
INMA, partener in cadrul proiectului „CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for 

Strategic Cluster Partnerships“ cu numarul (PGI00274) finantat in cadrul Programului de 

Cooperare Interregionala Interreg Europe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR), achizitioneza urmatorul serviciu, dupa cum urmeaza: 

Cod CPV:  71319000-7 - Servicii de expertiză 

Denumire serviciu: 

Moderarea procesului, expertiza tehnica/ Moderation of the process, technical expertise 

Tipul serviciului: Sprijin extern pentru procesul de schimb de experiență, în special pentru  

dezvoltarea planului de acțiune regional/ External support for the exchange of experience 

process, in particular the development of the regional action plan 

 

Descriere serviciu:  

Moderarea procesului, expertiza tehnica, 2 experți x 10 zile/expert x … EURO/zi/ expert, 

plus …. EURO pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare ale unui expert extern aferente 

participarii la 1 reuniune a grupului de lucru interregional pentru care INMA este responsabil, 

organizata in Danemarca (numai in conditiile organizarii offline a acestei reuniuni), in cadrul 

proiectului “CLUSTERIX 2.0 - New Models of Innovation for Strategic Cluster 

Partnerships“ cu numarul PGI00274 finanţat în cadrul Programului de Cooperare 

Interregionala Interreg Europe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 

Termene (termenele de mai jos se pot modifica in functie de modificarile la contractual de 

finantare a proiectului CLUSTERIX 2.0): 

- Perioada in care serviciul este necesar: 21.01.2022-30.09.2022; 

- Termenul de realizare al serviciului: 30.09.2022; 

- Termenul de emitere a facturii: prima jumatate a lunii septembrie 2022. 

Conditii de plata: 

- Plata va fi realizata pe baza de facture emisa de prestator si de proces verbal de 

receptie semnat de INMA si prestator; 

- INMA va rambursa cheltuielile de deplasare ale unui expert extern al prestatorului 

aferente participarii la 1 reuniune a grupului de lucru interregional pentru care INMA 

este responsabil, organizata in Danemarca, numai in conditiile organizarii offline a 

acestei reuniuni. In cazul in care aceasta reuniune va fi organizarii online, INMA nu 

va plati valorea aferenta acestor cheltuieli. 

- In cazul in care cheltuielile aferente acestui serviciu nu vor fi considerate eligibile de 

catre Controlul de Prim Nivel/ First Level Control (total sau partial) din vina 

prestatorului, INMA isi rezerva dreptul de a anula procedura de achizitie/ de a reduce 

corespunzator valoarea serviciului, fiind imposibila efectuarea platii totale/ partiale, 

dupa caz. 

CLUSTERIX 2.0 (https://www.interregeurope.eu/clusterix2/) își propune să îmbunătățească 

instrumentele de politică aferente inovarii, utilizând mai bine clusterele pentru a facilita astfel 

de procese, concentrându-se pe competențe complementare, prin introducerea de noi modele 

de inovare pentru dezvoltarea și implementarea operațională a parteneriatelor strategice de 

cluster. 



In acest sens, sunt necesare noi modele de inovare, deoarece globalizarea și digitalizarea 

provoacă o schimbare rapidă a lanțurilor de valoare și a modelelor de afaceri. Factorii de 

decizie trebuie să învețe despre astfel de modele noi pentru a menține ritmul și pentru a putea 

oferi sprijin rapid și flexibil industriilor emergente pentru a realiza/menține o regiune 

competitivă la scară globală. 

Instrumentul de politica pentru care INMA este responsabil:  

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritară 1: Cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) in sprijinul competitivității economice și dezvoltării 

afacerilor, Prioritatea de investiții PI1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de C & I și a 

capacităților de excelența, Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD, Tip proiect: Proiecte 

pentru clustere de inovare. 

Autoritatea publica responsabila pentru POC, Axa 1 este Ministerul Cercetarii, Inovarii si 

Digitalizarii – Organismul Intermediar pentru Cercetare, beneficiarul principal al celor mai 

bune practici și activități de schimb de cunoștințe din cadrul proiectului. 
 

