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Minuta  

reuniunii Consorțiului Regional de Inovare  

al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est  

26 octombrie 2017, Brăila 

 

Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRI Sud-Est) s-a întrunit în data 

de 26 octombrie 2017 la Brăila, la sediul ADR Sud-Est. Ședința a fost prezidată de Luminița 

MIHAILOV, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și de Mirela 

CHIVU, Șef Birou Planificare, Programare, Monitorizare Regională. 

La întâlnire au participat autorități publice locale, institute de cercetare/universități, firme și 

organizațiilor neguvernamentale. Au fost prezenți 36 membri cu drept de vot, din totalul de 41 de 

membrii, din toate categoriile instituționale ce fac parte din Consorțiul Regional de Inovare al 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRI Sud-Est), astfel fiind întrunit cvorumul de ședință. 

 

Lucrările ședinței Consorțiul Regional de Inovare Sud-Est au fost deschise de Director General 

ADR SE Luminița MIHAILOV, care a mulțumit celor prezenți pentru participare și a prezentat 

agenda întâlnirii. De asemenea, a evidențiat importanța acestei întâlniri precizând că în viitoarea 

perioadă de programare 2021-2027, fondurile alocate din Fondul de Coeziune vor fi redirecționate 

pe anumite obiective strategice, inclusiv pentru domeniul specializării inteligente. 

 

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi – Prezentarea și aprobarea Regulamentul privind 

Organizarea şi Funcţionarea Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, 

Mirela CHIVU a prezentat regulamentul, a dat detalii privind funcționarea acestei structuri 

parteneriale și a rugat membrii prezenti să își exprime eventualele observații sau comentarii cu 

privire la materialul de sedință, aferent acestui punct. Viorica Ani MERLĂ, Director Executiv 

Direcția Programe și Dezvoltare în cadrul Primăriei Municipiului Constanța,  a solicitat clarificarea 

aspectului privind evitarea conflictului de interese cu privire la potențialii beneficiari care depun 

proiecte în cadrul AP 1 din POR 2014-2020. 

Regulamentul a fost supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Isac HRISTACHE, Director General al SC ERIKA POWER SYSTEMS SRL, a luat cuvântul 

spunând că nu cunoaște nici un produs vandabil care să provină din domeniul universitar. 

Silvius STANCIU, Director General al Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul Universității 

,,Dunărea de Jos” Galați, a menționat  că la nivelul universității pe care o reprezintă, sunt brevete ce 

au ajuns să fie valorificate de reprezentanți ai mediului de afaceri. 

 

Luminița MIHAILOV, Director General al ADR SE, a menționat că transferul tehnologic a unui 

produs din zona de cercetare către mediul privat este o problemă la nivel european, iar pentru a 

depăși acest impediment trebuie să utilizăm aceste oportunități de finanțare. Avem idei care pot fi 

finanțate. Nu a fost ușor, având în vedere că la momentul negocierilor cu Comisia Europeană 

privind cadrul financiar 2014-2020 și implicit Axa Prioritară 1 din POR, mare parte din regiunile 

României nu aveau strategiile de specializare inteligentă finalizate. 
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Constantin TOMA, Primar al Municipiului Buzău, a menționat că avem o problemă la nivel 

național, deoarece nu avem un sistem care să aducă plus valoare unui produs. Avem foarte multe 

strategii care nu se aplică. Nu există competiție la nici un nivel. 

 

Luminița MIHAILOV, Director General al ADR SE, a menționat faptul că la nivel național, datorită 

condiționalităților ex-ante impuse de Comisia Europeană tuturor statelor membre în această 

perioadă de programare, pentru negocierea Acordului de Parteneriat al României pentru perioada de 

programare 2014-2020, au fost actualizate aproximativ 40 de strategii necesare, instrumente 

obligatorii pentru accesarea fondurilor europene. Regiunea Sud-Est are acest document strategic 

regional cu care se va lucra iar potențialii beneficiari își vor putea pune în practică ideile de proiect 

în domeniile de specializare inteligentă identificate. Strategia a fost elaborată în perioada aprilie -  

septemtembrie 2017 pe baza Ghidului de elaborare a Stategiilor de Specializare Inteligenta (RIS 3) 

publicat de Comisia Europeana în mai 2012, cu Metodologia pentru elaborarea documentului cadru 

pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă” elaborată de 

MDRAP și cu alte documente relevante la nivel european și național. 

