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Sumar executiv
Raportul de faţă vizează desfăşurarea şi rezultatele workshop-ului de descoperire
antreprenorială “Senzori, Robotica, Obiecte inteligente”, desfăşurat pe 10 mai 2018 în
regiunea Vest, la hotel Continental în Timișoara. Evenimentul a reunit 29 participanţi din
mediul de afaceri, de cercetare, public şi non-guvernamental.
Workshop-ul de descoperire antreprenorială are ca obiectiv identificarea, printr-un proces
participativ şi iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel regional (vezi
secţiunea Specializarea inteligentă ca proces).
Procedura de workshop presupune identificarea de către participanţi a unor oportunităţi
tehnologice emergente în domeniul Senzori, Robotica, Obiecte inteligente, prezentate sub
forma unui set de carduri. Aceste exemple de tehnologii disruptive au fost selectate în urma
monitorizării unui volum mare de articole online pe subiecte și trenduri tehnologice, printrun proces complex, care combină algoritmi de procesare a limbajului natural cu evaluarea
umană (vezi secţiunea Selecţia de oportunităţi emergente).
Pornind de la aceste oportunităţi, se construiesc colaborativ posibile aspiraţii regionale,
capabile să crească substanţial competitivitatea regiunii. Pentru un set restrâns de aspiraţii
se elaborează schiţe de foi de parcurs (vezi secţiunea Metodologia workshop-ului de
descoperire antreprenorială).
Astfel, pe baza procedurii de workshop, care valorifică metoda World Café, participanţii din
regiunea Vest au propus următoarele domenii, elaborând şi schiţe de foi de parcurs:
1. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
sisteme modulare tip Internet of Things (IoT) pentru utilități inteligente”
2. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest devine referință în topul furnizorilor
europeni de sisteme integrate și soluții de monitorizare inteligentă a parametrilor de
mediu și utilități pentru clădiri inteligente”
3. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
captatori solari pentru industria construcțiilor inteligente, inclusiv mobilitate
inteligentă”
4. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
modele de machine learning”
5. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
module și sisteme pentru conducere asistată / automatizată a autovehiculelor”
6. Aspiraţie regională: „În 10 ani, Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
tehnologii pentru mobilitate inteligentă”
7. Aspiraţie regională: „În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de
materiale textile inteligente pentru îmbunătățirea vieții personale și a comunicării
interumane”
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În urma grupării aspiraţiilor complementare / similare, au rezultat două schiţe de foi de
parcurs, una pentru aspiraţia Servicii de Internet of Things (IoT) pentru smart
enviroment și una pentru aspiraţia Servicii şi produse de mobilitate inteligentă.
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Seria Rapoarte ale workshop-urilor de descoperire
antreprenorială la nivel regional
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea
capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 20142020.”, cod SIPOCA 27, implementat de Ministerul Cercetării și Inovării
(MCI) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și
Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției
Sociale (INCSMPS) în perioada august 2016 - iulie 2019 și co-finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA).
Textul face parte dintr-o serie de documente care au ca scop raportarea
workshop-urilor de descoperire antreprenorială desfăşurate în fiecare
dintre cele 8 regiuni de dezvoltare a României. Implementarea acestor
dialoguri, faţă în faţă, de descoperire antreprenorială reprezintă un pas
esenţial în operaţionalizarea mecanismului de orientare strategică, aşa
cum este propus în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
(SNCDI) şi agreat în textul condiţionalităţii ex-ante pentru Obiectivul
Tematic 1 (OT1) al Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI),
prevăzute în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:
“mecanism pentru asigurarea participării active a părților interesate la
procesul continuu de identificare a oportunităților emergente de piață,
care ar putea construi un avantaj competitiv pentru România sau regiunile
sale, prin întâlnirea punctelor forte în domeniul cercetării cu nevoile
mediului de afaceri”.
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Specializarea inteligentă ca proces
„Specializarea inteligentă” reprezintă standardul politicii industriale europene. Redusă la
esențe, specializarea inteligentă vizează concentrarea resurselor financiare și a altor
mecanisme de sprijin într-un număr limitat de domenii prioritare în care regiunile pot
concura cu succes pe piețele internaționale.
La baza procesului de specializare inteligentă se află „descoperirea antreprenorială” un proces bazat pe dovezi (evidence-based), participativ și iterativ (repetat periodic) de
identificare, la nivel regional, a domeniilor cheie de competitivitate. Acestea urmează să
fie susținute financiar în special prin scheme de sprijin pentru inovare. La nivel european,
finanțarea pentru specializări inteligente pentru ciclul 2014-2020 este de aproximativ 120
mld. euro, ceea ce face din această politică cel mai mare experiment de politică industrială
din istorie (Radosevic et al., 2016).
Acest demers se bazează pe ideea că regiunile „dețin cunoașterea despre sistemele locale
de inovare și pot mobiliza actorii economici către un scop comun” (EC, 2012, p12). Ca atare,
noua politică industrială păstrează în plin plan forțele pieței și ale antreprenoriatului privat,
acordând guvernelor „rolulul strategic și de coodonare în sfera productivă dincolo de simpla
asigurare a dreptului de proprietate, a respectării acordurilor contractuale și a stabiltății
macroeconomice” (Rodrik, 2004, p.3).
În România a avut loc în 2013 un amplu proces participativ (www.cdi2020.ro), care a dus la
identificarea unor priorități de specializare inteligentă la nivel național. Prioritățile
(i.e.Bioeconomia; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; Energie,
mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum şi
domeniile de interes national Sănătate, Patrimoniu şi Tehnologii emergente) au fost incluse
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020. În același timp,
majoritatea regiunilor și-au elaborat strategii regionale de inovare (RIS3) pentru ciclul de
finanțare care se încheie în 2020.
Continuarea demersului de descoperire antreprenorială, prin definiție unul care se
desfășoară iterativ, este extrem de importantă în vederea revizuirii periodice a
priorităților identificate. Revizuirea este necesară atât datorită oportunităților economice
și tehnologice emergente și dinamicii economiilor locale, cât și în urma experienței câștigate
în cadrul priorităților finanțate. Este de așteptat ca o bună parte din revizuire să ducă la
adâncirea specializării, prin definirea mai clară a unor nișe care permit o poziționare
superioară în lanțurile globale de valoare adăugată.
Descoperirea antreprenorială are, în afară de rezultatele din planul politicilor publice,
beneficii importante de proces: actorii inovativi locali sunt stimulați să exploreze opțiuni
strategice și soluții de colaborare. Prea adesea, specializarea inteligentă este înțeleasă ca
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fiind primordial sau chiar exclusiv asociată unei liste de priorități în finanțarea publică prin
fonduri structurale. Prin demersul acestui proiect, se încearcă în primul rând crearea unei
culturi a dialogului de descoperire antreprenorială la nivel regional și național. Acest dialog
pleacă de la motivațiile strategice ale actorilor economici și de cercetare, de la nevoile lor
de colaborare și duce, în final, la adecvarea periodică a instrumentelor de sprijin care le
sunt destinate.
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Metodologia workshop-urilor de descoperire antreprenorială
Workshop-urile de descoperire antreprenorială derulate în fiecare dintre cele 8 regiuni de
dezvoltare a României invită actori relevanţi din ecosistemul de inovare regional la un dialog
structurat pentru identificarea, în cadrul unor domenii economice mai ample, a unor
nişe de piaţă care au o dinamică (europeană) promiţătoare, pentru care există premise
bune de start şi un ecosistem de actori real interesaţi. Domeniile sunt propuse în urma
monitorizării ecosistemelor regionale de inovare de către observatorii regionali (vezi seria
“Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare”, unde sunt identificate domenii de
interes pentru regiuni şi actorii cheie asociaţi acestor domenii).
Fiecare workshop reuneşte aproximativ 30 participanţi din mediul de afaceri, de cercetare,
administraţie publică și mediul non-guvernamental.

