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„Clusterul Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor Regiunea Vest România” a fost 

constituit în cadrul şedinţei Adunării Generale din data de 21 aprilie 2011, organizată de Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Vest. În cadrul acestei şedinţe au fost aprobate şi semnate 

documentele constitutive ale Asociaţiei, au fost alese structurile de conducere şi onorifice şi votaţi 

membrii Consiliului Director şi cei ai Structurilor Onorifice.  

Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică în data de 1 iulie 2011. 
 

Istoric al cooperării instituţionale în cadrul sectorului TIC  în Regiunea Vest  

 

Pentru valorificarea oportunităţii de dezvoltare şi susţinere a sectorului TIC regional, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Vest a derulat câteva activităţi pregătitoare, şi anume: 

o Realizarea unei consultări cu actorii regionale pentru definirea obiectivelor iniţiale ale 

clusterului (2007):  

 dezvoltarea de produse proprii, bazate pe cercetare 

 contribuţia sectorului TIC la modernizarea serviciilor oferite de administraţia publică 

 dezvoltarea de infrastructuri de suport TIC 

 dezvoltarea de servicii de suport pentru sectorul TIC: lobby, marketing, proiecte 

comune, training  

o Realizarea unui Master-plan pentru un viitor pol de competitivitate în sectorul  TIC din 

Regiunea Vest (finanţat prin Programul IMPACT al ANCS, 2007)  

o Elaborarea unui proiect regional pentru datacenter şi 4 platforme judeţene şi de e-

guvernare şi e-cetăţean (2008) 

o Elaborarea unui studiu privind starea sectorului TIC din Regiunea Vest (2009)   

o Includerea a două proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de susţinere a TIC, care vor fi 

finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2009, în cadrul Polului de Creştere 

Timişoara (2010) 

Viziunea asociată creării unui cluster regional TIC se referă la promovarea şi susţinerea 

întreprinderilor regionale TIC drept playeri pe piaţa globală, generatori de produse proprii, sub un 

brand regional puternic. 

Această iniţiativă a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest este un rezultat al Strategiei de 

Inovare Regională 2009-2013 și face parte din activităţile şi proiectele prin care ADR Vest sprijină 

sectoarelor strategice ale Regiunii Vest. 
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Membri Fondatori ai Clusterului Regional TIC 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Judeţul Arad 

Judeţul Caraş Severin 

Judeţul Timiş 

Municipiul Arad 

Municipiul Timişoara 

Municipiul Deva 

Universitatea Politehnica din Timişoara 

Universitatea de Vest din Timişoara  

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

Alcatel Lucent Romania 

Aci Worldwide 

Ssi Schaefer 

 

Lasting System 

Oce Software 

Kathrein România 

Deltatel 

Flextronics Romania 

Institutul E-Austria Timişoara 

Vox Filemakers Solutions 

Modatim Business Facility 

Genisoft 

Eta 2u 

Incubatorul de Afaceri Software Timişoara  

Syonic 

Visma Software 

Structurile organizatorice ale Clusterului Regional TIC 

Comisii de specialitate pe domenii prioritare 

o Administraţie 

o Educaţie – instruire  

o Cercetare – dezvoltare – inovare 

o Dezvoltare de afaceri TIC şi start - up 

o Internaţionalizare 

Consiliul Director 

o Preşedinte – Sorin Maxim, Director General ADR Vest 

o Secretar – Ovidiu Şandor, Director General Modatim Business Facility 

o Coordonator al Comisiei Administraţie – Adrian Ţolea, Consiliul Judeţean Arad 

o Coordonator al Comisiei Educaţie – instruire – Dana Petcu, Institutul E-Austria 

o Coordonator al Comisiei Cercetare-dezvoltare-inovare – Delia Golcea, OCE 

Software 

o Coordonator al Comisiei Dezvoltare de afaceri TIC şi start-up – Horaţiu 

Moldovan, Lasting System  

o Coordonator al Comisiei Internaţionalizare –  Sabin Totorean, Alcatel Lucent 
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Structuri onorifice 

o Varujan Pambuccian – Preşedinte Onorific, membru în Comisia de IT a Camerei 

Deputaţilor, Profesor Politehnica Bucureşti 

o Dan Bedros – Membru, fost Preşedinte şi Director General Alcatel Romania (12 

ţări), fost Vice-Preşedinte la Alcatel-Lucent pentru Europa de Est,   Preşedinte al 

