețiază prezența a două hub-uri 

majore în domeniul TIC la nivelul României: București și Cluj-Napoca. 
 

Tendințe europene: 

Conform Agendei Digitale pentru Europa economia digitală are o rată de creștere de șapte ori mai mare 

decât restul economiei, estimeazându-se că jumătate din creșterea productivităţii la nivel european 

provine din investiţii în TIC. În acest sens o provocare majoră este reprezentată de valorificarea 

oportunităților digitale în contextul în care progresele tehnologice, cum ar fi internetul obiectelor (IoT), 

tehnologia 5G, tehnologia de tip cloud computing, analiza datelor și robotica transformă produse, procese 

și modele de afaceri în toate sectoarele, creând în ultimă instanță noi tipare industriale, pe măsură ce 

lanțurile valorice globale se modifică.  

Ideile conturate urmare a procesului RIS3 BI se suprapun cu tendințele globale din domeniu 61 (ex: 

inteligență artificială,  Robotizarea Procesului de Automatizare - RPA, internetul lucrurilor, securitate 

cibernetică, „cloud computing” etc.) și pot contribui prin crearea de „instrumente și soluții” digitale la 

dezvoltarea tehnologiilor generice esențiale62  

Rezultatele procesului RIS3 BI (focus-grupuri, EDP, Apel de proiecte, consultări CRI BI etc.): 

Domeniul Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor s-a evidențiat ca având o structură bidimensională, 

astfel încât în cadrul său sunt avute în vedere atât: sprijinirea transformării digitale a economiei și 

societății printr-un impact orizontal la nivelul industriei, serviciilor, admnistrației și a vieții de zi cu zi a 

cetățenilor prin dezvoltarea unor soluții dedicate acestora și vertical prin dezvoltarea de produse TIC noi 

sau semnificativ îmbunătățite. Totodată, etapele parcurse au subliniat importanța pe care TIC o are în 

vederea susținerii inovării  în cadrul celorlalte domenii de specializare inteligentă. O proporție importantă 

                                                           
60 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/seat-selection-cybersecurity-centre/ 
61 100 Radical Innovation Breakthroughs for the future. 
62 https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/kets 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/kets
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a  fișelor de proiect colectate (atât în cadrul EDP, cât și urmare a Apelului RIS3) cuprind pe lângă 

componenta de baza axată pe un anumit domeniu și elemente din sfera TIC. 

Toate aceste considerente au condus la conturarea următoarelor nișe (care nu sunt exclusive în cadrul 

domeniului):  

▪ Soluții IT de securitate cibernetică 

▪ Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură 

▪ Sisteme, aplicații și platforme în domeniul medicinei și bunăstării umane  

▪ Crearea si dezvoltarea de produse digitale proprietare și aplicații ale viitorului 

▪ Transformarea economiei prin digitalizare și exploatarea potențialului noilor tehnologii (inclusiv 

inteligență artificială, cloud computing, blockchain etc.) 
 

Corelearea cu provocări globale și regionale 

Domeniul IT&C cu al său caracter inovativ multidisciplinar ar putea soluționa cu mai multă ușurință unele 

dintre provocările actuale: schimbările climatice și alte presiuni exercitate asupra mediului nostru 

înconjurător, îmbătrânirea populației și creșterea costurilor legate de sănătate, dezvoltarea unor servicii 

publice mai eficace și integrarea persoanelor cu handicap, digitalizarea patrimoniului cultural european și 

punerea lui la dispoziția generației actuale și a celor viitoare etc.63 Rolul TIC în contextul societal actual 

este subliniat și de „Pactul Verde European”: inteligența artificială, tehnologia 5G, tehnologia de tip cloud 

computing, calculul de vârf și internetul obiectelor, pot accelera și maximiza impactul politicilor de 

combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului. Digitalizarea oferă, de asemenea, noi 

oportunități pentru monitorizarea la distanță a poluării aerului și a apei sau pentru monitorizarea și 

optimizarea modului în care sunt utilizate energia și resursele naturale. 

Mai mult decât atât TIC poate reprezenta o soluție pentru abordarea problemelor de trafic specifice 

regiunii București-Ilfov. Sistemele Inteligente de Transport (ITS) pot face transportul mai sigur, mai eficient 

și mai durabil prin aplicarea diverselor tehnologii ale informației și comunicațiilor la toate modurile de 

transport de călători și mărfuri.64 

 

INDUSTRII CULTURALE SI CREATIVE 
       
Context regional:  
 

▪ Număr unități locale active: 5.575 (42,2% din totalul național) 

▪ Număr mediu de angajați: 18.697 persoane (54,7% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 4.413.880.423 lei (70,8% din totalul național) 

▪ Investiții nete: 197.891.309 lei (61,4% din totalul național) 
 

La nivelul regiunii București-Ilfov se remarcă un număr important de companii cu capital autohton și 

tradiție în domeniu producției și post-producției cinematografice. În ceea ce privește pregătirea 

specialiștilor în domeniu se remarcă în primul rând Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

                                                           
63 Agenda Digitală pentru Europa - http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/2_Studii_POSCCE/10_Digital_for_Europe.pdf 
64 Comisia Europeană (2011) - Carte Albă Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de 

transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor 
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Cinematografică „I.L.Caragiale” cu departamentele: Regie de film și TV, producție de film, Imagine de film 

și TV, Multimedia, sunet, montaj, animație, și Scenaristică, filmologie. Totoodată, în cadrul UNATC 

activează ca departament de cercetare Centrul CINETic având ca misiune valorificarea cunoștințelor 

acumulate în domeniul teatrului și filmului, prin activitatea de cercetare și inovare. De asemenea, în ultimii 

ani regiunea București-Ilfov s-a remarcat ca principal pol al industriei românești de gaming:  Conform 

Romanian Game Developers Association industria românească de Gaming a ajuns la un venit total de 

peste 156 milioane $ în 2017 cunoscând o creștere constantă în ultimii 3 ani. În țară activează aproximativ 

80 de studiouri de gaming, dintre care peste 50 sunt situate în regiunea București-Ilfov multe dintre 

acestea aparținând companiilor multinaționale Electronic Arts, Ubisoft, Gameloft, Bandai Namco, 

MavenHut etc. 
 

Tendințe globale: 

Conform Agendei Europene pentru Cultură  sectoarele culturale și creative stimulează inovația, acționând 

ca un catalizator pentru schimbarea în alte sectoare. Odată cu apariția modelor de afaceri complexe și 

intercontectate, sectoarele culturale și creative au devenit din ce în ce mai mult o componentă decisivă 

pentru aproape fiecare produs și serviciu întrucât sectoarele economice inovatoare au nevoie de 

creativitate pentru a-și menține avantajul concurențial.  

Digitalizarea a adus, de asemenea, schimbări semnificative și în sfera industriilor creative, mai pregnant 

în lanțul valoric al jocurilor, introducând două noi tendințe care au remodelat industria și modelul său 

tradițional de afaceri. În primul rând, distribuția fizică a fost înlocuită treptat de distribuția digitală a 

jocurilor pe cele două platforme tradiționale (PC-uri și console) ceea ce a dus la eficiența costurilor în 

producție și distribuție. În al doilea rând, dezvoltatorii au început să își auto-publice jocurile online, ceea 

ce a dus la o concentrare mai mare asupra dezvoltării, mai degrabă decât asupra publicării și distribuției. 

În sectorul audiovizual, jucătorii tradiționali au beneficiat de noile tehnologii de-a lungul lanțului valoric, 

de la producție la distribuție. Digitalizarea a introdus noi canale de distribuție sporind concurența în 

această secțiune a lanțului valoric. Internetul a făcut posibilă interacțiunea directă între creatorii de 

conținut și publicul acestora, ocolind platformele tradiționale de distribuție și expoziție și astfel 

impactând serviciile de radiodifuziune spre exemplu.65  
 

Rezultatele procesului RIS3 BI (focus-grupuri, EDP, Apel de proiecte, consultări CRI BI etc.): 

Industriile culturale și creative sunt unul dintre cele mai dinamice sectore la nivel mondial cunoscând 

transformări profunde și înglobând elemente ce excedează definiția de bază care se referă exclusiv la acele 

sectoarele de activitate care au ca obiectiv principal producția sau reproducerea, promovarea, distribuirea 

sau comercializarea bunurilor, serviciilor și activităților ale caror conținut derivă din origini culturale, 

artistice sau istorice. Procesul RIS3 BI a reliefat faptul că sectoarele culturale și creative se află într-o 

poziție strategică în interiorul societății, care le permite să promoveze o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, în măsura în care s-a demonstrat că una dintre caracteristicile acestora rezidă în 

capacitatea lor de a inova, care este mai dezvoltată decât în alte sectoare economice. Mai mult decât atât, 

au un rol esențial în crearea de locuri de muncă - în special pentru tineri - consolidând în același timp 

coeziunea socială contribuind în același timp la menținerea diversității culturale și potențarea turimsului. 

