
12

IMPLICAREA REGIONAL A UNIVERSIT ILOR ÎN ROMÂNIA.
IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE

Ovidiu, Puiu1,
Cristina, erb nic 2

Rezumat: Prezentul studiu trece în revist o serie de evolu ii la nivel European legate de implicarea
regional a universit ilor prin consolidarea activit ilor de cercetare, promovarea spiritului antreprenorial,
contribu ia la dezvoltarea capitalului uman i sprijinul pentru regenerarea regional i specializarea
inteligent . În acela i timp, studiul eviden iaz contribu ia fondurilor europene la sprijinirea misiunii
universit ilor din România în cele opt regiuni de dezvoltare i prezint unele rezultate preliminare privind
impactul acestor fonduri asupra performan elor universit ilor. A a cum rezult din analiza efectuat ,
fondurile structurale sunt de departe cea mai important surs de finan are extern pentru universit ile din
România, ele reprezentând, în medie, mai mult de 22% din bugetul total de venituri al universit ilor. Cu
toate acestea, analiza relev distribu ia neuniform a acestor fonduri pe regiuni de dezvoltare, situa ie
înso it de pericolul real de cre tere a disparit ilor regionale. Implica iile la nivel decizional sunt
prezentate în partea final a studiului.

Cuvinte - cheie: implicarea regional a universit ilor, specializare inteligent , fonduri europene,
regiuni de dezvoltare

Coduri JEL: O3, R58

1. Introducere. Cadrul European al implic rii regionale a universit ilor

Ca centre de cunoa tere, expertiz i înv are, institu iile de
înv mânt superior pot genera dezvoltare economic în teritoriile în
care î i desf oar activitatea; ele pot atrage resurse umane calificate
în mediile inovative i pot promova atuurile regionale la scal global ;
institu iile de înv mânt superior pot permanentiza schimbul deschis
de cuno tin e, personal i expertiz . De asemenea, ele pot ac iona ca
noduri ale unor re ele sau clustere, deservind astfel economia i
societatea local în momentul în care care autorit ile regionale
implementeaz strategii de specializare inteligent pentru a concentra
resursele cheie i a maximiza rezultatele.

(EC Communication, 2011)

Conform Agendei Europene pentru Modernizarea Institu iilor de Înv mânt din
Europa, consolidarea leg turilor dintre universit i, institute de cercetare i mediu de
afaceri pentru excelen i dezvoltare regional este o tem -cheie pentru Statele Membre i
institu iile de înv mânt superior (EC Communication, 2011). În acest sens, guvernele
acord o aten ie sporit misiunii regionale a universit ilor: spre exemplu, în Anglia exist
un program de finan are special conceput pentru sus inerea implic rii regionale a
universit ilor, în timp ce în Finlanda universit ile sunt obligate s dezvolte rela ii cu
beneficiarii regionali (Benneworth, 2010). Cu toate c implicarea regional nu este o
misiune nou pentru universit i, schimb ri importante au fost generate de noul rol al
universit ilor în spa iul public, în special în contextul tranzi iei la înv mântul de mas .
Aceast situa ie a determinat introducerea anumitor reforme, precum noul management
public prin care se inten ioneaz cre terea capacit ii universit ilor de a r spunde
cerin elor externe (Pinheiro et al., 2012). În mod similar, încpând cu anul 2013, noul sistem
de ierarhizare a universit ilor din Uniunea European – U-Multirank – va lua în
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considerare implicarea regional ca dimensiune cheie în evaluare, al turi de dimensiunile
clasice: educa ie, cercetare, transfer de cuno tin e i interna ionalizare. De men ionat este
faptul c U-Multirank este primul sistem de ierarhizare care ia în considerare implicarea
regional : de acum înainte, universit ile vor raporta performan ele legate de (1) absolven i
angaja i în regiune, (2) venituri ob inute din surse locale/ regionale, (3) publica ii realizate
în echipe mixte cercet tori – oameni de afaceri, (4) contracte de afaceri cu companii din
regiune i (5) stagii de practic în întreprinderi locale (van Vught and Ziegele, 2011).