Consiliului Strategic al Thales Romania 

o Virgil Marton – Membru, fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost 

Responsabil telecomunicaţii pentru Europa al Lucent  

o Radu Georgescu – Membru, Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, 

Avangate, GECAD NET şi Director al GECAD ePayment 

o Silviu Hotăran – Membru, fost Director General al Microsoft România, fost 

Director al Microsoft Europa de Est şi fost Director General la CIEL România 

o Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest - Membru 

o Primarul Municipiului Timişoara - Membru 

 

Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC 

 

 Evoluţia modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerţ şi servicii către 

consultanţă şi produse proprii  

 Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare 

şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare 

 Integrarea ofertei de educaţie cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional 

 Menţinerea resursei umane TIC în Regiunea Vest 

 Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC şi prioritizarea investiţiilor 

publice în sector, precum şi atragerea de noi resurse şi investiţii  
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Extinderea Clusterului Regional TIC  

 

 

Pe parcursul anului 2012, 7 noi organizaţii au transmis Clusterului Regional TIC expresii de 

interes pentru a deveni membri în cadrul Asociaţiei:  

 Intuitive Software  

 High-Tech Systems & Software  

 Digital Geek,  

 Haufe Lexware  

 UnifiedPost  

 Universitatea Vasile Goldiş din Arad  

 Asociaţia Tehimpuls.  

Aderarea acestora a fost supusă dezbaterii în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei 

din data de 24 august 2012 şi, respectiv, Adunarea Generală a Asociaţiei din data de 13 

noiembrie 2012, iar în urma aprobării în unanimitate de către membri fondatori prezenţi la 

şedinţe, cele 7 entităţi au devenit membri cu drepturi depline.  

Astfel, în prezent Asociaţia Cluster Regional TIC numără 33 de membri, cuprinzând  19 

firme, 6 autorităţi publice locale, 4 universităţi, 1 institut de cercetare, un centru de inovare 

şi transfer tehnologic şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.    
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Întâlnirile membrilor Asociaţiei Cluster Regional TIC 

 
 

Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 21 martie 2012 

 

În data de 21 martie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC în 

cadrul căreia au fost discutate şi aprobate în unanimitate următoarele: 

 Raportul de Activitate al Asociaţiei Cluster Regional TIC pe anul 2011 

 Bilanţul Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2011 

 Planul de Activitate Cluster Regional TIC pentru anul 2012 

 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 2012 

 Actului Adiţional de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Cluster 

Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România ” pentru 

modificarea denumirii instituţiei Municipiului Timişoara din „Municipiul Timişoara prin 

Primăria Municipiului Timişoara, reprezentat de Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, 

Primar” în „Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, 

reprezentat de Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, Primar”   

De asemenea au fost discutate următoarele oportunităţi de dezvoltare/participare în 

proiecte cu finanţare nerambursabilă şi dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii de profil: 

 Operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 

internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.3 

"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE şi propunerea unui concept de 

proiect având ca beneficiar Asociaţia Cluster Regional TIC 

 Reţeaua European Regions Network for the Application of 

Communications Technology - ERNACT în cadrul căreia Regiunea Vest a 

devenit membru cu drepturi depline începând cu ianuarie 2012  

 Iniţiativa „Centru de inovare pentru internet şi broadband” propusă  de compania 

Internet Valley din Groningen, Olanda pentru depunere în cadrul Programului Cadru 

Competitivitate şi Inovare, componenta de Sprijinire a Politicilor TIC (CIP ICT-PSP) 
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Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 24 august 2012 

 

În data de 24 august 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC a 

cărei ordine de zi a cuprins:  

 Prezentarea, propunerea şi votarea primirii unor membri noi în Asociaţia Cluster 

Regional TIC - Intuitive Software, Digital Geek, High Tech, Universitatea Vasile Goldiş 

din Arad,  Asociaţia Tehimpuls 

 Prezentarea pachetului integrat de proiecte având ca beneficiar Asociaţia Cluster 

Regional TIC aferent Operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

interes naţional şi internaţional - Poli de Competitivitate" din cadrul Domeniului Major 

de Intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", al POS CCE precum şi a 

Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – Asociaţia Cluster Regional TIC 