                                                           
65 Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities  
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La nivelul regiunii București-Ilfov ideile de proiecte generate de actorii regionali au evidențiat ca tematici 

de interes în cadrul domeniului industriilor culturale și creative (care nu sunt exclusive în cadrul 

domeniului) următoarele:  

▪ Soluții și produse66 creative (inlcusiv digitale) pentru stimularea senzațiilor și simțurilor umane 

cu aplicații în sănătate, educație, integrare socială și media audio-vizuală 

▪ Dezvoltarea de noi formate și tehnologii interactive pentru menținerea diversității culturale și 

dezvoltarea turismului 

▪ Noi abordări în amenajarea spațiului, design, publicitate și creație artistică 
 

Corelearea cu provocări globale și regionale 

Sectoarele culturale și creative sunt o sursă de valoare atât culturală, cât și economică având o contribuție 

largă în ceea ce privește stimularea inovării în alte sectoare ale economiei, în societate în ansamblul său, 

precum și pentru bunăstarea persoanelor.  Acestea joacă un rol cheie în domenii precum:  

- Educația: sporirea prezenței și realizărilor elevilor, promovarea învățării creative și a bunăstării 

elevilor și îmbunătățirea implicării părinților prin includerea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul 

creației în activitățile școlare;  

- Sănătate: reducerea cheltuielilor medicale și a ratelor de spitalizare prin îmbunătățirea prevenirii 

bolilor și a procesului de reabilitare a pacienților prin practici artistice și creative; 

- Turism: regenerarea zonelor industriale și a spațiilor urbane și promovarea turismului prin integrarea 

culturii și a creativității în strategiile de dezvoltare locale și regionale pe termen lung;  

- Mediu: creșterea comportamentului responsabil din punct de vedere ecologic în rândul 

consumatorilor și al industriilor producătoare, reducerea consumului de energie și a utilizării 

resurselor, prin implicarea proiectanților, artiștilor și altor profesioniști din domeniul creației în 

reciclarea și reutilizarea materialelor considerate deșeuri pentru a crea produse noi, inovatoare și 

funcționale, cu valoare adăugată;  

- Social: îmbunătățirea incluziunii sociale și a vieții comunității prin intermediul activităților culturale și 

creative și prin integrarea arhitecturii, artei și proiectării contemporane în spațiile publice și în clădirile 

cu valoare culturală și istorică.67 

 

SISTEME ȘI COMPONENTE INTELIGENTE 
 

Context regional: 
 

 

▪ Număr unități locale active: 1.020 (23,7% din totalul național) 

▪ Număr mediu de angajați: 17.894 persoane (5,6% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 5.334.901.467 lei (3,8% din totalul național) 

▪ Investiții nete: 178.447.868 lei (2% din totalul național) 

 

                                                           
66   Bunuri și servicii 
67 Concluziile Consiliului privind interacțiunile culturale și creative pentru stimularea inovării, a sustenabilității economice și a 

incluziunii sociale (2015/C 172/04) 
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La nivelul regiunii funcționează, de asemenea, numeroase institute de cercetare-dezvoltare cu o activitate 

intensă și numeroase proiecte dezvoltate în parteneriat atât cu entități la nivel național, cât și 

internațional: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 București; 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Masurării - INCDMTM; 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA; Institutul National pentru 

Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; ICTCM Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru 

Construcții Mașini SA.; Institutul Național pentru Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT 

București; Institutul de Cercetări Electrotehnice „Remus Răduleț”; Institutul Național de Fizică și Inginerie 

Nucleară-„Horia Hulubei” (IFIN-HH) care a implementat Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear 

Physics (ELI-NP). ELI-NP reprezintă o resursă regională de importanță strategică - în cadrul său sunt activi 

în prezent peste 100 de cercetători din întreaga lume. De altfel, în zona de SV a județului Ilfov se 

conturează, pe baza concentrării ridicate de institute de cercetare și întreprinderi care activează în sfera 

high-tech, un veritabil pol de creștere economică  sub numele de Laser Vally – Land of Lights.68  

Nu în ultimul rând potențialul existent la nivel regional în domeniu sistemelor și componentelor 

inteligente este reliefat și de decizia Ministerului Educației și Cercetării de a dezvolta în regiune  Platforma 

Naţională de Tehnologii Avansate operațiune de importanță strategică în cadrul Programului Operațional 

Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 – al cărui beneficiar va fi Centrul de Cercetare pentru Știința 

Suprafeței și Nanotehnologie din cadrul Univerității Politehnice din București.  
 

Tendințe globale: 

Sistemele și componentele inteligente permit inovarea în materie de procese, bunuri și servicii în întreaga 

economie și au relevanță sistemică afectând numeroase domenii tehnologice. Acestea au legături 

puternice atât în industria automotive, medicină, telecomunicații, dar și în producția de electronice de 

larg consum și sunt în strânsă legătură cu conceptul de Industrie 4.0 care se referă la valorificarea promtă 

și integrală a oportunităților digitale în cadrul industriei.69   

Optoelectronica este un domeniu în plină expansiune, susținut de activitatea intensă de cercetare și 

dezvoltare, fiind preconizat ca în anii următori să joace un rol primordial în industriile care vor adopta 

tehnologii noi. Factori precum dezvoltarea de rețelele optice de mare viteză, cererea pentru camerele 

digitale, creșterea vânzărilor de telefoane inteligente, preocuparea pentru consumul redus de energie, 

utilizarea crescândă a sistemelor optoelectronice din sectorul automobilelor și a bateriilor de înaltă 

capacitate în mașini determină creșterea acestei piețe. La nivel global, se estimează că va crește gradul de 

aplicabilitate al optoelectronicii în producția de bunuri electronice de larg consum.  

Conform raportului Comisiei Europene despre 100 de tehnologii inovatoare care au potențial de a schimba 

radical lumea  regăsim printre cele opt categorii de interes, doua care vizeaza domeniul sistemelor și 

componentelor inteligente mai exact - categoria electronicelor: computere cuantice, nano-LED-uri și 

tranzistori din grafene, dar și despre memorie computațională și electronice flexibile și categoria 

biohibrizilor, ce include senzori biodegradabili și bioelectronici, dar și cercetări inovative legate de 

capacitatea de comunicare a plantelor cu diferite alte organisme.  

 

                                                           
68 http://www.laservalley.ro/  
69 Comisia Europeana, (2016), Digitizarea industriei europene, Bruxelles 

http://www.laservalley.ro/
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Rezultatele procesului RIS3 BI (focus-grupuri, EDP, Apel de proiecte, consultări CRI BI etc.): 

Referitor la domeniul sisteme și componente inteligente (electronică, optoelectronică, mecatronică etc.), 

pe lângă faptul că analiza a conturat existența unui intense activități de cercetare-dezvoltare cu tradiție la 

nivelul regiunii București-Ilfov, EDP-urile, precum și numărul important de fișe de proiect colectate în 

cadrul Apelului RIS3 BI au subliniat potențialul semnificativ al acestui domeniu din perspectiva sferei de 

aplicabilitate, dar și a potențialului de inovare în domeniu. Problematicile evidențiate se înscriu în 

tendințele existente pe plan global și european cu privire la dezvoltarea de noi tehnologii de producție 

mai eficiente și durabile, precum și realizarea senzori și componente care să îmbunătățească 

caracteristicile produselor finite.  

Toate aceste considerente au condus la conturarea următoarelor nișe (care nu sunt exclusive):  

• Sisteme și tehnologii noi de fabricare, echipamente și componente robotizate și automatizate  

• Senzori, componente, sisteme micro-opto-electro-mecanice (MOEMS) și sisteme nano-opto-

electro-mecanice (NOEMS)  

• Produse care includ  procese de fabricație avansate și sisteme electronice, optoelectronice, 

mecatronice și cybermecatronice cu aplicații în domenii diverse (incluzând:  sănătate, cultură, 

automotive, mediu, construcții, agricultură, depozitare) 
 

Corelearea cu provocări globale și regionale 

Sisteme și componente inteligente au un spectru larg de aplicabilitate fiind corelate cu provocările globale 

identificate în Pilonul 2 al Programului Cadru pentru Cercetare&Inovare (2021-2027) – Orizont Europa: 

- Climă, energie și mobilitate – exemple de aplicații: tehnologiilor de conversie CO2/combustibil la scară 

industrială; dezvoltării de sisteme hibride de producere a energiei termice; dezvoltării de procese 

inovative și sisteme integrate bazate pe tehnologii emergente fotonice pentru prevenția, detecția și 

controlul poluării mediului înconjurător etc. 

- Sănătate – exemple de aplicații: senzori de presiune; senzori inserțiali (accelerometre și giroscopuri); 

sisteme microfluidice pt. diagnostic; sisteme microfluidice pt. administrarea medicamentelor etc. 

- Securitate civilă pentru societate – exemple de aplicații: sisteme MOES sunt adesea utilizate pentru 

asigurarea securității infrastructurilor critice (precum centralele electrice), a sistemelor de securitate 

ale activelor fizice (detectoare de mișcare sau de incendiu, camere de supraveghere) etc. 

