I. Conceptul de
„Specializare Inteligentă”

Specializare Inteligenă
• Este o agendă de transformare economică integrată,
orientată spre un spațiu geografic concret, care:
• concentrează sprijinul politic și investițiile asupra
principalelor priorități regionale, provocărilor și
nevoilor dezvoltării bazate pe cunoaștere ,
• se bazează pe punctele forte ale fiecărei regiuni,
avantajele competitive și potențialul de excelență,
• sprijină inovația bazată pe tehnologii și cea de proces și
urmărește stimularea investițiilor din sectorul privat
• implicat pe deplin actorii și încurajează inovarea și
experimentarea,
• este bazată pe dovezi și include sisteme solide de
monitorizare și evaluare.

Ce înțelegem prin Specializare Inteligentă?
Conceptul de politici S3
•

•

Politică concentrată spațial:
 Pune în valoare activele existente
și specificul local
 Mobilizează agenții economici locali
în calitate de actori principali ai
schimbării economice

Strategiile RIS3
•

Agendă națională sau regională de
transformare economică

•

Coordonează resursele financiare și
antreprenoriale pentru a susține
activitățile economice selectate
Definește mecanismele de guvernare și
monitorizare

•
Bazat pe selectarea activităților
economice cu un potențial înalt de
transformare pentru economie

De ce S3?
Provocarea

Soluția oferită de S3

Imposibilitatea de a finanța toate
necesitățile sectorului public

Prioritizare

Necesitate pentru rezultate și
impact

Investiții în domenii cu masă critică,
dinamică de creștere și cele mai înalte
șanse de impact

Lipsa de încredere

Proces deschis, transparent, bazat pe
dovezi și dialog

Complexitatea sistemelor de
inovare

Combinarea diferitor surse de date:din
sectorul economic, inovațional,
științific

Eficacitatea joasă a politicilor
tradiționale ”departamentale”

Aborare transversală: coordonarea cu
politicile de C-I, cele în domeniul
industrial, dezvoltării regionale,
clusterelor, educației etc.

Țintind global – acționând local
Oportunități de
dezvoltare a
lanțurilor valorice

Potențial economic

Potențial
inovațional

Adaugă valoare la
activitățile
existente

Nișe pentru a
concura pe piețele
internaționale

Provocări
societale

Potențial Științific
Crează noi soluții

Actorii implicați în procesul S3
Actorii interni
• Reprezentanți ai instituțiilor
naționale responsabile de:
- Dezvoltare economică
- Cercetare și inovare
- Clustere și modernizare industrială
• Reprezentanți ai administrației
regionale / locale
• Agenții Regionale / locale de
Dezvoltare

Actorii externi
Reprezentanți ai mediului de afaceri:
- Asociații
- Clusterele
- Camere de comerț
- Companiile cheie
- Cele mai inovatoare companii
Reprezentanți ai științei:
- Top universități / departamente
- Institutele de cercetare
- Deținătorii de brevete
Reprezentanți ai societății civice:
- ONG-uri
- Instituții educaționale

Etapele elaborării S3
Analiza
contextului
regional și a
potențialului
pentru inovare

Selectarea unui
număr limitat de
priorități pentru
dezvoltare

Crearea unei
structuri
incluzive de
guvernanță

Producerea unei
viziuni comune
despre viitorul
regiunii/țării

Stabilirea unui
mix potrivit de
politici

Integrarea
mecanismelor
de monitorizare
și evaluare

Procesul de cartografiere
Inovarea
intersectorială
Specializarea
Economică

Specializarea
științifică

Marile provocări
societale

Tehnologii generice
esențiale

Potențial inovațional

Benchmarking
International

Lanțuri valorice
globale
Tendințe și provocări
viitoare

Analize cantitative și calitative
Analiza
cantitativă

Potențial
economic

Potențial
inovațion
al

Potențial
științific

Domenii prioritare
preliminare

Analiza
calitativă

Interviuri
în
profunzime

Focus
grupuri

Studii de
caz

Procesul de descoperire antreprenorială
(EDP)
•
•
•
•

Elementul definitoriu al specializării inteligente,
Proces incluziv, interactiv, de jos în sus,
Reprezentanții Quadriple Helix în calitate de participanți,
Odată create, structurile și metodele procesului de descoperire
antreprenorială pot contribui la formarea oricărui tip de
politică într-o țară/regiune,
• Gradul de încredere între participanți reprezintă o condiție
esențială.