 Aprobarea şi semnarea Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate – 

Asociaţia Cluster Regional TIC  

 Aprobarea pachetului integrat de proiecte al Asociaţiei Cluster Regional TIC 

 Semnarea Acordului de Parteneriat pentru pachetul integrat de proiecte 

Ca urmare a aprobării Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC,  Asociaţia 
Cluster Regional TIC pregătit dosarul cu documentaţia aferentă etapei I de evaluare care a 
fost depus în data de 31 august 2012. 
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Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 13 noiembrie 2012 

 

În data de 13 noiembrie 2012 a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC 

în cadrul căreia au fost discutate următoarele: 

 Participarea la Apelul de Proiecte Sprijin financiar acordat pentru integrarea 

întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere din cadrul Programului Operaţional 

Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie 

inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a 

antreprenoriatului”. Ca urmare a dezbaterii s-a stabilit formarea unui grup de lucru 

pentru pregătirea unui proiect al Asociaţiei după lansarea apelului.   

 Aprobarea şi semnarea Actului Adiţional nr. 2 de modificare a Statutului Asociaţiei 

„Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România ” 

pentru modificarea articolului 3 referitor la activităţile pe care Asociaţia le desfășoară. 

Articolul amendat include activităţi economice precum şi activităţi de cercetare şi 

dezvoltare. Actul Adiţional a fost aprobat şi semnat de către membri Asociaţiei, intrând 

în vigoare după înregistrarea în Registrul Asociaţilor şi Fundaţilor. 

 Prezentarea Târgului de Inovare InnoMatch organizat în perioada 3 – 4 aprilie 2013 de 

către Asociaţia Tehimpuls în cadrul proiectului InnoBoost finanţat prin Programul de 

Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007 – 2013.  12 companii din cadrul 

Asociaţiei au  reprezentat sectorul TIC în cadrul Târgului Regional de Inovare.  

 Prezentarea, propunerea şi votarea primirii unor membri noi în Asociaţia Cluster 

Regional TIC –Haufe-Lexware S.R.L  şi Unified Post S.R.L . Membri prezenţi au votat în 

unanimitate primirea celor două entităţi în cadrul Clusterului, acestea devenind membri 

cu drepturi depline în baza Hotărârii AGA nr. 9/2012. 

 Prezentarea chestionarului destinat membrilor în vederea elaborării unei hărţi de 

competenţe la nivelul Clusterului Regional TIC propusă în cadrul primelor şedinţe ale 

Comisiilor de Specialitate. 

 Propunere de colaborare cu Keiretsu Forum, Silicon Valley, USA. Ca urmare a interesului 

exprimat, s-au realizat demersurile necesare pentru stabilirea unei colaborări cu Forumul 

Keiretsu. 
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Comisiile de Specialitate ale  Cluster Regional TIC 

 

În perioada 28 – 30 mai 2012 au avut loc primele şedinţe a patru Comisii de Specialitate ale 

Asociaţiei Cluster Regional TIC în cadrul cărora au fost discutate  priorităţile pe domeniile 

aferente comisiilor şi au fost stabilite o serie de acţiuni care urmează să fie implementate şi 

coordonate la nivelul comisiilor cu participarea tuturor membrilor . 

Acţiuni propuse în cadrul Comisiei de Specialitate „Dezvoltarea Afacerilor TIC şi start-ups 

 

 Identificarea de măsuri pentru îmbunătăţirea parteneriatelor de tip outsourcing cu 

companiile multinaţionale; 

 Atragerea de noi companii dezvoltatoare de produse inovative care să lucreze cu 

universităţile regionale; 

 Cluster TIC ca broker de idei – finanţarea de către Clusterul TIC a iniţiativelor de 

dezvoltare de produse noi şi dezvoltarea unui program de evaluare permanentă a 

ideilor (crearea unui Consiliu al „creierelor” care să genereze idei noi, inclusiv de la 

non-membri, pe care Clusterul TIC să le promoveze; crearea unui mecanism de 

asigurare a proprietăţii intelectuale pentru generatorii de idei); 

 Cluster TIC ca broker de nevoi - facilitarea dezvoltării de proiecte de CDI între 

membrii Clusterului TIC, dar şi între firme din afara Clusterului; 

 Sprijinirea dezvoltării de infrastructură ITC - Crearea de centre de dezvoltare locale, 

colaborare cu Comisia de Administraţie;  

