


Introducere
Contextul economic şi social al Tîrgu Mureşului și efectele 
Covid-19 ne obligă să regândim fundamental modul în care 
viitorul Consiliu Local, respectiv Primărie, vor defini prioritățile 
pentru 2020-2024. Noi considerăm că oraşul şi regiunea au 
nevoie de o strategie de inovare, care constă în definirea unor 
principii şi strategii având următoarele obiective:
● creşterea atractivităţii zonei pentru antreprenori
● evitarea plecării tinerilor în alte orașe după terminarea 
studiilor sau la începutul carierei
● o mai bună pregătire practică al elevilor pentru necesitățile 
pieței muncii. Elevul trebuie să știe să manipuleze un osciloscop, 
o imprimantă 3D, un  microscop pentru ca mai tîrziu să poată 
să-și testeze o idee de exemplu. Pentru a realiza acest lucru, 
propunem dotarea laboratoarelor din școli cu un set minim de 
aparate de ultimă generație. De asemenea, având posibilitatea 
de a face experimente, elevul va putea să dezvolte competențe 
cum ar fi gândirea analitică. De asemenea, elevul sau studentul 
va putea decide mai bine ce domeniu technic/științific îi place, 



lucru ce azi nu neapărat este ușor având deseori ca bază de 
decizie doar teorii susținute de  niște formule abstracte de fizică 
sau chimie, respectiv desene a unor celule biologice. Elevul 
trebuie să aibă oportunitatea să manipuleze direct anumite 
fenomene fizice, chimice sau biologice pentru a realiza daca 
domeniul respectiv îi place sau nu. Cum alte cuvinte, POL 
propune laborataore dotate cu aparate 
● facilitarea formării profesionale de-a lungul vieții și a 
reconversiei profesionale

Strategia vizează crearea unui ecosistem care să permite 
accelerarea inovării. Dorim ca alte orașe să se inspire din 
soluțiile găsite și nu noi să copiem mereu ce fac alții. Pentru 
aceasta este necesară implicarea primăriei, a întreprinderilor, 
startupurilor şi a unităților de învățământ. Un cadru special este 
rezervat conversiei şi formării profesionale. 



Tîrgu Mureş: Start-up City
Un prim aspect pe care dorim să-l abordăm constă în realiza-
rea unui ecosistem pentru a facilita crearea startup-urilor și 
susținerea lor în primele 6 luni. Startup-uri ce reuşesc să treacă 
peste dificultățile de la început (acces la primele finanțări), ge-
nerează de obicei locuri de muncă extrem de atractive pentru 
tineri. Motivul este acela că implementarea ideilor noi necesită 
creativitate, nu foarte des întâlnită la companii mai mari, e.g. 
de tip outsourcing (unde specificațiile sunt date de client). Con-
siderăm deci, că trebuie definită o strategie pe cel puțin 4 ani 
(horizon 2024) care să guverneze acest ecosistem. În continuare 
vom defini punctele principale ale strategiei.

La Tîrgu Mureş există de mai mulți ani o inițiativă pentru pro-
movarea antreprenoriatului, numită Mureş Startups.  Comuni-
tatea are 275 membri online. Activitățile principale constau în 
organizarea anuală a unui concurs numit Startup Weekend şi 
prezentări pe diferite teme legate de antreprenoriat. Consid-
erăm însă că sunt necesare câteva instrumente complementare 



pentru a crea un accelerator pentru startup-uri.  În continuare 
vom aborda rolul Primăriei în acest demers.
●  În trecut, a existat o comunitate Mureş Startups, iar activ-
itățile s-au desfăşurat în baruri care oferă spațiu sau în săli din 
cadrul Facultății Petru Maior din UMFST George Emil Palade. 
Noi considerăm că este necesar un spațiu dedicat acestor activ-
ități, echipat cu tehnologii de ultimă generație (imprimante 3D, 
makers space, spații de creativitate, proiector, videoconferință). 
Au mai fost și se fac meetupuri, dar nu putem spune că este o 
comunitate foarte activă. Considerăm că o astfel de comunitate 
trebuie susținută mai puternic. Trebuie creat un spațiu dotat și 
trebuie o comunitate de mentori. 
● În continuare, prezentăm câteva imagini ealizate de auto-
rul acestul articol,  în cadrul unei vizite  la Haga, Olanda, la ac-
celerator iForSee (http://www.iforesee.nl). 