EDP reprezintă:

• Un proces incluziv și interactiv de jos în sus în care participanții
din diferite medii descoperă și produc informații despre
potențiale noi activități, identificând oportunități care apar prin
această interacțiune, în timp ce factorii de decizie evaluează
rezultatele și modalități de a facilita realizarea acestui potențial.
• Urmărește
integrarea
cunoștințelor
antreprenoriale
fragmentate și distribuite in mai multe organizații, companii,
universități, clienți și utilizatori, prin construirea de conexiuni și
parteneriate.
• Constă în explorarea și deschiderea unui nou domeniu de
oportunități (tehnologice și de piață), potențial bogat în
numeroase inovații care sunt considerate a fi fezabile și
atractive.

Proces continuu
EDP in timpul elaborarii RIS3 :

EDP in timpul implementarii
RIS3 - managementul politicii:

 Focus pe identificarea si selectia
prioritatilor - !granularitate - criterii
de selectie - !transformare
economica
 Implica acele metode prin care
administratia publica primeste
input de la anumiti actori/retele
• informative (ex. studii,
dialog bilateral, interviuri)
si/sau
• interactive (ex. Intalniri
publice, ateliere de lucru).

 Formularea si managementul
apelurilor, guvernarea si
monitorizarea
 Identificarea mecanisme care
permit actorilor sa ramana
conectati la proces = modul in
care evolueaza aria selectata

Exemplu al unui proces de descoperire
antreprenorială (Centre-Val de Loire, FR)
Comitet operațional

Provocari
societale

Seminare tematice

EDP

Tehnologii
generice

Oportunitati de
piata

Oportunitati
tehnice si
industriale

Definirea unui
domeniu potential
de specializare

Identificarea
activelor regionale
existente

Propunerea
prioritatilor

SWOT al prioritatilor
efectuat

Caracterizarea
activelor regionale
existente

Regional Strategic
Innovation
Committee

Alte
comparatii
regionale

Imagine de
ansamblu a
ecosistemului
inovational

Avantajele comparative ale regiunii

Prioritati si
scenarii
propuse

Filtrare dupa 4 criterii:
alegere, avantaj
competitiv, masă critică,
cooperare

Prioritati si
scenarii
adoptate

Dezbateri

IMPLEMENTAREA PRIN
CITEVA PROIECTE
PILORPENTRU FIECARE
DOMENIU DE
SPECIALIZARE

Priorități la nivel de activitate, nu sector
Nivel de
sector

Nivel de
activitate

TIC

Energie

Tehnologii avansate de
fabricare pentru dom.
Energiei aplicabile in
condiții extreme

Tehnologii
avansate de
fabricare

Exemplu practic
Potențial Științific:
Cercetare de top în
domeniul farmaceutic și
cel al biotehnologiilor

Potențial Economic:
Nivel înalt de producere
și ocupare în agricultură
și procesare
Pioritate S3: Alimente
funcționale pentru
bolnavii cardiaci
Potențial inovațional:
Cluster biotech în
crestere

Provocare societală:
Obezitatea și bolile
cardiace

II. Specializarea Inteligentă în
condițiile Republicii Moldova

De ce Specializarea Inteligentă?
Raportul Global al Competitivității 2018

Poziția

Pilonul 3 Adoptarea soluțiilor TIC

48/140

Pilonul 11 Dinamismul Mediului de afaceri

69

Creșterea numărului de companii inovative

129

Companii care adoptă tehnologii disruptive

91

Pilonul 12 Inovarea

105

Gradul de dezvoltare a clusterelor

136

Colaborarea dintre actorii multipli

117

Aplicarea patentelor

81

Calitatea instituțiilor științifice

106

În cadrul activității de cooperare privind inovarea de produse și procese, 28% din
întreprinderile inovatoare au indicat ca parteneri de cooperare furnizorii de
echipamente, materiale, componente sau software, 26% - alte întreprinderi, 25% clienții sau cumpărătorii, 13% - universitățile și instituțiile de cercetare. (BNS, 2018)

DE CE SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ? (2)
H2020 PSF Peer review (2016)
“Includerea politicii de cercetare și
inovare (R & I) în strategia generală de

dezvoltare economică a țării”

“Revizuirea urgentă a condițiilorcadru pentru inovare prin punerea
în aplicare a unui set coerent de
măsuri pentru crearea și stimularea
unui mediu favorabil implicării
întreprinderilor în activități de
cercetare și inovare”