La nivelul Uniunii Europene, Strategia Europa 2020, în mod special prin ini iativa
Uniunea Inov rii, reitereaz rolul universit ilor în dezvoltarea regional (EC COM 2010/
546). În acest sens, Ghidul practic al Comisiei Europene privind Implicarea universit ilor
în cre terea regional identific patru mecanisme prin care universit ile pot contribui la
dezvoltarea regional : îmbun t irea inov rii regionale prin activit ile de cercetare,
promovarea spiritului anterprenorial i a dezvolt rii mediului de afaceri, contribu ia la
dezvoltarea capitalului uman la nivel regional i îmbun t irea egalit ii sociale prin
regenerare i dezvoltare cultural (EC, 2011). În mod similar, Centrul European pentru
Managementul Strategic al Universit ilor a identificat factorii determinan i ai implic rii
regionale. Prin urmare, complementar rolului de educare i preg tire a studen ilor,
universit ile sunt a teptate s contribuie la dezvoltarea regional prin activit ile legate de:
(i) antreprenoriat, creare de spin-off-uri, proiecte comune de cercetare – dezvoltare; (ii)
mobilizarea cuno tin elor prin transfer de tehnologie, consultan , mobilitatea personalului;

(iii) managementul infrastructurii locale, inclusiv al incubatoarelor, parcurilor
tiin ifice, laboratoarelor de cercetare; (iv) participare activ în clustere i re ele; (v)

promovarea interna ionaliz rii prin transfer de know-how c tre alte regiuni sau ri; (vi)
sprijinirea zonelor care nu g zduiesc o universitate, în special prin implicarea în activit i
de cercetare în numele acestora (ESMU, 2012).

Recent, la nivelul Uniunii Europene, un interes deosebit este generat de implicarea
universit ilor în conceperea strategiilor de inovare na ionale/regionale pentru specializarea
inteligent . În acest sens, Ghidul pentru Strategiile de Cercetare i Inovare pentru
specializarea inteligent subliniaz faptul c universit ile sunt un activ cheie al
regiunilor, în special în zonele în care sectorul privat este slab dezvoltat, iar activit ile de
cercetare-dezvoltare sunt sporadice. De aceea, universit ile care ofer programe de studii
în economie, politici publice, administra ie, precum i cele specializate în domenii precum
s n tate, industrie, agricultur , mediu sau cultur – sunt a teptate s ofere consultan
autorit ilor publice i mediului privat, precum i exper ilor care stabilesc priorit ile de
dezvoltare regional (EC, 2012).

În ceea ce prive te România, în ciuda faptului c cea de-a treia misiune este într-un
stadiu de început, în condi iile în care doar pu ine universit i au propriile oficii de transfer
de cuno tin e i personal specializat (Ranga, 2011), exist o serie de eviden e concrete de
implicare regional . Spre exemplu, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pite ti a
inclus contribu ia la dezvoltarea regional în declara ia de misiune i a f cut pa i siguri
pentru punerea acesteia în practic . Astfel, Centrul de Studii Regionale i Interna ionale
din Pite ti a derulat peste 50 de contracte de cercetare cu parteneri regionali i a conceput
Strategiile de Dezvoltare Regional pentru trei muncipii din România; în acela i timp,
Universitatea a integrat dimensiunea antreprenorial în curricula tuturor programelor de
studii i a transformat Centrul de Consiliere i Informare în Carier într-un punct de
leg tur cu mediul de afaceri pentru plasamente de studen i i mobilitate în cadrul regiunii.