Procedura de workshop presupune:
1. Selecţia de oportunităţi emergente
Input-ul principal pentru workshop-urile de descoperire antreprenorială constă în brief-urile
de tendinţe tehnologice emergente, prezentate sub forma unor carduri cu scurte descrieri
ale tehnologiilor: premisa este că de înţelegerea tehnologiilor emergente – tehnologii cu
potenţial de adoptare pe scară largă şi/sau impact major asupra unuia sau mai multor
sectoare economice – depinde capacitatea actorilor din ecosistemul de inovare de a îşi
construi strategii de competitivitate şi planuri pe termen lung (vezi secţiunea “Selecţia de
oportunităţi emergente” de mai jos).
Procesul demarează cu selecţia individuală a trei carduri, ţinând cont de oportunitatea de
business/inovare pentru organizaţia din care provine respectivul participant şi posibilitatea
de colaborare regională în acel domeniu. Alternativ, se poate înlocui un card cu o propunere
personală, folosind un card de tip Joker, care conţine numele oportunităţii tehno-economice
emergente propuse şi o propoziţie de descriere a oportunităţii.
În urma voturilor individuale se realizează un clasament al cardurilor şi Jokerilor. În funcţie
de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de lucru, unde participă
la un dialog structurat pentru identificarea de posibile aspiraţii regionale, pe marginea a
două carduri cu oportunităţi emergente.
2. Identificarea unor posibile aspiraţii regionale
Participanţii de la fiecare masă de lucru discută pe marginea a două carduri cu oportunităţi
tehnologice. Miza este de a identifica posibile nişe competitive pentru regiune, sumarizate
astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor europeni de …”
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În urma dialogului se completează un astfel de tabel, care descrie ambiţia regională:
CRITERII DE ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de mărime al acestei
piețe globale în 10 ani?
Tipul ambiției tehnologice
Adoptare/ adaptare/ nou tip de produs/
vânzare de tehnologie
Care e nivelul de performanţă cel mai
ridicat? (cine / ce / prin ce)
Există premise bune de start (resurse
locale, resurse umane, antreprenori,
infrastructură etc)?
Există un ecosistem de actori care ar fi
potenţial interesat?

