
                                                    

1 
 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii 

Sud-Est 2021-2027 

Scopul acestei strategii este de a identifica acele domenii în care Regiunea Sud-Est se poate dezvolta, 

prin valorificarea rezultatelor cercetării, inovării și științei, astfel încât aceasta să contribuie în mod 

semnificativ la creșterea competitivității regiunii și la reducerea decalajului acesteia față de alte 

regiuni de dezvoltare.  

Viziunea - Regiunea Sud-Est este aliniată cu tendințele de dezvoltare de la nivel național și sprijină 

îmbunătățirea capacităților și abilităților reprezentanților mediului academic, mediului public și 

privat și ai societății civile de a dezvolta și implementa acțiuni integrate de specializare inteligentă, 

utilizând o abordare bazată pe cunoaștere. 

Misiunea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 este de a 

programa și planifica inițiativele propuse la nivelul regiunii, utilizând o abordare integrată și 

participativă, astfel încât să existe un cadru propice pentru a fi generate efectele și rezultatele 

așteptate, în termeni cantitativi și calitativi, asupra specializării inteligente de la nivel regional. 

Obiectivul RIS 3 vizează reducerea decalajului existent față de celelalte Regiuni de Dezvoltare, prin 

integrarea principiilor de specializare inteligentă promovate de Uniunea Europeană, asigurând, în 

același timp, cadrul favorabil actorilor cheie din regiune care, prin dezvoltarea unor inițiative concrete 

de acțiune în domeniile de specializare inteligentă, să producă un impact pozitiv în raport cu 

dezvoltarea sustenabilă a regiunii. Obiectivele strategice selectate pentru atingerea obiectivului 

general al strategiei urmăresc politicile enunțate de Uniunea Europeană prin Obiectivul de Politică 1 

(OP 1) care sprijină dezvoltarea către O Europă mai inteligentă. 

 

Domeniile regionale de specializare inteligentă (RIS 3 2021-2027) 

Pentru a selecta domeniile de specializare inteligentă au fost analizate caracteristicile Regiunii Sud – 

Est, din punct de vedere economic, social, politic, demografic și istoric, realizându-se, de asemenea 

și o cartografiere a actorilor relevanți pentru dezvoltare și inovare.  

Metodologia de selecție a domeniilor de specializare inteligentă a cuprins patru etape distincte:  

Obiectiv general - Accelerarea procesului de dezvoltare, prin abordarea unui sistem integrat de 
priorități și măsuri, care vizează îmbunătățirea capacităților și abilităților de specializare 

inteligentă din regiune

O.S. 1 - Consolidarea 
capacităților de cercetare și 
inovare la nivelul mediului 

academic, mediului public și 
privat

O.S.2 - Creșterea 
competitivității domeniilor 
cu potențial de specializare 

inteligentă, prin 
digitalizarea proceselor și 

utilizarea sistemelor 
informatice

O.S.3 - Dezvoltarea 
abilităților resurselor 

umane pentru specializare 
inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat

O.S.4 - Adoptarea 
tehnologiilor avansate în
domeniile de specializare 

inteligentă
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a) Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă, în funcție de informațiile 

cantitative și calitative desprinse din analiza contextului regional și a potențialului de inovare ale 

regiunii; 

b) Identificarea domeniilor cu potențial de specializare inteligentă în urma analizei rezultatelor 

cercetării de teren efectuate prin intermediul sondajelor efectuate în rândul actorilor regionali 

relevanți pentru specializarea inteligentă; 

c) Consultarea actorilor cheie, relevanți în domeniul specializării inteligente, în cadrul întâlnirilor de 

descoperire antreprenorială efectuate conform Ordinului MLPDA nr. 3.630 din 13 august 2020 

privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire 

antreprenorială la nivel regional; 

d) Analiza multicriterială utilizată pentru a descrie domeniile menționate a avut în vedere 4 criterii 

relevante pentru evaluarea potențialului domeniului incluzând: importanța domeniului în 

economia regională, piața, intensitatea de inovare în domeniu, disponibilitatea resurselor umane 

calificate în domeniu.  

În baza analizei realizate au fost identificate 6 domenii care prezintă cel mai semnificativ potențial 

de specializare inteligentă la nivelul Regiunii Sud-Est. 

 

Domeniile regionale de specializare inteligentă (RIS 3 2021-2027) 

  

  

Prioritățile strategice pentru specializarea inteligentă 

Pentru a atinge obiectivul general al strategiei, au fost definite o serie de priorități strategice care să 

susțină, prin obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate într-un orizont de timp, 

implementarea acesteia. Prioritățile au fost împărțite în priorități strategice transversale și priorități 

strategice pe domenii de specializare inteligentă. 
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Obiectiv strategic Priorități strategice transversale 

O.S. 1 - Consolidarea capacităților de 

cercetare și inovare la nivelul mediului 

academic, mediului public și privat 

1. Sprijinirea activității organizațiilor care 

desfășoară activități de cercetare – dezvoltare și 

inovare 

O.S.2 - Creșterea competitivității domeniilor 

cu potențial de specializare inteligentă, prin 

digitalizarea proceselor și utilizarea 

sistemelor informatice 

2. Transformarea digitală prin susținerea 

implementării tehnologiei informației și 

comunicării (TIC) la nivelul domeniilor de 

specializare inteligentă 

O.S.3 - Dezvoltarea abilităților resurselor 

umane pentru specializare inteligentă, 

tranziție industrială și antreprenoriat 

3.  Sprijinirea activității organizațiilor care 

desfășoară activități de cercetare – dezvoltare și 

inovare 

O.S.4 - Adoptarea tehnologiilor avansate 

(KET) în domeniile de specializare 

inteligentă 

4. Susținerea aplicării tehnologiilor generice 

esențiale (Key Enabling Technologies – KET) la 

nivelul domeniilor de specializare inteligentă 

 

