
"Uniunea Inovarii din Romania - Bucuresti Ilfov" 
 

 

Ce este Uniunea Inovarii din Romania - Bucuresti Ilfov? 
Uniunea Inovarii din Romania - Bucuresti Ilfov, cu acronimul UIR-BI, este o organizatie constituita 

ca urmare a initiativei si "Declaratiei de la Cluj" (reluata la finalul prezentului document) ca raspuns 

al comunitatii regiunii Bucuresti Ilfov la provocarile globalizarii si apartenentei noastre la 

comunitatea mai larga a natiunii noastre si a UE pentru asigurarea competitivitatii regiunii din care 

facem parte, a natiunii noastre si a comunitatii UE in societatea cunoasterii si in economia condusa de 

inovare. Aceasta organizatie este formata din persoane fizice si persoane juridice de orice tip 

(neguvernamentale sau guvernamentale, profit sau nonprofit, din zona de afaceri, universitara si 

publica), interesate sa cunoasca provocarile care stau in fata regiunii si natiunii noastre si care doresc 

sa contribuie prin idei si activitati de culegere si sistematizare a datelor la conturarea in mod continuu 

a strategiei competitivitatii si inovarii regiunii, a natiunii si la nivel european prin studii, politici si 

actiuni care sa fie promovate si sustinute la toate nivelele pentru a fi implementate. Uniunea este 

deschisa tuturor celor care adera la "Declaratia de la Cluj" iar membri sai au drepturi si obligatii egale 

indiferent de tipul organizatiei, functia si titlul persoanelor si faptul ca este sau nu este membru 

fondator. 

De ce inovarea a devenit forta motrice a competitivitatii mondiale? 
1. pentru ca, doar popoarele care au inovat tehnologic sau social au avut succes in istorie; 

2. pentru ca, dupa cel de-al doilea razboi mondial, mai ales SUA dar si alte state dezvoltate au 

investit masiv in C&D la inceput iar apoi si in sistemele lor nationale ale inovarii si au avut 

succes; 

3. pentru ca, conform unor studii, tarile care au investit in inovare au fost mai putin 

vulnerabile la efectele crizei financiare care a afectat economia mondiala; 

4. pentru ca, inovarea a devenit la inceputul secolului XXI, responsabilitatea guvernelor si a 

cetatenilor tuturor tarilor care aspira la competitivitatea globala; 

5. pentru ca, provocarile generate de tarile BRIC si alte state in curs de dezvoltare, legate de 

politicile privind sistemele lor nationale ale inovarii, sunt atat de mari ca fara interventia 

natiunilor prin guvernele lor este aproape imposibil ca pe cale naturala, economiile 

celorlalte natiuni sa poata tine pasul si sa faca fata acestor provocari; 

6. pentru ca, UE, constienta de responsabilitatea sa, a lansat in perspectiva strategiei "Europa 

2020", "Uniunea Inovarii";  

7. pentru ca, fara inovare suntem in pericol sa ne pierdem identitatea, sa disparem sau sa fim 

integrati de cei care fac inovare. 

De ce inovare in Romania? 
1. pentru ca, este sansa noastra de a face fata provocarilor globalizarii noastre in UE si in 

lume si de a ne pastra identitatea competitivitatii noastre in timp; 

2. pentru ca, avem resurse dovedite care sa asigure intrarea noastra in economia condusa de 

inovare si ar fi pacat, mai ales pentru generatiile viitoare sa irosim aceste resurse; 

3. pentru ca, fara inovare si singuri ne va fi greu sa parasim zona inferioara a performantelor 

nationale din cadrul UE; 

De ce o Uniune a Inovarii in Romania? 
1. pentru ca, alinierea la strategia "Europe 2020", ar putea sa ne lanseze pe o traiectorie 

puternic crescatoare pentru a micsora handicapurile si diferentele care ne caracterizeaza 

performantele; 

2. pentru ca, impreuna vom putea mai usor sa mobilizam resursele tarii si vom putem asigura 

o viziune coerenta si echilibrata care sa includa toate regiunile tarii, pentru o dezvoltare 

inclusiva si armonioasa a sa; 

3. pentru ca, UE doreste parteneriatul si sprijinul tuturor partilor interesate din tarile membre, 

indiferent ca sunt organizatii guvernamentale sau neguvernamentale, profit sau nonprofit si 

persoane juridice sau fizice, si ar fi pacat sa ratam aceasta oportunitate. 