Odată completate tabelele pentru fiecare dintre cele două ambiţii discutate la o masă,
participanţii schimbă grupul pentru a contribui la ideile puse în discuţie la o altă masă de
lucru. La fiecare masă rămâne, însă, unul dintre participanţii iniţiali, care are rolul de a
raporta pe scurt discuţia de start. Această metodă, numită World Café, permite construcţia
colaborativă şi iterativă de conţinut; avantajele constau în faptul că participanţii schimbă
idei cu mai mulţi interlocutori decât în formatele tradiţionale, se reduc posibilele biasuri, se
produce achiesarea la mai multe idei.
La finalul celor două runde de World Café, raportorii de la mese prezintă în plen tabelele
care explicitează posibilele aspiraţii regionale, generate pornind de la oportunităţile
tehnologice. În urma prezentării, participanţii votează două aspiraţii pe care le consideră
convingătoare. Astfel, se obţine o ierarhie a aspiraţiilor regionale - aproximativ patru-cinci
dintre acestea fac subiectul următoarei sesiuni de dialog de descoperire antreprenorială.
3. Elaborarea foilor de parcurs
9

În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de lucru pentru
a contribui la urmatoarea sesiune, care constă în elaborarea unor schiţe de foi de parcurs
pentru ambiţiile regionale identificate anterior.
În urma dialogului, se completează un astfel de tabel:
Ce obiective specific
avem?

Cum atingem aceste
obiective?

Cu cine putem
colabora?

Tehnologii care pot fi
adoptate
Tehnologii noi

Resurse umane

Infrastructură

Altele

La finalul acestei sesiuni, un raportor desemnat prezintă în plen conţinutul foii de parcurs.
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Workshop-ul de descoperire antreprenorială din regiunea Vest:
SENZORI, ROBOTICĂ, OBIECTE INTELIGENTE
Secţiunea de față reflectă conţinutul workshop-ului de descoperire antreprenorială,
desfăşurat pe 10 mai 2018 la Timișoara, conform metodologiei descrise în secţiunea
anterioară. Documentul urmărește să ofere evidențe pentru explorarea în adâncime a
potențialului competitiv al unor nişe din domeniul Senzori, Robotica, Obiecte inteligente.

1. Selecţia de oportunităţi emergente
Cardurile de mai jos prezintă tehnologii disruptive din de descoperire antreprenorială în
domeniul Senzori, Robotică, Obiecte inteligente, selectate în urma monitorizării unui volum
mare de articole online pe subiecte tehnologice. Procesul de monitorizare, filtrare şi
selecţie de exemple de tehnologii disruptive într-un anumit domeniu este unul complex,
care combină algoritmi de procesare a limbajului natural cu evaluarea umană.
Conform metodologiei de workshop descrisă mai sus, dialogul de descoperire antreprenorială
demarează cu selecţia individuală de carduri dintre cele propuse în acest set (şi/sau
propunerea individuală, folosind un card de tip Joker) – la finalul acestei sesiuni se
centralizează selecţiile participanţilor şi se identifică cardurile care au atras cel mai mare
interes.
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Cardurile selectate în cadrul workshopului din regiunea Vest sunt:

 Alimentare wireless cu
electricitate (6)
 Conducerea asistată a
autovehiculelor (Assisted
driving) (6)
 Clădiri inteligente (5)
 Joker: Hardware as a
Service pentru smart
buildings (clădiri inteligente)
(5)
 Joker: Mobility intelligence
(5)
 Joker: Instalații pentru
purificarea aerului (4)
 Comunicare vehicul –
vehicul (4)
 Transportul ca serviciu (4)
 Algoritmi de inteligență
artificială (4)
 IoT ca serviciu (TaaS) (5)
 Recunoașterea obiectelor
(Image recognition) (5)
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2. Identificarea unor posibile aspiraţii regionale
Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate din setul de carduri, participanţii au
construit, colaborativ şi iterativ, posibile aspiraţii regionale, adică domenii de nişă care pot
creşte competitivitatea regiunii, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul
furnizorilor europeni de …”
După completarea tabelului, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii, iar
participanţii le-au votat individual pe cele pe care le consideră mai promiţătoare/relevante
pentru regiune.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