În acest context, s-a considerat utilă identificarea unor obiective operaționale, care să vizeze în mod 

concret dezvoltarea fiecărui domeniu de specializare inteligentă și care să sprijine în mod direct 

atingerea obiectivelor strategice enunțate anterior, stabilindu-se astfel pilonii de dezvoltare 

regionali. 

Arhitectura domeniilor de specializare inteligentă pentru Regiunea Sud – Est 
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Pilonul I. Inovare în industrii tradiționale 

Obiectiv pilon: Sprijinirea inovării în industrii cu tradiție în regiune cu scopul creșterii 

competitivității acestora la nivel internațional și susținerii dezvoltării economice la nivel regional.  

 Inginerie și transport naval  

 Industria confecțiilor  

Pilonul II. Dezvoltare sustenabilă prin inovare.  

Obiectiv pilon: Susținerea dezvoltării sustenabile în domenii cheie ale regiunii cu scopul 

îmbunătățirii nivelului de trai pentru toți locuitorii regiunii 

 Agro-alimentar și biotehnologii  

 Acvacultură și pescuit  

 Turism  

PILONUL III. Societate și economie regională smart prin transformare digitală 

Obiectiv pilon: Susținerea dezvoltării economice și sociale a regiunii prin aplicarea noilor 

tehnologii în domeniile competitive cheie. 

 Tehnologia informației și comunicațiilor  

Guvernarea regională: asigurarea participării și asumării 

Conceptul de guvernare regională implică asigurarea participării unei game variate de actori cheie, 

de la autorități publice, universități și institute de cercetare, investitori și întreprinderi, la actori ai 

societății civile, astfel încât modelul de guvernare să implice atât piața, cât și societatea civilă.  

Cadrul partenerial pentru validarea informațiilor la nivel regional trebuie să se bazeze pe o abordare 

de jos în sus, în vederea identificării și analizării nevoilor existente în ceea ce privește cercetarea, 

dezvoltarea, inovarea, transferul tehnologic și digitalizarea. 

 La nivel național, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

există o structură care asigură: 

• Coordonarea operațională a programelor operaționale regionale, cf Art. 10 OUG 122/2020;  

• Coordonarea operațională a elaborării Strategiilor regionale de specializare inteligentă 2021-

2027, cf Memorandumului nr. 20/4180/TG/08.03.2019  

• Funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială, cf Memorandumului nr. 

20/4180/TG/08.03.2019  

• Coordonarea operațională a corelării între programele operaționale regionale şi strategiile 

regionale de specializare inteligentă, precum şi între strategiile regionale şi cea națională de 

specializare inteligentă. 

 La nivelul Regiunii Sud-Est, ADR Sud-Est prin Biroul Planificare, Programare și 

Monitorizare Regională îndeplinește următoarele atribuții: 

• Elaborează Strategia Regională de Specializare Inteligentă Sud-Est, cf Memorandumului nr. 

20/4180/TG/08.03.2019: 

• Colectează date/indicatori pentru actualizarea și monitorizarea strategiei regionale; 
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• Gestionează procesul de monitorizarea a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă Sud-

Est prin elaborarea rapoartelor de monitorizare în colaborare cu membrii helixului cvadruplu; 

• Gestionează procesul de evaluare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă Sud-Est, 

activitate care se va realiza de către experți externi;  

• Asigură funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială, inclusiv organizarea 

întâlnirilor de descoperire antreprenorială (EDP-uri), conform Memorandumului nr. 

20/4180/TG/08.03.2019; 

• Asigură corelarea investițiilor finanțate din fonduri locale, naționale sau europene cu Strategia 

Regională de Specializare Inteligentă Sud-Est. 

 Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Sud-Est (CRI SE) este o structură consultativă, 

fără personalitate juridică, coordonată de către ADR Sud-Est și formată din reprezentanți ai 

mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și societatea civilă. 

Rolul CRI SE este de avizare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă Sud-Est, a 

portofoliului de proiecte aferent strategiei și participarea la monitorizarea strategiei. CRI Sud-Est 

funcționează sub forma grupurilor de lucru pentru mecanismul de descoperire antreprenorială. 

 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 este:   

• parte componenta din Planul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est 2021-2027;  

• se coreleaza cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Cercetare, Inovare si Specializare 

Inteligenta. 

 

Regiunea Sud-Est este membră a SMART SPECIALISATION PLATFORM (S3 Platform) 

gestionată de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. 

 

Coordonatorul RIS3 Sud-Est este D-na Diana Gradea, Manager Proiect, Biroul Planificare, 

Programare și Monitorizare Regională, ADR Sud-Est 

Mai multe informații pot fi accesate prin intermediul link-ului de mai jos: 

https://www.adrse.ro/Planificare/RIS3_2021-2027  

https://www.adrse.ro/Planificare/RIS3_2021-2027
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