Pentru a satisface a tept rile europene i regionale, universit ile din România au
nevoie de consistente resurse umane i financiare, iar programele europene de finan are –
care fac obiectul acestui studiu – sunt providen iale în acest sens.
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2. Metoda de cercetare
Scopul prezentului studiu este acela de a eviden ia contribu ia fondurilor europene la

sprijinirea misiunii universit ilor din România. În acest sens, analiza ia în considerare trei
tipuri de programe de finan are: (1) fonduri structurale, (2) fonduri atrase din Programul
Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare i Dezvoltare Tehnologic (FP7, principalul
program European pentru sprijinirea cercet rii în Aria European a Cercet rii) i (3)
fonduri din alte programme europene (de exemplu, din programele pentru înv are pe tot
parcursul vie ii, programele de Competitivitate i Inovare etc.)

Datele empirice au fost f cute publice de c tre Ministerul Educa iei, Cercet rii,
Tineretului i Sportului în anul 2011, urmare a primului exerci iu na ional pentru
clasificarea universit ilor i ierarhizarea programelor de studii din România. Analiza a fost
bazat astfel pe datele financiare declarate de c tre universit i pentru anii 2008, 2009 i
2010. 90 de universit i publice i private acreditate au fost supuse evalu rii; dintre
acestea, doar 66 (73%) au reu it s atrag fonduri din cel pu in unul din programele
europene men ionate anterior (fonduri structurale, Programul Cadru al UE i alte
programme europene), iar aceste universit i au fost selectate pentru analiz . Dincolo de
analiza descriptiv , studiul i-a propus s identifice o serie de efecte preliminare ale acestor
programe asupra diferitelor tipuri de rezultate ob inute de c tre universit i în cercetare,
transfer de cuno tin e, capital uman i dezvoltare comunitar , folosind analiza simpl de
corela ie. Cu toate c este înc devreme pentru estimarea impactului acestor tipuri de
fonduri asupra universit ilor – având în vedere faptul c multe programe sunt înc în
derulare sau pot produce efecte pe termen lung –, prezentul studiu eviden iaz o serie de
concluzii preliminare i tendin e în aceast direc ie.

3. Rezultatele cercet rii
Figura nr. 1 prezint cel pu in dou evolu ii importante în distribu ia fondurilor

europene atrase de c tre universit ile din România în perioada 2008 i 2010. În anul 2010,
universit ile din România au reu it s atrag aproximativ 268 de milioane de euro din
fonduri structurale, de apte ori mai mult decât în 2008 i de patru ori mai mult comparativ
cu anul 2009. În al doilea rând, fondurile atrase din Programul Cadru al UE i alte
programe europene sunt vizibil mai mici decât cele provenind din fonduri structurale, iar
diferen a se m re te în timp. Din figura al turat se poate observa faptul c atât fondurile
din Programul Cadru al UE, cât i cele din alte programe europene au sc zut drastic în anul
2009, dat au revenit cu o cre tere de aproximativ 30% în anul 2010.

Figura nr. 1. Fonduri europene atrase de c tre universit ile din România ( )

La nivel regional, Bucure ti Ilfov a fost cea mai eficient regiune în atragerea tuturor
tipurilor de fonduri europene, dar cifrele trebuie interpretate cu precau ie, având în vedere
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faptul c regiunea-capital g zduie te mai mult de o treime din num rul total al
universit ilor din România. Regiunea Nord Est se afl pe locul secund în ierarhia
na ional , în timp ce regiunea Sud Muntenia ocup pozi ia a treia, în ciuda faptului c ea
g zduie te doar patru universit i. În ceea ce prove te fondurile atrase din Programul
Cadru al UE, se poate observa o mare concentrare a acestora în regiunile care g zduiesc
centre universitare de cercetare avansat – Nord Vest (Cluj Napoca), Nord Est (Ia i) i
Vest (Timi oara) În fine, regiunea Sud Est este liderul na ional (din afara capitalei) în
atragerea fondurilor din ale programe europene (Figura nr. 2).