 Exploatarea potenţialului absolvenţilor de top care vor să îşi dezvolte afaceri proprii 

prin sprijinirea acestora. În acest sens s-a discutat crearea unui pachet de servicii (de 

promovare, instruire, finanţare, networking, incubare);   

 Identificarea de oportunităţi oferite de fonduri de garantare BEI, etc. 
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Acţiuni propuse în cadrul Comisiei de Specialitate „Internaţionalizare” 

 

 Crearea unui chestionar care să fie transmis tuturor membrilor pentru a selecta 

domeniile de interes pentru fiecare entitate  

 Identificarea zonelor ţintă la nivel global şi a obiectivelor Clusterului şi membrilor 

în aceste zone; 

 Inventarierea serviciilor existente (portofoliu la nivel de Cluster) precum şi 

identificarea unor servicii mai complexe, sau de nişă,  care nu au fost exploatate 

până în prezent, cu potenţial pentru piaţa externă. 

 Definirea unor acţiuni pentru vizibilitatea internaţională a Clusterului şi a membrilor 

prin: 

 Formarea de parteneriate cu alte clustere din zona central şi est europeană, dar 

şi din Europa de vest; 

 Identificarea de parteneri / clustere TIC din Europa pentru a desfăşura activităţi 

de lobby la nivel european – Bruxelles (de exemplu în materie de strategii de 

broadband şi  Next Generation Access); 

 Participarea la evenimente şi târguri  internaţionale de profil ( 1 – 2  pe an) 

pentru vizibilitate şi networking.  

 Măsuri pentru promovarea internaţională a competenţelor şi serviciilor TIC regionale 

atât pentru atragerea de investitori şi penetrarea pieţelor externe 

 Promovarea la nivel internaţional a competenţelor regionale existente; 

 Dezvoltarea de noi servicii care să cumuleze competenţele regionale, prin 

intermediul unei infrastructuri de tip Data Center care să fie în proprietatea 

Clusterului TIC; 

 Participarea la licitaţii internaţionale ca şi cluster, având o serie de avantaje 

suplimentare faţă de capacitatea individuală a membrilor, anume: cifra de afaceri 

cumulată, paletă mai largă de competenţe prin cumularea competenţelor 

membrilor Clusterului TIC, grad crescut de încredere.  
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Acţiuni propuse în cadrul Comisiei de Specialitate „Educaţie şi Instruire” 

 

 Organizarea unui Târg de joburi dedicat studenţilor în ani terminali şi absolvenţilor,  

în parteneriat cu universităţile membre; 

 Organizarea unor stagii de practică la scară mai largă  pentru studenţi; 

 Facilitarea de instruiri pentru softskills pentru tineri antreprenori; 

 Coordonare între cei care au nevoi similare de dezvoltare a competenţelor pentru 

atragere de traineri în Regiunea Vest: 

 identificarea companiilor cu nevoi similare de instruire. O astfel de acţiune 
va permite atragerea de traineri în Regiunea Vest (Timişoara ca locaţie 
atractivă pentru training) dar va contribui şi la reducerea costurilor de 
certificare. De asemenea se poate lua în considerare realizarea de instruiri la 
distanţă utilizând tehnologii de teleconferinţă care sunt disponibile la nivelul 
membrilor Clusterului TIC.  

 altă oportunitate care poate fi testată este exploatarea resurselor de training 
existente în cadrul companiilor din regiune. În acest sens Clusterul TIC poate 
juca un rol de mobilizator/ facilitator. Au fost amintite spre exemplificare 
modele din Germania în care personalităţi din mediul economic facilitează în 
mod voluntar training-uri cu tineri antreprenori. Acest model poate fi 
împrumutat, prin participarea unor specialişti de succes din cadrul firmelor 
membre în Cluster. 

 

 Calificarea în domenii IT a absolvenţilor din domenii adiacente (ex. fizică, 

matematică) pentru creşterea capacităţii de angajare; 

 Stabilirea de noi parteneriate de anvergură la nivel regional – smart cities.    

