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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? 
Ce recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență este disponibil aici:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-REV-1/ro/pdf 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 
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3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 Lb{¢L¢¦¤L!κhwD!bL½!¤L!κt9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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	Titlul Interventiei: Centre regionale de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie
	Descriere: Nivelul insuficient de implicare a studenților în activitățile de inovare, valorificarea scăzută a rezultatelor cercetării, colaborarea redusă dintre cercetători și oamenii de afaceri constituie probleme sistemice ce necesită o intervenție urgentă. Intervenția propusă constă în crearea a 7 centre regionale de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de  tehnologie, în jurul unor universități reprezentative din regiunile de dezvoltare cu puternice decalaje în aceste domenii față de media europeană. România ocupă, conform raportului Digital Economy and Society Index 2020, unul dintre ultimele locuri în UE la indicele compozit cu o valoare de 39.96, dar chiar ultimul loc la utilizarea serviciilor de internet și la digitalizarea serviciilor publice, și penultimul loc la competențele digitale și capitalul uman și la integrarea tehnologiilor digitale. România ocupă, conform raportului European Innovation Scoreboard 2020, ultimul loc din UE la indicele inovării, situându-se cu cele 34.4 puncte la mai puțin de jumătate din media europeană. Raportul Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020 consemnează că România este ultima în UE ca pondere a inovatorilor, ca număr de cereri de brevet de invenție și de cereri de protejare a mărcilor raportate la populație. Raportul arată că România avea un indice global de antreprenoriat de 38.2 în 2018, unul dintre cele mai mici din UE și că era ultima ca număr de firme de tip start-up care trec prin faza de extindere și ca pondere a firmelor ce valorifică proprietatea intelectuală. Raportul de țară din 2020 menționează la cap. 4.3.2, Educație și competențe, că dobândirea de competențe digitale rămâne limitată iar programele de studii universitare rămân insuficient aliniate la nevoile pieței forței de muncă. La cap. 4.4.2, Productivitate și investiții, se arată că performanța științifică și legăturile dintre mediul universitar și mediul de afaceri continuă să fie slabe și că inițiativele regionale sunt afectate de lipsa unui ecosistem național solid în materie de inovare și antreprenoriat. Programele de tip Start-up au contribuit la îmbunătățirea situației dar trebuie dublate de investiții în infrastructura de educație pentru inovare și transfer de tehnologie. Este nevoie de laboratoare de fabricație digitală moderne, unde studenții să aplice practic cunoștințele dobândite, lucrând la proiecte izvorâte din nevoile firmelor regionale.
	Group3: Choice1
	ProblRT: Intervenția propusă oferă soluții unor probleme menționate în Raportul de țară. La cap. 4.3.2 se afirmă că dobândirea de competențe digitale rămâne limitată iar programele de studii universitare rămân insuficient aliniate la nevoile pieței forței de muncă. La cap. 4.4.2 se arată că legăturile dintre mediul universitar și cel de afaceri continuă să fie slabe și că inițiativele regionale sunt afectate de lipsa unui ecosistem național de inovare și antreprenoriat.
	Group1: Choice3
	ProblST: RST 3 din Raportul de țară prevedea îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, în special prin sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului superior. Raportul menționează că nu s-a înregistrat niciun progres și că sunt necesare măsuri urgente. RST 4 impunea axarea politicii în materie de investiții pe ... inovare, ținând seama de disparitățile regionale. Raportul constată că nu s-au realizat progrese.
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Educației și Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în colaborare cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională
	Beneficiari: Beneficiarii finali ai intervenției vor fi universitățile publice cele mai reprezentative la nivelul celor șapte regiuni cu decalaje, cu accent pe centrele universitare cu infrastructura de educație și CDI deficitară. Sunt avute în vedere în Regiunea de Dezvoltare 1 Suceava (în parteneriat cu Bacău), în RD2 Constanța (cu Galați), în RD3 Pitești (cu Târgoviște), în RD4 Craiova (cu Tg. Jiu), în RD5 Arad (cu Reșița), în RD6 Oradea (cu Baia Mare) și în RD7 Brașov (cu Sibiu).
