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Sumar executiv
Raportul de faţă vizează desfăşurarea şi rezultatele workshop-ului de descoperire
antreprenorială “Robotică”, desfăşurat pe 8 mai 2018 în regiunea Nord-Vest, la
Cluj-Napoca, la ClujHub. Evenimentul a reunit 39 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 robotică, 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 tehnologice,
printr-un 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 Nord-Vest au propus domenii de nişă, iar pentru cele mai
de interes au elaborat şi schiţe de foi de parcurs:






Aspiraţie regională: “În 10 ani, Regiunea Nord-Vest va fi în topul
furnizorilor europeni de aplicații cu sisteme cobotice în industrie și
agroalimentație” şi schiţă foaie de parcurs asociată;
Aspiraţie regională: “În 10 ani, Regiunea Nord-Vest va fi în topul
furnizorilor de soluții de automatizare, robotizare personalizate just in
time, low cost“ şi schiţă foaie de parcurs asociată;
Aspiraţie regională: “În 10 ani, Regiunea Nord-Vest va fi în topul
furnizorilor europeni de grupuri de platforme mobile, autonome,
inteligente și colaborative” şi schiţă foaie de parcurs asociată;
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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
2014-2020.”, 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 cofinanțat 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.
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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 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
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regiune, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor europeni
de …”
În urma dialogului se completează un astfel de tabel, care descrie aspiraţia
regională:
CRITERII DE ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este dinamica de piaţă
europeană/globală?
Care e nivelul de performanţă cel mai
ridicat?
Care este tipul ambiției tehnologice ?
Adoptare/ adaptare/ nou tip de produs /
vânzare de tehnologie
Există premise bune de start (resurse
locale, resurse umane, antreprenoriat
etc)?
Există un ecosistem de actori care ar fi
potenţial interesat?

Odată completate tabelele pentru fiecare dintre cele două aspiraţii 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
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regionale - aproximativ patru-cinci dintre acestea fac subiectul următoarei sesiuni
de dialog de descoperire antreprenorială.
3. Elaborarea foilor de parcurs
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 aspiraţiile regionale identificate anterior.
În urma dialogului, se completează un astfel de tabel:
Ce obiective
specifice 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 în domeniul robotică,
regiunea Nord-Vest
Secţiunea de față reflectă conţinutul workshop-ului de descoperire antreprenorială
în domeniul robotică, desfăşurat pe 8 mai 2018 la Cluj-Napoca, conform
metodologiei descrise în secţiunea anterioară. Documentul urmărește să ofere
evidențe pentru explorarea în adâncime a potențialului competitiv al unor nişe din
domeniul robotică.

1. Selecţia de oportunităţi emergente
Cardurile de mai jos prezintă tehnologii disruptive din domeniul Robotică,
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 workshop-ului din regiunea Nord-Vest sunt:


Aplicații cu sisteme cobotice în industrie și agroalimentație (14 voturi),



Soluții de automatizare, robotizare personalizate just in time, low cost (10

voturi),


Grupuri de platforme mobile, autonome, inteligente și colaborative (9 voturi),



Algoritmi de inteligenţă artificială pentru sortarea deșeurilor (7 voturi),



Sisteme robotice customizabile pentru sectoarele utilitare și pentru customer

service (6 voturi),


Exoscheleți medicali (3 voturi),



Roiuri de roboți mobili și autonomi pentru lanțuri de producție superflexibile (3

voturi),


Intervenții chirurgicale de precizie cu ajutorul roboților (1 vot),



Image Recognition pentru evaluarea copiilor cu autism (0 voturi)
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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 Nord-Vest:

14 VOTURI

“În 10 ani Regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de aplicații cu
sisteme cobotice în industrie și agroalimentație”
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața roboticii este în expansiune continuă, atât la nivel european, cât si la
nivel mondial. Tendințele sunt de creștere și dinamica în domeniul roboților
colaborativi respectă trendul mondial de creștere.

(100 mil / 1 mld/
10mld /100 mld
euro?)

În 10 ani, piața globală a roboților colaborativi este estimată la 10 miliarde de
euro.

Care e nivelul de
performanţă cel
mai ridicat ? (cine,
prin ce ?)

Reperele de performanță în domeniul roboților colaborativi sunt reprezentate
de țări precum Japonia și Statele Unite ale Americii. În Europa se remarcă țări
precum Suedia, Danemarca și Germania.