Strategia Națională de Dezvoltare
Moldova 2030
Politicile de C-I/ Programul național
de C-I 2019-2022

S3 – în contextul
național de
politici

Dezvoltarea regională/
dezvoltarea urbană
Politica industrială
Politici/inițiative de dezvoltare
A IMM-urilor
Educatie/VET

Atragerea investițiilor și promovarea
exporturilor

Elaborarea RIS3: Unde ne aflăm?
ANALIZA

• Identificarea ”motoarelor” socio-economice și de
inovare ale creșterii regionale / naționale, avantajele
competitive și vulnerabilitățile

GUVERNANȚA

• Un proces incluziv și interactiv centrat pe descoperire
antreprenorială

VIZIUNE
COMUNĂ
PRIORITĂȚI
MIX de POLITICI
M&E

• Definirea în comun a ceea ce înseamnă inovarea și ceși propune să atingă
• Identificarea unui set limitat de priorități pentru a
concentra investițiile
• Selectarea unui set potrivit de instrumente pentru a
atinge obiectivele

•Alimentarea procesului de elaborare a politicilor cu
informațiile obținute

Dovezi&Date

Cartografierea potențialului economic, inovativ
și științific în Republica Moldova de către Dr.
Hugo Hollanders (2017)
Caracterizarea domeniilor prioritare
preliminare pentru specializarea inteligentă în
Moldova de către SIRIS Academic S.L. (2018)

Activitatea de inovare a întreprinderilor în
Republica Moldova, în anii 2015-2016/BNS(2018)

Cartografierea potențialului economic, inovativ
și științific (2017)
• Științe agricole și
biologice
• Informatică
• Energie
• Chimie, inginerie
chimică

• (Bazat pe publicații
internaționale)

Știință

• Agricultura si procesarea
produselor alimentare
• Textile
• Energie regenerabila
• TIC
• Altele
• (Ocuparea forței de
muncă, cifra de afaceri și
salariile)

• Agricultura și
procesarea produselor
alimentare:
• Chimie alimentară
(brevete
internaționale)
• Vinificație, produse
alimentare, soiuri
(brevete naționale)
• Substanțe
farmaceutice
• (Brevete)

Economie

Inovare
@SPorcescu

Domenii prioritare preliminare /SIRIS Academic
(2018)
Industrie chimică,
materiale și
nanotehnologii

Sănătate,
biomedicină și
farmaceutică

Agricultură și
procesare

Tehnologii electrice
și electronice

Energie

Fabricarea de
masini, utilaje si
echipamente

ICT

Industrii, servicii și
stiinte ale mediului

Domenii prioritare preliminare /SIRIS Academic (2018)

Domeniul Sănătate, biomedicină și
farmaceutică
• Sănătatea, biomedicina și farma reprezintă o prioritate preliminară
echilibrată, cu o contribuție similară din partea publicațiilor și a
brevetelor.
• Patru dintre subiectele sunt intense în domeniul brevetelor,
concentrându-se pe produse și procese farmaceutice, tratamente
medicale postoperatorii, chirurgie, protezare și echipament
spitalicesc.
• Trei dintre subiectele sunt publicabile, și anume politica în
domeniului sănătății și calitatea actului medical,
biotehnologiile și patologia.
• Un subiect combină echilibrat publicațiile și brevetele - patologiile
și tratamentele medicale.

@SPorcescu

III. Exemple de nișe de specializare
inteligentă în domeniul Sănătății,
biomedicinii și biofarmaceuticii

@SPorcescu

100 technologies that will
reshape our world

• https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/k
nowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radicalinnovation_poster_052019.pdf
@SPorcescu

Transpunerea priorităților strategice prin
implementare de proiecte
Lansarea unor inițiative strategice în baza
priorităților S3
Stimularea start-up-urilor și a noilor idei
de afaceri prin apeluri de proiecte
Definirea criteriilor de selecție care țin
cont de principiile S3
Ajustarea programelor existente la
prioritățile S3

Parteneriate
strategice, unul
pentru
fiecare
domeniu
de
specializare

Slovenia: 3 priorități și
9 domenii de aplicare
Sănătatemedicină

Mobilitate

Fabricile
viitorului

Materiale
drept produse
finale

3. INDUSTRIA 4.0

Rețele pentru
economia
circulară

2. RESURSE
NATURALE ȘI
TRADIȚIONALE

Producere
sustenabilă a
alimentelor

Turism
sustenabil

1. MEDIU
SĂNĂTOS DE
VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

Comunități și
orașe inteligente

Actori
Triple
hellix: 14 - 165
parteneri, fiecare
furnizând
finanțare (unii in
kind)