8 Voturi

“În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de sisteme modulare tip Internet of
Things (IoT) pentru utilități inteligente”
CRITERII DE
ARGUMENTARE
Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

DESCRIERE
Ordinul de mărime al acestei piețe, luând în considerare dinamica și interesul
din prezent pentru următorii 10 ani este estimat la peste 100 mld. euro

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția depinde de utilizatorul final al produselor inovative, fiind abordate
următoarele scenarii: în cazul administrației locale, este vorba de adoptarea
unor sisteme inteligente care pot optimiza consumurile diverselor resurse
utilizate; în cazul startup-urilor, se urmărește monitorizarea pieței,
adaptarea și îmbunătățirea produselor existente în vederea eficientizării
costurilor de integrare; în cazul companiilor mature, aspirația este de a
urmări lansarea unor noi produse.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

La nivel internațional, reperul de performanță este stabilit de țări precum
Japonia, Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud șamd. Producția în general
este scalată în Asia. La nivel european, reperele de performanță sunt
Germania și țările nordice (Suedia / Norvegia / Olanda).

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

- Există suficientă resursă umană specializată în regiunea de Vest pentru a
demara astfel de proiecte, însă pentru viitor se preconizează că resursa
umană va reprezenta o problemă. Regiunea nu este capabilă în prezent să
producă îndeajuns de mulți specialiști pentru dezvoltarea domeniului. Există
initiative alături de mediul privat din regiune pentru a demara / continua
programe de pregătire specializată în Automotive și nu numai. Există startupuri care activează în domeniul Internet of Things și care pot reprezenta o
componentă importantă în dezvoltarea trendului.
- Legat de infrastructura publică de cercetare în IoT, nu există premise
deosebite. Este nevoie de investiții în resurse de cercetare – dezvoltare –
inovare la nivel de infrastructură de cercetare în acest domeniu.
- Regiunea Vest dispune de premise bune în ceea ce privește complexitatea
sistemului local, care permite atât evaluarea cât și testarea și dezvoltarea de
elemente inteligente la nivel municipal, județean, regional, respectiv de o
comunitate IT&C vastă și interesată de noi tehnologii.

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

Există un ecosistem de actori interesați de dezvoltarea unor astfel de
capacități, precum: Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Primăria
Timișoara, Nokia, Eta2U, Bosch, URad Monitor, Yola, Syme3D, IT Cluster,
integratorii de servicii de construcții.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

7 Voturi

“În 10 ani Regiunea Vest devine referință în topul furnizorilor europeni de sisteme integrate și
soluții de monitorizare inteligentă a parametrilor de mediu și utilități
pentru clădiri inteligente”
CRITERII DE
ARGUMENTARE
Care este ordinul
de mărime al
acestei piețe
globale în 10 ani?

DESCRIERE
Ordinul de mărime al acestei piețe, considerând dinamica și interesul din
prezent pentru următorii 10 ani este estimat la peste 100 mld. euro

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția vizează un nou tip de produs destinat completării / extinderii și
dezvoltării sistemelor preexistente de Building Management Systems (BMS). Se
propune studierea modularității sistemelor deja implementate la clădirile
existente cât și soluții pentru construcțiile noi de tip clădiri inteligente.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin
ce)

Actorii relevanți în sisteme BMS la momentul actual provin din SUA –
cercetarea / dezvoltarea în sisteme integrate, China – din punct de vedere al
eficienței costurilor de producție; Germania și Norvegia sunt țările din Europa
care au ecosisteme antreprenoriale relevante implicate în acest domeniu.

Există premise
bune de start
(resurse locale,
resurse umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial
interesati? (ce
tipuri, actori per
categorie, actori
mari?)