*BI – Bucure ti Ilfov, C – Centru, NE – Nord Est, NV – Nord Vest, SE – Sud Est, SM – Sud
Muntenia, SV – Sud Vest, V – Vest

Figura nr. 2. Distribu ia fondurilor europene pe regiuni în anul 2010 (din finan area
na ional total )

Tabelul nr. 1 prezint o analiz comparativ a fondurilor europene cu alte tipuri de
fonduri atrase de c tre universit ile din România din surse publice i private din ar i din
str in tate, precum i din contracte cu mediul de afaceri i din activit i de comercializare a
serviciilor i produselor proprii. Pentru a face datele comparabile, s-a recurs la
standardizarea acestora i la reprezentarea ca procent din bugetul total de venituri al
universit ilor. De acest dat , diferen e vizibile apar între diversele tipuri de finan are:
fondurile structurale au generat 22% din veniturile totale, fiind cea mai important surs de
finan are extern pentru universit ile din România. Veniturile realizate din activit i
comerciale, cele atrase din bugetul public pentru cercetare – dezvoltare i din alte
programe europene ocup locurile urm toare în ierarhia surselor de finan are, în timp ce
celelalte tipuri de surse reprezint mai pu in de 1% în bugetul total de venituri al
universit ilor.

Tabelul nr.1. Analiz comparativ între sursele de finan are extern (% în bugetul
total de venituri al universit ilor)

Fonduri
structurale

Program
Cadru al

UE

Alte
programe
europene

Fonduri
publice
din ar

Fonduri
private
din ar

Fonduri
publice

din
str in tate

Fonduri
private

din
str in tate

Cercetare
pe baz

de
contract

Venituri
comer-

ciale

22,4341 0,5281 3,1986 4,2560 0,3929 0,3050 0,0907 1,915 6,3738

La nivel de regiune, fondurile structurale au avut o pondere mai mare în bugetul total
de venituri al universit ilor din Sud Est i Sud Muntenia, dar au reprezentat mai pu in de
10% din venituri pentru universit ile din Nord Vest, Sud Est i Centru (Figura nr. 3).
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Figura nr. 3. Fondurile structurale la nivel regional ca % în bugetul total de venituri
al universit ilor, 2010

În cele din urm , pentru a eviden ia o serie de efecte preliminare ale fondurilor
europene asupra performan elor universit ilor în cercetare, antreprenoriat, dezvoltarea
capitalului uman i implicare în comunitate, s-a recurs la analiza de corela ie simpl
(Tabelul nr. 2 i Tabelul nr. 3).

În ceea ce prive te activitatea de cercetare i antreprenoriat, se pot observa corela ii
semnificative între toate tipurile de fonduri europene i produc ia tiin ific m surat prin
articole indexate Thompson Reuters (ISI) i crearea de noi produse i servicii, Programul
Cadru al UE generând cei mai mari coeficien i de corela ie. Pe de alt parte, num rul de
cereri de brevete depuse la Oficiul de Stat pentru pentru Inven ii i M rci (OSIM) i
veniturile realizate din activit i de comercializare – sunt corelate doar cu fondurile
structurale i cu cele ale Programului Cadru, întrucât ambele tipuri de programe au axe
specifice pentru cercetare i transfer de cuno tin e. Din nefericire, niciun tip de program
european nu este asociat semnificativ cu num rul de cereri de brevete depuse la Oficiul
European pentru Brevete (EPO) sau cu num rul de spin-off-uri create de universit i, iar
astfel de performan e trebuie s fie încurajate pe termen lung.

Tabelul nr. 2. Analiz de corela ie: fondurile europene i performan ele în cercetare
i antreprenoriat