Ce este Uniunea Inovarii din Romania ? 



Uniunea Inovarii din Romania este o retea de organizatii guvernamentale si neguvernamentale, 

profit sau nonprofit, precum si persoane fizice care adera la "Declaratia de la Cluj" si care depun 

eforturi la nivel local, regional, national sau european pentru sustinerea calitatii si competitivitatii 

inovarii din Romania si ale sistemului sau national al inovarii, sau dezvolta servicii de sustinere a 

inovarii pe intregul sau lant valoric. UIR este o structura deschisa tuturor partilor interesate si are o 

structura distribuita regional  si o coordonare nationala pentru sustinere reciproca si pentru 

standardele comune. 

Initiatorii Uniunii Inovarii din Romania: 
Membri retelei Enterprise Europe Network din Romania care au aderat la "Declaratia de la Cluj". 

Atributiile Uniunii Inovarii din Romania: 
1. Culege, sistematizeaza si studiaza informatiile legate de lantul valoric al inovarii si de 

sistemul national al inovarii, la nivel local, regional si national si le compara cu directivele 

"uniunii Inovarii" din cadrul strategiei "Europa 2020" si cu bunele practici din tara si din 

lume. 

2. Elaboreaza strategii si politici pentru sustinerea calitatii si competitivitatii lantului valoric 

al inovarii romanesti la nivel local, regional si national, si a sistemului sau national al 

inovarii, si depune activitati de sustinere si promovare (advocacy) la nivel legislativ (legi, 

hotarari, directive si alte reglementari) si executiv (programe, proiecte, initiative, etc.), la 

autoritatile competente locale, regionale, nationale si europene. 

3. Dezvolta proiecte si participa la proiecte la nivel local, regional, national si european prin 

care asigura servicii legate de organizatiile suport ale inovarii, transfer de cunostinte si 

bune practici, instruire, internationalizare si crearea de retele nationale, transfrontaliere si 

internationale. 

4. Asigura un flux informational competitiv si o diseminare nediscriminatorie catre toate 

partile interesate. 

5. Asigura competitivitaea activitatilor sale prin: 

a. consultarea larga a mediului inovarii atat in perioada de culegere si sistematizarea 

informatiilor, cat si in perioada de elaborare a studiilor si politicilor. Consultarea 

partilor interesate, asupra carora se rasfrang noile strategii si politici este 

obligatorie; 

b. promovarea culturii calitatii si inovarii in randul partilor interesate; 

c. promovarea conceptului de dezvoltare durabila si protectia mediului; 

d. promovarea creatiei intelectuale si promovarea activitatilor inovative; 

e. promovarea conduitei etice. 

Fundamentele UIR - BI. 

MISIUNEA  
 

 Sa sustina inovarea romaneasca si infrastructura sa pe intregul sau lant valoric; 

 Sa sustina si sa promoveze sistemul national al inovarii si sa dezvolte servicii competitive in 

beneficiul partilor interesate (stakeholder-i); 

 Sa sustina spirala tripla (triple helix) a infrastructurii inovarii si dezvoltarea sa organica si 

armonioasa; 

 Sa sprijine si sa dezvolte competitivitatea comunitatea tarii noastre prin inovare. 
 

Valori centrale: 
 Cresterea coeziunii, sinergiei si competitivitatii comunitatilor inovarii din Romania.  

 Asigurarea competitivitatii lantului valoric a sistemului national al inovarii din Romania. 

 Profit pentru membrii si clientii nostri, dar profit din munca de care sa beneficieze intreaga 

noastra natiune si umanitatea 

 Onestitate, integritate si conduita etica 

 

Viziunea  Centrala  
 



Sustinerea competitivitatii nationale prin inovare si prin asigurarea calitatii "Sistemului National 

al Inovarii", urmand directivele "Uniunii Inovarii" din cadrul strategiei "Europa 2020" 
 

Viitorul previzionat: 

Sa devenim cea mai cunoscuta si influenta retea de sustinere si sprijinire a inovarii si a sistemului 

national al inovarii din Romania pentru schimbarea imaginii competitivitatii natiunii noastre in 

lume. 

