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REZUMAT  
Lucrarea prezintă modul în care previziunea pe durată lungă (anul 2020) ca metodologie a fost aplicată cu succes de 

un parteneriat european în cadrul proiectului PC 6 REFORM, cu scopul de a sprijini politica de cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare în 6 regiuni europene partenere. Previziunea a fost utilizată pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. Pe 
baza analizei SWOT a unui scenariu de tendinţă, a activităţii unui grup de experţi  au fost selectate din mai multe scenarii  
şi în final un scenariu previzional final .  
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1. INTRODUCERE 
 
Integrarea şi coordonarea investiţiilor publice şi private în cercetarea tehnologică, dezvoltare şi inovare, împreună cu 

un sprijin adecvat, pentru politica de dezvoltare a  infrastructurii, sunt esenţiale pentru progresul economic al Spaţiului 
European de Cercetare cât şi a altor structuri economice în regiunile UE. [1]  

 
În cadrul proiectului european  " Dezvoltarea politicii regionale de cercetare şi dezvoltare tehnologică prin previziune 

şi mentorat – REFORM “, partenerii : 
 Coventry University Enterprises (West Midlands – Marea Britanie); 
 Centru Tehnologic din Galilea (Galilea - Israel); 
 Universitatea de Ştiinţe Aplicate Winterthur (Zurich - Elveţie); 
 Agenţia de Dezvoltare Regională  (Silezia Inferioară - Polonia);  
 Universitatea Politehnica Bucureşti (Buchureşti-Ilfov - România); 
 Autoritatea Regiunii Sud-Est (Regiunea Sud-Est -Irlanda).  

au dezvoltat în colectiv mecanisme de previzionare pentru a ajuta şi a influenţa strategia de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică atât în regiunile participante cât şi la nivelul întregii Europe pe perioadă lungă - anul 2020 . 

 
Obiectivele proiectului REFORM  au fost următoarele: 

 Îmbunătăţirea politicii de cercetare şi dezvoltare tehnologică în regiunile partenere;  
 Creşterea capacităţii de previzionare regionale; 
 Dezvoltarea unui Scenariu Regional European pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi 

stabilirea unei reţele inter-regionale de mentorat.  
 
Proiectul REFORM a dezvoltat, sprijinit şi a pus în aplicare o serie de măsuri şi activităţi, care vor permite regiunilor 

europene să înţeleagă nevoile lor şi să amplifice activitatea de cercetare, dezvoltare tehnologică cît şi cea de investiţii în 
domeniile respective. Prin mecanisme cum sunt previzionarea şi un nou program de mentorat, proiectul a dezvoltat o 
serie de planuri de acţiune individuale pentru fiecare din parteneri, care vor fundamenta politica de dezvoltare a 
infrastructuri de cercetare şi dezvoltare tehnologică  şi punerea în aplicare a acesteia.  

 
2. METODOLOGIA DE PREVIZIONARE 
 
Previzionarea este procesul prin care se pot fi înţelese forţele care influenţează şi modelează viitorul. Aceste forţe ar 

trebui luate în considerare în special în următoarele domenii: formularea politicilor, planificarea şi procesul de luare a 
deciziilor. [2]  



Previziunea nu este viziune constructivă. Ea nu se bazează pe definirea unui viitor de dorit ca punct de pornire. Ea 
poate propune o varietate de variante - dintre care unele nu pot fi opţiuni preferabile, din care cauză ea este diferită de 
procesul de planificare strategică. Previziune poate să detecteze:  

 Oportunităţi şi provocări emergente;  
 Tendinţele şi pauze în tendinţe.  

 
Previziunea utilizează sistematic metode pentru dezvoltarea intuiţiei şi a elaborării de scenarii prin luarea în 

considerare a factorilor cheie care conduc la schimbare. Previziunea presupune mijloace de analiză calitative şi 
cantitative pentru monitorizarea  indicatorilor privind orientările şi tendinţele de evoluţie şi sunt utile atunci când sunt 
direct legate de analiza implicaţiilor politicii de dezvoltare .  

 
Metodele calitative utilizate în previziune sunt următoarele [3]: 

 Brainstormingul; • 
 Analiza SWOT (puncte tari, slăbiciuni, oportunităţi şi ameninţări); • 
 Analiza Delphi;  
 Elaborarea de scenarii; 
 Analiza staekholderilor, 
 Analiza de impact; 
 Stabilirea priorităţilor,  

 
Metodele cantitative utilizate în previziune sunt următoarele  

 Seriile de timp;  
 Modele de regresie; 
 Simularea stocastică ;  
 Modele econometrice.  

 
Partenerii proiectului REFORM (inclusiv Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti) a analizat cu atenţie contextul 

în  care se va aplica metoda de previzionare. Au fost luate în considerare următoarele: 
 Suprafaţa mare a regiunile europene analizate; 
 Domeniul previzionării: cercetarea tehnologică, dezvoltarea şi inovarea; 
 Principalii actori care pot influenţa dezvoltarea în domeniul cercetat.  