-Momentan există provocări în găsirea resurselor umane calificate, ce ar putea
implementa și dezvolta astfel de produse. Există în schimb programe de
învățământ profilate pe specializarea tehnicilor avansate (Universitatea
Politehnica Timișoara – embedded systems, structuri mari de date, software).
-Există infrastructură de cercetare suport, momentan răsfirată și greu
accesibilă. Există interese în rândul antreprenorilor și actorilor din industriile
locale (practic toți actorii care dețin sisteme inteligente de management al
clădirilor), aceștia putând fi atrași spre implementarea unor soluții integrate,
mai ales datorită eficientizării consumului la utilități dar și a costurilor
operaționale. Totodată, în momentul implementării unor soluții inteligente de
monitorizare și optimizare consum, pot fi obținute o serie de certificări de
performanță pentru clădiri.
Ecosistemul industrial din regiune este în mod constant interesat de
optimizarea consumului și de îmbunătățirea condițiilor de producție.
Interesate sunt și autoritățile publice, care își desfășoară activitatea în
general în clădiri și locații fără optimizări de consum.
Există un interes din partea proprietarilor de spații publice, aceștia dorind
monitorizarea parametrilor de mediu, îmbunătățirea acestora și, evident,
eficientizarea consumului.
Câțiva dintre actorii din mediul privat activi în acest moment în regiune sunt
Honeywell, ETA2U, URAD, Sensidev, Hella.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

4 Voturi

“În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de captatori solari pentru industria
construcțiilor inteligente, inclusiv mobilitate inteligentă”
CRITERII DE
ARGUMENTARE
Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

DESCRIERE

Ordinul de mărime al acestei piețe, considerând dinamica și interesul din
prezent pentru următorii 10 ani este estimat la peste 100 mld. euro

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția constă în evaluarea produselor existente și adaptarea acestora
conform nevoilor identificate în vederea implementării unui nou tip de
produs. Acesta ar veni în completarea / extinderea și dezvoltarea soluțiilor
existente, fiind pretabil a se implementa atât pentru clădirile existente, cât
și la construcțiile noi de tip clădiri inteligente / echipamente de mobilitate
inteligentă. Produsul este necesar a fi proiectat modular, astfel încât să poată
fi atașat atât clădirilor existente cât și noilor proiecte, pentru a obține o
indepentență energetică considerabilă pentru izolarea termică și
îmbunătățirea izolării fonice a clădirilor.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

Cercetări relevante în domeniu sunt desfășurate în China, Austria și Coreea de
Sud.

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

La nivelul regiunii de vest există resursă umană care are atât competențele
necesare, cât și nivelul de cunoștințe pentru a dezvolta și implementa astfel
de soluții. Există un Institut de Cercetări pentru Energii Regenerabile, dar și
diverse programe de licență, respectiv master pe domenii conexe sectorului
energetic, o parte realizate în colaborare cu actori din mediul industrial. De
asemenea, sunt prezenți în regiune o serie de integratori de soluții energetice
diverse.

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

Ecosistemul industrial din regiune este în mod constant interesat de
optimizarea consumului și de îmbunătățirea condițiilor de producție.
Actorii potential interesați sunt autoritățile publice (în vederea optimizării
infrastructurii de iluminat public / a sistemelor inteligente de transport,
ecosistemelor de centre de date), deținătorii de spații publice tip clădiri de
birouri, hale industriale.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

4 Voturi

“În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de modele de machine learning”
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

Ordinul de mărime al acestei piețe, având în vedere dinamica și interesul din
prezent pentru următorii 10 ani este estimat între 1 și 10 mld. Euro, cu
posibilitate de a depăși acest prag în contextul în care apar companii
inovative care pot acoperi și dezvolta piața din Europa de Est.

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Există premisele pentru creearea de produse noi, dezvoltare de produse
existente / vânzare de tehnologie.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

La nivel privat, pionierii în această nișă sunt Microsoft, Google și Amazon,
prin produsele lor dezvoltare în extinderea capabilităților sistemelor de
operare (Microsoft), suitelor de aplicații office în cloud (Google) și a
algoritmilor spport pentru nucleul de magazine online (Amazon).
La nivel guvernamental, cele mai ample utilizări ale resurselor de machine
learning – inclusiv la nivel militar / tehnologii spațiale- se regăsesc în SUA.

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

Există specializări la nivel de licee tehnice, urmate de programe de licență,
master și doctorat în cel puțin jumătate din universitățile din regiune, cu
programe de studiu cu aplicabilitate în machine learning. În lipsa unor modele
replicabile local, acești absolvenți părăsesc țara.
De asemenea, există companii private precum Continental, Nokia, Intel cu
activități și proiecte de cercetare - dezvoltare în acest domeniu și o serie de
antreprenori cu proiecte incipiente de nișă (o parte reuniți în comunitatea
Timișoara Deep Learning Meetup) care utilizează astfel de tehnologii (de
obicei angajați din multinaționale).
Există infrastructură publică și privată, ce ar putea fi utilizată, în cadrul
Universității de Vest din Timișoara, clustere HPC, etc.