 

 

Ce inseamna "Uniunea Inovarii" pentru mine? 
 

Pentru cetatean:  

Uniunea Inovarii va contribui la cresterea inovarii si a strapungerilor din Europa pentru imbunatatirea 

calitatii vietii oamenilor si pentru a crea noi locuri de munca. 

 

Uniunea Inovarii inseamna: 

 economie mai inteligenta pentru suportul standardului nostru de viata. 

 utilizare mai judicioasa a fondurilor publice. 

 Imputernicirea cetatenilor prin inovare sociala. 

 Solutii inovative pentru un trai mai lung si mai sanatos. 

 O regiune mai verde. 

 

Pentru un intreprinzator: 

Uniunea Inovarii va face mai usoara comercializarea ideilor si cresterea firmei tale. 

 

Uniunea Inovarii inseamna: 

 Accesul la finantare imbunatatit. 

 Legi si reglementari mai prietenoase privind inovarea. 

 Elaborarea accelerata a standardelor de interoperabilitate. 

 Brevetare mai ieftina. 

 Inovare sprijinita de sectorul public. 

 Parteneriate inovative pentru a oferi afacerilor tale si europene un varf de competitivitate. 

 Participare mai usoara in programele nationale, regionale si europene pentru cercetare si 

inovare. 
 

Pentru un cercetator: 

Uniunea Inovarii va face mai usoara sa-ti desfasori activitatile tale de cercetare.  

 

Uniunea Inovarii inseamna: 

 Cariere atractive pentru cercetatori. 

 Formare la cele mai inalte standarde. 

 Mobilitate transfrontaliera imbunatatita. 

 Un acces mai liber la rezultatele cercetarilor din Europa. 

 Colaborare public privata imbunatatita. 

 Participare mai usoara in programele nationale, regionale si europene pentru cercetare si 

inovare. 
 

Initiative cheie 
Intarirea bazei de cunostinte regionala si europeana. 

Cercetarea si educatia hranesc inovarea. Europa va necesita cel putin un milion de cercetatori in 

decada urmatoare pentru a atinge tinta de a investi 3% din PIB-ul uniunii in cercetare si dezvoltare 

pana in anul 2020. 



Uniunea Inovarii propune masuri pentru completarea Ariei de Cercetare Europeana pana in 2014. 

Acest lucru inseamna mai multa coerenta intre politicile de cercetare europene si cele nationale, 

eliminand pierderile si eliminand obstacolele in calea mobilitatii cercetatorilor. 

In educatie, Comisia va sprijini colaborarea dintre firme si universitati pentru dezvoltarea de noi 

curicule care sa adreseze lipsurile de aptitudini inovative. De asemenea va sprijini o ierarhizare 

independenta a universitatilor. 

 

Aducerea ideilor bune pe piata. 

Uniunea Inovarii propune crearea unei piete unice europene pentru inovare care va atrage firme si 

afaceri inovative. Pentru a atinge acest deziderat, sunt propuse mai multe masuri in domeniul 

protectiei brevetelor, standardizare, achizitii publice si reglementari inteligente. 

Uniunea Inovarii are de asemenea scopul de a stimula investitiile sectorului privat si propune 

printre altele cresterea investitiilor de risc europene, care sunt la nivelul de o patrime din cele din 

Statele Unite.  
 

Maximizarea beneficiilor regionale si sociale.      

Pentru a evita "innovation divide" intre regiunile cele mai puternice regiuni inovative si ceilalti, 

Comisia va asista Statele Membre pentru mai buna utilizare a celor 86 miliarde € ramasi 

neutilizati din fondurile structurale programate pe perioada 2007 - 2013, in proiecte de cercetare si 

inovare. 

Uniunea Inovarii are scopul de a implica pe toata lumea in inovare. Acest lucru este adevarat in 

mod particular pentru asigurarea ca angajatii pot ei insisi influenta modul in care firmele si 

autoritatile locale pot inova si de asemenea atunci cand vine vorba de inovare sociala. In 2011, 

Comisia a lansat un program major de cercetare pentru sectorul public si inovare sociala si piloteaza 

un Scoreboard European asupra Inovarii din Sectorul Privat.  

