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Abstract. Resea rc h, d evelopm ent, innovation and tec hnology tra nsf er
is the key in gett ing m ore acc elerated high econom ic c ompet it ivenes s
of Roma nia. Rega rd ing t he f ina nc ing of t his s ect or in t he context of
economic cris is, the Sectoral Op erat iona l Programm e “Inc rease of
economic comp et itiveness” is ava ila ble to institut es of res earch,
developm ent and innovation with “P riorit y Axis 2: Res earch,
tec hnologica l d evelopm ent a nd innovation for comp etit iveness”.
Key words: susta ina ble d evelopm ent , best a vailable t ec hniques ,
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1. I ntr oducer e
În Români a „cerce tar ea ş i tr ans feru l
tehn ologic sunt s ubfin anţate , insu ficie nt
or ientate către cer ere şi lipsite de
in fras tructur i ade cvate care să permită ca
rezu ltate le cercetăr ii s ă se transfor me în
in ovare aplicată” (POSCC E).

implementarea tehnologiilor de vâr f,
în co ncordanţă cu evol uţi a legi slaţiei şi
a standardul ui me diul ui e conomi c.
Având în vedere situaţia economică
precară în care România se află datorită
instalării crizei economice atât la nivel
mondial cât şi la nivel naţional, cea mai
rapidă cale de finanţare a sectorului de
cercetare – inovare este cea a atragerii
de Fonduri Structurale. În acest scop
există Programul Oper aţional Se ctorial
Creşterea Competitivităţii Economice POS CCE, Axa Prioritară 2: Creşterea
competitivităţii
economice
prin
cercetare-dezvoltare
şi
inovare.
„Obiectivul general al POS-Creşterea
Compe titivităţii Econ omice îl constituie
creşterea productivităţii întrepr inderilor
româneşti pentru reducerea decalajelor faţă
de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Măsurile întreprinse vor genera până în
2015 o creştere medie a productivităţii de
cca. 5,5% anual şi vor permite Românie i să
atingă un nivel de apr oximativ 55% din

Problematica cer cetării româneşti în
contextul crizei eco nomice poate g ăsi
rezolvare
prin
cre area
unei
infrastucturi de cer ce tare de e xcelenţă
la standar de inter naţionale
în
domeni ul
tehnologiilor
curate
(environm entally
friendly
and
ecologically
cle an)
de
vâr f,
infrastr uctura capabilă să asig ure o
dezvol tare socio-eco nomică durabil ă.
O dată re alizată, infr astr uctura de
cer cetare va conduce l a suplinir ea
care nţelor
exi ste nte,
legate
de
compe tenţele
pentru
cer ce tări
strategice
ne cesare
dezvol tării
economi ce naţio nale şi regionale, care
să combi ne soluţiile inovato are cu
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media UE”. Printre obiectivele specifice
ale acestui program se numără:
„...cons olidare a şi dezvoltarea durabilă a
sectorului productiv, crearea unui mediu
favorabil
de zvoltării
durab ile
a
întreprinderilor, creşterea capacităţii de
cercetare - dezvoltare (C&D), stimularea
cooper ării între instituţii de cercetare,
dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinder i,
precum
şi
creşterea
accesu lui
întreprinderilor la CDI” (POSCCE).

Prote ction
Ag ency,
2008).
Prin
realizar ea CCDEZ se asig ur ă o bază de
date în dome niul te hnologiilor B.A.T.
(cele m ai per formante te hnologii în
rapor t cu me diul) care să poată fi puse
la di spo ziţia me di ului
socio
–
economi c). Dezvoltare a acestui ce ntr u
de cer cetare - dezvoltar e, asigura
condiţiile
pentru
cer cetarea
şi
realizar ea unor noi tehnologii, mi ci
consum atoar e de e nergie şi m aterii
prime, tehnologii cu im pact minor
asupr a me diul ui.