După cum putem constata, este la dispoziție tot necesarul pen-
tru a inova. Procesul de inovare necesită multe iterații, testări.  
Noi considerăm că un asemenea spațiu este absolut necesar şi 
în oraşul nostru. Spaţiul se poate realiza printr-un parteneriat 
public-privat, unde Primăria are o contribuţie materială, sau 
directă (de exemplu cu o sumă de bani) sau indirectă (de ex-
emplu oferă spaţiu). Partenerii privaţi vor avea rolul principal în 
management. Primăria poate contribui la promovarea spaţiului, 
respectiv crearea unor parteneriate cu Universităţi (profesorii 
universitari pot, de exemplu, face mentorat pentru startup-uri, 
lucru ce poate fi recompensat de Primărie prin plata unei sume 
de consultanță). 
• Startup-ul va putea aplica la consultanță gratuită timp de 
6 luni începând de la momentul înființării (valoare maximă de 
aproximativ 5000 euro/startup) printr-o aplicaţie online, exact 
ca în cazul proiectelor europene. 
• Consultanța oferită de către primărie va viza domeniile 
precum proprietarea intelectuală (exemplu: startupul este în 
domeniul medical și dorește să obțină un brevet de invenție), 
strategii de marketing online, GDPR sau big data (cloud comput-
ing). Un element esențial în cadrul acestui sprijin este realizarea 



unei comunitatăți de mentori. Mentorii pot interveni cu ajutor 
juridic, economic şi tehnic. Considerăm, deci, esențială dez-
voltarea unei comunități de mentori care să fie accesibili pentru 
aceste startup-uri. Mentorii pot veni din companii, universități 
locale, dar şi din străinătate (sunt de exemplu foarte mulți ant-
reprenori, profesori universitari originari din județul Mureş, în 
USA, Olanda, Franța etc.). 
• Prin această strategie, vom putea atrage startup-uri inova-
toare în oraş, implicit vom facilita accesul tinerilor la locuri de 
muncă atractive şi la Tîrgu Mureş, iar numărul celor care pleacă 
în alte oraşe sau ţări va scădea. Conceptul va fi unic în țară.

În afară de zona IT, folosită ca exemplu deoarece reprezintă ex-
pertiza autorului, hub-uri cu o structură similară (spațiu creativ 
realizat prin parteneriat public-privat) vor fi create şi pentru 
domenii cum ar fi domeniul artistic, cultural şi sportiv. Astfel, 
de exemplu, artiştii locali vor avea acces la toate instrumentele 
şi tehnologiile necesare pentru realizarea de filme sau melodii. 
Oricine doreşte să învețe să cânte la un instrument, va putea 
rezerva online, contra cost, un interval de timp, pentru a exersa 
sau a învăța cu un mentor.



Conștient de importanța brevetelor de invenție, ca vector de creștere al unui start-
up, primăria va aloca fonduri pentru formarea unor specialiști în brevete europene. 
Pentru a putea reprezenta un client, un inginer/avocat are nevoie să treacă un 
examen numit EQE la Oficiul European de Brevete (European Patent Office, OEB). 
Acest examen certifică faptul că persoana cunoaște procedurile de la OEB (știe să 
redacteze o aplicație de brevet și cunoaște toate procedurile legale). Noi dorim ca 
Tîrgu-Mureșul să devină un centru de formare profesională în acest sens. Acest lu-
cru este vital pentru crearea unui ecosistem local de inovare technologică. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, se vor crea fonduri pentru:
- Invitarea unor specialiști online sau fizic (în funcție de evoluția epidemio-
logică Covid) pentru a da cursuri EQE (specialiști de la OEB sau profesori din Stras-
bourg, Paris de exemplu, cei care dau astfel de cursuri si pentru examinatorii de 
brevete de la OEB)
- Suport financiar pentru cei care doresc să treacă examenul (exemplu limită 
700 euro/candidat – suportul financiar vizează deplasarea la un centru de examen 
din Haga sau Munich, respectiv suport pentru înscriere la examen)

Prin acest proiect dorim ca orașul nostru să devină un reper est-european în do-
meniul brevetării. Acest lucru va atrage clienți din toată regiunea, ceea ce va con-
tribui la creșterea economică. Se vor deschide cabinete de avocatură în domeniul 
brevetării, lucru esențial pentru un ecosistem antreprenorial puternic. Autoritatile 
locale vor colabora cu asociatiile profesionale, patronale din comunitate, pentru a 
stimula aceste cursuri si sa cofinanțeze conform legii parte din aceste costuri. 

3. Tîrgu-Mureş: centru de formare EQE  



Tîrgu-Mureş: Excelență în educațe şi formare profesională

În capitolul precedent am descris punctele principale ale unei strategii 
pentru a facilita crearea startup-urilor inovatoare. Pentru a inova însă, este 
nevoie de spirit creativ. Creativitatea se poate învăța, nu este necesar să 
fii geniu. Trebuie însă început foarte devreme. De aceea este extrem de 
important ca grădinițele, scolile, liceele, universitățile să aibă spații adec-
vate creaţiei şi să fie echipate cu cele mai moderne tehnologii (similar cu 
spațiul pentru startup-uri). Astfel, copilul, elevul sau studentul poate tes-
ta idei sau pur şi simplu se poate juca în timpul liber. De exemplu, poate 
să invețe cum să navigheze o dronă. Sau poate crea un echipament prin 
care omul poate controla un robot, folosindu-se doar de puterea minţii. 
Par concepte fanteziste, dar tehnologia există deja. Experiența autorului, 
mentor în cele mai importante comunități startup din Europa, este că dacă 
un individ simte că nu are limite (are acces la tehnologii), va realiza lucruri 
extraordinare.  
Concluzia este deci, că unitățile de învățământ moderne sunt un element 
cheie al strategiei de inovare.  De asemenea, autorităţile locale trebuie să 
faciliteze implicarea companiilor din regiune. Angajații acestor companii 
pot, de exemplu, să facă mentorat, să țină prezentări etc. 