 

Constantin TOMA, Primar al Municipiului Buzău, a propus ca indicatorul care face referire la 

numărul de salariați în ramura industriei ”Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare”, să nu mai fie menționat printre primele puncte tari din cadrul analizei 

SWOT la nivel regional. Numărul mare de salariați pe o ramura, corelat cu salariul mediu pe ramura 

respectivă, este un indicator al productivității muncii. Acest indicator nu ar trebui inclus în secțiunea 

„puncte tari”din analiza SWOT, având în vedere situația specifică din domeniul distributiei apei, 

caracterizată prin salariile foarte mari în raport cu salariul mediu, o productivitate scăzută a muncii 

și un necesar foarte mare de investiții.  

 

Luminița MIHAILOV Director General al ADR SE, a amintit că acest indicator a fost preluat          

dintr-un studiu realizat recent de OECD privind potențialul de dezvoltare economică în Regiunea de 

Sud-Est, studiu din care, pe baza analizei tendințelor de dezvoltare din ultimii 10 ani, a reieșit că la 

nivelul Regiunii Sud-Est se înregistrează performanțe slabe în sectoarele considerate ca fiind cu 

valoare adăugată mare, la nivel global, respectiv sectoarele constructiilor de mașini, IT, industria 

farmaceutică și a produselor chimice.  

Astfel, una din provocările întâmpinate pe parcursul elaborării Strategiei de Specializare Inteligentă 

a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est de către firma de consultanță, a fost găsirea, din analiza 

contextului economic regional, a acelor domenii în care putem fi competitivi la nivel global. Din 

acets motiv, expertii care ne-au ajutat sa elaboram strategia au considerat ca salariile mari obtinute 

intr-o ramura a economiei ar putea fi considerate unn  punct tare in analzia Swot. 

 

Costel VÎNĂTORU  Șef Laborator Ameliorare și Biodiversitate Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Legumicultură Buzău a precizat că cercetarea științifică autentică românească reprezintă 

locomotiva economiei românești. Nu se cunoaște altă cale mai ieftină care să ducă la progres decât 

cercetarea. Trebuie revigoată cercetarea, regândită. 
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Diana GRADEA Manager de proiect în cadrul Biroului Planificare, Programare și Monitorizare 

Regională a prezentat punctul 2 pe ordinea de zi, Documentul Cadru pentru Strategia de 

Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Documentul Cadru a fost supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Gianina DOAGĂ, Manager de proiect în cadrul Biroului Planificare, Programare și Monitorizare 

Regională a prezentat punctul 3 pe ordinea de zi, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est.  

Strategia de Specializare Inteligentă a fost supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Luminița MIHAILOV Director General al ADR SE a menționat că în regiunea are 12 clustere. 

Comparativ cu alte regiuni, avem un mare deficit în această privință. Este important să se lucreze în 

echipă pentru ca aceste structuri să se dezvolte. 

 

Costel HANȚĂ Directorul Direcției de Proiecte și finanțări externe din cadrul Primăriei 

Municipiului Galați a precizat că la nivelul Regiunii de Sud-Est, în municipiul Buzău există cea mai 

importantă fabrică din sud estul Europei, de reciclare a materialelor plastice, acest aspect fiind 

relevant cu domeniul ”Biotehnologii de mediu”, identificat în strategie.  

 

Constantin TOMA Primar al Municipiului Buzău a confirmat informația, precizând totodată că 

există un deficit de materii prime, deoarece colectarea selectivă a deșeurilor în județul Buzău este 

realizată într-o mică măsură. 

 

Ionel CELMARE Vicepreședinte al Consililui Județean Vrancea, a menționat că în județul Vrancea 

se face colectare selectivă a deșeurilor și a apreciat existența acestei fabrici de reciclare a 

materialelor plastice în Buzău. 

 

Luminița MIHAILOV Director General al ADR SE a menționat că trebuie identificați acei parteneri 

de inovare, de cercetare aplicată care pot stimula economia si evidențiat potențialul de existent din 

fiecare județ al regiunii. 

 

Teodor FROLU Vicepreședinte Asociația ”Ivan Patzaichin – Mila 23” a adus în discuție o problemă 

comună și foarte importantă, anume lipsa resursei umane de înaltă calificare dar și a celei cu 

calificare de bază. Trebuie identificate proiecte prin care expertiza umană să fie remunerată. 

Totodată, trebuie să atragem în regiune firme care să investească în domenii cu valoarea adăugată 

mare. 

 

Constantin TOMA Primar al Municipiului Buzău a precizat că municipiul Buzău nu mai are nevoie 

de investitori, deoarece rata șomajului este foarte mică de 1,36%, dar este nevoie de forță de muncă. 