 

Concentrarea eforturilor pentru strapungeri. 

Parteneriatul Inovarii Europene este o noua cale de a aduce impreuna actorii publici si privati la 

nivel european, national si regional pentru a dezbate marile provocari precum schimbarile climatice, 

energie, securitatea alimentara, sanatate si o populatie in imbatranire. Aceste provocari reprezinta de 

asemenea oportunitati pentru noi afaceri, iar Parteneriatul are drept scop sa dea UE avantajul primului 

venit pe aceasta piata. 

Primul Parteneriat opereaza cu imbatranirea activa si sanatoasa si are drept scop de a aduga o 

medie de doi ani de viata sanatoasa pentru oricine din Europa.  

 

Colaborarea internationala. 

Europa trebuie sa lucreze mai bine cu partenerii sai internationali. Acest lucru inseamna ca Europa 

trebuie sa continue sa fie deschisa pentru accesarea programelor sale de C&D, asigurand conditii 

comparabile in strainatate. Acest lucru inseamna de asemenea ca UE si Statele Membre trebuie sa 

trateze cooperarea stiintifica cu tari terte ca pe un subiect de interes comun si sa dezvolte abordari 

comune pentru a proteja interesele uniunii. 

In 2012 s-a convenit un acord cu partenerii internationali pentru dezvoltarea unor infrastructuri de 

cercetare care, date fiind costurile si complexitatile lor, pot fi dezvoltate doar la scara globala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATIA DE LA CLUJ 

 
Noi, semnatarii acestei declaratii, recunoscand importanta inovarii 

 in influentarea competitivitatii natiunii noastre in lume si a calitatii vietii din tara 

noastra, 

 in contextul globalizarii si al documentelor programatice ale Comisiei Europene, 

angajandu-ne cu cea mai inalta conduita etica si profesionala, suntem de acord: 

1. sa contribuim la realizarea, promovarea si cresterea calitatii imaginii si competitivitatii 

inovarii din Romania; 

2. sa contribuim, prin actiunile noastre locale, regionale si nationale, la realizarea unei culturi  de 

masa privind cresterea competitivitatii Romaniei prin inovare; 

3. sa contribuim la elaborarea studiilor, strategiilor si politicilor de sprijinire a inovarii 

romanesti, atat la nivel local, regional si national, cat si la nivel european, intr-un cadru 

deschis, care sa cuprinda toti factorii interesati in sustinerea si promovarea sa; 

4. sa promovam metodologiile si bunele practici internationale privind inovarea, in vederea 

comunicarii eficiente cu partenerii internationali; 

5. sa ne asistam membri si comunitatile din arealul geografic si economic din care facem fiecare 

organizatie subsemnatara parte, in dezvoltarea lor profesionala si economica bazata pe 

inovare, cu tot profesionalismul si experienta de care putem da dovada; 

6. sa asistam si sa influentam sectorul public in dezvoltarea guvernarii, pe baza documentelor 

strategice europene, si sa-i sustinem in efortul lor de a imbunatatii infrastructura inovarii, in 

concordanta cu profesionalismul si experientele acumulate; 

7. sa identificam noi modele de sprijinire a inovarii, corespunzator nevoilor identificate la nivel 

local, regional si national si sa le promovam prin politici recomandate la nivel local, regional, 

national si european; 

8. sa identificam si sa schimbam informatii si bune practici ale partenerilor semnatari, si sa 

evitam pe cat posibil suprapunerile, si dublarile pentru a economisi resursele noastre, si sa ne 

impartasim experientele si sa ne sprijinim reciproc in activitatile de promovare a politicilor la 

nivel local, regional, national si european; 

9. sa abordam subiectele echilibrat si sa evitam abordarile partizane care ar putea afecta 

interesele unor grupuri de competente profesionale si comerciale pe care nu le masuram din 

lipsa informatiilor; 

10. sa evitam pagubirea celorlalti, a proprietatii lor, a reputatiei lor sau a locului de munca prin 

actiuni rau intentionate sau false. 

 

 

 

Cluj, iunie 2011 