PERFORMAN E ÎN
CERCETARE I

ANTREPRENORIAT

Fonduri
structurale

Programul
Cadru al UE

Alte programme
europene

Num r de articole ISI 0.608** 0.695** 0.439**

Brevete OSIM 0.570** 0.516** 0.312*

Brevete EPO 0.220 0.256* 0.207

Noi produse i servicii 0.383** 0.542** 0.379**

Num r de spin-off-uri 0.010 0.056 0.026

Venituri din activit i comerciale 0.524** 0.528** 0.278*

** Corela ie semnificativ la pragul de 0.01.
* Corela ie semnificativ la pragul de 0.05.
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În ceea ce prive te dimensiunea Capital uman, se pot observa corela ii semnificative
între toate tipurile de programe europene, num rul de doctoranzi i num rul de absolven i
ai cursurilor de dezvoltare profesional continu , Programul Cadru al UE situându-se din
nou într-o pozi ie de top. Pentru dimensiunea Implicare comunitar , datele raportate de
c tre universit i au inclus num rul de parteneriate cu mediul de afaceri, institu ii publice i
organiza ii non-guvernementale (ONG-uri). În acest sens, a a cum rezult din Matricea
corela iilor, înt rirea leg turilor universitate – mediu de afaceri a fost o prioritate pentru
toate cele trei tipuri de surse europene. Cu toate acestea, efctele asupra dinamiz rii rela iei
universit i – institu ii publice – ONG-uri au fost slabe, excep ie f când categoria „alte
programe europene”.

Tabelul nr. 3. Analiz de corela ie: fondurile europene i performan ele în
dezvoltarea capitalului uman i implicarea comunitar

PERFORMAN E ÎN DEZVOLTAREA
CAPITALULUI UMAN I IMPLICARE

COMUNITAR

Fonduri
structurale

Programul
Cadru al UE

Alte
programme

europene

Num r de doctoranzi 0.585** 0.706** 0.372**

Num r de absolven i ai cursurilor de
dezvoltare profesional continu

0.549** 0.563** 0.440**

Num r de parteneriate cu mediul de afaceri 0.542** 0.534** 0.508**

Num r de parteneriate cu institu ii publice 0.330** 0.390** 0.520**

Num r de parteneriate cu ONG-uri 0.336** 0.309* 0.358**

** Corela ie semnificativ la pragul de 0.01.
* Corela ie semnificativ la pragul de 0.05.

Concluzii i implica ii politice
Pentru a satisface toate a tept rile descrise de acest studiu, universit ile au nevoie

de resurse externe, iar fondurile europene sunt providen iale în acest sens. Prezentul studiu
a propus o analiz descriptiv a situa iei curente în atragerea de fonduri structurale, fonduri
din Programul Cadru al UE i din alte programme europene, i, în acela i timp, a prezentat
o serie de inferen e care denot efectele acestora asupra performan elor universit ilor.
Principalele concluzii ale studiului pot fi sintetizate astfel:

27 % dintre universit ile acreditate din România nu au reu it s atrag fonduri
europene; celelalte universit i au reu it s atrag 268.222.030 din fonduri structurale,
11000766 din Programul Cadru al UE i 13278916 din alte programe europene în anul 2010;

Fondurile structurale sunt de departe cea mai important surs de finan are pentru
universit ile din România, ele reprezentând mai mult de 22% din bugetul total de venituri
al universit ilor. Tocmai din acest motiv, t ierea finan rii comunitare va afecta serios
bugetul universit ilor i implicit activit ile acestora.

Fondurile structurale sunt pozitiv corelate cu majoritatea tipurilor de performna e
ale universit ilor, dar au efecte minime asupra cererilor de brevete la Oficiul European de
Brevete i cre rii de spin-off-uri. În acest sens, deciden ii politici trebuie s realizeze
analize cauze – efect i s identifice acele m suri care pot stimula acest tip de rezultate.

În fine, analiza a eviden iat o distribu ie inegal a fondurilor la nivelul regiunilor de
dezvoltare i riscurile asociate cre terii disparit ilor regionale, mai ales din cauza repartiz rii
neomogene a universit ilor pe teritorul rii. Pentru aceast situa ie, factorii de decizie
trebuie s g seasc solu ii de echilibrare a poten ialului regiunilor de creare de cuno tin e.

A a cum s-a men ionat anterior, rezultatele prezentului studiu sunt doar unele
preliminare, întrucât multe dintre programele avute în vedere sunt înc în desf urare sau



18

au efecte pe teremen lung. Mai mult decât atât, eviden ele cantitative, în ciuda acurate ii
lor, trebuie completate de eviden e calitative, care sunt cel pu in la fel de importante.
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