A realizat la nivelul municipiului o analiză detaliată a situației actuale, a creat un Consiliu de 

Dezvoltare pentru 4 domenii tematice (economic, social, cultural, educație) care vor contura un plan 

de acțiune și o viziune de dezvoltare. A subliniat că la nivel județului se poate dezvolta partea de 

legumicultură. Este nevoie de o banca de gene în acest domeniu. Suntem pe ultimul loc în Europa la 

conservarea soiurilor (ex: varza de Buzău). Nu pot fi revendicate aceste soiuri pentru că nu există 

aceste banci de gene pe domenii, ca depozite centrale. 
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Dan BUTEICĂ Director General al SC CEPROHART SA a menționat lipsa capacității de a crea 

resurse. Ar trebui să existe un program de finanțare care să sprijine anteprenorii inovativi. 

 

Luminița MIHAILOV Director General al ADR SE a menționat că după aprobarea documentelor 

este foarte importantă implementarea lor. Dacă vom implementa prioritățile transversale, va fi mult 

mai ușor de finanțat proiecte și de negociat cu Comisia Europeană ca autoritățile publice să nu mai 

facă parte din categoria ajutorului de stat, deoarece acestea nu fac parte din sectorul de business. 

 

Diana GRADEA Manager de proiect în cadrul Biroului Planificare, Programare și Monitorizare 

Regională a prezentat Scrisorile de Intenție depuse pentru finanțarea din Axa Prioritară 1 

Promovarea transferului tehnologic din POR 2014-2020. 

Fiecare potențial beneficiar a prezentat detaliat scrisoarea de intenție depusă la ADR Sud-Est.  

 

Edward BRATFANOF Directorul Centrului de Informare Tehnologică Delta Dunării (CIT DD) 

acreditat, a precizat că ideea de proiect prezentată în scrisoarea de intenție a fost gândită, analizată 

și se dorește a fi pusă în practică. CIT DD dorește să devină un pol de dezvoltare regional, un 

intermediar între cererea și oferta de cercetare din regiune, institutul având un portofoliu vast de 

proiecte implementate.  

Teodor FROLU Vicepreședinte Asociația ”Ivan Patzaichin – Mila 23”a amintit că CIT DD are 

expertiza necesară pentru a  fi un intermediar între ceea ce este și ceea ce poate fi în viitor, putând 

totodată să aducă tehnologia din Uniunea Europeană. Referitor la domeniul piscicultură/acvacultură 

este necesar să existe un centru de transfer tehnologic pentru a se putea face transfer de tehnologii. 

 

În susținerea Scrisorii de Intenție a SC CEPROHART SA, Director General Dan BUTEICĂ a 

menționat că vor avea 2 tipuri principale de activități: transfer tehnologic precum și acordarea de 

servicii clienților CIT-ului creat, celor care au ideea/ brevetul/ produsul inovativ și trebuie să-l 

transfere în producție.  

 

Silvius STANCIU Directorul Centrului de Transfer Tehnologic (CTT) din cadrul Universității  

”Dunărea de Jos” Galați, a precizat că vor face investiții pentru valorificarea rezultatelor cercetării-

inovării obținute, contribuind astfel la intensificarea și stimularea activității de CDI din cadrul 

universității și la dezvoltarea parteneriatelor în domeniul transferului tehnologic în mediul 

economic regional, național și internațional. Totodată s-a declarat descurajat de procentul de 

cofinanțare, iar condițiile impuse în ghid, nu îi avantajează instituțional și se declară dezamagit că 

după toate discuțiile avute inclusiv la o întâlnire de lucru cu reprezentanții României la Comisia 

Europeană și ai MDRAPFE, nu s-a schimbat nimic. Dl Stanciu a menționat că universitatea a creat 

o bază de date, în care sunt înregistrați absolvenții pentru a fi identificați mai ușor pe domenii de 

calificare, pentru a fi plasați pe piața forței de muncă. 

 

Cătălin ARAMĂ Administratorul Parcului Stiințific și Tehnologic Galați a menționat că la 

momentul elaborării Scrisorii de Intenție nu au avut la dispoziție criterii de evaluare ale acestora. În 

cadrul clusterului ”IT&C Dunărea de Jos” din care fac parte, au scris 13 proiecte pe                       

POC 2014-2020, 8 din ele fiind aprobate și aflate acum în implementare, pentru facilitarea 

cooperării între organizațiile partenere în cadrul clusterului și toate categoriile de organizații/agenți 
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economici/persoane fizice interesate de activitatea acestuia, pentru organizarea și promovarea 

mediului contactelor profesionale și comerciale din sectorul TIC, comunicarea, construirea imaginii 

la nivel național și internațional, mediatizarea proiectelor și a rezultatelor, întărirea cooperării cu 

partenerii interni și europeni. La baza elaborării a 2 proiecte au stat 2 brevete, iar din toate 

proiectele se intenționeaza a se depune documentațiile pentru obținerea a 4 brevete. Dl. Aramă a 

susținut că în sectorul TIC, transferul tehnologic se face cu resursă umană calificată nu cu 

infrastructură. A amintit și lipsa resursei umane calificată, cei mai buni fiind angajați încă din 

facultate.  