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

Există actori interesați: companii publice, filiale locale ale multinaționalelor,
universități – cu un interes direct în zona de cercetare fundamental și
aplicată. De asemenea, o serie de algoritmi creați de comunitatea locală
există deja implementați în diverse proiecte în mediul privat (industria
automotive, în special). Există de asemenea un sistem de transport inteligent
la nivelul Municipiului Timișoara care utilizează astfel de tehnologii, și poate
fi dezvoltat și îmbunătățit. Astfel de tehnologii pot fi utilizate în procesele de
cercetare și analiză statistică, analiză de imagini etc.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

4 Voturi

“In 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de module și sisteme pentru
conducere asistată / automatizată a autovehiculelor”
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

Conform unui raport publicat în 11 Iulie 2017 de PRNewswire, Research and
Markets a anunțat o estimare de creștere a valorii pieței globale de vehicule
autonome la peste 126 miliarde de USD.

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția se referă la concepere și vânzare de tehnologie.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

Reperul de performanță cel mai titrat este grupul Tesla, urmat de Apple,
Google, Nissan Motor, Ford Motor, Intel, Volvo, General Motors, Argus Cyber
Security, nuTonomy, Almotive și Autoliv. Toate aceste companii au cercetări
și inovații mature în domeniu, combinând tehnologiile avansate de conducere
automată / autonomă cu algoritmii de inteligență artificială și machine
learning.

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

Există pe piața locală o concentrare de companii multinaționale precum
Continental, Hella, Veoneer, cu preocupări și cercetări relevante în domeniu.
Provocarea identificată este la nivelul algoritmilor care sunt utilizați în
tehnologiile de conducere automatizată & asistată. Există de asemenea o
monitorizare activă la nivel global din partea acestor actori pentru trendurile
automotive la nivel global, produsele hardware și software create de aceste
companii fiind considerate referințe de performanță și fiabilitate.
Există resurse umane specializate în programe universitare realizate inclusiv
cu implicare din partea companiilor, acestea mai departe investind în
formarea continuă a angajaților.
Există provocări din punct de vedere al infrastructurii rutiere relevante,
pentru a dezvolta și testa anumite tipuri de inovații.
În regiunea Vest se află, de asemenea, un cluster de automotive.

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

Companiile multinaționale din regiune sunt interesate și investesc activ în
dezvoltarea de concept de mobilitate și în programe de master / doctorat în
cadrul universităților din regiune.
Există, de asemenea, o serie de grupuri de lucru la nivel de reglementare
(atât națională cât și europeană), în care există reprezentare inclusiv din
companiile prezente în regiunea Vest.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

4 Voturi

“In 10 ani, Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de tehnologii pentru
mobilitate inteligentă”
CRITERII DE
ARGUMENTARE
Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

DESCRIERE

Ordinul de mărime al acestei piețe, având în vedere dinamica și interesul din
prezent pentru următorii 10 ani este estimat la peste 100 mld. euro

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția presupune evaluarea și adaptarea produselor existente conform
nevoilor identificate în vederea implementării unui nou tip de produs.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

Cercetări relevante în domeniu sunt desfășurate în Amsterdam de către
Continental – prezent și în regiunea Vest a României; Copenhaga, unde Uber
testează o serie de elemente de mobilitate inteligentă; Singapore, unde Tesla
desfășoară deja de ani buni cercetări în acest domeniu.

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

-Există resursă umană relevantă pregătită de Universitatea de Vest din
Timișoara și de Universitatea Politehnica Timișoara. În cadrul universitar
există o actualizare de curriculă realizată inclusiv cu implicarea actorilor
industriali.
-Există, la nivelul municipiului Timișoara, un sistem inteligent de management
al traficului, ce integrează o serie de inovații – inclusive de tipul machine
learning pentru optimizarea traficului în oraș.
Există interes pentru subiect, potențiale cercetări putând fi de success în
cazul implicării administrației locale – prin intermediul Regiei Autonome de
Transport Timișoara.
Există de asemenea integratori de sisteme – cel mai proeminent fiind
Continental și de asemenea o serie de startup-uri inovative, cum ar fi
Reactive Boards, Safe Fleet, URAD Monitor șamd.

28

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Vest:

2 Voturi

“În 10 ani Regiunea Vest va fi in topul furnizorilor europeni de materiale textile inteligente
pentru îmbunătățirea vieții personale și a comunicării interumane”
CRITERII DE
ARGUMENTARE
Care este ordinul de
mărime al acestei
piețe globale în 10
ani?