 
Partenerii proiectului REFORM au decis că analiza SWOT şi elaborarea de scenarii sunt cele mai potrivite metode 

pentru realizarea proiectului.  
 
3. METODOLOGIA PROIECTULUI 
 
Metodologia adoptată  a fost transpusă în practică în următoarele etape:  

 Definiţia  subsistemelor;  
 Analiza SWOT; 
 Definirea variabilelor de impact ; 
 Construirea de scenarii de către parteneri; 
 Construirea de scenarii în ateliere de lucru cu experţi; 
 Evaluarea coerenţei scenariilor; 
 Selecţia de scenarii; 
 Interpretarea scenariilor ; 
 Elaborarea de studii de caz; 
 Elaborarea unui plan de acţiune; 
 Diseminarea continuă  a rezultatelor în regiune. 

 
Metodologia a fost concepută având în vedere trei obiective: 

 Reunirea şi implicarea părţilor interesate relevante, în fiecare regiune partener în  activitatea de previzionare.  
 Utilizarea rezultatelor previzionării în elaborarea  de rapoarte pentru fiecare regiune partener.  
 Evaluarea potenţialului de utilizare a scenariilor în scopul implicării actorilor decizionali. 



 
4. SCENARII 

 
Grupul de lucru din Universitatea Politehnica Bucureşti într-o primă fază a colectat date, a făcut o analiză SWOT şi a 

elaborat un scenariu iniţial de tendinţă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov care să stea la baza analizei experţilor făcută în 
cadrul unui atelier de lucru. Datele disponibile pentru regiunea Bucureşti-Ilfov au fost culese din rapoarte 
guvernamentale, statistici anuale oficiale şi site-uri web. Analiza a evidenţiat tendinţele pentru regiunea Bucureşti-Ilfov 
iar rezultatele au fost sintetizate într-un scenariu de tendinţă, construite într-un tabel, în conformitate cu normele din 
proiect. Tendinţa scenariului elaborat de UPB este prezentat  în tabelul 1..  

 
Tabelul1. Scenariul de tendinţă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov  

 
Variabila de impact Elementul descriptiv  

Migraţia persoanelor cu studii superioare  Proporţie mică a persoanelor cu pregătire superioară 
în rândul imigranţilor  

2 

Structura populaţiei Ponderea populaţiei active în scădere.  1 
Oportunităţile educaţionale Şanse egal în educaţie 1 
PIB Regional şi PCL-Produsul pe Cap de 
locuitor 

Creştere economică  1 

Structura diversificată a activităţilor economice  Structură diversificată a activităţilor economice  2 
Investiţii în cercetare şi dezvoltare tehnologică 
ca procent din PIB-ul regional 

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare 
tehnologică  

1 

Politica economică Economie reglementată, taxe ridicate  2 
Numărul de brevete Creşterea numărului de brevete 1 
Numărul de locuri în cercetarea tehnologică şi 
dezvoltare ( public şi privat ) 

Creşterea de locuri de muncă în de cercetare şi 
dezvoltare tehnologică  

1 

Infrastructura publică Infrastructură publică modernă şi eficientă  1 
Disponibilitatea de capital de risc Acces dificil la capitalul de risc  2 
Distribuţia veniturilor (Coeficientul Gini ) Distribuţia veniturilor inegală 2 
Poluarea (apă şi aer ) Apă potabilă şi aerul de bună calitate 1 

 
În conformitate cu recomandările din literatura de specialitate, UPB  a organizat un atelier de lucru cu experţi care a 

fost concepută având în vedere următoarele obiective:  
 validarea sau corectarea scenariului de tendinţă 
 analiză largă şi multidisciplinară a problemei analizate;  
 generarea a  mai multor scenarii;  
 clasificarea scenariilor generate 

 
La atelierul de lucru au fost invitaţi 14 de experţi din regiunea Bucureşti-Ilfov. Experţii au reprezentat diferite 

organizaţii, organisme guvernamentale, autorităţi locale, institute de cercetare şi organizaţii academice. 
Experţii au fost invitaţii să propună scenarii privind evoluţia cercetării şi dezvoltării tehnologice în regiunea 

Bucureşti-Ilfov şi în Europa. Aceştia au  propus 8 scenarii 
Experţi au dezbătut scenariile luând în considerare următoarele criterii: probabilitatea, oportunitatea şi coerenţa. 

Următoarele patru scenarii au fost selectate pentru analiză în ordinea importanţei: 
S1)  Dezvoltarea regională, bazată pe  cooperarea  între universităţi, institute de cercetare şi  întreprinderi;  
S2)  Dezvoltarea regională, bazată , pe parteneriatului public-privat în cercetare; 
S3) Dezvoltare întreprinderilor, în societatea cunoaşterii; 
S4)  Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin inovare 

 
S-a efectuat analiza statistică a rezultatelor. Bazate pe datele statistice, scenariul S4 a fost eliminat. Restul de trei 

scenarii (S1, S2, S3) au fost elaborate şi împreună cu scenariul de tendinţă elaborate de UPB (T) au stat la baza elaborării 
scenariului de tendinţă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov , prezentat în Tabelul 2. 
 