-  Dezvoltare digitală, industrie și spațiu – așa cum a demonstrat și procesul RIS3 BI sistemele și 

componentele inteligente sunt utilizate în toate ramurile industriale fiind „integrate cu succes în 

produse comerciale, de la senzori inerțiali pentru airbaguri în industria automobilelor până la sisteme 

de proiecție digitală”70  

- Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu – conceptul de „smart farming” se 

bazează pe sisteme inteligente care conduc la o producție îmbunătățită, reducerea deșeurilor, 

controlul calității, reducerea emisilor etc. 

- Cultură, creativitate și societate favoravilă incluziunii – senzorii au un rol deosebit de important în 

diagnosticarea, monitorizarea și prezervarea obiectivelor de patrimoniu cultural. 

 

                                                           
70 Introduction to Applications and Industries for Microelectromechanical Systems 
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MATERIALE AVANSATE 
      
Context regional: 
 

▪ Număr unități locale active: 2.235 (18,1% din totalul național) 

▪ Număr mediu de angajați: 29.697 persoane (9,6% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 7.365.552.452 lei (12,3% din  totalul național) 

▪ Investiții nete: 269.089.759 lei (12% din totalul național) 
 

Activitatea de cercetare dezvoltare este susținută de un număr important de institute de cercetare-

dezvoltare: Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie din București; 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR; Institutului de 

Mecanica Solidelor al Academiei Române etc. Precum și de prezența: Clusterului Romanian Textile 

Concept (materiale textile), ELINCLUS (Nano-micro-technologii), CTT AVANMAT (ingineria materialelor), 

CTT ICECHIM (mediu, agricultură, sănătate, industrie – chimie și petrochimie), CTT ICF (chimie-fizică, micro 

și nano-materiale, protecția mediului) etc. 
 

Tendințe globale: 

Materialele avansate fac parte din categoria Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE sau KETs - Key 

Enabling Technologies) care oferă baza pentru inovație într-o gamă largă de produse din toate sectoarele 

industriale. Comisia Europeană definește TGA ca tehnologiile care presupun utilizarea intensivă a 

cunoștințelor și care sunt asociate cu o activitate intensă de C&D, cu cicluri rapide de inovare, cu 

cheltuieli de capital ridicate și cu angajarea de personal înalt-calificat. TGE au potențialul de a genera 

creștere economică la nivelul regiunilor și de a le crește competitivitatea în ansamblu.71 

În Raportul Comisiei Europeane despre 100 de tehnologii inovatoare care au potențialul de a schimba 

radical lumea72 regăsim și categoria Tipărire și noi materiale, inovațiile includ tipărirea 3D a alimentelor, 

dar și a sticlei și a obiectelor de mari dimensiuni, alături de tipărirea 4D – printarea unor obiecte care își 

pot schimba forma fie în timp, fie atunci când sunt supuse la un stimul (căldură, lumină, apă, câmp 

magnetic etc.). Aceste direcții de cercetare și inovare deschid calea către dezvoltarea de materiale 

inteligente, care își pot schimba proprietățile într-o manieră controlabilă. 
 

Rezultatele procesului RIS3 BI (focus-grupuri, EDP, Apel de proiecte, consultări CRI BI etc.): 

Noile materiale fac parte din categoria Tehnologiilor Generice Esențiale (TGE), respectiv tehnologiile care 

permit inovarea în materie de procese, bunuri și servicii în întreaga economie și stimulează direct și 

indirect competitivitatea. Abordarea propusă urmare a desfășurării procesului RIS3 BI este una 

multidisciplinară, ținând cont atât de faptul că dezvoltarea de noi materiale pot fi utilizate într-un număr 

ridicat de domenii de activitate, așa cum reiese și din ideile de proiecte colectate: automobilele, produsele 

alimentare, produsele chimice, produsele electronice, textilele, energia, mediul, produsele farmaceutice, 

construcțiile, industria aerospațială și telecomunicațiile. 

                                                           
71 Comisia Europeană, (2012), O strategie europeană privind tehnologiile generice esențiale – o punte către creștere economică 
și locuri de muncă, Bruxelles 
72https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec
_rtd_radical-innovation-breakthrough_052019.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-innovation-breakthrough_052019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-innovation-breakthrough_052019.pdf
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În baza acestora s-au evidențiat ca nișe cu potențial la nivel regional (care nu sunt exclusive):  

▪ Ambalaje și etichete inteligente, conectate și ecologice 

▪ Materiale destinate prevenției, diagnosticului și tratamentului afecțiunilor medicale 

▪ Materiale inovative și/sau circulare cu aplicații în domenii diverse 
 

Corelearea cu provocări globale și regionale 

Pactul verde european evidențiază inovarea ca unul dintre elementele principale pentru atingerea 

dezideratelor în materie de dezvoltare durabilă: Noile tehnologii, soluțiile durabile și inovarea disruptivă 

sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european. Materialele avansate au în acest 

context un rol crucial așa cum se arată și într-un raport al EIT RawMaterials.73  

În ultimii ani, așa-numitele materiale convenționale (metale, beton și materiale plastice) au suferit evoluții 

revoluționare având la bază: sustenabilitatea, circularitatea, reducerea volumului și masei, reutilizarea 

etc. Totuși, cele mai semnificative schimbări au fost introduse de materialele avansate a căror aplicații 

variază de la nanotehnologie la ceramică, biomateriale și produse de sănătate; la cele mai noi materiale 

energetice pentru reducerea amprentei de carbon. Noile dezvoltări ale materialelor permit, de asemenea, 

avansarea tehnologiei digitale - de exemplu, telefoanele mobile cu ecran tactil. 
 

NOI ALIMENTE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 
 

Context regional:  
 

▪ Număr unități locale active: 1.441 (16,8% din totalul național) 

▪ Număr mediu de angajați: 29.264 persoane (18,8% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 8.332.922.813 lei (21,9% din totalul național) 

▪ Investiții nete: 359.498.082 lei (22,8% din totalul național) 
 

În ceea ce privește infrastructura de cercetare-dezvoltare, se remarcă Institutul Național de Cercetare 

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

pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-militară 

„Cantacuzino”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii 

și Industriei Alimentare – INMA și Institutul de Economie Agrară al Academiei Române.    
 

Tendințe globale: 

Efectele  combinate  ale  creșterii  demografice,  ale  penuriei  de  resurse  și  ale supraexploatării acestora, 

ale degradării mediului, ale schimbărilor climatice și ale migrației creează provocări fără precedent care 

impun o transformare a sistemului alimentar. Este necesar ca sistemele de alimentare viitoare să asigure 

suficiente alimente sigure, sănătoase și de calitate pentru toți (inclusiv alimente dedicate dietelor 

speciale) și să se bazeze pe eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor,  pe  durabilitate,  pe  

reducerea deșeurilor alimentare și  pe  luarea  în  considerare  a  întregului  „lanț  valoric  alimentar,”  de  

la producătorila  consumatori  și  invers.  Acest  lucru  trebuie  realizat  în  paralel  cu dezvoltarea viitorului 

sistem de siguranță alimentară și cu proiectarea, dezvoltarea și producția  de  instrumente,  tehnologii  și  

                                                           
73 https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-28_EIT-RawMaterials-Postion-Paper-Green-Deal.pdf 
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soluții  digitale  care  să  le  aducă  beneficii semnificative consumatorilor și să îmbunătățească 

competitivitatea și durabilitatea lanțului  valoric  alimentar. 
 

Rezultatele procesului RIS3 BI (focus-grupuri, EDP, Apel de proiecte, consultări CRI BI etc.): 

Punctele de interes pentru domeniul industriei alimentare și siguranței alimentare sunt legate de 

stimularea cercetării în domeniul industriei alimentare și asimilarea inovațiilor în vederea diversificării 

produselor alimentare și a bioproduselor.  

În cadrul acestui domeniu nișele (care nu sunt exclusive în cadrul domeniului) evidențiate în urma 

centralizării ideilor de proiecte generate sunt: 

▪ Alimente și ingrediente sigure, funcționale sau cu destinație nutrițională specială 

▪ Tehnologii și metode de producție inovative a produselor alimentare  
 

Corelearea cu provocări globale și regionale: 

Domeniul noi alimente și siguranță alimentară și nișele evidențiate sunt în acord cu preocupările europene 

în sfera bioeconomiei74 care oferă o oportunitate unică de a aborda în mod cuprinzător provocări 

societale în materie de risipă alimentară, disponibilitatea și accesul la alimente funcționale și relația dintre 

industria alimentară și economia circulară. Mai mult decât atât sectorul este corelat cu provocarea globală 

identificată în Pilonul 2 al Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare 2021-2027 grupată în clusterul 

„6 Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu” care pune accent pe protejarea, 

refacerea, gestionarea și utilizarea în mod durabil a resurselor biologice și naturale de pe uscat și din mare 

pentru a aborda problema securității alimentare și nutriționale și tranziția către o economie circulară cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor. 