Aceste activități pot fi recompensate de Primărie prin programe de fi-
delizare. De exemplu, fiecare prezentare sau activitate de mentorat 
corespunde unui anumit număr de puncte. Când mentorul atinge un an-
umit număr de puncte, poate primi un premiu din partea autorităţilor. 
Acest premiu va fi accesibil pentru oricine atinge numărul necesar de 
puncte. Un premiu financiar va fi oferit de Primărie. Partenerii privați vor 
putea oferi şi ei premii, pe baza normelor interne de premiere.



Alternative la formarea profesională, calificarea, 
recalificarea, reconversia profesională

Momentan serviciile menționate în titlu sunt asigurate de 
Universitatea Cultural-Stiințifică, unitate juridică subordo-
nată Consiliului Local. 
Noi considerăm că trebuie găsite alternative pentru ca 
aceste servicii să fie şi mai accesibile, respectiv scala-
bile. Întrebarea este, deci, cum putem găsi o soluție efi-
cientă. Considerăm că soluția este dată de unitățile de 
învățământ bine echipate. 
Un laborator de informatică de exemplu poate fi dat în 
chirie pentru cursuri în timpul serii sau weekend. Un lab-
orator echipat cu imprimante 3D poate fi închiriat pentru 
cursuri de design industrial. Astfel, serviciile se descentral-
izează şi fiecare cartier poate avea mai multe centre de 
calificare şi conversie profesională. 



Laboratoare dotate în școli
Orice laborator al unei școli de clases 1-12 
trebuie să fie dotat cu : 

- Imprimante 3D 
- Echipament modern pentru a realiza orice 
experiment în domeniul fizicii, chimei si biolo-
giei (exemple în imaginile de mai jos) :



Elemente de implementare
Primarul va anunța un concurs pentru postul de Chief Innovation 
Officer (exemplu 2 zile pe săptămână). Aceasta trebuie să fie 
o persoană care a demonstrat capacitatea de a inova sau în 
industrie sau în zona academică. Rolul lui va fi de a implementa 
strategia de inovare. 
De asemenea, trebuie menționat că planul de mai sus este 
un plan pe 4 ani. Chief Innovation Officer va face un plan de 
implementare, iar consiliul local va vota suma necesară pentru 
fiecare etapă. De asemenea, CIO-ul va avea rolul de Project 
Manager.

CIO-ul va conduce un departement numit Departamentul pentru 
Inovare.

CIO-ul va fi ajutat şi de persoane din zona academică cu contract 
part-time. Se poate considera de exemplu angajarea part-
time a maxim 6 persoane cu competențe diverse (informatică, 
medicină, mecanică, juridic, arte) care împreună să formeze un 



comitet care să lucreze pe proiecte un anumit număr de ore pe 
săptămână şi să supravegheze implementarea lor. Diversitatea 
comitetului va fi oferită de criteriul că fiecare universitate 
trebuie să aibă un reprezentant în comitet. Considerăm că 
acest comitet trebuie să aibă câte un reprezentant al fiecărei 
universităţi din oras.

Comitetul va avea rolul de consultant pentru CIO. 

Comitetul va avea de asemenea rolul de a desemna un CIO în 
fiecare an. Rotația permite asigurarea unei diversități în gândire, 
abordarea proiectelor din mai multe perspective, respectiv 
valorificarea competențelor în mai multe domenii.

Bugetul pentru acest departament, respectiv pentru 
implementarea strategiei se va asigura din:
- bugetul local
- proiecte europene
- parteneriate cu privații



Concluzii
Strategia prezentată în acest document reprezintă 
un început. Suntem conştienți că măsurile 
propuse nu rezolvă toate problemele legate de 
stimurarea inovării. Considerăm însă că reprezintă 
un început care poate asigura pe termen lung 
creşterea atractivității zonei şi dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Suntem de asemenea 
conştienți că măsurile propuse necesită un 
efort bugetar considerabil. Apreciem însă că 
redirecționarea anumitor fonduri, poate asigura 
sumele necesare. Un oraş care inovează devine un 
model pentru alte oraşe. Vrem ca oraşul nostru să 
redevină un model pe care alții să-l copieze, şi nu 
invers.


