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Întâlnirea Consorțiului Regional de Inovare Centru – 04 decembrie 2019 
 
 
Cea mai recentă întâlnire a Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru a avut loc în data de 04 decembrie 2019, 
în Sala de conferințe a Hotelului Kronwell din Braşov. Întâlnirea a fost organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională (ADR) Centru şi a reunit peste 40 de persoane, reprezentanţi ai actorilor regionali cu rol în domeniul cercetă-
rii-dezvoltării şi inovării (autorităţi publice, universităţi, institute de cercetare, clustere, ONG-uri şi întreprinderi), 
membri ai consorţiului. 
 
CRI Centru este o structură consultativă a Consiliului de Dezvoltare Regională cu rol în avizarea, implementarea şi 
monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Discuțiile din cadrul acestui for s-au axat în 
principal pe implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) și pe modelele de fi-
nanţare a inovării pentru organizaţiile de CDI şi mediul de afaceri în perioada actuală de programare, precum şi în 
perioada 2021-2027. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și discutat stadiul implementării RIS3 din Regiunea Centru – 
activităţi derulate, perspective, corelare cu RIS3 naţional. De asemenea, s-au prezentat și s-au discutat aspecte le-
gate de competitivitatea Regiunii Centru din perspectiva contribuţiei domeniului cercetării, dezvoltării şi inovării. 
 
Evenimentul a debutat cu expunerea reprezentanţilor ADR Centru referitoare la activităţile derulate şi la perspective-
le implementării RIS3 a Regiunii Centru. Au fost puse la dispoziţia participanţilor informaţii cu privire la finanţările ac-
tive sau care urmează a fi lansate în perioada imediat următoare. Acestea sunt apelul 1.1C din cadrul POR 2014-
2020, dedicat IMM-urilor care vor să implementeze un produs/serviciu/proces inovativ în colaborare cu o entitate de 
transfer tehnologic sau Programul Proof of Concept, care va sprijini IMM-urile în dezvoltarea şi testarea unui pro-
dus/serviciu în vederea lansării acestuia şi valorificării ulterioare în piaţă. În pregătirea programului se oferă posibili-
tatea completării unui chestionar pentru viitorii solicitanţi, accesibil la adresa http://regio-adrcentru.ro/consultare-
publiproof-of-concept/ 
 
Modele suplimentare de finanţare ale inovării pentru mediul de afaceri au fost puse la dispoziţia participanţilor de 
către Punctul Naţional de Contact Orizont 2020 din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  
Reprezentantul Clusterului de Inovare şi Tehnologie ”ALT Braşov”, dl Ionuţ Ţaţa, a făcut cunoscute participanţilor 
proiectele şi iniţiativele acestei organizaţii pentru susţinerea digitalizării şi a inovării în Regiunea Centru. Reprezen-
tanta Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureş, dna Nicoleta Suciu, a prezentat mo-
delul de colaborare al universităţii cu mediul de afaceri şi proiecte de cercetare realizate în colaborare cu companii.   
 
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de discuţii libere între participanţi în care au fost abordate subiecte precum 
pregătirea personalului calificat şi înalt calificat pentru noile tehnologii de producţie, dezvoltarea competenţelor digita-
le ale angajaţilor şi viitorilor angajaţi, realizarea de sinergii între programele operaţionale care vor fi finanţate în peri-
oada 2021-2027  pentru ca specializarea inteligentă să beneficieze de finanţare pentru mai multe categorii de in-
vestiţii şi intervenţii, crearea unor instrumente prin care organizaţiile din regiune să-şi poată împărtăşi rezultatele par-
ticipării în proiecte internaţionale. 
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