Totodată a precizat că Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est este de mare ajutor, 

activitatea Parcului Stiințific și Tehnologic Galați putând fi acum încadrată în domeniile de 

specializare inteligentă identificate. 

 

Cătălin MUSTAȚĂ Coordonatorul Biroului Proiecte din cadrul Universității Danubius Galați, a 

punctat că există specialiști în cadrul universității, a menționat cele 4 clustere în care sunt implicați 

ca partener. Intenția CIT-ului pe care doresc să îl înființeze este aceea de a fi o punte de legătură 

între mediul academic și piața de business, facilitând relația dintre studenți, cadre didactice, 

parteneri și instituții, organizații și firme private. 

 

Constantin TOMA, Primarul Municipiului Buzău și-a manifestat interesul în crearea unei 

infrastructuri de transfer tehnologic, în parteneriat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Legumicultură Buzău, unde primăria va contribui cu fondurile necesare implementării unui 

asemenea proiect, iar SCDL cu resursa umană înalt calificată. 

 

Viorica Ani MERLĂ Director Executiv Direcția Programe și Dezvoltare din cadrul Primăriei 

Municipiului Constanța, a solicitat o altă întâlnire a CRI SE în care să poată fi discutate în detaliu 

aceste oportunități de finanțare. 

 

Costel HANȚĂ Directorul Direcției de Proiecte și finanțări externe din cadrul Primăriei 

Municipiului Galați și-a manifestat interesul în crearea unei astfel de structuri de transfer tehnologic 

în parteneriat cu potențiali beneficiari eligibili. 

 

Luminița MIHAILOV Director General al ADR SE a precizat că solicitantul în cadrul AP 1 din 

POR 2014-2020, poate fi doar o entitate de inovare și transfer tehnologic, cum ar fi: 

➢ Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) 

Aceste entități indiferent de forma de proprietate, funcționează pe principiile gestiunii economice și 

autonomiei financiare și se pot organiza ca:  

a) societăți comerciale sau organizații neguvernamentale; 

b) departamente cu autonomie financiară, fără personalitate juridică, în cadrul unor institute 

naționale de cercetare-dezvoltare, universități sau societăți comerciale. În acest caz, 

solicitantul finanțării nerambursabile acordate este centrul de transfer tehnologic prin 

entitatea juridică în cadrul căruia este constituită. 

➢ Parteneriate între entitățile de inovare și transfer tehnologic  
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În cadrul Acordului de parteneriat se va identifica clar entitatea cu rol de lider de proiect, precum 

și drepturile și obligațiile fiecărui partener în parte. Cererea de finanţare va fi semnată şi 

transmisă de entitatea desemnată ca lider de proiect. 

 

Entități de transfer tehnologic își desfășoară activitatea prin intermediul: 

• CTT - centrul de Transfer Tehnologic;  

• CIT – centru de inovare tehnologică; 

• OLI – oficii de legătură cu industria; 

• PST – parcuri științifice și tehnologice. 

Aceste entități pot fi publice, private sau mixte (cu respectarea legislației în vigoare), iar primăria 

poate fi unul din parteneri în crearea entității de transfer tehnologic.  

După aprobarea documentelor supuse dezbaterii, vom solicita MDRAPFE redeschiderea apelului 

depunerii Scrisori de Intenție sau completării celor existente, conform criteriilor de evaluare ulterior 

apărute. Vom solicita și discuții cu reprezentanții CE privind măsurile neconcurențiale privind 

ajutor de stat. Totodată a reamintit celor prezenți că se poate obține finanțare în cadrul AP 1 din 

POR 2014-2020, dacă solicitantul are depusă la ADR Sud-Est scrisoare de intenție cu privire la 

proiect. 

 

Luminița MIHAILOV a încheiat prima întâlnire de lucru a CRI Sud-Est în care s-au stabilit 

calendarul acțiunilor următoare: 

- în luna noiembrie: transmiterea catre AM POR a unei solicitări pentru redeschiderea 

apelului depunerii Scrisorile de Intenție (SI), pentru Regiunea Sud-Est;  

- după redeschiderea apelului, o nouă întâlnire a CRI Sud-Est (va fi comunicată ulterior) și 

prezentarea Scrisorilor de Intentie depuse; 

 

 

Întocmit, 

Gianina DOAGĂ 

Mirela CHIVU 