Tipul ambiției
tehnologice
(adaptare,
adoptare, produs
nou, vânzare de
tehnologie)

Dezvoltarea aplicațiilor pentru roboți colaborativi presupune o adaptare
tehnologică.

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

În regiunea Nord Vest există resurse umane înalt calificate și pregătite
pentru a susține o creștere a acestui domeniu, întrucât există deja mulți
specialiști care lucrează în robotică, dar și o serie de programe de licență și
masterat care pregătesc specialiști în cadrul Universității Tehnice din Cluj,
Universității Babeș-Bolyai, Universitatea din Oradea,
În regiune există o serie de start-up-uri și antreprenori interesați de
domeniu,
Infrastructura de cercetare este bine dezvoltată și conectată cu actorii
locali importanți,
O altă premisă bună de start o reprezintă existența unei mase critice
de cercetare interdisciplinară,
Un avantaj îl reprezintă posibilitatea de testare existentă.
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Există un ecosistem
de actori care ar fi
potenţial interesat?

Firme și clustere de firme:
-

Universal Robots,
Braintronix,
InnoRobotics,
Fanuc RO,
Comau RO,
ABB RO,
Accenture,
NGI Systems,
CSI RO,
Sintetic Dynamics,
ClujIT Cluster,
RO BOSCH,
PST,
GMAB Oradea,
TICON.

Universități:
-

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea Babeș-Bolyai,
Universitatea din Oradea,

21

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

10 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de soluții de
automatizare/robotizare personalizate, just-in-time și low cost
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală pentru aceste soluții este în continuă creștere.
Piața globală va ajunge în 10 ani la aproximativ 4,5 miliarde, iar regiunea
Nord Vest ar putea capacita o piață de estimativ 300 milioane euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

Există patru regiuni la nivel european care au performanţe remarcabile,
având PIB-ul mai mare de 3 ori decât PIB-ul mediu European:
-

Baden-Württemberg – Germania,
Rhône-Alpes - Franța,
Lombardia – Italia,
Catalonia – Spania.

La nivel de companii, se poate urmări exemplul Siemens.
Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Există trei opțiuni:
a) Cumpărare de tehnologie din alte zone internaționale,
b) Adaptarea/ integrarea tehnologiei existente și dezvoltare de
tehnologie la nivel regional, plecând de la know-how-ul existent –
ex. local, există un robot dezvoltat de o firmă din regiune care
poate fi adaptat/dezvoltat în funcție de caz,
c) Dezvoltare de tehnologii proprii.
Având în vedere că în realitate se vinde know-how-ul, opțiunile b și c
corespund ambiției regionale.
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Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Resurse umane:
a. există specializări la nivelul universităților regionale, care permit
formarea resurselor umane în domeniu la nivel de licență,
masterat, doctorat: ex. IT în general, dar și robotică sau
mecatronică,
b. există forță de muncă competitivă în IT - regiunea se
caracterizează prin locuri de muncă cu înaltă calificare.
Antreprenori: există un număr considerabil de start-upuri și firme cu
capital românesc care lucrează în domeniu, alături de firme
multinaționale care au adus experiență în domeniu.
Infrastructura de cercetare:
-

-

există în universități și, comparativ cu alte regiuni, există
laboratoare și echipamente care pot sprijini dezvoltarea
domeniului. Regiunea este plasată în prima treime în topul
regiunilor românești,
există companii care au propriile centre de cercetare, dar care au
nevoie de suport pentru a le folosi public.

Altele:
Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

firmele sunt dispuse să investească pentru dobândirea de noi
cunoștințe
nevoia de automatizare a firmelor de automotive din regiune.

Universitățile sunt foarte deschise spre colaborarea cu mediul economic.
Există o colaborare reală, activă și în creștere între mediul economic și
universități.
S-au dezvoltat entități de transfer de cunoaștere cu capacități
transnaționale.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest este un organism activ și
competent.
Există un număr mare de firme naționale și multinaționale, dar și
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și start-up-uri.

Comentarii/ Observații
suplimentare

Este important de reținut că regiunea cere job-uri cu înaltă calificare, așa
că este nevoie de dezvoltarea de domenii conexe cu IT-ul. Astfel, în zona
de NV se pot dezvolta doar ramuri cu valoare adăugată mare.
Low-cost trebuie înțeles în funcție de domeniu în care se implementează
23

soluția: de exemplu, prețurile pentru industria automotive diferă de cele
din agricultura, așa că low-cost trebuie corelat cu industria căreia i se
adresează (10 000 euro înseamnă low cost în automotive, pe când în
agricultură low cost înseamnă 1000 euro).
Firmele străine vin în România pentru forța de muncă specializată și
costurile de viață relativ mici.
Lipsa de personal recomandă soluţiile automatizate/robotizate low cost–
în Cluj, de ex. în domeniul IT, este un deficit de câteva zecii de mii de ITiști, iar acest deficit trebuie suplinit de soluții tehnice.