	2021: 7500000
	2022: 15000000
	2023: 15000000
	2024: 15000000
	2025: 
	2026: 0
	Total: 52500000
	MetCost: În baza SF elaborat pentru centrul propus de Universitatea "Ovidius" din Constanța, costurile estimative pe centru sunt: C + M = 3,75 mil. Euro (pentru S ~3200 mp, S+P+3E, la ~1170 Euro/mp)Dotări = 3,75 mil. Euro Total = 7,5 mil. Euro
	DescriereDetaliu: Intervenția propusă constă în crearea a 7 centre regionale de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie, în jurul unor universități reprezentative din regiunile de dezvoltare cu puternice decalaje față de media europeană în ceea ce privește infrastructura de inovare, implicarea studenților în activitățile de inovare, valorificarea rezultatelor cercetării, colaborarea dintre cercetători și oamenii de afaceri. Intervenția propune formarea unei rețele de astfel de centre care să se integreze într-un sistem coerent de inovare la nivel național, deschis către colaborarea cu ecosistemele de inovare ale celorlalte state membre ale UE.Criteriile care stau la baza alegerii locațiilor centrelor privesc existența unor instituții publice de învățământ superior reprezentative la nivelul fiecăreia dintre cele șapte regiuni cu decalaje. Orașele țintă au fost alese, ținându-se cont de mărimea și importanța universităților, dinamica comunităților de afaceri locale (sunt orașe magnet, care antrenează multe fluxuri demografice și economice în jurul zonelor metropolitane), distribuția geografică uniformă la nivel național, precum și fondurile publice mici alocate în ultimii 10 ani în dezvoltarea infrastructurii de educație, cercetare-inovare și transfer de tehnologie. Sunt preferate centrele universitare cu infrastructura de educație și CDI deficitară în care există universități suficient de mari pentru a deține o masă critică de studenti și cadre didactice și de cercetare. Sunt preferate instituțiile multidisciplinare, care asigură diversitatea și complementaritatea de expertiză, facilitând schimbul transdisciplinar de idei.Modelul avut în vedere pleacă de la centrul de inovare digitală (DIH) de la Universitatea „Ovidius" din Constanța, creat pornind de la un centru de transfer tehnologic autorizat de autoritatea din domeniul cercetării. Centrul de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie poate fi dezvoltat în jurul unei universități, care joacă rolul de orchestrator și centru de competențe. Aceasta colaborează cu organizații cu roluri și competențe complementare, relevante pentru îndeplinirea misiunii: asociații patronale reprezentative pentru mediul de afaceri regional, camere de comerț, asociații reprezentative pentru administrația locală/regională, firme de consultanță cu experiență în digitalizare, inovare și antreprenoriat, clustere reprezentative la nivel regional.Conform acestui model, misiunea centrelor este să:- permită studenților dobândirea competențelor profesionale și transversale cerute de angajatori prin colaborare transdisciplinară pentru elaborarea și implementarea unor proiecte izvorâte din nevoile firmelor și comunităților regionale;- furnizeze servicii de formare a competențelor digitale și de consultanță tehnică precum și facilități de experimentare la standarde europene, cu scopul stimulării transformării digitale și tranziției la economia circulară a agenților economici și a entităților publice din regiunile vizate;- ofere cursuri de formare privind protejarea proprietății intelectuale și valorificarea rezultatelor cercetării, cultura antreprenorială și a inovării, precum și consultanță tehnică, juridică, financiară pentru implementarea proiectelor de transformare digitală sau de dezvoltare durabilă ale firmelor sau autorităților locale/regionale;- contribuie la dezvoltarea unui ecosistem pentru inovare prin integrarea centrelor într-o rețea națională și stabilirea de parteneriate cu rețelele de profil europene.Pentru a-și putea îndeplini rolul, aceste centre au nevoie de o infrastructură educațională adecvată, constând în săli de proiectare asistată de calculator, ateliere de fabricație digitală, laboratoare de inovare și testare dotate cu echipamentele necesare, spații de lucru colaborativ, săli pentru evenimente de brokeraj tehnologic etc. 
	DescriereMatur: Proiectul este matur și poate fi realizat cu ușurință până în 2026, plecând de la considerente prezentate mai jos.Există deja o rețea națională de centre de inovare digitală (DIH) în unele din orașele menționate, rețea care are proiecte ce pot fi finanțate de programe ale UE. Aceste DIH-uri sunt pregătite să își îndeplinească misiunea prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare.Există deja proiecte de construire și dotare a unor centre de educație, inovare și transfer de tehnologie la unele universități, dar care nu au putut fi puse în practică din cauza cofinanțării mari impuse de Axa 1 a POR 2014-2020. Aceste proiecte, ajunse la stadiul de Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Plan de Afaceri, nu au putut fi implementate din cauza cofinanțării prohibitive pentru universități. În exemplul deja amintit, oferit de Universitatea „Ovidius” din Constanța, centrul a fost proiectat plecând de la analizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii SE, SNCDI, nevoile menționate în cadrul Cartei Albe a IMM-urilor pentru regiunea SE, prioritățile din Strategiile Județului și Municipiului Constanța. Mai mult, proiectul a fost conturat în urma unor ateliere de gândire creativă/inovativă (design thinking) realizate în colaborare cu experți IBM, printr-un program de responsabilitate socială gestionat de Pyxera, la care au participat studenți, cadre didactice și reprezentanți ai mediului economic din zona metropolitană Constanța. Modelul inițiat de Universitatea „Ovidius” din Constanța, care poate fi replicat rapid și la nivelul altor centre universitare din țară, propune pentru funcționare optimă, o clădire cu subsol, parter și trei etaje, cu o suprafață de aproximativ 3200 mp, cu săli de proiectare asistată de calculator, ateliere de fabricație digitală, laboratoare de inovare și testare dotate cu echipamentele necesare, spații de lucru colaborativ, săli pentru evenimente de brokeraj tehnologic, spații tehnice etc. Printre laboratoarele cuprinse în proiectul amintit se numără: Laborator de fabricație digitală în lemn, Laborator de fabricație digitală în plastic, Laborator de fabricație digitală în metal, Laborator de proiectare CAD și design estetic, Laborator de creație digitală audio-video, laborator de Ecotoxicologie, Laborator de caracterizarea materialelor, Laborator de scanare și înregistrare digitală, Laborator de evaluare și scanare psihologică, Laborator de neuroștiințe, Laborator de realitate virtuală și augmentată, Laborator de inteligență artificială, Laborator de securitate digitală, Centru de date etc. O astfel de investiție se ridică la circa 7,5 milioane Euro (construcție-montaj și dotări). Universitatea „Ovidius” din Constanța deține titlul de proprietate asupra terenului pe care urmează să fie construit centrul și estimează că proiectul poate fi finalizat până în 2024.  Pornind de la modelul oferit de Universitatea „Ovidius” din Constanța, ar rezulta un total de 52,5 milioane Euro investiți în domeniul infrastructurii educaționale și de CDI până în 2025. Procesul de definire a tipurilor de laboratoare și a dotărilor necesare, poate fi realizat de fiecare dintre universitățile beneficiare în toate celelalte regiuni. În funcție de existența terenului, obținerea avizelor și autorizației de construire, realizarea investițiilor poate fi finalizată până în 2026. Universitatea „Ovidius” din Constanța poate pune la dispoziție, la cerere, informații detaliate despre coordonatele tehnico-economice ale investiției, ce pot fi preluate și la nivelul altor centre.