 Implicarea în proiecte de anvergură cu participarea tuturor categoriilor de 
actori interesaţi pentru o abordare integrată a mai multor probleme şi 
corelarea lor, care va determina creşterea regiunii în ansamblu. În acest sens 
trebuie selectate domeniile prioritare şi corelate cu investiţiile existente sau 
viitoare pentru canalizarea eforturilor în aceste direcţii (aspect discutat şi la 
Comisia de Afaceri TIC şi start-ups). 
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Acţiuni propuse în cadrul Comisiei de Specialitate „Cercetare – Dezvoltare - Inovare” 

 

 Analiza competenţelor existente în zona de CDI; 

 Definirea domeniilor de acţiune în zona CDI, ţinându-se cont de posibilitatea de 

implicare a entităţilor din afara Clusterului TIC în viitor; 

 Inventarierea iniţiativelor similare atât la nivelul membrilor Clusterului TIC, cât şi din 

afară, în vederea corelării acţiunilor şi evitării dublării eforturilor;  

 Capitalizarea şi exploatarea rezultatele proiectelor de CDI gestionate de 

Universităţi; 

 Stabilirea unor instrumente de comunicare internă şi externă: 

 crearea portalului web al Clusterului Regional TIC   

 stabilirea unor medii de comunicare virtuale comun agreate,  

 nominalizarea unor responsabili pentru zona de CDI din cadrul organiyaţiilor 

membre (dar şi a altor membri interesaţi), care să asigure comunicarea 

permanentă şi realizarea activităţilor planificate în cadrul Comisiei CDI; 

 Crearea unui Club al Comisiei CDI având ca scop facilitarea unor întâlniri informale 

între membrii acesteia care să stimuleze schimbul de idei;  

 Crearea unui Consiliu pentru Proprietate Intelectuală în cadrul Comisiei CDI 

alcătuită din reprezentanţi ai firmelor membre cu competenţe în acest domeniu, 

scopul acestui Consiliu fiind acela de a oferi membrilor consultanţă în chestiuni legate 

de proprietatea intelectuală în acţiunile realizate în cadrul Clusterului TIC. 
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Harta competenţelor la nivelul Clusterului Regional TIC 

 
În cadrul primelor şedinţe a 4 comisii de specialitate ale Clusterului Regional TIC (Afaceri şi 

Dezvoltarea de Start-ups, Internaţionalizare, Educaţie-Instruire şi Cercetare-Dezvoltare-

Inovare), care au avut loc în semestrul 2 al anului 2012 (28 – 30 mai) a fost evidenţiată 

nevoia de inventariere a competenţele existente la nivelul entităţilor membre ale Clusterului 

precum şi a priorităţilor de dezvoltarea ale acestora.  

Astfel, în perioada iulie-august 2012, ADR Vest, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului 

Director, a elaborat un chestionar care să servească drept instrument pentru crearea unei 

hărţi a competenţelor la nivelul Clusterului TIC precum şi a pentru determinarea zonelor de 

interes pentru acţiunile pe termen scurt şi mediu ale Clusterului Regional TIC. Chestionarul a 

fost finalizat şi va fi transmis spre completare tuturor membrilor Asociaţiei.   
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Şedinţa Comisiei IT a American Chamber of Commrece in Romania 

 

În data de 2 iulie 2012  Clusterul Regional TIC a participat la şedinţa Comisiei de IT a 

American Chamber of Commerce, ca urmarea a invitaţiei domnului Ronald Binkofsky, CEO al 

Microsoft România şi Coordonator al Comisiei de IT din cadrul American Chamber of 

Commerce in Romania.  

 
Delegaţia  Clusterului Regional TIC a fost alcătuită din: 

 Domnul Sorin Maxim, Preşedinte al Aosciaţiei Cluster Regional TIC 

 Doamna Raluca Cibu-Buzac – Director al Direcţie Politici Regionale şi Internaţionalizare 

din cadrul ADR Vest 

 Domnul Horaţiu Moldovan – Preşedinte al Lasting System şi  Coordonator al Comisiei 

de Specialitate „Dezvoltare de Afaceri TIC si start-ups” 

 Doamna Delia Golcea – Manager General al OCE Software şi Coordonator al Comisiei 

de Specilaitate „Cercetare – Dezvoltare - Inovare” 

 Domnul Sabin Totorean – Director de Vanzări în cadrul Alcatel – Lucent şi Coordonator 

al Comisiei de Specialitate „Internaţionalizare” 

 Domnul Varujan Pambuccian - Preşedinte Onorific al Aosciaţiei Cluster Regional TIC 

 Florin Petolea – CEO al Alcate Lucent 

 Cosmin Brânzan – CEO al Cap Gemini 

 

La şedinţă au participat de asemenea reprezentanţi ai companiilor multinaţionale din 

sectorul TIC din România (IBM, Microsoft, etc.)  