 

SĂNĂTATEA 
 

Context regional:  
 

▪ Număr unități locale active: 1.820 (24% din totalul național) 

▪ Număr mediu de angajați: 20.179 persoane (41,6% din totalul național) 

▪ Cifra de afaceri: 4.695.399.973 lei (49,1% din totalul național) 

▪ Investiții nete: 310.961.843 lei (46,9% din totalul național) 
 

La nivelul Regiunii București-Ilfov, în anul 2017, s-au remarcat, din prisma numărului semnificativ de 

salariați și a productivității ridicate a muncii domeniile: fabricarea produselor farmaceutice de bază și 

preparatelor farmaceutice, precum și activitățile referitoare la sănătatea umană, inclusiv a serviciilor de 

îngrijire medicală.  Totodată, analiza indicatorului de cotație, care exprimă raportul dintre ponderea unui 

sector la nivel regional şi ponderea acestuia la nivel naţional, a evidențiat o concentrare peste medie atât 

în cazul nr. de companii, cât şi a nr. de angajaţi şi a cifrei de afaceri în: sănătate și industria farmaceutică. 

Analizând  principalele activități economice naționale cea mai mare creștere a cifrei de afaceri la nivelul 

regiunii BI a înregistrat-o secțiunea:  Q - Sănătate și asistență socială (aprox. 122%). 

Din perspectiva activității CDI la nivel regional (având de altfel impact și în plan național) se remarcă: INCD 

Medico-Militară "Cantacuzino", Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, 

                                                           
74 Comisia Europeană, (2012), Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa 
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Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale "Victor 

Babeş", INCD Chimico-Farmaceutică – ICCF, Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”, precum și 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. În plan regional se remarcă și o 

activitatea intensă desfășurată de clustere și entitățile de inovare și transfer tehnologic: Clusterul 

ROHEALTH, Medical Cluster „Health Romania”, Centrul de Transfer Tehnologic CTTICECHIM etc. 

Tendințe globale: 

În cadru Horizon Europe se evidențiază faptul că bolile și dizabilitățile reprezintă o povară socio-economică 

majoră asupra cetățenilor și a sistemelor de sănătate din UE și din întreaga lume, iar în acest context 

cercetarea și inovarea din domeniul sănătății au un rol semnificativ.  Chiar dacă în ultimii ani s-au realizat 

progrese importante, UE continuă să se confrunte cu provocări noi sau persistente care îi amenință 

cetățenii, sănătatea publică, și durabilitatea serviciilor de sănătate și a sistemelor de protecție socială, 

precum și competitivitatea industriei de sănătate și îngrijire. 

Toate aceste provocări au fost amplificate de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Conform unui Studiu 

realizat de OMS serviciile de sănătate au fost parțial sau complet perturbate în multe țări context în care 

se evideniază necesitatea implementării unor strategii alternative pentru îngrijirea continuă. Mai mult 

decât atât, criza sanitară a readus în prim plan importanța cercetării științifice din domeniu în vederea 

aplicării noilor tehnologii pentru dezvoltarea de noi tratamente/produse și/sau servicii medicale. 

Un rol semnificativ în susținerea inovării în domeniul medical și farmaceutic îl are la nivel global 

biotehnologia care a condus la descoperirea și dezvoltarea de medicamente avansate, terapii, diagnostice 

și vaccinuri. De exemplu, descoperirile biotehnologice au creat noi medicamente pentru pacienții care 

suferă de boli de creștere, boli metabolice, scleroză multiplă (SM), artrită reumatoidă, cancer și boala 

Alzheimer. 

Potențiale nișe în cadrul domeniului identificate urmare a Apelului RIS3 BI:  

▪ Biotehnologie, instrumente generice şi tehnologii medicale (depistare, diagnostic şi monitorizare; 

abordări şi intervenţii inovatoare terapeutice etc.) 

▪ E-sănătate (tehnologii digitale pentru îmbunătățirea prevenției, diagnosticului, tratamentului, 

monitorizării și managementul problemelor de sănătate) 

▪ Dezvoltare de produse profilactice și terapeutice inovative (vaccinuri, seruri terapeutice, 

probiotice, suplimente alimentare etc.)  
 

Corelearea cu provocări globale și regionale 

Domeniul este corelat cu provocarea globală identificată în Programul de Cercetare și Inovare al UE pentru 

2021-2027 - Orizont Eu unde este subliniat aportul important pe care generarea de noi cunoștințe și 

dezvoltarea de soluții inovatoare îl au în sfera îmbunătățirii și protejarii sănătății și bunăstării cetățenilor 

la toate vârstele. Susținerea unui sistem de sănătate inovator, eficient și durabil reprezintă o prioritate la 

nivelul regiunii BI ținând cont de provocările cu care se confruntă. Regiunea este prima la nivel național în 

ceea ce privește valoarea ratei standardizate a mortalității cauzate de cancer (2013-2015), peste 300 

decese la 100,000 de locuitori.  
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6. Mixul de politici 
 

Mixul de politici reprezintă pașii concreți prin care se va atinge dezideratul formulat prin viziunea și 

obiectivele strategice, respectiv modalitatea de implementare efectivă a Strategiei Regionale de 

Specializare Inteligentă București-Ilfov 2021-2027, cu ajutorul mecanismelor ce includ: Programele 

Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene (în special POR și POCIDIF); finanţări ale Uniunii Europene 

pentru programe de cercetare – inovare, digitalizare la nivel european (Horizon Europe, Digital Europe, 

Health, Invest EU), cooperare interregională (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT, etc); Politica Agricolă 

Comună a Uniunii Europene (PAC), incluzând PNS; programe de finanţare naţională etc.  

În conformitate cu specificul ecosistemului regional de cercetare-dezvoltare-inovare conturat în baza 

analizei RIS3 BI, a procesului de descoperire antreprenorială și a apelului de idei de proiecte sub fiecare 

obiectiv strategic vor fi definite ca parte a mixului de politici:  

- obiectivele operaționale reprezinta transpunerea obiectivelor strategice in expresie concreta si 

masurabilă ce se vor aplica la nivelul tuturor domeniilor evidențiate ca având potențial de specializare 

inteligentă 

- acțiunile reprezintă activități necesare în vederea implementării strategiei și a atingerii obiectivelor 

operaționale ale acesteia;  

- instrumentele prin care se vor implementa acțiunile; 

- grupul/grupurile țintă vizate de respectivele acțiuni; 

- potențiale surse de finanțare. 
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În vederea dezvoltării capacităților regionale de cercetare-dezvoltare-inovare se propune:   

Obiectivul operațional 1 

Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de CDI, transfer tehnologic și a clusterelor inovative  

 

Creșterea economică depinde de capacitatea de cercetare-inovare și de transformare a economiilor 

regionale, în sensul adaptării acestora la nevoile pieței aflată în permanentă schimbare și din ce în ce mai 

competitivă. La nivel regional măsurile necesare pentru dezvoltarea capacității CDI includ crearea de 

infrastructuri CDI și dotarea cu echipamente de ultimă generație a actorilor ecosistemului: întreprinderi, 

universități, institute de cercetare, parcuri științifice etc., precum și sprijinirea și întărirea capacității 

entităților de inovare și transfer tehnologic și a clusterelor.  
 

Tipuri de acțiuni orientative: 

- activități de construcție/ modernizare/ extindere și dotare cu echipamente și tehnologii pentru 

cercetare-dezvoltare-inovare a centrelor de cercetare din cadrul întreprinderilor, universităților,  

institutelor de cercetare, parcurilor științifice etc., inclusiv înființarea/dezvoltarea de laboratoare de 

testare și certificare 

- realizarea de activități inovatoare ce includ toate activitățile de CD, financiare și comerciale care 

conduc la o inovație pentru IMM etc. 

- crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic acreditate sau autorizate 

provizoriu de către Ministerul Educației și Cercetării, conform HG 406/2003, inclusiv parcuri științifice 

și tehnologice 

- sprijinirea clusterelor inovatoare prin investiții în facilități CD comune ale clusterului, precum și pentru 

susținerea activităților de inovare și exploatare a clusterului 
 

Instrumente: 

- granturi 
 

Grup țintă:   

- întreprinderi, în special microîntreprinderi și IMM  

-   instituții publice de învățământ superior 

- institute și centre de cercetare-dezvoltare 

- entități de inovare și transfer tehnologic 

- clustere 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

- Programul Operațional Sănătate 

- Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2021-2027 (PNCDI IV)  
 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 
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Obiectivul operațional 2 

Sprijinirea procesului de generare, exploatare și difuzare a cunoașterii  

 

Economiile regionale bazate pe crearea și exploatarea cunoașterii ca resursă cheie în contextul piețelor 

globalizate sunt economii avansate din punct de vedere al inovării și al adoptării noilor tehnologii. Pentru 

a îmbunătății performanța în materie de inovare a regiunii BI pe piața europeană și internațională este 

necesară stimularea generării de cunoaștere prin dezvoltarea resurselor umane și difuzarea, absorbţia şi 

valorificarea rezultatelor activităţii de CD în întreprinderi, individual sau în parteneriat. Totodată, 

cooperarea transregională în cercetare și dezvoltare este un element esențial al specializării inteligente 

având în vedere că puterea transformatoare a acesteia este susținută de capacitatea regiunilor de a 

combina cunoștințele și tehnologiile acumulate la nivel local cu rețelele internaționale de cunoaștere și 

producție.  
 