Rolul părților interesate în raport cu instrumentul de politică pentru care INMA este 

responsabil (de exemplu, în procesul de luare a deciziilor): 

 Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene: Autoritatea de Management pentru POC 

si pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) - coordonarea între 

POC și POCU; 

 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarii: Organism Intermediar pentru 

Implementarea Axei Prioritare 1 a POC; 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei: Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR) - Coordonare între POC și POR; 

 Asociația Clusterelor din România: Organismul reprezentativ al clusterelor din România - 

consultare și diseminare în vederea îmbunătățirea Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de 

CD, Tip proiect: Proiecte pentru clustere de inovare din cadrul POC Axa 1; 

 Asociația Română de Transfer de Tehnologie și Inovare: Organism reprezentativ al 

entitatilor de transfer de tehnologie din România - consultare și diseminare în vederea 

îmbunătățirii Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul POC Axa 1; 

 Sectorul privat (fie direct, fie prin intermediul organizațiilor de cluster) - Beneficiari 

direcți ai finanțarii prin instrumentul de politică pentru care INMA este responsabil; 

 Universități și unități CDI - Beneficiari direcți de finanțare prin instrumentul de politică 

pentru care INMA este responsabil. 

In perioada 1.10.2021-30.09.2022 partenerii proiectului Clusterix 2.0 (LP ecoplus. The 

Business Agency of Lower Austria; P2 NOI Techpark, Italia; P3 West-Pannon Regional and 

Economic Development Public Nonprofit Ltd., Ungaria; P4 INMA, Romania; P7 Region of 

Southern Denmark, Danemarca; P8 Regional Council of Auvergne-Rhône-Alpes, Franta; P9 

Flanders Innovation & Entrepreneurship, Belgia, P10 ADR Nord-Est, Romania) 

implementeaza activitatile aditionale contractate in cadrul call-ului 5. 

In aceasta perioada CLUSTERIX 2.0 va aborda îmbunătățirea politicilor de inovare prin 

utilizarea mai bună a clusterelor în proiectarea și implementarea strategiilor de inovare și 

specializare inteligentă. Covid’19 a afectat puternic economia, unele sectoare fiind mai 

puternice decât altele. A arătat punctele slabe ale lanțurilor de valoare globale, în special în 

sectorul asistenței medicale.  



In cadrul acestor activitati partenerii proiectului CLUSTERIX 2.0 mentionati vor face schimb 

de experiență cu privire la modul în care factorii de decizie pot sprijini și pot lucra în 

parteneriat strâns cu clusterele, abordând în mod specific 3 aspecte, factorii de decizie și 

clusterele unindu-si forțele pentru: 

a. un sistem de sănătate mai rezilient (bune practici ale P4, P7, P9, P10) – responsabil pentru 

acest grup de lucru interregional este INMA; 

b. sustenabilitatea modelului complet de digitalizare (bune practici ale LP, P3, 8, 9, 10); 

c. redresarea mai durabilă a economiei regionale (bune practici ale LP, P2, 7, 8). 

Instrumentele de politica adresate de CLUSTERIX 2.0, inclusiv cel adresat de INMA, vor 

finanța măsuri legate de clustere, reziliență, tranziție digitală și verde. INMA se va concentra 

pe influențarea apelurilor pentru noi proiecte aferente instrumentului de politica pentru care 

este responsabil, colaborand cu autoritatea de management responsabila. Pentru perioada 

actuala, instrumentul de politica pentru care INMA este responsabil este  Programul 

Operațional Competitivitate, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (POCDIF) 

care va fi programul operațional menit ca instrument de implementare a Strategiei Naționale 

de Specializare Inteligentă a României. 

Schimburilor de experiență interregionale se vor desfășura în cadrul a 2 întâlniri online ale 

întregului parteneriat CLUSTERIX 2.0, 9 întâlniri ale grupurilor de lucru mai mici (6 online, 

3 la fața locului), un workshop cross-fertilisation cu proiecte UE relevante și, bineînțeles, 

reflecție regională în întâlnirile părților interesate locale. 

Ofertele vor fi transmise in euro si in lei la cursul de schimb inforeuro din luna transmiterii 

ofertei. Valoarea in lei va fi actualizata la cursul inforeuro din luna emiterii facturii. 

Ofertele se transmit pana la data de 20.01.2022 ora 15.30, astfel: 

- pe e-mail la adresele: icsit@inma.ro si cornelia.muraru.ionel@gmail.com 

sau 

- la sediul INMA din Bucuresti b-dul Ion Ionescu de la Brad nr 6 sector 1, la secretariat, cu 

mentiunea pe plic “Pentru proiectul Clusterix 2.0”. 

 

Ofertele vor fi insotite de prezentarea competentelor celor 2 experti in conformitate cu cele 

mentionate in prezentul anunt. 

Procedura de achizatie: Achizitie directa pe baza unei singure oferte, cu publicarea unui anunţ 

într-o secţiune dedicată a web-site-ului INMA, însoţit de descrierea serviciilor care urmează a 

fi achiziţionate, conform legislatiei aplicabile (HG nr. 395 din 2016, modificata si 

completata; HG nr. 419 din 2018, modificata si completata). 

 

 

 

 

 