Scopul participării la această şedinţă a fost de prezenta priorităţile Clusterului  Regional TIC 

şi de a realiza un plan de acţiune comun pentru sprijinirea sectorul TIC la nivel naţional.    

Principalele priorităţi ale American Chamber of Commerce în România sunt: 

 Creşterea competitivităţii sectorului TIC din România prin facilitarea transferului de 

tehnologii;   

 Dezvoltarea e-guvernării în România; 

 Dezvoltarea IMM-urilor prin exploatarea resurselor digitale (oportunităţi multiple 

oferite de fondurile europene dedicate antreprenoriatului şi digitizării). 
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Proiectele Clusterului Regional TIC  elaborate în anul 2012 

 

În data de 4 mai 2012 a fost lansată Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al 

afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate” din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii economice. 

În cadrul acestui apel depunerea se realizează în două etape: 

 Etapa I constă în evaluarea strategiei polului de competitivitate şi a fişelor de 

proiecte pentru proiectele propuse ca parte a pachetului integrat care are ca scop 

implementarea strategiile de dezvoltare. Termenul de depunere pentru această 

primă etapă este 17 august 2012. 

 Pentru cea de-a II-a etapă – se vor depune cererile de finanţare şi documentaţia 

suport aferentă pentru fiecare dintre proiectele care compun pachetul integrat.  

În 31 august 2012 Asociaţia Cluster Regional TIC a depus la Autoritatea de Management a 

POSCCE, în cadrul apelului de proiecte pentru Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de 

sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de Competitivitate", aplicaţia 

pentru pachetul integrat de proiecte pentru dezvoltarea Polului de Competitivitate 

Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţilor Regiunea Vest.  

Aplicaţia cuprinde documentaţia pentru prima etapă de evaluare din cadrul acestui apel, 

respectiv Strategia de Dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC Vest, 10 fişe ale 

proiectelor care constituie pachetul integrat, precum şi acordul de parteneriat al membrilor 

pentru pachetul integrat de proiecte. Documentele au fost aprobate şi semnate de către 

membri fondatori şi asociaţi în cadrul şedinţei Adunării generale a Asociaţiei din data de 24 

august 2012.  

 

Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC 

 

Obiectivul strategic este operaţionalizarea unui pol de competitivitate în domeniul 

tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) care va mobiliza şi capitaliza capacităţile 

productive existente în aglomerarea industrială de profil din Regiunea Vest în vederea 

generării de proiecte şi produse inovative pentru sporirea productivităţii întreprinderilor şi 

consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv, precum şi pentru îmbunătăţirea proceselor 

din sectorul public. 
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Astfel, Polul de competitivitate TIC va contribui în mod direct la efortul de atingere a 

următorilor indicatori strategici asumaţi de România în cadrul Strategiei Europa 2020: 

creşterea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare până la 2 % din PIB, creşterea 

ponderii sectoarelor caracterizate de o intensitate mare a cercetării şi dezvoltării de 10,7 % 

(din totalul sectoarelor), creşterea competenţelor digitale ale cetăţenilor în aşa fel încât cel 

puţin 50 % din cetăţeni să utilizeze servicii de tip e-government  

 

Obiectiv specific 1: îmbunătăţirea capacităţii de inovare în cadrul aglomerării industriale TIC 

din Regiunea Vest prin crearea unei infrastructuri tehnologice şi instituţionale competitive 

capabile să susţină transformarea acestui cluster emergent într-un pol de competitivitate 

TIC  

Pentru atingerea acestui obiectiv Clusterul Regional TIC îşi propune dezvoltarea a:  

 2 infrastructuri de suport în perioada 2013-2015 – Centrul Regional de Expertiză, 

Guvernanţă şi Suport TIC, Şcoala de Afaceri TIC (infrastructură) 

 2 infrastructuri de suport în perioada 2016-2020 – Parc Ştiinţific TIC, Accelerator de 

Afaceri TIC  

 

Obiectiv specific 2: creşterea competitivităţii sectorului TIC prin  generarea de produse şi 

aplicaţii proprii inovative în cadrul polului TIC care vor fi capabile să concureze cu succes pe 

pieţele internaţionale şi să contribuie la îmbunătăţirea productivităţii în alte sectoare 

(inclusiv în cel public) 

Astfel, Clusterul Regional TIC va angaja acţiuni pentru intensificarea şi sprijinirea 

activităţilor de CDI pentru generarea de produse şi soluţii inovatoare proprii, competitive pe 

piaţa globală. Până în 2020 Clusterul îşi propune să sprijine dezvoltarea şi brevetarea a cel 

puţin 16 produse inovatoare.  