Tipuri de acțiuni orientative: 

- susținerea mobilității personalului, atragerea de specialiștilor din străinătate în echipe de cercetare 

din instituții/ întreprinderi din România, colaborarea în parteneriate, participarea la rețele de inovare 

europene 

- susținerea activităților de difuzare/ transfer tehnologic a rezultatelor cercetării, individual sau în 

parteneriat, la nivel regional, național, european sau internațional 
 

Instrumente: 

- granturi 

- intrumente financiare 
 

Grup țintă:   

- întreprinderi, în special microîntreprinderi și IMM  

- instituții publice de învățământ superior 

- institute și centre de cercetare-dezvoltare 

- entitățile de inovare și transfer tehnologic 

- clustere 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

- Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2021-2027 (PNCDI IV)  

- Orizont Europa 

- Programul INTERREG Europe 
 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 
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În vederea susținerii unei economii regionale competitive se propune:   

Obiectivul operațional 3 

Crearea de noi întreprinderi inovatoare și îmbunătățirea performanței celor existente 
 

Performanța întreprinderilor depinde de capacitatea acestora de a-și desfășura activitatea în condiţii de 

concurenţă, prin oferirea de produse şi servicii ce îndeplinesc standarde de calitate înalte, la preţuri 

competitive atât pe piața internă (regională/națională) cât și/sau pe cea externă 

(europeană/internațională). Astfel, pentru ca întreprinderile să-și întărească avantajele competitive sunt 

necesare pe de-o parte investiții pentru dezvoltarea capacităților de producție și extinderea activităților 

dincolo de granițele naționale, iar pe de altă parte investiții susținute pentru dezvoltarea afacerilor în 

cadrul infrastructurilor dedicate.  Totodată, în vederea creșterii masei critice de întreprinderi inovatoare 

investițiile se vor axa pe dezvoltarea de start-upuri și spin-off-uri și, totodată, pe dezvoltarea și 

operaționalizarea structurilor de sprijin ale afacerilor.  
 

Tipuri de acțiuni orientative: 

- sprijinul modernizării capacităților tehnologice ale IMM-urilor în vederea îmbunătățirii semnificative 

a capacităților tehnice, industriale și/sau organizaționale pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea 

produselor și serviciilor, inclusiv susținerea internaționalizării 

- sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării de spin-off-uri inovatoare   

- sprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și 

acceleratoarelor de afaceri (noi sau existente) 
 

Instrumente: 

- granturi 

- intrumente financiare 
 

Grup țintă:   

- întreprinderi, în special microîntreprinderi și IMM  
- incubatoare de afaceri 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Europa Digitală 2021-2027 
 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 
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În vederea transformării digitale a economiei și societății se propune: 

Obiectivul operațional 4 

Sprijinirea adoptării tehnologiilor digitale în întreprinderi și în autorități publice locale 
 

Adoptarea schimbărilor aduse de cea de-a partra revoluție industrială presupune transformarea 

economiei, a locurilor de muncă și chiar a societății în ansamblu, prin introducerea de noi tehnologii și 

procese sau îmbinarea tehnologiei tradiționale cu cea digitală. Creșterea economică și competivitatea 

regională sunt direct influențate de capacitatea întreprinderilor și a administrației publice de a adopta și 

gestiona transformarea digitală în toată complexitatea ei. Aplicarea pe scară largă și utilizarea mai eficace 

a tehnologiilor digitale va stimula inovația și creșterea economică, îmbunătățind în același timp calitatea 

vieții de zi cu zi a cetățenilor și ducând la creșterea performanței întreprinderilor. 

Tipuri de acțiuni orientative: 

- sprijin pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv: adoptarea tehnologiilor și instrumentelor 

digitale (IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă etc.) în vederea 

inovării, precum și a servicii digitale pentu îmbunătățirea performanțelor întreprinderii (business 

intelligence), securitate cibernetică etc. 

- sprijin pentru dezvoltarea hub-urilor de inovare digitală (DIH) 

- sprijin pentru digitalizarea serviciilor publice la nivel local/ județean/ regional, inclusiv securitate 

cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local 

și/sau județean.  

- sprijin pentru intervenții de tip oraș inteligent (“smart-city”) în domeniile: guvernanță inteligentă; 

smart living; smart economy; smart environment etc. 
 

Instrumente: 

- granturi 
 

Grup țintă:   

- întreprinderi, în special microîntreprinderi și IMM  

- administrația publică locală 

- instituții publice 

- Hub-uri de Inovare Digitală (DIH) 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

- Programul Operațional Sănătate 

- Programul Europa Digitală 2021-2027 

 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 
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În vederea consolidării cooperării și a competențelor actorilor din ecositemul regional de CDI se 

propune: 
 

 

Obiectivul operațional 5 

Îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială, digitalizare și antreprenoriat 

Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat și 

adaptare la schimbare reprezintă pilonul principal pentru dezvoltarea capacității de inovare a 

întreprinderilor. Luând în considerare schimbările demografice, precum și transformarea digitală a 

industriei care spre deosebire de revoluțiile industriale precedente (ce au produs schimbări pe durata mai 

multor generații) constrânge piața forței de muncă la o adaptare rapidă se evidențiază necesitatea 

realizării de investiții în capital uman pentru suținerea unei economii competitive orientate spre inovare. 
   

Tipuri de acțiuni orientative: 

- creșterea nivelului de specializare a personalului din IMM-uri, inclusiv în domeniul tranziției 

industriale, antreprenoriatului și digitalizării 

- sprijinirea formării resurselor umane, în special în cadrul IMM-urilor din domeniile de specializare 

inteligentă pe următoarele paliere: filosofiei managementului inovării în IMM; abordarea integrată a 

inovării şi definirea proceselor prin care se realizează managementul inovării; stabilirea strategiei de 

inovare şi a portofoliului de proiecte; abordarea ca proiect a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi 

inovare; protecţia proprietăţii intelectuale şi valorificarea creaţiilor prin transfer de tehnologii; 

elaborarea proiectelor și a planurilor de afaceri în vederea pregătirii și punerii în aplicare a proiectelor 

de specializare inteligentă etc. 
 

Instrumente: 

- granturi 
 

Grup țintă:   

- întreprinderi 

- instituții publice de învățământ superior 

- institute și centre de cercetare-dezvoltare 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Operțional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente financiare 

- Programul Operațional Educație și Ocupare 
 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 

 

 

 



 

173 

 

Obiectivul operațional 6 

Îmbunătățirea cooperării între actorii ecosistemului regional de inovare 

 

Interacțiunea stakeholderilor din cadrul cvadruplului helix facilitează descoperirea de noi oportunități în 

materie de inovare și de soluționare a provocărilor existente în societate. Procesul de descoperire 

antreprenorială nu vizează exclusiv susținerea antreprenorilor individuali, ci mai degrabă stimularea 

conexiunilor la nivelul întregului ecosistem de inovare regional și colaborarea între actorii ce activează în 

domeniile de specializare inteligentă. 
   

Tipuri de acțiuni orientative: 

- dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în programarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare inteligentă și în organizarea 

atelierelor de descoperire antreprenorială 

- facilitarea participării active, cooperării, schimbului de informații între actorii regionali de inovare în 

procesul de specializare inteligentă (în cadru atelierelor de descoperire antreprenorială)  

- facilitarea creării de parteneriate la nivel regional în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat (în 

cadrul laboratoarelor de dezvoltare proiecte) 

 

Instrumente: 

- granturi 
 

Grup țintă:   

- mediul de afaceri (întreprinderi; clustere etc.)  

- administrația publică locală 

- instituții de învățământ superior/ institute de CDI 

- societatea civilă 
 

Potențiale surse de finanțare:  

- Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 

- Programul Operțional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente financiare 

- Programul Operațional Educație și Ocupare 
 

Domeniile de specializare inteligentă vizate: 

Sunt vizate toate domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional (Tehnologia 

Informațiilor și Comunicațiilor; Industriile Culturale și Creative; Sisteme și Componente Inteligente; 

Materiale Avansate; Noi Alimente și Siguranța Alimentară; Sănătate). 
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7. Sistem de monitorizare și evaluare 

În conformitate cu prevederile Ghidului RIS3 al Comisiei Europene activitatea de monitorizare și evaluare 

a strategiilor de specializare inteligentă are un rol esențial nu doar din perspectiva că oferă răspuns la 

întrebările: dacă și cum au fost îndeplinite obiectivele, dar și în contextul în care efortul de proiectare pe 

care îl implică strategiile RIS3 nu se încheie atunci când strategia trece la faza de implementare ci este 

continuu.  