 
 



 
Tabelul 2. Scenariul final de tendinţă pentru regiunea Bucureşti-Ilfov  
 

Variabila de impact Elementul descriptiv  
Migraţia persoanelor cu studii superioare  Proporţie ridicată a persoanelor cu pregătire 

superioară în rândul imigranţilor  
1 

Structura populaţiei Ponderea populaţiei active în creştere.  1 
Oportunităţile educaţionale Şanse egal în educaţie 1 
PIB Regional şi PCL-Produsul pe Cap de 

locuitor 
Creştere economică  1 

Structura diversificată a activităţilor 
economice  

Structură nediversificată a activităţilor economice  2 

Investiţii în cercetare şi dezvoltare 
tehnologică ca procent din PIB-ul regional 

Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare 
tehnologică  

1 

Politica economică Economie reglementată, taxe ridicate  1 
Numărul de brevete Creşterea numărului de brevete 1 
Numărul de locuri în cercetarea tehnologică 

şi dezvoltare ( public şi privat ) 
Creşeterea numărului de locuri de muncă în de 

cercetare şi dezvoltare tehnologică  
1 

Infrastructura publică Infrastructură publică dezvoltată  1 
Disponibilitatea de capital de risc Acces uşor la capitalul de risc  1 
Distribuţia veniturilor (Coeficientul Gini ) Distribuţia veniturilor inegală 2 
Poluarea (apă şi aer ) Apă potabilă şi aerul de bună calitate 1 

 
şi a unui scenariului de status-quo – fără schimbări faţă de situaţia actuală, prezentat în Tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Scenariul de staus-quo  pentru regiunea Bucureşti- 
 

Variabila de impact Elementul descriptiv  
Migraţia persoanelor cu studii superioare  Proporţie mică a persoanelor cu pregătire 

superioară în rândul imigranţilor  
2

Structura populaţiei Ponderea populaţiei active în scădere.  1
Oportunităţile educaţionale Şanse egal în educaţie 1
PIB Regional şi PCL-Produsul pe Cap de 

locuitor 
Creştere economică  1

Structura diversificată a activităţilor 
economice  

Structură diversificată a activităţilor economice  2

Investiţii în cercetare şi dezvoltare 
tehnologică ca procent din PIB-ul regional 

Scăderea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare 
tehnologică  

2

Politica economică Economie reglementată, taxe ridicate  2
Numărul de brevete Scăderea numărului de brevete 2
Numărul de locuri în cercetarea tehnologică 

şi dezvoltare ( public şi privat ) 
Scăderea numărului de locuri de muncă în de 

cercetare şi dezvoltare tehnologică  
2

Infrastructura publică Infrastructură publică nedezvoltată  2
Disponibilitatea de capital de risc Acces dificil la capitalul de risc  2
Distribuţia veniturilor (Coeficientul Gini ) Distribuţia veniturilor inegală 2
Poluarea (apă şi aer ) Apa potabilă şi aerul degradate 2

 
Scenariul propus de experţii români a fost examinat de către partenerul elveţian, specialist în previziuni din proiectul 

REFORM, care a  remarcat faptul că scenariul românesc a avut doar o singură neconformitate şi că el a fost de cel mai 
apropiat de scenariul global european care a rezultat din contribuţia tuturor partenerilor din proiectul REFORM. Aceste 
două fapte indică în mod evident înaltă calitate a experţilor români. 

 
 
 
 



 
 
5. CONCLUZII 

 
Scenariile nu sunt exerciţii teoretice cu privire la viitor. Ele trebuie să-i ajute pe oameni să-şi modeleze viitorul prin  

evidenţierea opţiunilor posibile de acţiune care pot  conduce la o dezvoltare în direcţia dorită. 
Nu este suficient de-a determina care este cel mai de dorit scenariu dintr-o serie de scenarii posibile. Cel mai 

important este de-a convinge actorii-cheie şi factorii de decizie să acţioneze în direcţia corectă, pentru ca scenariul dorit 
să devină realitate.  

Cele trei cerinţe majore de acţiune considerate de autori ca fiind cele mai importante sunt.  
 Crearea unui cadru pentru stabilirea de parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi; 
 Formarea  de specialişti în cercetare;  
 Atragerea investiţiilor în cercetare. 

Aceste cerinţe sunt dificil de pus în practică din cauza complexităţii lor şi a faptului că implică foarte multe 
organizaţii .  

În proiectul REFORM fiecare acţiune necesară a fost descrisă pe larg şi propusă organizaţiilor responsabile.  
Pentru a asigura eficienţa, a fost conceput un plan de acţiune şi un calendar şi au fost identificate sursele de finanţare. 
Cea mai mare parte din bani ar putea proveni din fonduri naţionale şi europene. 
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