VIZIUNEA CDI 2020

Elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și
inovării pentru perioada 2014-2020

În 2020, Romania este competitivă la nivel regional şi global prin inovare alimentată de
cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni.
La baza competitivităţii se află un ecosistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine
avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată. În acest mediu, excelenţa şi spiritul
antreprenorial mobilizează o masă critică de actori.
Reperele globale de excelenţă produc o efervescenţă de parteneriate între organizaţii de
cercetare şi firme, de colaborări în jurul unor infrastructuri şi programe de anvergură
internaţională pe frontierele ştiinţei.
Creativitatea, potenţată în toate fazele şi formele educaţiei, activează antreprenoriatul bazat pe
inovare. Într-un spaţiu de încredere şi integritate, succesul antreprenorial generează modele
inspiraţionale, animând o cultură mai amplă a inovării şi, în cele din urmă, o societate pentru care
inovarea a devenit un stil de viaţă.

Putem ajunge aici construind şi menţinând un larg parteneriat pentru inovare. Acest parteneriat
presupune o perspectivă coordonată, integrată asupra sistemului de CDI şi exprimă un
angajament pe termen lung în următoarele privinţe:



Asigurarea resurselor. Statul planifică multianual şi aprobă bugete anuale pentru
cercetare, dezvoltare şi inovare din fonduri publice de cel puţin 1% din PIB.



Asumarea, la nivel naţional, a unui set de priorităţi strategice. Acestea reprezintă premisa
unor acţiuni concertate – a unui ansamblu coordonat de politici publice – în domenii
diverse.



Predictibilitatea. Mediul de CDI se bucură de reguli clare şi stabile, de repere de excelenţă
internaţională, care încurajează colaborarea şi competiţia în sistem.



Credibilizarea parteneriatului public-privat. Sectorul public şi cel privat co-evoluează,
mobilizând cheltuieli private pentru CDI de 1% din PIB.



Masa critică de cercetători. Baza de resurse umane active în CDI (raportată la populaţie)
atinge media din Uniunea Europeană.
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Viziunea stabileşte un set de principii de acţiune sprijinite pe 3 piloni principali:
Pilonul 1. Firmele devin actori cheie ai inovării
-

Asumarea riscului unui comportament inovator este stimulată prin mecanisme fiscale şi
sprijinită prin instrumente financiare publice şi private.

-

Pe o piaţă a cunoaşterii dinamică şi deschisă, rezultatele cercetării publice sunt uşor
accesibile şi regimul de proprietate intelectuală încurajează competiţia echitabilă.

-

Interfeţele (centre de transfer, facilitatori etc.) între organizaţiile de cercetare şi companii
corelează comportamentul cercetătorilor, al dezvoltatorilor de tehnologie şi al
inovatorilor.

Pilonul 2. Sectorul CDI constituie un spaţiu de oportunităţi pentru cei capabili
-

Sectorul românesc de cercetare si dezvoltarea este integrat internaţional, oferind un
mediu atractiv pentru membrii comunitatii ştiinţifice globale şi ai diasporei ştiinţifică.
Cercetarea exploratorie beneficiază de un flux stabil de proiecte, de infrastructuri
nationale de cercetare, de acces deschis la marile infrastructuri europene.

-

Educaţia susţine comportamentul creativ, antreprenorial în toate etapele sale.

-

Formarea cercetătorilor – prin doctorate, postdoctorate, pregătire pe parcursul carierei –
se concentrează în jurul unor domenii strategice.

Pilonul 3. Străpungeri în domeniile strategice
-

Domeniile strategice beneficiază de programe pe termen lung, care vizează atât
cercetarea fundamentală, cât şi tehnologii cheie, inclusiv prin integrarea acestora în
parteneriate internaţionale.

-

Cercetare de tip translaţional este o verigă activă în procesul inovativ, exploatând
cunoaşterea generată prin cercetare fundamentală în aplicaţii practice.

-

Recompensa pentru excelenţă motivează leadership-ul organizaţional, diferenţierea
instituţională (crearea universităţilor de cercetare, dezvoltarea cercetării private) şi
competiţia internaţională pentru talente.

-

Dimensiunile regionale şi transfrontaliere ale domeniilor strategice stimulează
parteneriatul dintre organizaţiile de cercetare, mediul de afaceri, administraţia locală.
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