O strategie de specializare inteligentă trebuie să evolueze și să se adapteze la schimbările condițiilor 

economice, precum și la apariția de noi dovezi în timpul implementării evidențiate de rapoartele de 

evaluare și monitorizare. Monitorizarea se referă la necesitatea de a urmări progresul implementării 

activităților planificate, a utilizării fondurilor disponibile, precum și a atingerii rezultatelor vizate și se 

realizează prin intermediul indicatorilor de realizare. Evaluarea se referă la stabilirea măsurii în care 

obiectivele strategice sunt îndeplinite. În acest sens în cadrul mixului de politici s-a realizat corelarea 

obiectivelor strategice cu indicatorii de impact care rezidă din realizarea obiectivelor operaționale 

aferente. Așa cum s-a menționat în cadrul Mixului de politici, fiecărui obiectiv strategic îi corespunde o 

serie de obiective operaționale care la rândul lor sunt compuse din acțiuni targetate spre anumite grupuri 

țintă și care se vizează a se realiza prin anumite tipuri de instrumente.  

Responsabilitatea derulării activității de monitorizare și evaluare a Strategiei Regionale de Specializare 

Inteligentă București-Ilfov aparține echipei de management a strategiei - experților din cadrul 

Departamentului de Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte – ADR BI.  

În intervalul noiembrie-decembrie 2020 Centru Comun de Cercetare al Comisiei Europene – JRC a efectuat 

o analiză orizontală (revizuire calitativă) a Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă în contextul 

proiectului "Targeted Support to Smart Specialisation in Romania" (2016-2020) – proiect care implică atât 

autoritățile naționale, cât și autoritățile regionale din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării care 

sunt responsabile cu gestionarea RIS3. Analiza s-a axat pe mai multe criterii, dintre care: coordonarea 

regional-național, analiza performanței regional în sectorul CDI, abordarea digitalizării, planul de acțiune, 

analiza SWOT, sistemul de monitorizare etc. 

În cadrul acestei activități a fost revizuită și varianta draft consolidată a Strategiei de Specializare 

Inteligentă București-Ilfov – aspectele evidențiate de expertul JRC asupra documentului au cuprins: RIS3 

BI a fost realizat în conformitate cu structura propusă prin Ghidul RIS3 al Comisei Europene fiind susținută 

de o analiză bogată în date și de implicarea actorilor regionali, cu toate acestea, dat fiind că regiunea 

București-Ilfov se află la primul exercițiu de acest gen anumite aspecte necesită îmbunătățirea: o mai bună 

contextualizare a datelor analizate, consolidarea justificărilor obiectivelor și acțiunilor propuse în legătură 

cu nevoile și provocările regionale.  

Majoritatea aspectelor semnate de expertul JRC au fost înglobate/ valorificate în cadrul RIS3 BI urmând 

ca odată finalizate programele naționale, sistemul de monitorizare și evaluare și planul de acțiune să fie 

completate cu bugete, ținte pentru indicatori și planificarea apelurilor ce vor fi lansate în cadrul 

programelor. În aceeași măsură, odată ce Document cadru privind Strategia Națională de Cercetare, 
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Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 (SNCISI) va fi definitivat aspectele legate de relația dintre 

strategiile regionale și strategia națională de specializare inteligentă vor fi dezvoltate în RIS3 BI.  
 

În baza datelor colectate din surse diverse (Institutul Național de Statistică, Eurostat, Regional Innovation 

Index, MySmis etc.) echipa de management va realiza rapoartele de monitorizare, respectiv va iniția 

demersul de evaluare a Strategiei RIS3 BI ce se va realiza cu implicarea experților externi.  În procesul de 

monitorizare și evaluare a RIS BI este implicat, totodată, și Comitetul Regional pentru Inovare București-

Ilfov care pe de-o parte asigură sprijin instituțional în identificarea surselor de informații/ de date în 

vederea susținerii activității de monitorizarea și evaluarea a strategiei RIS3, iar pe de altă parte dezbate și 

avizează rapoartele de monitorizare și evaluare a strategie, propunând eventuale modificări în raport cu 

elementele evidențiate.75  

Pentru monitorizarea RIS3 se propun două date: 2023 şi 2025, date la care se vor derula acţiuni de 

monitorizare a strategiei. Fiecare acţiune de monitorizare a strategiei v-a cuprinde cinci etape: pregătirea, 

colectarea datelor, analiza rezultatelor, elaborarea unui raport de monitorizare şi prezentarea rezultatelor 

stakeholderilor din regiune. Referitor la demararea și realizarea procesului de evaluare se propune ca în 

anul 2024 să aibă loc evaluarea intermediară și în anul 2027 evaluarea finală. 

 

 

Sistemul de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă 

București-Ilfov se compune din:76 

                                                           
75 În conformitate cu Regulament cadru privind organizarea şi funcţionarea COMITETUL REGIONAL PENTRU 
INOVARE BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 abrobat prin hotărârea a CRI BI în 14.02.2020 

 
76 Notă: Sistemul de monitorizare și evaluare al RIS3 BI va fi completat cu ținte pentru indicatorii propuși odată ce 
estimarea alocării bugetare preliminare din programele operaționale naționale destinată regiunii București-Ilfov 
pentru acțiuni de tipul celor cuprinse în RIS3 BI se va putea realiza. 
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Obiectiv  

(cu indicatori de 

impact) 

Indicatori de 

impact 

Obiectiv 

operațional  

(cu indicatori 

de rezultat) 

Acțiuni  

(cu indicatori de realizare) 

Indicatori realizare  Indicatori rezultat Instrumente 

Denumire Denumire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacității 

regionale de 

cercetare-

dezvoltare-

inovare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea din PIB a 

cheltuielilor din 

activitatea de 

cercetare – 

dezvoltare (Eurostat) 

 

 

 

 

Produse și servicii 

inovatoare 

dezvoltate în 

parteneriat  

(POR) 

 

 

 

Crearea și 

dezvoltarea 

infrastructurilor 

de CDI, transfer 

tehnologic și a 

clusterelor 

inovative 

- activități de 

construcție/modernizare/extindere 

și dotare cu echipamente și 

tehnologii pentru cercetare-

dezvoltare-inovare a centrelor de 

cercetare din cadrul universităților, 

întreprinderilor, institutelor de 

cercetare, parcuri științifice etc., 

inclusiv înființarea/dezvoltarea de 

laboratoare de testare și certificare 

-  realizarea de activități inovatoare 

ce includ toate activitățile de CD, 

financiare și comerciale intreprinse 

să conduca la o inovație pentru 

IMM etc. 

- crearea şi dezvoltarea 

infrastructurilor de inovare și 

transfer tehnologic acreditate sau 

autorizate provizoriu de către 

Ministerul Eucației și Cercetării, 

conform HG 406/2003, inclusiv 

parcuri științifice și tehnologice 

-  sprijinirea clusterelor inovatoare 

prin investiții în facilități CD 

comune ale clusterului, precum și 

pentru susținerea activităților de 

inovare și exploatare a clusterului 

- Număr întreprinderi sprijinite 

(POR) 

 

- Număr Infrastructuri de CDI, EITT 

sprijinite (POCIDIF etc.) 

 

- Număr clustere sprijinite (POR, 
POCIDIF) 

- Cheltuieli totale din activitatea de 

cercetare-dezvoltare (INS) 

 

- Cheltuieli de CD în sectorul de 

business (RII) 

Granturi 
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Ponderea din PIB a 

cheltuielilor din 

activitatea de 

cercetare – 

dezvoltare (Eurostat) 

 

Sprijinirea 

procesului de 

generare, 

exploatare și 

difuzare a 

cunoașterii 

- susținerea mobilității 

personalului, atragerii de 

specialiștilor din străinătate în 

echipe de cercetare din instituții/ 

întreprinderi din RO, colaborării în 

parteneriate, participării la rețele 

de inovare europene 

- susținerea activităților de 

difuzare/ transfer tehnologic a 

rezultatelor cercetării, individual 

sau în parteneriat, la nivel regional, 

european sau internațional 

- Număr de întreprinderi care 

coopereaza cu institutii de 

cercetare (POR) 

 

- Instituții de cercetare care 

participă la proiecte comune de 

cercetare 

(POCIDIF) 

- Număr salariaţi din activitatea de 

cercetare – dezvoltare (INS) 

 

- Salariați în producția de înaltă și 

medie-înaltă tehnologie și servicii 

intensive în cunoaștere (RII) 

Granturi 

Instrumente 

financiare 

Susținerea unei 

economii 

regionale 

competitive 

Productivitatea 

muncii (CA/Nr 

Salariati - calcule 

proprii pe baza 

datelor INS) 

Crearea de noi 

întreprinderi 

inovatoare și 

îmbunătățirea 

performanței 

celor existente 

- sprijinul modernizării 

capacităților tehnologice ale IMM-

urilor în vederea îmbunătățirii 

semnificative a capacităților 

tehnice, industriale și/sau 

organizaționale pentru a gestiona 

mai eficient dezvoltarea 

produselor și serviciilor, inclusiv 

susținerea internaționalizării 

- sprijinirea dezvoltării start-up-

urilor și creării de spin-off-uri 

inovatoare   

- sprijinul antreprenoriatului prin 

înființarea, dezvoltarea și 

operaționalizarea incubatoarelor și 

acceleratoarelor de afaceri (noi sau 

existente) 

 

 

- Număr întreprinderi sprijinite 

(POR) 

 

