
Raport privind identificarea si selectarea prioritatilor candidate pentru 

specializare inteligenta in cadrul Strategiei de CDI 2014-2020 

 

Domeniile prioritare de specializare inteligenta au fost definite in urma unui larg proces 

consultativ. Acesta s-a derulat, mai intai, in cadrul unor paneluri de experti pentru 13 domenii 

potentiale de smart specialisation. Rezultatul activitatilor grupurilor de experti a fost apoi supus 

unei consultari online extinse, cu o structura menita sa ierarhizeze propunerile panelurilor in 

functie de un set de criterii relevante pentru conceptul de specializate inteligenta. 

Activitatea panelurilor de experti 

Intr-o prima faza a acestei etape a procesului de elaborare a Strategiei, dupa elaborarea viziunii 

privind CDI romaneasca la orizontul de timp 2020 si in acord cu aceasta, au fost constituite cele 

13 paneluri de experti pe domenii potentiale de specializare inteligenta mentionate anterior. 

Domeniile au fost selectate pe baza unor analize anterioare, precum si plecand de la un set de 

criterii adecvate. Atat analizele, cat si criteriile au fost prezentate intr-un raport de etapa 

anterior.  

Lista expertilor consultati si alocarea lor pe paneluri poate fi consultata in Anexa 1. 

Fiecare dintre cele 13 paneluri de experti a elaborat, pentru fiecare domeniu, o serie de 6-8 fise 

de subdomeniu care au facut obiectul consultarii largite ulterioare. Structura fiselor a fost 

conceputa pentru a da seama de rigorile specializarii inteligente, anume, in jurul a 6 criterii 

principale: 

- Provocarea reprezentata de subdomeniu la orizontul de timp 2020 

- Relevanta pentru CDI 

- Capacitatea actuala a CDI din Romania in subdomeniu 

- Resursele necesare pentru atingerea masei critice de CDI 

- Economia relevanta pe plan national 

- Rezultatele asteptate de la subdomeniu pana in 2020 

Consultarea online 

Un chestionar complex de tip real-time Delphi, cuprinzand cele 13 domenii si 90 de fise de 

subdomeniu, a fost transmis unui numar de aproximativ 44.000 de potentiali respondenti. 

Consultarea online s-a desfasurat pe o durata de aproximativ 1 luna, fiind finalizata pe 6 

septembrie 2013. 

Participantii la consultare au fost invitati sa isi defineasca cel mult 2 domenii de competenta… 



 

… si sa completeze fisele de subdomeniu asociate domeniilor alese. 

 

Pentru fiecare fisa de subdomeniu, respondentii au fost rugati sa evalueze, conform celor 6 

criterii mentionate anterior, importanta subdomeniului din urma la orizontul de timp 2020. De 

asemenea, au selectat, dintre argumentele elaborate de paneluri, pe cele care sustineau 

evaluarile lor sau au adaugat argumente noi. Lista de argumente, precum si frecventa selectarii 

acestora, au fost aduse la zi in cadrul chestionarului in timp real. 



 

Nu in ultimul rand, respondentii au fost invitati sa mentioneze necesarul de cercetare 

fundamentala pentru subdomeniul evaluat, inclusiv cercetarea fundamentala din alte domenii 

stiintifice conexe sau relevante (de ex., cercetarea fundamentala din domeniul social sau 

economic). Totodata, respondentii au asociat subdomeniile cu provocari societale majore. 

 

  



Rezultatele 

In total, la chestionar au raspuns peste 4.000 de persoane (o cifra destul de ridicata, dat fiind 

numarul real de cercetatori din Romania), adica, in medie, 161 de respondenti pentru o fisa de 

subdomeniu. 

Datele obtinute in urma completarii chestionarelor online pot fi consultate in Anexa 2. 

Aceste date au fost ulterior analizate si prelucrate conform unui set de criterii pentru 

ierarhizarea subdomeniilor. Dat fiind interesul fata de potentialul de specializare inteligenta, 

criteriile au acordat o pondere mai ridicata dimensiunii economice a cercetarilor propuse. A 

rezultat o ierarhie de prioritati de specializare inteligenta pe care le prezentam, in forma 

sintetica, in Anexa 3.  

In momentul de fata, lista de prioritati si descrierea lor se afla intr-o faza de lucru. Setul de 

subdomenii de specializare inteligenta urmeaza sa fie rafinat cu ajutorul specialistilor relevanti 

pentru eliminarea redundantelor, clarificarea sau imbunatatirea unor formulari, clusterizarea 

propunerilor similare s.a.m.d. 