DESCRIERE
Ordinul de mărime al acestei piețe, luând în considerare dinamica și interesul
din prezent pentru următorii 10 ani este de peste 100 mld. euro

Care este tipul
ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/
adaptare/ nou tip
de produs/ vânzare
de tehnologie

Ambiția tehnologică ține cont de produsele existente, urmărind pe termen
mediu adaptarea soluțiilor actuale și, pe termen lung, crearea unor produse
inovative.

Care este reperul
de performanţă?
(cine / ce / prin ce)

Cercetări relevante în domeniu sunt desfășurate în Statele Unite ale Americii,
Germania, Franța, Marea Britanie. Repere de performanță, cu o serie de
cercetări avansate în domeniul textilelor de tip wearable sunt Nike și Adidas.

Există premise bune
de start (resurse
locale, resurse
umane,
antreprenori,
infrastructură etc)?

În regiunea Vest îşi desfăşoară activitatea actori pe diverse verticale
tehnologice, de la software la producția de țesături, de la hardware la
integratori de componente modulare TIER 1/2 pentru producătorii de
echipamente originale (OEM) în domeniul automobile.
De asemenea, în regiunea Vest, la nivelul Strategiei Regionale de Specializare
Inteligentă realizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest,
este identificat un avantaj competitiv evident pentru domeniul Textile, având
o activitate îndelungată, fiind unul dintre sectoarele cu cele mai mari
exporturi.

Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesati?
(ce tipuri, actori
per categorie,
actori mari?)

Există un ecosistem de actori interesați de dezvoltarea unei capacități de
producție inteligentă pentru textile. Cei mai semnificativi ar fi din industria
auto, cel mai important actor privat în regiune după cifra de afaceri și
numărul de angajați, cu operațiuni la nivel global pe întreg lanțul de valoare
pentru integratorii OEM, de la Tier 1 la Tier 2. Există un interes evident din
patea întregii industrii auto la nivel global pentru textile inteligente.
Alți actori nominalizați ar fi startup-urile, alături de actori consacrați din
industria confecțiilor, interesați de consolidarea și extinderea afacerilor, la
nivel regional / european / global.
La nivelul anului 2015, domeniul textile a fost de asemenea identificat ca un
domeniu cu potențial de specializare inteligentă în Strategia Regională de
Specializare Inteligentă, elaborat de ADR Vest.
Există, de asemenea, o bună experiență în proiectarea parametrică și design,
atât în partea de inginerie cât mai ales studii de specialitate în cadrul
Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
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3. Elaborarea foilor de parcurs
În urma consolidării ambițiilor similare, au fost elaborate două foi de parcurs.
Schiţă foaie de parcurs pentru setul de aspirații 1, 2, 3, 4, consolidate în aspirația:
“În 10 ani, regiunea Vest va fi în topul furnizorilor europeni de servicii în domeniul
Internet of Things pentru smart enviroment”
Ce obiective specific
avem?

De ce avem nevoie pentru
atingerea obiectivelor?

Cu cine putem
colabora?

Evaluarea și integrarea de
soluții existente,
coroborată cu adaptarea
lor la piața Europeană și
scalarea integrărilor la
nivel global

- acces la finanțare
- înglobarea echipelor de
cercetare în proiecte
relevante care să înglobeze
experiența membrilor
- conturarea unui cluster
tehnic dedicat acestui
domeniu
- încurajarea
parteneriatelor public –
privat în domeniu

- mediul academic
- administrația locală,
regională, centrală
- organizații
neguvernamentale
- startup-uri
- companii medii
locale / naționale /
multinaționale

Dezvoltarea proiectelor
existente în regiune și
conturarea unor noi
produse și servicii

- resursă umană pregătită
pentru specificul domeniului
- diseminarea rezultatelor
existente și evaluarea
încurajarea parteneriatelor
- încurajarea transferului
tehnologic
- programe de studiu
specializate

- mediul academic
- administrația
centrală, regională
- organizații
neguvernamentale
- startup-uri
- companii private cu
activitate consolidată

Resurse
umane

Formare de abilități și
competențe

- finanțare relevantă,
locală, regională, națională
și europeană
- strategie regională a
universităților (BA, MA, PhD)

- universități
- autorități publice
centrale / regionale
- specialiști din
diaspora

Infrastructura

Există o nevoie recurentă
de îmbunătățire și scalare
a infrastructurii existente

- finanțare națională și
europeană / parteneriat
public-privat
- încurajarea spațiilor
experimentale

- mediul academic
- companii
multinaționale
- autorități publlice
locale / regionale

Altele

Se resimte nevoia de asumare a unor colaborări cros-disciplinare din partea
actorilor din regiune cu activitate în domeniu. Odată cu identificarea unui număr
suficient de actori, este recomandată realizarea unei strategii naționale în
domeniul Internet of Things și a interconectărilor inteligente, cu implicarea ADR
Vest, AIPIMM, UEFISCDI, actori din mediul public / privat relevanți.