 

Obiectiv specific 3: creşterea vizibilităţii polului TIC şi susţinerea unei poziţionării strategice 

competitive în cadrul de referinţă definit pentru sectorul TIC de către Agenda 2020 prin 

implementarea unor acţiuni inovatoare de suport şi coordonare.  

În vederea consolidării Clusterului Regional TIC şi coagulării oportunităţilor regionale de 

dezvoltare în sectorul TIC, Asociaţia va dezvolta un set de servicii de suport pentru afaceri 

operaţionalizate în cadrul polului TI:  

 Internaţionalizare 

 Branding 

 business start-up 



 

18 
Asociaţia Cluster Regional TIC  

Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, 3000054, România 
Tel. + 40 256 491981, fax + 40 256 491923 ; Email: office@adrvest.ro, Webpage: www.regiuneavest.ro 

 

 

 

 

Pachetul Integrat de Proiecte al Polului de Competitivitate Cluster Regional TIC 

 

Pentru realizarea obiectivelor strategice, Clusterul Regional TIC a propuse spre evaluare şi 

finanţare un pachet integrat de 10 proiecte, şi anume 

o 2 proiecte de investiţii în infrastructură, 

o 1 proiecte de management coordonat al pachetului de proiecte 

o 2 proiecte de dezvoltare de servicii suport la nivelul Clusterului  

o 5 proiecte de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.  

Valoarea totală a proiectelor este de  46.914.760 Lei (aproximativ 11 milioane euro), din care 

valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 29.290.670 lei (aproximativ 7 milioane 

euro).  
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Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Tip  

proiect 
Valoare  
totală 

Valoare ajutor 
nerambursabil 

Solicitant Parteneri 

1 

DigiVest – „Centru Regional de Date, expertiză, guvernanţă și 
suport TIC – Regiunea Vest” 

Investiţii 23.414.580 Lei 11.707.290 Lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N / A 

2 

Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru extinderea 
competenţelor resursei umane din sectorul TIC 

Investiţii 6.279.700 Lei 3.139.850 Lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N / A 

3 

Management integrat al Polului de Competitivitate Asociaţia 
Cluster Regional TIC 

soft 877.560 lei 877.560 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N/A 

4 

Sprijinirea dezvoltării de  start-up-uri inovative TIC in Regiunea 
Vest 

soft 877.560 lei 438.780 lei 
Asociaţia Cluster 

Regional TIC 
N / A 

5 

Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de 
competitivitate: formare, promovare şi internaţionalizare 

soft 877.560 lei 877.560 lei ADR Vest Asociaţia Tehimpuls 

6 

„E-educaţie /E-mentorat” 
Sistem inteligent pentru analiza și recomandarea profilului 

profesional al elevilor 
CDI 2.193.900 lei 1.535.730 lei Lasting System 

Universitatea 
Politehnica Timişoara 

7 

“e-reputaţie” 
Platformă software pentru analiza și managementul reputaţiei 

online 
CDI 2.193.900 lei 2.193.900 lei Intituitive Software Lasting System 

8 

Crearea unui sistem software integrat de servicii contextuale 
auto-menţinute 

CDI 2.000.000 lei 1.400.000 lei OCE Software 
Universitatea 

Politehnica Timişoara 

9 

Aplicaţie de managementul documentelor pe echipamente 
desktop, smartphones şi tablete 

CDI 3.800.000 lei 3.600.000 lei Digital Geek Modatim Investment 

10 

Sistem distribuit inteligent de transport de date cu capacităţi 
avansate de auto-reglare, securizare, decuplare și integrare cu 

platforme de cloud computing 
CDI 4.400.000 lei 3.520.000 lei Genisoft 

High-Tech System & 
Software 

 

VALOARE TOTALĂ PACHET INTEGRAT - 46.914.760 Lei 29.290.670 Lei - - 
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