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

9 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de grupuri de platforme mobile,
autonome, inteligente și colaborative
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală este estimată la 10 miliarde de euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

În regiune activează jucători importanți precum: Braintronix, Universal
Robots, Syntetic, ES Elektro, CSI, Energom, Ticon, Brinel. Împreună cu
mediul academic, aceștia au experiență în dezvoltarea și integrarea de
software specializat, tehnologie Long Range Wireless Network (LoRa – o
rețea funcțională pe distanțe mari, de 15-20 km), proiectare mecanică și,
cel mai important, prototipare.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,

Abordarea poate viza 2 dimensiuni: software și hardware. Referitor la
hardware, se poate seta ca ambiție crearea de structuri mecanice
inovative și optimizate cu privire la funcționare și costuri, modularitate.
Referitor la software, se poate seta ca ambiție rafinarea interacțiunii cu
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vânzare de tehnologie)

mediul înconjurător (computer vision, Artificial Inteligence, Simultaneous
Localization and Maping – SLAM, un proces prin care un robot sau un
dispozitiv poate crea hărți ale spațiului înconjurător în timp real, Internet
of Things, Virtual Reality), service intervenție rapidă (soluție custom).

Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

Resursele umane necesare în dezvoltarea grupurilor de platforme mobile,
autonome, inteligente și colaborative sunt: programatori, ingineri
proiectare software și mecanică. Aceștia pot fi formați în cadrul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca sau de către diverși
formatori/traineri din industrie.

-

infrastructură de
cercetare

Mediul antreprenorial este reprezentat de companiile: Braintronix,
Universal Robots, Syntetic, ES Elektro, CSI, Energom, Ticon, Brinel.

-

altele

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

O parte din aceste companii (de ex: Braintronix, Universal Robots) dispun
de departamente de cercetare dezvoltare. De asemenea, Universitarea
Tehnica din Cluj și Universitatea Babeș Bolyai dispun de infrastructura de
cercetare. Premise bune de start constituie și existenta pietei interne și
externe, know-how-ul în domeniu (mai ales în zona logisticii), algoritmi
de mapare și optimizare.
Ecosistemul de actori care ar fi potențial interesați: firme din zona
logisticii, grupuri industriale (auto), un grup de 10 companii franceze,
retail (industria alimentară, farmaceutică).
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

7 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de algoritmi de inteligență
artificială pentru sortarea deșeurilor
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală este estimată la 10 miliarde de euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

La nivel global se evidențiază Suedia și Japonia.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Ambiția se încadrează în mai multe categorii: adaptare, vânzare
tehnologică și produs nou.

Există premise bune de
start?

Resursele umane necesare sunt pregătite în cadrul programelor de
mastere și doctorate ale universităților din regiune (Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Oradea).

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

La nivel de companii, sunt relevante Fanuc, ABB, Kuka, Google (care
deţine framework-ul de machine learning TensorFlow).

Companii/ antreprenori interesați de domeniu: Evozon, IPEC, Salprest,
Bosch.
Legat de infrastructura de cercetare, regiunea se remarcă prin existența
centrelor de cercetare din cadrul universităților. La acestea se adaugă
RIST (Institutul Român de Știință și Tehnologie).

-

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea Babeș-Bolyai,
Universitatea din Oradea,
Producătorii de auto + electrocasnice,
Accenture,
NTT Data.

Comentarii / Observații

Există şi alte tehnologii relevante, precum imagistica hiperspectrală, care
permite analiza spectrului de lumină care nu este vizibil pentru ochiul
uman şi identificarea „amprentelor” electromagnetice ale diferitelor
substanţe şi procese.

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

6 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de sisteme robotice customizabile
pentru sectoarele utilitare și pentru customer service
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piata globală a roboțiilor pentru servicii este estimată la 10 miliarde de
euro în 10 ani.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

Nivelul de performanță este setat de țări precum Franța, Japonia, Coreea
de Sud, Germania, SUA, țări cu tradiție în industria constructoare de
roboți pentru servicii.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Tip nou de produs.

Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

Resursele umane necesare pentru dezvoltarea industriei există și sunt
angrenate deja în industria roboticii, iar generații noi de specialiști sunt
pregătiți în cadrul programelor de licență și master ale Universității
Tehnice din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din
Oradea.

-

infrastructură de
cercetare

Antreprenori interesați de domeniu există în regiune și dezvoltă deja
astfel de produse.
27

-

altele

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

Un atu îl reprezintă cercetarea interdisciplinară din regiunea Nord Vest,
cât și faptul că în regiune există o piață de testare locală.

-

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Psihologie,
NGI Systems,
Gusturi Transilvane,
Braintronix – care deja produce sisteme cobotice utilitare,
Accenture,
NTT Data,
Clusterul ClujIT,
Existența investitorilor interesați de domeniu în regiune.

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

3 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de roiuri de roboți mobili și
autonomi pentru lanțuri de producție superflexibile
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală este estimată la 1-10 miliarde de euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

În regiune activează jucători importanți precum: Braintronix, Universal
Robots, Syntetic, ES Elektro, CSI, Energom, Ticon, Brinel. Împreună cu
mediul academic, aceștia au experiență în dezvoltarea și integrarea de
software specializat, tehnologie Long Range Wireless Network (LoRa – o
rețea funcțională pe distanțe mari, de 15-20 km), proiectare mecanică,
prototipare, sisteme de paletizare.
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Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Ambiția tehnologică vizează dezvoltarea de soluții îmbarcabile pe
platforme mobile, optimizarea, utilizarea de soluții Virtual Reality și
setup time pe linii de producţie foarte mici (de exemplu, 1000 bucăți).

Există premise bune de
start?

Resursele umane necesare în dezvoltarea grupurilor de platforme mobile,
autonome, inteligente și colaborative sunt: programatori, ingineri
proiectare software și mecanică.

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Existența specializării "roboți industriali" în cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca reprezintă o premisă bună de start.
Mediul antreprenorial este reprezentat de companiile:
Braintronix,
Universal Robots, Syntetic, ES Elektro, CSI, Energom, Ticon, Brinel.
O parte din aceste companii (de ex: Braintronix, Universal Robots) dispun
de departamente de cercetare dezvoltare. De asemenea, Universitatea
Tehnică din Cluj și Universitatea Babeș Bolyai dispun de infrastructură de
cercetare.
Premise bune de start constituie și existența departamentelor de inginerie
din companii, know-how-ul în domeniu.

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

Ecosistemul de actori care ar fi potențial interesați: grupuri industriale,
companii care produc în serie mică, companii cu activități de logistică.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

3 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de exoscheleți medicali

CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală pentru exoscheleți medicali este estimată la 2.1 miliarde de
euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

Ţări precum Germania și SUA au o lungă tradiție și expertiză în
construcția de exoscheleți medicali, astfel că reprezintă un bun reper de
performanță pentru regiunea Nord Vest.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Tipul ambiției se poate încadra atât la adaptare, cât și adoptare și
vânzare de tehnologie, întrucât construcția de exoscheleți medicali
presupune soluții tehnologice complexe.

Există premise bune de
start?

În regiune există resurse umane competente, dar au nevoie de
specializare pentru a putea face din acest domeniu unul competitiv la
nivel european.

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

Nu există antreprenori sau firme care să dezvolte acest domeniu (cu
excepția Axosuits).
În regiune există echipamente pentru a dezvolta o infrastructură de
cercetare, ceea ce creează o premisă bună de start.

-

Potențiali cumpărători individuali,
Furnizori de servicii medicale – spitale publice și private,
Prestorii de servicii de recuperare medicală.
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1 VOT

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de intervenții chirurgicale de
precizie
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

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

Piața globală pentru intervenții chirurgicale de precizie este estimată la
500 milioane de euro în 10 ani.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

În țări ca Germania, SUA, Suedia, Danemarca practica intervențiilor
chirurgicale de precizie este deja o tradiție și reprezintă un model de
performanță pentru regiunea Nord Vest.
La nivel de companii se remarcă da Vinci® Surgical System.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Obiectivul este adaptarea software-ului existent pentru dezvoltarea unor
noi proceduri chirurgicale de precizie.

Există premise bune de
start?

Resursa umană specializată nu există, dar există potențial pentru a se
dezvolta, întrucât există specialiști în domeniul medical, cât și specialiști
în robotică care pot colabora pentru a dezvolta astfel de servicii.