- Număr infrastructuri de afaceri 

pentru IMM-uri finanțate (POR) 

  

 

- IMM-uri care utilizează 

infrastructura de afaceri creata 

(POR) 

 

- Locuri de muncă create în 

întreprinderile sprijinite (POR)  
Granturi 

Instrumente 

financiare 

Transformarea 

digitală a 

economiei și 

societății 

Pondere a firmelor 

(altele decât 

microîntreprinderi) 

care dețin un 

website propriu - 

(INS) 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea 

adoptării 

tehnologiilor 

digitale în 

- sprijin pentru transformarea 

digitala a IMM-urilor, inclusiv: 

adoptarea tehnologiilor și 

instrumentelor digitale (IoT, 

automatizare, robotică, inteligență 

artificială, customizare de masă 

etc.) în vederea inovării, precum și 

a servicii digitale pentu 

îmbunătățirea performantelor 

 

 

- Servicii și produse digitale 

dezvoltate pentru întreprinderi 

(POR) 

 

 

 

 

 

 

- Număr întreprinderi care ating o 

intensitate digitală ridicată (POR)  

 

 

 

 

 

Granturi 
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Ponderea 

persoanelor care au 

utilizat internetul 

pentru a 

interacționa cu 

autoritățile publice - 

(Eurostat) 

întreprinderi și 

în autorități 

publice locale 

întreprinderii (business 

intelligence), securitate cibernetică 

etc. 

- sprijin pentru dezvoltarea hub-

urilor de inovare digitală (DIH) 

- sprijin pentru digitalizarea 

serviciilor publice la nivel 

local/județean/regionl, inclusiv 

securitate cibernetică, 

interoperabilitate pentru 

proiectele de digitalizare ale 

serviciilor publice la nivel local 

și/sau județean.  

- sprijin pentru intervenții de tip 

oraș inteligent (“smart-city”) în 

domeniile: guvernanță inteligentă; 

smart living; smart economy; smart 

environment etc. 

 

 

 

- Instituții publice (inclusiv 

universități) care beneficiază de 

sprijin pentru a dezvolta servicii și 

aplicații digitale (POR, POCIDIF) 

- Număr utilizatori de servicii și 

aplicații digitale publice 

noi/modernizate (POR) 

Consolidarea 

cooperării și a 

competențelor 

actorilor din 

ecositemul 

regional de CDI 

 

Structura populației 

ocupate, după 

nivelul educaței 

(INS)  

Îmbunătățirea 

competențelor 

și abilităților 

resurselor 

umane pentru 

specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială, 

digitalizare și 

antreprenoriat 

- - creșterea nivelului de specializare 

a personalului din IMM-uri, inclusiv 

în domeniul tranziției industriale, 

antreprenoriatului și digitalizării 

- - sprijinirea formării resurselor 

umane, în special în cadrul IMM-

urilor din domeniile de specializare 

inteligentă pe următoarele paliere: 

filosofiei managementului inovării 

în IMM; abordarea integrată a 

inovării şi definirea proceselor prin 

care se realizează managementul 

inovării; stabilirea strategiei de 

inovare şi a portofoliului de 

proiecte; abordarea ca proiect a 

activităţilor de cercetare-

dezvoltare şi inovare; protecţia 

proprietăţii intelectuale şi 

valorificarea creaţiilor prin transfer 

de tehnologii; elaborarea 

 

 

- Număr IMM-uri care investesc în 

dezvoltarea competențelor pentru 

specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat (POR) 

 

- Angajați din IMM-uri care 

finalizează programe de training 

pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat (în funcție de tipul 

de competență: competențe 

tehnice, de management, de 

antreprenoriat, ecologice, altele) 

(POR) 
Granturi 
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proiectelor și a planurilor de 

afaceri în vederea pregătirii și 

punerii în aplicare a proiectelor de 

specializare inteligentă etc. 

 

 

Îmbunătățirea 

cooperării între 

actorii 

ecosistemului 

regional de 

inovare 

- - dezvoltarea capacității 

administrative a actorilor implicați 

în programarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea și 

revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă și în 

organizarea atelierelor de 

descoperire antreprenorială 

- - facilitarea participării active, 

cooperării, schimbului de 

informații între actorii regionali de 

inovare în procesul de specializare 

inteligentă (în cadru atelierelor de 

descoperire antreprenorială)  

- - facilitarea creării de parteneriate 

la nivel regional în vederea 

dezvoltării de proiecte în 

parteneriat (în cadrul 

laboratoarelor de dezvoltare 

proiecte) 

 

 

- Număr de participări ale 

stakeholderilor instituționali în 

procesul de descoperire 

antreprenorială (EDPs) 

 

- Număr de participări ale 

stakeholderilor instituționali in 

laboratoare de dezvoltare proiecte 

(PDLs) 

 

 

 

 

 

 

- Număr de intenții de proiecte 

rezultate urmare EDPs 
 

 

- Număr de proiecte dezvoltate în 

parteneriat urmare PDLs 

Sprijin 

nefinanciar 
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8. Guvernanță regională: asigurarea participării 

și a asumării 

 

Strategiile de specializare inteligentă sunt concepute ca instrumente esențiale pentru realizarea unor 

investiții eficiente (raport rezultate/cost) și eficace (raport impact/obiectiv) în domeniul cercetării, 

dezvoltării și inovării (CDI). În acest context, complementar analizei de date și cercetării de birou, o 

componentă importantă a RIS3 constă în stabilirea și operaționalizarea unui mecanism continuu de 

descoperire antreprenorială și dezvoltarea unui parteneriat local larg, ce va susține elaborarea, 

implementarea, diseminarea, monitorizarea și evaluarea RIS3.  

Activitățile privind implicarea actorilor regional în procesul RIS3 BI au demarate odată cu începerea 

procesului de elaborare a acesteia și vor continua pe toată durata procesului RIS3: prin chestionare în 

faza de analiza a contextului regional, prin intermediul interviurilor și a atelierelor de descoperire 

antreprenorială în vederea formulării strategiei și a stabilirii priorităților, prin deschiderea apelului de 

fișe de proiecte RIS3 BI în faza de elaborare a mixului de politici și ulterior prin informări constante cu 

privire la stadiul de implementare al strategiei și continuarea procesului de descoperire 

antreprenorială. 

Sistemul de guvernanță al Strategiilor RIS3 se referă asigurarea reprezentativității tuturor celor patru 

categorii de stakeholderi incluși în cvadruplul helix (autorități publice, mediu universitar și CDI, mediu 

de afaceri și societatea civilă) și a transparenței decizionale. Structura de guvernanță trebuie să 

permită și să favorizeze derularea unui proces de elaborare și implementare a RIS3 participativ, 

 

Guvernanță 

Formularea 
strategiei

Stabilirea 
priorităților

Stabilirea 
mixului de 

politici

Monitorizare 
și evaluare

Analiza 
contextului

Figura 60 Guvernanța RIS3 

Sursa: prelucrare pe baza http://www.s3platform.eu/how-to-form-ris3/ 
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realizarea unui consens larg la nivelul regiunii și, în aceeași timp, flexibilitatea astfel încât să răspundă 

eventualelor schimbări intervenite în ecosistemul regional de inovare. 

În stabilirea arhitecturii sistemului de guvernață a RIS3 BI au fost luate în considerare recomandările 

Ghidului RIS3 elaborat de Comisia Europeană, ținând totodată cont de particularitățile și specificul 

național și regional. Astfel în componența sa se includ: 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cele mai 

importante documente avizate de CRI BI în legătură cu procesul de elaborare, implementare, 

monitorizare și evaluare a RIS3 BI sunt transmise spre aprobare către Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională București-Ilfov. 

 

Comitetul Regional pentru Inovare București-Ilfov 

Structura partenerială propusă pentru a asigura guvernanța regională a RIS3 BI 2021-2027 este 

Comitetul Regional pentru Inovare București-Ilfov (CRI BI). Acesta are ca scop asigurarea participării 

și asumării Strategiei de către toți actorii cheie din sistemul cvadruplu helix, de pe diferite niveluri 

teritoriale, de-a lungul întregului ciclu de viață al Strategiei (elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare, actualizare).  

CRI BI este forul consultativ al procesului de specializare inteligentă la nivel regional. Acesta este 

prezidat de către Directorul General al ADR București-Ilfov și este compus din membri titulari și 

supleanți reprezentând mediului de afaceri, mediului academic, administrația publică, entități de 

cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, sectorul bancar și asociații ce activează în domeniile 

prioritare de specializare inteligentă. 

Ca principale atribuții ale Comitetul Regional pentru Inovare București-Ilfov se înscriu: 

1. Se implică în procesul de descoperire antreprenorială prin participarea membrilor săi la 

grupurile de lucru în conformitate cu specificul acestora. 

CDR BI

CRI BI

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 1

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 2

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 3

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 4

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 5

Grup de lucru 
domeniu 

prioritar 6

Echipa de 
management 

Figura 61 Sistemul de guvernanța RIS3 BI 
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2. Avizează domeniile de specializare inteligentă analizate în cadrul grupurilor de lucru. 