2. Exem plu de bune pr actici
Un b un e xem plu de cre şter e a
capacităţii de cercetar e, dezvoltare şi
inovare e ste dat de Universi tatea
Tehnică di n Cluj -Napo ca - Ce ntr u
Regional de Cerce tare , Instr uire şi
Exper tizar e
pentru
Dezvoltare
Dur abilă
şi
Prote cţia
Me di ului
(CCDEZ). Ce ntr ul de cer cetare are
dre pt sco p „Activităţi de transfer
tehnologi c şi manageri al pe ntr u
mediul
e conomi c,
optimizar ea
anumi tor oper aţii di n tehnologii de
tratare
şi
epur are,
re comandări
privind B.A.T-urile aplicabile fie căr ui
tip de tehnologie, etc”.

În cadr ul CCDEZ vor fi o peraţionale 4
unităţi de cer cetare distincte , fiecare
cu câte do uă labor atoare de cer cetare
acre ditate . În cadr ul acestora se vor
obţine re zul tate de ti pul: co ntr acte de
cer cetare cu instituţii finanţatoare şi
organisme
de
profil
(Mini ster ul
Educaţiei
şi
Cerce tării,
Agenţia
Naţională pe ntr u Cer ce tare Ştiinţi fică,
Cercetare de Excele nţă, Consiliul
Naţional al Cer cetării Ştiinţifi ce ),
contracte de cer cetare aplicată cu
benefi ciari di n medi ul economi c
pentru
tr ansfer
tehnologi c
şi
manage rial: tehnologii de tr atar e a
apei în sco p potabil , te hnologii de
epurare a apelor ; te hnologii de
valorificare a substanţelor utile din
deşeuri industriale, de epur are a
levigatului şi a gazelor reziduale,
propune rea şi îmbunătăţire a unui
sistem de m anagement integrat al
deşeurilor , proiecte pentru depo zite
ecologice, e tc.

Cum se defineşte B.A.T - Best
available techniques ?-- e ste defi nit în
secţiunea 5 din Legea Age nţiei pe ntr u
Prote cţi a Me diul ui, 1992 şi 2007, şi
secţiunea 5 (2) din Lege a privind
Manageme ntul De şeurilor , 1996 - 2008,
ca fiind „n ive lu l te hnologic ce l mai
avans at ş i eficace în dezvoltare a une i
activităţi ş i a me tode le s ale de operar e,
care in dică avantaju l utilizării anu mitor
tehn ici pen tru as igur are a, în prin cipiu, a
unor valor i minime de e mis ii de noxe
(Environme ntal Pro tection Age ncy,
2008). Sco pul B.A.T este re prezentat
de „preven ire a, eliminare a s au, în cazu l
în care nu este posib il, în gener al,
reducere a e misiilor şi impactu lului lor
asupr a
mediu lu i”.
(Enviro nmental

Rezultatele studiilor şi cer cetărilor vor
fi puse la di spo ziţia autori tăţilor lo cale
şi a agenţilor e conomi ci, se va asigura
asistenţa te hni că ne ce sar ă pe ntr u
implementare şi se vor re aliza cursuri
de pregătire pentru toţi age nţii
economi ci ce urmează să folosească
noile te hnologii.
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Fig. 1. Sta di ul de de zvoltare al R omâ niei la ni velul an il or 2 01 1-20 12

3. Co ncluzii
În contextul unui m edi u e conomi c
defavorabil de zvoltării sectorul ui de

Cercetare, Dezvol tare şi Inovar e,
fondurile str ucturale de finanţare
orientate către ace st domeni u, pot
77
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contribui
la
creştere a
po ziţiei
compe titive a României în contextul
stabilităţii m acro eco nomice , car e să
însoţe ască în acelaşi timp pro cesul
natural de cre şte re a inve stiţiilor
străi ne dire cte . Conform Indicelui
Global al Competitivităţii 2011-2012
Rom âni a se si tue ază pe lo cul 77
dintr-un total de 142 de ţări . Stadi ul de
dezvol tare al Rom âniei po ate fi
comparat cu e conomiilor al tor ţări

bazate pe e ficie nţă conform Fig. 1
(Klaus Schwab, 2011).
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