Clădiri
inteligente și
case pe lanțul
valoric al
lemnului

30

Parteneriat Strategic pentru CercetareInovare în domeniul Sănătății-Medicinii
Misiune: Susținem organizațiile partenere în efortul lor de a
dezvolta alianțe strategice, axate pe cercetare, inovare și
creștere economică.
Viziunea: PS implică mediul academic, companiile,
instituțiile de cercetare și instituțiile publice pentru a
asigura ecosistemul inovării și a stimula dezvoltarea
tehnologiilor și a produselor în domeniul științelor vieții.
 Medicina translațională
 Biofarmaceutice
 Tratament pentru cancer
 Bacterii rezistente
 Îmbătrânire sănătoasă și activă
 Medicina naturistă si cosmetice

TIC – sector
distinct, dar și
catalizator
pentru alte
sectoare

@SPorcescu

Tara/reg

Prioritatea

Lituania

Tehnologii de sănătate și biotehnologie: tehnologii moleculare pentru medicină și
biofarmaceutică, tehnologii avansate aplicate în sănătatea publică și individuală
Ingineria medicală avansată pentru diagnosticarea și tratamentul precoce

Upper
Austria
(AT)

Sănătatea și îmbătrânirea societății (sisteme informatice, e-Sănătate, software, chirurgie
virtuală, software pentru imagistică, dispozitive și materiale medicale, telemetrie, analiza
mișcării umane, casă inteligentă, mod de viață asistat, diagnostic, prezvenție, terapie
personalizată,

Brussels
(BE)

Sănătate: Medicină personalizată și bunăstare. Industria farmaceutică, dispozitive și
servicii medicale

Regiunea
Valonă
(BE)

Sănătate și bunăstare. Biotehnologii și tehnologii medicale, Biomarkeri, Diagnostic in vitro
și in vivo, instrumente și echipamente inovatoare, sisteme de administrare a
medicamentelor, terapii inovatoare (terapie celulară, protonoterapie), IT aplicat sănătății
umane, echipament medical, producere de medicamente, procese inovatoare și inovații
organizaționale

Bulgaria

Viața sănătoasă și industriile biotehnologice. Noi abordări în diagnosticare și producere de
instrumente și echipamente medicale; soluții avansate, nano și biotehnologii care se
aplică în medicină, servicii de sănătate.

Germania

Viață sănătoasă. Combaterea bolilor comune, medicina individualizată, prevenirea și
alimentația, îngrijirea inovativă, cercetări privind substanțele active și tehnologii medicale
inovatoare

Skane(SE)

Sănătate personală. Dezvoltarea de noi produse, servicii, e-sănătate, modele de afaceri
și soluții de sistem pentru măsuri preventive în domeniul sănătății.

Țara/reg.

Prioritatea

Madeira(ES)

Sănătate și bunăstare. Îmbătrânire, boli genetice și infecțioase, oncologie

Picardie (FR)

Chirurgie Reconstructivă și Tehnologii de Sănătate. Activități inovatoare
dezvoltate prin imagistică medicală și morfologică, chirurgie și robotică, bioterapie și transplant, terapie logopedică și centre de dezvoltare a vorbirii.

Northern
Ostrobothnia
(FI)

Soluții TIC pentru e-Sănătate, e-Medicină, e-Learning. Medii virtuale de
învățare, servicii de sănătate de înaltă tehnologie și alte soluții TIC

Valencia (ES)

Calitatea vieții. Promovarea sănătății și eficientizarea sistemelor de asistență
medicală. Managementul personalizat al sănătății, prevenirea și
diagnosticarea.

Grecia

Sănătate și produse farmaceutice. Biomateriale, inginerie tisulară, alimente
funcționale și nutraceutice, tehnici de diagnosticare, mecanisme de
administrare a medicamentelor, medicamente personalizate, biosenzori,
aplicații bioinformatice și nanomedicale, telemedicină

Portugalia

Sănătate. Medicină translațională, turism medical, îmbătrânire, Portugalia
drept laborator ”viu” pentru soluții de sănătate

Irlanda

Sănătate conectată și viață independentă. Alimente pentru sănătate

Lubelskie
(PL)

Medicină și sănătate. Utilizarea biotehnologiilor și a nanotehnologiilor medicale,
farmacoterapia personalizată și materialele avansate pe lanțurile de valori ale
diagnosticului, terapiei, reabilitării, îngrijirii preventive în sectoarele nutriției și dietei,
serviciilor medicale și de sănătate.