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Provocarea o constituie absenţa antreprenorilor
specializate care să monetizeze astfel de inițiative.

sau

a

firmelor

Infrastructura de cercetare există în cadrul universităților şi a institutelor
de cercetare, dar neexistând un ecosistem antreprenorial interesat,
activitatea de cercetare nu poate fi ușor testată.
Există, de asemenea, programe de finanțare gestionate de Agenția pentru
Dezvoltare Nord Vest, care pot fi folosite pentru a impulsiona activitatea
antreprenorială.
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Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

Informații de context
(documentare în afara
workshopului)

-

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Faculatea de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu,
Insitutele de cercetare din cadrul universităților,
Coneural – Centrul pentru studii cognitive și neurologice, ClujNapoca.

O echipă multidisciplinară ce reunește specialiști din cadrul universităților
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Universitatea de Medicină și
Farmacie Iuliu Hațieganu va realiza un robot pentru tratarea pacienților
care suferă de cancer hepatic.

Propunere de aspiraţie pentru regiunea Nord-Vest:

0 VOTURI

“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de image recognition în evaluarea
copiilor cu autism
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de
mărime al acestei pieţe
globale în 10 ani? (100
mil / 1 mld/ 10mld /100
mld euro?)

Piaţa globală pentru astfel de servicii în următorii 10 ani este estimată la
100 miliarde de euro.

Care e nivelul de
performanţă cel mai
ridicat ? (cine, prin ce ?)

În țări precum SUA sau Franța astfel de tehnologii sunt deja folosite în
universități pentru tratarea copiilor cu autism.

Tipul ambiției
tehnologice (adaptare,
adoptare, produs nou,
vânzare de tehnologie)

Tipul ambiției este vânzare de tehnologie, întrucât tehnologia care poate
fi dezvoltată în regiune are o piață de desfacere globală.

Un exemplu de companie care face performanță în domendiu este
SoftBank din Japonia.
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Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Resursa umană există – IT-iști care lucrează cu algoritmi de image
recognition sunt deja angajați în piața muncii, iar noi cohorte sunt
pregătite în cadrul programelor de licență și masterat din cadrul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca și Universității Babeș-Bolyai. De
asemenea, există și resurse umane pregătite în psihologie și tratamentul
copiilor cu autism, capabile să creeze spaţiul de dialog necesar dezvoltării
unei astfel de tehnologii. Cu toate acestea, resursa umană are nevoie de
specializare pentru a putea fi competitivă la nivel internațional.
În regiune există companii/antreprenori interesați, care folosesc deja
tehnologii de image recognition cum ar fi Evozon sau Bosch.
Infrastructura de cercetare reprezintă o premisă bună de start - centrele
de cercetare ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca și ale Universității
Babeș-Bolyai sunt performante și interesate de subiect.

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesat?

-

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Universitatea Babeș-Bolyai,
Inspectoratele școlare,
Producătorii de jucării din regiunea Nord-Vest.
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3. Elaborarea foilor de parcurs
Pentru cele mai votate 3 aspiraţii regionale, participanţii au elaborat schiţe de foi de
parcurs.
Schiţă foaie de parcurs pentru aspiraţia:
“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul furnizorilor europeni de aplicații cu sisteme
cobotice în industrie și agroalimentație“

Tehnologii
care pot fi
adoptate

Ce obiective specifice?

Cum atingem
obiectivele?

Cu cine putem
colabora?

Dezvoltarea de brațe robotice
generice;

Întărirea relațiilor cu
comunități care dezvoltă
platforme deschise;

Companii
multinaționale;

Educație și training pe
zona de open source;

Integratori locali;

Dezoltarea unei legături
permanente între know how
și show how;
Tehnologii
noi

Dezvoltarea unor interfețe
capabile să comunice cu
oamenii;
Tehnologii pentru creșterea
siguranței;
Dezvoltarea de interfețe
multimodale şi de control
adaptive;

Producători locali;
Îmbunătățirea
capacităților de product
management;

Universități din
regiune;

Cooptarea de modele
Joint Venture;

Controlere rapide și
configurabile;
Resurse
umane

Specializarea resursei umane
deja angrenate în activitate

Programe de training
dedicate

Universități din
regiune
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Infrastructura

Crearea unui cluster destinat
roboticii;

Antreprenori, startup-uri, companii mari,
universități;

Altele

Crearea unor mecanisme de contra-garantare la nivel guvernamental și crearea de
politici publice pentru încurajarea digitalizării companiilor;

Schiţă foaie de parcurs pentru aspiraţia:
“În 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi în topul dezvoltatorilor de grupuri de platforme
mobile, autonome, inteligente și colaborative”

Tehnologii
care pot fi
adoptate

Ce obiective specifice?