3. Propune introducerea de noi domenii de specializare inteligentă cu condiția ca acestea să fie 

însoțite de analize și validate prin procesul de descoprire antreprenorială. 

4. Analizeză și avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov și 

secțiuniile care vizează inovarea din cadrul planurilor/programelor la nivelul regiunii 

București-Ilfov. 

5.  Promovează inițiative și proiecte destinate implementării strategiei. 

6. Avizează portofoliul de proiecte strategice al Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii 

București-Ilfov. 

7. Asigură sprijin instituțional în identificarea surselor de informații pentru monitorizarea și 

evaluarea strategiei.  

8. Dezbate și avizează rapoartele de monitorizare și evaluare a strategie și propune eventuale 

modificări ale acesteia.  

Structura și componența CRI BI se bazează pe asigurarea flexibilității pe toată durata procesului RIS3 

BI astfel încât să fie asigurată o guvernanță activă, în care membrii și-au demonstrat disponibilitatea 

și implicarea.  

 

Echipa de management   

Echipa de management este compusă din experți ai ADR BI cu rol în elaborarea RIS3 BI, având totodată 

responsabilitatea realizării documentelor aferente implementării, monitorizării și evaluării acesteia 

sub îndrumarea CRI BI. Principalele sarcini ale Echipei de Management includ: păstrarea unui canal de 

comunicare directă cu instituțiile naționale și europene relevante; îndeplinirea funcției de secretariat 

pentru CRI BI; organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială; organizarea laboratoarelor de 

dezvoltare a proiectelor; informarea constantă a actorilor regional cu privire la oportunitățile de 

finanțare, de realizarea de parteneriate sau participare în diverse structuri; actualizarea priorităților 

pe tot parcursul procesului în conformitate cu elementele evidențiate în cadrul procesului de 

descoperire antreprenorială, apelurilor de proiecte lansate etc. 

 

Grupurile de Lucru pe domenii prioritare (GL) 

Grupurile de lucru au ca tematică domeniile evidențiate ca având potențial de specializare la nivel 

regional și reunesc reprezentanții mediului de afaceri din domeniul respectiv, reprezentanții 

universităților și ai centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare, ai infrastructurilor de sprijinire a 

afacerilor, ai administrației publice și ai societății civile incluzând asociații/fundații/ONG-uri care au ca 

obiect de activitate fie unul dintre domeniile de specializare, fie una dintre provocările societale.  

Rolul Grupurilor de lucru pe teme prioritare va consta în: 

• Susțin activitatea de elaborare a Strategiei și a rapoartelor de monitorizare și evaluarea prin 

furnizarea sau indicarea de posibile surse de date  

• Sprijinirea procesul de actualizare a nișelor aferente priorităților de specializare prin 

participarea la atelierele de descoperire antreprenorială și generarea de idei de proiecte  

• Dezvoltă parteneriate/colaborări cu alte entități la nivel regional, național sau european pe 

tematici ce țin de domeniile prioritare  

• Facilitează diseminarea informațiilor referitoare la procesul RIS3 BI în cadrul regiunii etc. 
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În cadrul sistemului de guvernanță al Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă București-

Ilfov rolul ADR BI va consta în: 

• asigurarea Președinției și a secretariatului CRI BI  

• asigurarea echipei de management  

• coordonarea elaborării Strategiei și contribuție la identificarea domeniilor regionale cu 

potențial de specializare 

• asigurarea realizării rapoartelor de monitorizare și evaluare a Strategiei 

• menținerea contactului permanent cu actorii regionali 

• susținerea procesului continuu de descoperire antreprenorială  

• încurajarea cooperării dintre actorii qvadruplu helix și a cooperării interregionale 

• asigurarea legăturii cu Platformele de Specializare Inteligentă Europene, identificarea de 

parteneri relevanți, schimburi de experiență și bună practică etc. 

 

Totodată, în vederea asigurării corelării Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare 

Inteligentă 2021-2027 (SNCISI) cu Strategiile Regionale de specializare Inteligentă, precum și cu alte 

strategii relevante la nivel național a fost constituit Comitetul de Coordonare privind Cercetarea, 

Inovarea și Specializarea Inteligentă (CCCISI).77 Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 

care elaborază RIS3 BI 2021-2027 este membră a CCCISI prin persoana directorului general (președinte 

al CRI BI) și a șefului Departamentului de Planificare, Programare, Monitorizare și Portofoliu de 

Proiecte.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Notă: descrierea pe larg a mecanismului de coordonare a Strategiilor de Specializare Inteligentă Regionale cu Strategia 
Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNCISI) se va realiza odată cu finalizarea SNCISI. 
78 Ordin MCI nr. 648/ 24.10.2019 pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul nr.458/ 31.07.2019 privind înființarea 
Comitetului de Coordonare pentru Strategie de Specializare Inteligentă 
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9. Planul de acțiune 

În contextul RIS3 BI planul de acțiuni se referă la planificare strategică a activităților care vor fi întreprinse pentru a sprijini buna desfășurare a procesului de 

specializare inteligentă.79  

ACȚIUNI 

(DESCRIEREA ACȚIUNIOR) 

PERIOADĂ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CARE CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR 

AFERENTE OBIECTIVULUI DE POLITICĂ 1 DIN POR BI 2021-2027 
x x x x x x x 

Se are în vedere sprijinirea actorilor din ecosistemul de inovare regional (IMM-uri, entități de inovare și transfer tehnologic, clustere, instituții publice, instituții 

CDI etc.) pentru dezvoltarea de proiecte în vederea finațării sub prioritățile: Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice și Prioritatea 2 - O regiune cu orașe smart a Programului Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027. 

Acțiuni propuse: 

- Oferirea de suport în vederea dezvoltării de proiecte din cadrul portofoliului de proiecte aferent RIS3 București-Ilfov 

- Reactualizarea periodică a portofoliului regional de proiecte RIS3 

SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CARE CONTRIBUIE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR 

STRATEGICE S3 
x x x x x x x 

Activitatea vizează sprijinirea tuturor organizațiilor pentru atragerea unor surse de finanțare nerambursabile sau rambursabile în vederea implementării 

inițiativelor acestora care sunt aliniate obiectivelor privind specializare inteligentă a regiunii București-Ilfov. 

Principalele surse de finanțare avute în vedere sunt: sursele de finanțare publice nerambursabile de la nivel european, respectiv din surse publice naționale.  

Activitățile propuse: 

- Oferirea de suport în vederea identificării surselor de finanțare nerambursabile potrivite pentru promotorii ideilor de proiect din cadrul portofoliului 

de proiecte aferent RIS3 București-Ilfov 

- Reactualizarea periodică a portofoliului regional de proiecte RIS3  

                                                           
79 Notă: Plaul de acțiune RIS3 BI va fi completat odată cu aprobarea programelor operaționale 



 

185 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADR BI ÎN MANAGEMENTUL PROCESULUI DE 

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ LA NIVEL REGIONAL 
x x x x x x x 

Prin aceasta măsură se dorește consolidarea capacității ADR BI prin creșterea  nivelului de cunoștințe și expertiză a personalului cu precădere în sfera 

specializării inteligente și a procesului de descoperire antreprenorială și îmbunătățirii eficacității organizaționale, prin derularea unui set de programe de 

perfecționare adecvate necesităților individuale de instruire și obiectivelor de dezvoltare instituțională. 

Activitățile propuse: 

- Dezvoltarea capacității ADR BI pentru a monitoriza Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 

- Activități suport în vederea continuării procesului de descoperire antreprenorială 

- Organizarea de instruiri pentru personalul ADR BI și alți actori relevanți la nivel regional și național în vederea stabilirii unui grup de experți care va 

putea îmbunătăți procesul de implementare  

- Creșterea capacității pentru scrierea de ghiduri aferente Priorității 1 și Priorității 2 POR BI 2021-2027 

OPERAȚIONALIZAREA STRUCTURII DE GUVERNANȚĂ PENTRU IMPLEMENTARE 

ȘI MONITORIZARE/REVIZUIRE STRATEGIE RIS3 BI 
x x x x x x x 

Principalele structuri din sistemul de guvernare ale RIS3 BI sunt Comitetul Regional pentru Inovare București-Ilfov (CRI BI) și Grupurile de Lucru, acestea fiind 

asistate de echipa de management a Strategiei, care are rolul de a elabora toate documentele aferente implementării și monitorizării strategiei, îndeplinind 

activități de secretariat pentru CRI BI și asigurând sprijin și coordonare pentru buna funcționare a Grupurilor de Lucru.  

Acțiuni propuse: 
 

- Eficientizarea activităților de implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă  

- Operaționalizarea și implementarea activităților CRI BI 

- Constituirea Grupurilor de lucru și organizarea întâlnirilor periodice ale acestora 

- Demararea și realizarea procesului de evaluare ex-ante (2020-2021) 

- Monitorizarea Strategiei RIS3 (2023 și 2025) 

- Demararea și realizarea procesului de evaluare intermediară (2024) și finală (2027), inclusiv actualizare/revizuire Strategie RIS3 BI (dacă este cazul) 
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