Eastern
Netherland

Creșterea rentabilității serviciilor de sănătate

Emilia
Romagna
(IT)

Servicii și produse pentru asigurarea unei vieți sănătoase. Tehnologii noi și dispozitive
medicale pentru îmbunătățirea îngrijirii, diagnosticării și tratamentului pacienților.
Noi metode de diagnostic a bolilor cronice și complexe. Medicina regenerativă.
Dispozitive biomedicale și de diagnostic. Transformare digitală pentru sănătate (esănătate).

Croatia

Sănătatea și calitatea vieții. Produse farmaceutice, bio-farmaceutice, echipamente și
dispozitive medicale; servicii de sănătate și noi metode de medicină preventivă și
diagnosticare; nutriție.

Ungaria

O societate sănătoasă și bunăstare. Prioritatea va acoperi întregul lanț de inovare în
domeniul sănătății, variind de la o mai bună înțelegere a bolilor, prin prevenire și
recunoaștere, până la tratarea și perfecționarea medicamentelor prin utilizarea
tehnologiilor avansate, cum ar fi biotehnologiile în industria sănătății, industria
biomedicală și farmaceutică, remedii bazate pe biologia sistemică, metode avansate
de diagnostic și terapie.

RhoneAlpes

Asistență medicală personalizată pentru bolile infecțioase și cronice.

Nord-Vest Romania&Sud-Vest Oltenia
•

Sănătate:

•

 Inovațiile în oncologie, în special tratamente

personalizate cu produse noi (de exemplu:
nutraceutice, fitochimice / fitoproduse), precum 
și prevenirea;
 inovarea în balneologie prin noi bunuri și servicii
bazate pe resursele de apă locale;

 inovații în implantologie și transplantologie,
utilizând noile tehnologii;

 Inovații în psihologie / psihiatrie (cu accent pe
noile metode de tratament cum ar fi realitatea
virtuală, interacțiunea cu animalele);

 noi produse farmaceutice pentru boli comune
(de exemplu, medicamente hibride) care reduc 
efectele secundare, noi evoluții în domeniul
biosimilarelor și alproduselor biofarmaceutice, 
inclusiv fitochimice;
 nișă specială la nivel regional este un substituent
al sângelui pe bază de hemoglobină, fiind
singurul proiect CDI care poate produce o
inovație disruptivă.

Medicina inovativă:
Evaluarea "in vitro / in vivo" pentru elaborarea
medicamentelor generale;
Dezvoltarea sistemelor de diagnoză timpurie,
tratament individualizat, monitorizare și
prognoză;
Studiul celor mai răspândite cauze ale
mortalității și morbidității în regiune;
Monitorizarea răspândirii microorganismelor
înalt patogene cu potențial de răspândire în
masă;
Dezvoltarea de software și tehnologii inovatoare
în domeniul medical;
Evaluarea impactului mediului și a ocupațiilor
asupra sănătății populației;
Cercetarea și producerea de echipamente,
proteze și software pentru persoanele cu
handicap.

Parteneriat inter-regional – tehnologii medicale
Lideri: Auvergne-Rhone-Alpes (FR), Lombardia (IT),
membri- 25 de țări și regiuni

• Medicină
conectată

Biomateriale și
implanturi

Dispozitive
medicale și
imagistică

 medicina de
 terapii avansate
precizie și
 si biomateriale  robotica și
predictivă
intervenții
 implante
medicale asistate
 managementul
inteligente
computerizat
datelor personale diagnostic inși medicale
 producere
vitro
avansată(noi
 Monitoring de la
materiale și 3D
distanță și
printing)
telemedicina

Parteneriat inter-regional pentru medicina
personalizată
• Provocări în domeniul datelor
 Platformă de management a datelor
personale
• Tehnologii convergente
 Cel și Gen Hub
 Imunoterapia celulară
 Medicina regenerativă
 E-infrastructură pentru neuro-sănătate
• Medicina 4P
 Sistemul de sănătate a sec.21
 Medicina preventivă
• Abilități și expertiză
 Instruire pentru slujbele viitorului în
ariile conexe medicinei personalizate

•

Leaderi: Flanders (Be),
Limburg (NL)+4 țări și
regiuni