Tehnologii
care pot fi
adoptate

Tehnologii noi
care pot fi
dezvoltate
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Schiţă foaie de parcurs pentru setul de aspirații 5, 6, 7, consolidate în aspirația:
“În 10 ani, regiunea Vest va fi în topul furnizorilor europeni de servicii și produse de
mobilitate inteligentă”
Ce obiective specific
avem?

De ce avem nevoie pentru
atingerea obiectivelor?

Cu cine putem
colabora?

Tehnologii
care pot fi
adoptate

Monitorizarea pieței de
produse din domeniul
mobilității, dezvoltate
atât la nivel global cât și
la nivel local/regional.
Evaluarea nevoilor la care
răspund și dezvoltarea de
noi produse.

- implicarea mediului public
și privat în dezvoltarea unui
cluster tehnic dedicat
acestui domeniu
- încurajarea
intraprenoriatului în cadrul
multinaționalelor de profil

- mediul academic
- administrația locală,
regională
- organizații
neguvernamentale
- companii medii
locale / naționale /
multinaționale

Tehnologii noi
care pot fi
dezvoltate

Analiza și dezvoltarea
sistemelor de transport
inteligente – ITS
(intelligent transport
systems) disponibile la
nivelul regiunii, respectiv
scalarea și transformarea
acestora în exemple de
bună practică tehnică la
nivel European. Realizare
platformă date deschise

- încurajarea programelor
de studiu relevante
- consolidarea datelor ITS
- diseminarea rezultatelor
existente și evaluarea
potențialului de colaborare
- încurajarea transferului
tehnologic
- standardizarea
interpretării date colectate

- mediul academic
- administrația locală,
regională
- organizații
neguvernamentale
- startup-uri
- companii private cu
activitate consolidată

Resurse
umane

Formare de abilități și
competențe

- finanțare relevantă,
locală, regională, națională
și europeană
- strategie regională a
universităților (BA, MA, PhD)

- universități
- autorități publice
centrale / regionale
- specialiști din
diaspora

Infrastructura

Există o nevoie recurentă
de mapare, îmbunătățire
și scalare a infrastructurii
existente

- finanțare națională și
europeană / parteneriat
public-privat
- încurajarea cercetărilor
experimentale

- mediul academic
- companii
multinaționale
- autorități publlice
locale / regionale

Altele

În cadrul acestui exercițiu, accentul a fost pus pe două abordări: evaluarea
proiectelor și a produselor dezvoltate în regiune, respectiv utilizarea și dezvoltarea
resurselor de mobilitate inteligentă existente. Unul din punctele forte pe care
regiunea Vest le are la Timișoara, este legat de sistemul ITS care înglobează o serie
de tehnologii inovative în managementul traficului din oraș. Toate acestea, alături
de resursele complementare precum Centrul regional de competențe și dezvoltare
a furnizorilor în sectorul automotive, centrele de cercetare private și publice
interesate, a mediului universitar constituie bune premise de scalare și dezvoltare
a sectorului de mobilitate inteligentă la nivelul regiunii. Aceast tip de abordare
poate fi eficient și produce rezultate eficiente prin implicare atât publică dar mai
ales din partea companiilor interesate.
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Remarci finale
Workshop-ul a reunit actori relevanți din ecosistemul de inovare regională. Au fost implicați
reprezentanți ai celor mai mari companii active în zona de automotive / mobilitate dar și
telecomunicații din România, respectiv reprezentanți implicați în proiectarea și dezvoltarea
de proiecte de robotică, senzori și dispozitive inteligente, sisteme embedded, sisteme
inteligente pentru măsurări dinamice a diferiți parametri de mediu / smart city, structuri
dinamice de date, structuri mari de date și reprezentanți ai mediului universitar și
antreprenoriat regional. Astfel, s-a vizat adâncirea înţelegerii nișelor cu potențial de
specializare inteligentă la nivel regional, în acord cu interese specifice ale actorilor
relevanți. Aceste nişe prezintă potențial de avans pe lanțurile globale de valoare adăugată și
deschid perspective de colaborare între agenții economici și cei din mediul universitar, de
cercetare, dezvoltare și inovare.
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Mulțumiri
Echipa de implementare a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de
implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare
tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27, finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) mulțumește actorilor din mediul de afaceri, academic,
administrativ şi non-guvernamental din regiunea Centru care au participat la workshop-ul de
descoperire antreprenorială, contribuind cu expertiza lor la procesul de adâncire al
specializării inteligente.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României
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