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice2
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice1
	Group11: Choice2
	Group12: Choice3
	DNSH: La proiectarea și construirea centrelor vor fi aplicate principii de sustenabilitate, pentru a realiza o investiție durabilă din punctul de vedere al mediului, conform Regulamentului UE 852/2020. Se va urmări folosirea unor materiale reciclabile obținute prin procese de producție cât se poate de prietenoase cu mediul, reutilizarea apei, folosirea energiei regenerabile și a luminii naturale etc.  Concret, vor fi aplicate principii precum: maximizarea confortului uman și a productivității, maximizarea spațiului utilizabil, minimizarea costurilor de funcționare și a consumului de energie (realizare NZEB) - prin sisteme fotovoltaice și pompe de căldură, minimizarea cheltuielilor de investiție, minimizarea costurilor de întreținere. Clădirea va fi echipată cu sistem de management al clădirii (BMS), care va integra semnalizările de la mai multe tipuri de instalații, cum sunt: instalații electrice, supraveghere video, control acces, iluminat, ventilație etc.
	Targhets: - realizarea a 7 centre de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie, construite la nivelul regiunilor țintă, până în 2026 (investiția ar demara pentru primul centru încă din 2022, și pentru ultimul în 2024);- minim 75.000 studenți, 3500 de cadre didactice și 100 de cercetători vor beneficia de condiții optime pentru dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și de inovare începând cu 2026;- sprijinirea a minim 70 de inventatori în protejarea proprietății intelectuale și în valorificarea rezultatelor cercetării până în 2026; - acordarea de consultanță antreprenorială, juridică, financiară pentru sprijinirea înființării a cel puțin 70 de firme de tip start-up, cel puțin până în 2026; - acordarea de servicii de consultanță tehnică precum și a accesului la facilități de experimentare pentru transformare digitală și/sau tranziția la economia circulară a 50 de agenți economici și a 15 entități publice până în 2026;- realizarea rețelei naționale de centre de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie și integrarea în rețelele de profil europene până în 2024, organizarea prin rotație a unor evenimente anuale de profil, cu participare internațională începând cu 2024 (3 evenimente până în 2026) și participarea la astfel de evenimente la nivel european (cel puțin 3 participări/centru/an începând din 2024).Indicatorii vor fi selectați și evaluați anual în baza rapoartelor de țară și a celor sectoriale.
	Milestones: - până în decembrie 2022 va fi începută construcția a cel puțin 1 centru, până în decembrie 2023 va fi începută construcția a cel puțin 3 centre, iar până în decembrie 2024 va fi începută construcția tuturor celor 7 centre, unul urmând a fi finalizat;- până în decembrie 2021 va fi realizată o cartografiere a nevoilor de transformare digitală la nivelul celor șapte regiuni incluzând agenți economici și autorități publice;- până în decembrie 2022 va fi realizată o cartografiere a ecosistemelor de inovare la nivelul celor 7 regiuni (baze date cu părțile interesate, brevetele existente, cererile depuse, rezultatele brevetabile etc.);- până în decembrie 2022 vor fi pregătite cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și de inovare, destinate studenților, cadrelor didactice și de cercetare, dar și angajaților agenților economici sau autorităților locale;- până în decembrie 2023 va fi realizată o cartografiere a nevoilor de consultanță în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare la nivelul celor 7 regiuni incluzând agenți economici și autorități publice interesate;- până în decembrie 2024 va fi pregătită resursa umană pentru centre, cu experți în domeniul digitalizării, al inovării și protejării proprietății intelectuale, al antreprenoriatului și găsirii surselor de finanțare, precum și experți tehnici;- până în decembrie 2022 va fi realizată rețeaua națională de centre și până în 2024 integrarea în rețele de profil europene.
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