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Obiectivul principal al proiectului este cresterea
prelucratoare, prin promovarea modelelor de productie si
specific fiind consolidarea competitivitatii clusterelor inovative
competitivitatii sectoarelor industriale - instrumente de politica
fie adaptate erei globalizarii.

competitivitatii in industria
consum durabil, obiectivul
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industriala durabila, care sa

Scopul proiectului (S) este identificarea si analiza elementelor strategice privind
competitivitatea, sustenabilitatea si performantele sectoarelor industriale in vederea
elaborarii de strategii, programe si masuri pentru integrarea si armonizarea politicii
industriale a Romaniei in politicile si strategiile de la nivelul Uniunii Europene. La randul
sau, acesta este detaliat sub forma a cinci obiective specifice.
Aceste obiective pot fi detaliate sub forma urmatoarelor obiective masurabile (OM):
1. Analiza situatiei actuale la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste politica
industriala cu accent pe clustere (OM11)
2. Analiza situatiei actuale din Romania in ceea ce priveste politica industriala,
instrumentele de dezvoltare economica si situatia clusterelor (OM12)
3. Analiza in detaliu a cel putin 4 modele europene (2 din Vestul Europei, 2 din Noile
State Membre) cu potential de adaptare la realitatea romaneasca (OM13)
4. Elaborarea unui set de indicatori de analiza a performantei economice si a
potentialului de dezvoltare a sectoarelor economice in concordanta cu practica
europeana si adaptat realitatilor romanesti (OM21)
5. Elaborarea unui set de indicatori de analiza calitativa si cantitativa a clusterelor in
vederea determinarii rolului acestora in dezvoltarea economica durabila a
economiei nationale, in concordanta cu practica europeana si adaptat realitatilor
romanesti (OM22)
6. Evaluarea sectoarelor industriale si a clusterelor pe baza indicatorilor mai sus
mentionati (OM23)
7. Elaborarea unor studii de ramura, inclusiv prin includerea unor previzionari de tip
foresight a dezvoltarii acestora (OM31)
8. Sprijinirea generarii si dezvoltarii de clustere inovative prin consultanta specifica
(OM32)

9. Benchmarkingul a cel putin 4 clustere romanesti relevante cu unele similare din
Uniunea Europeana (OM41)
10. Elaborarea unui sistem integrat de masuri financiare si non-financiare de sustinere
a sectoarelor industriale si a instrumentelor de politica industriala (clustere, retele
etc) (OM51)
11. Elaborarea unor recomandari de politica industriala in scopul atingerii unei cresteri
economice durabile adaptate erei globalizarii (OM52)
12. Elaborarea unui mecanism de evaluare si monitorizare a rezultatelor interventiilor
financiare si non-financiare ale statului in economie (OM53)
13. Elaborarea unui project pipe line in vederea dimensionarii efortului financiar de
sustinere a instrumentelor de politica industriala (in specialo clustere) in perioada
2013-2020 (OM54)
14. Realizarea unui instrument on-line de evaluare si monitorizare a performantei
economice a clusterelor (OM55).
Proiectul contine urmatoarele etape:
Etapa 1 (16 septembrie – 30 noiembrie 2011 (2 luni si jumatate))
Analiza comparativa a strategiilor, politicilor si instrumentelor de dezvoltare industriala, cu
accent pe rolul jucat de structurile de tip cluster / pol de competitivitate in Romania si in
Uniunea Europeana si identificarea instrumentelor si masurilor specifice de sprijinire a
parteneriatelor inovative
Etapa II (1 decembrie 2011 – 30 iunie 2012 (7 luni))
Evaluarea potentialului de dezvoltare a sectoarelor economice din Romania raportat la
tendintele europene
Etapa III (1 iulie – 30 noiembrie 2012 (5 luni))
Proiectarea si implementarea de programe/masuri pentru imbunatatirea competitivitatii
sectoarelor industriale luand in considerare si masurile prevazute in viitorul Cadru
Strategic Comun pentru Finantarea Cercetarii si Inovarii in UE 2013-2020 (O5)
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