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STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE 
DEZVOLTARE SUD-EST

Inovarea reprezintă una dintre priorităţile - cheie ale proiectului de reformare a politicii
regionale pentru perioada 2014-2020.

Specializarea inteligentă presupune identificarea caracteristicilor și atuurilor unice ale fiecărei
ţări și regiuni, evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiuni, precum și cooptarea
părţilor interesate și a resurselor de la nivel regional în jurul unei viziuni axate pe criteriul
excelenţei.

Elaborarea RIS3 SE s-a realizat în conformitate cu ghidul Comisiei Europene privind strategiile
de specializare inteligentă.



STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE 
DEZVOLTARE SUD-EST

Contractul privind elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est, a fost semnat în data de 3 aprilie 2017, iar activitățile s-au defășurat pe o perioadă
de 6 luni, încheindu-se la 1 octombrie 2017.

Actorii cheie ai strategiei au fost:
✓ Întreprinderi, clustere, organizații de afaceri/camere de comerț;
✓ Universități, instituții/organisme de cercetare publice și private, parcuri științifice și

tehnologice, entități de transfer tehnologic;
✓ Autorități Publice Locale, incubatoare, inspectorate școlare județene;
✓ Societatea civilă: ONG-uri, organizaţii sociale și alte instituţii relevante.



• Fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est 
pentru perioada de programare 2014-2020, prin analizarea stadiului actual al 
dezvoltării economice al regiunii, cu accent pe identificarea celor mai performante 
sectoare economice de la nivel regional, care prezintă avantaje competitive.

Obiectivul 
general: 

• În urma elaborării SSIR SE, au fost stabilite domeniile prioritare în care se vor 
concentra investițiile în următoarea perioadă de programare 2014-2020, precum și 
cadrul necesar dezvoltării unui mediu economico-social performant la nivel regional. 

Scopul 
strategiei

• Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Rezultatul 
contractului



ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

Analiza documentară

• Analiza cantitativă 
(cercetare de birou)

• Analiza calitativă 
(cercetare de teren)

• Prelucrarea și 
interpretarea datelor 
statistice

Elaborarea Strategiei de 
Specializare Inteligentă a 

Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est

Elaborarea viziunii 
globale pentru 

dezvoltarea economică 
specializată a Regiunii 

Sud-Est cu orizont 2020 
și selectarea 

priorităților strategice

Managementul și 
monitorizarea 
contractului



Metodologia de selecție a domeniilor de specializare 
inteligentă a cuprins următoarele etape:

Identificarea domeniilor cu 
potențial de specializare 

inteligentă pe baza indicatorilor 
analizați

Identificarea domeniilor cu 
potențial de specializare 

inteligentă pe baza 
chestionarelor aplicate 

(aproximativ 280 de chestionare
completate)

Consultarea actorilor cheie, 
relevanți în domeniul specializării 

inteligente în cadrul întâlnirilor 
de descoperire antreprenorială 

(au fost organizate 7 întâlniri de 
descoperire antreprenorială 

(pentru domeniile identificate 
din analiza indicatorilor).



INDICATORI ANALIZAȚI ÎN CADRUL STRATEGIEI

a) Contextul economic al Regiunii Sud-Est

b) Forța de muncă la nivelul Regiunii Sud-Est

c) Antreprenoriatul în Regiunea Sud-Est 

d) Investițiile în Regiunea Sud-Est

e) Avantajele comparative ale Regiunii SE

f) Analiza regională a domeniului Cercetare, Dezvoltare

g) Activitatea regională de inovare și transfer tehnologic

h) Potențialul de specializare



STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE 
DEZVOLTARE SUD-EST

Pe baza Strategiei elaborată de echipa de experți ai ACZ Consulting
împreună cu echipa ADR SE, Biroul Planificare, Programare, Monitorizare
Regională a realizat Documentul Cadru Regional – Concept Note-ul,
care va fi prezentat în cele ce urmează, în vederea aprobării împreună cu
domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional.
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