Cum atingem obiectivele?

Cu cine putem
colabora?

Tehnologiile care pot fi
adoptate: Virtual
Reality, image
recognition, Artificial
Intelligence, Internet of
Things, machine
learning, integrare de
materiale compozite,
Simultaneous
Localization and Mapping
(SLAM), detecție 2D și
3D;

Pentru atingerea obiectivelor
este nevoie de resurse umane
înalt calificate, infrastructură
specifică, un mediu
antreprenorial implicat,
potențiali investitori;

Se poate colabora cu
producători de roboți
colaborativi din
regiune, producători
de senzori,
producători de
software dedicat;

Masa critică de
specialiști cu care pot fi
dezvoltate tehnologiile
propuse ar fi de
aproximativ 1000-1500
persoane;

Este necesară crearea și
actualizarea programelor de
specializare în inginerie
mecanică, mecatronică;

Se poate colabora cu
Universitățile tehnice
și cu liceele;

Tehnologii
noi
Resurse
umane

Reprezentanții mediului
privat recomandă educația
timpurie;
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Infrastructura

Practica demonstrează
că este nevoie de
conectarea /
actualizarea /
completarea centrelor
de cercetare,
dezvoltare, inovare;

Networking, relaționarea cu
Camera de Comerț;

-

Internaționalizare;

Schiţă foaie de parcurs pentru aspiraţia:
“In 10 ani, regiunea Nord-Vest va fi in topul furnizorilor români de servicii de soluții de
automatizare/robotizare personalizate just-in-time și low cost”

Tehnologii
care pot fi
adoptate

Ce obiective
specifice?

Cum atingem obiectivele?

Cu cine putem
colabora?

Proiectare rapidă,
personalizată și lowcost;

Integrarea de soluții existente
pentru dezvoltare și
implementare;

Ecosistemul regional
de actori de inovare:
autorități publice și
regionale,
universități, structuri
suport, firme;

Acces la baze de date/platforme
pentru implementare de sisteme
robotice complexe – platformă
care să asiste proiectarea și
dezvoltarea cu informație,
soluții și furnizori pentru a oferi
rapid un răspuns la o problemă
dată. În parte, tehnologia
necesară poate fi dezvoltată
regional, în parte e nevoie să
apelăm la soluții externe;
Tehnologii
noi

Utilizarea de
materiale și soluții
tehnice noi;
Dezvoltare de produs
cu adaptabilitate
largă;

Colaborare, acces la informație,
la furnizori, la colaboratori;

Ecosistemul regional
de actori de inovare:
autorități publice și
regionale,
universități, structuri
suport, firme;
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Furnizori de materiale
și servicii;
Platformă colaborativă
integrată care să
permită proiectarea și
dezvoltarea rapidă;
Resurse
umane

Infrastructura

Altele

Susținerea specializării
existente pentru a
pregăti personal apt să
lucreze în astfel de
condiții (ex. cerințe în
schimbare, nevoia de
rapiditate în oferirea
de soluții);

Acoperirea numărului de
specialiști (cursuri și
traininguri);

Sprijinirea dotării
laboratoarelor din
INCD-uri (Institute
Naţionale de
Cercetare și
Dezvoltare) și
universități;

Finanțare;

Acces la informație în
mod rapid și
structurat;

Platformă integrată;

Programe pentru life long
learning;

Ecosistemul regional
de actori de inovare:
autorități publice și
regionale,
universități, structuri
suport, firme;

Colaborare firme-universități;

Programe și proiecte dedicate;

Ecosistemul regional
de actori de inovare:
autorități publice și
regionale,
universități, structuri
suport, firme;
Ecosistemul regional
de actori de inovare;
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Remarci finale
Workshop-ul de descoperire antreprenorială reuneşte actori relevanţi din ecosistemul de
inovare regional şi vizează adâncirea cunoașterii privind nişele cu potențial de specializare
inteligentă la nivel regional, în acord cu interesele specifice ale stakeholder-ilor. Aceste nişe
prezintă potențial de avans pe lanțurile globale de valoare adăugată și deschid perspective
de colaborare între agenții economici și cei din mediul 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 Nord-Vest 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
Administrativă.
Editorul materialului: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării Dezvoltării și Inovării
Data publicării: Mai 2018
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României
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