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Contextul cooperări în sectorul TIC al Regiunii Vest 

 

Ideea formalizării unei structuri de cooperare în sectorul TIC regional s-a conturat în cadrul unui proces 

amplu de consultări cu actori din sectorul TIC iniţiate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în 

perioada 2007 – 2010. Aceast demers a avut drept scop creearea cadrului pentru dezvoltarea sectoarelor 

economice strategice din Regiunea Vest, obiectiv al Strategiei Regional de Inovare 2005 – 2008 şi respectiv 

2009 – 2013. elaborate şi implementate de ADR Vest. Caracterul strategic al sectorului TIC este relevat de 

dinamica pozitivă, aportul la economia regiunii, oportunităţile de inovare. specializare şi creştere a 

competitivităţii în alte sectoare economice şi sociale.   

2007 

 ADR Vest organizează prima sesiune de consultare, 
utilizând metoda goal oriented project planning.   
Elementele identificate conturează intesresul pentru 
formarea unei structuri asociative pentru:   

 dezvoltarea de produse proprii inovatoare 

 modernizarea serviciilor publice prin TIC 

  dezvoltarea de infrastructuri TIC,  

 dezvoltarea de servicii de suport dedicate TIC  

2008 

Centrul Regional de Inovare şi Transfer 

Tehnologic - Tehimpuls realizează, în cadrul 

proiectului  ICT InovImpuls şi beneficiând de 

expertiza KPMG, un master plan pentru 

dezvoltarea unui pol de excelenţă TIC prin care 

este definit un set de servicii care să fie operat de 

Clusterul TIC:  

 Studii şi analize sectoriale  

 Proiecte colaborative 

 Transfer de cunoastere şi tehnologie  

 Internaţionalizare, match-making, 
brokeraj  

 Dezvoltarea de aplicaţii TI&C inovatoare  

 Sprijin pentru start-ups şi spin-offs 

 Servicii de training şi consultanţă  
 Facilitarea accesului la finanţare 

2008  

Este dezvoltat conceptul DigiVest care vizează 
interoperabilitatea la nivelul Regiunii prin 
informatizarea integrată, sistematică, unitară a  

 Bazelor de date inteligente şi a fluxurilor de date 
unificate desrinate cetăţenilor (platforme 
regionale pilot E-Cetăţean şi E-Administraţie)  

 Platformelor conexe, bazate pe infrastructură 
hardware, de comunicaţii şi pachet de aplicaţii 
software specifice. 

2010 

2 proiecte de infrastructură sunt integrate în 
lista proiectelor strategice ale Polului de 
Creştere Timişoara, finanţate din Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013: 

 „Centrul Judeţean Multifuncţional pentru 
Susţinerea Afacerilor - Timişoara”,  iniţiat 
de Consiliul Judeţean Timiş, cu scopul de 
furniza firmelor TIC servicii de localizare, 
suport pentru afaceri, asistenţă în crearea 
de start-up-uri.  

 ”Infrastructură regională de afaceri şi 
inovare în sectorul TIC”, iniţiat de Primăria 
Timişoara, vizează furnizarea de servicii 
suport pentru crearea de produse proprii şi 

comercializare pe piaţa globală. 

 2009 

ADR Vest a realizat un studiu pentru diagnoza 
particularităţilor şi provocărilor sectorului TIC din 
Regiunea Vest, analizând caracteristicile agenţiilor 
economici, dinamica forţei de muncă şi modul de 
apreciere a factorilor care influenţează dezvoltarea 
pe termen mediu a sectorului.  

Rezultatele studiului demonstrează tendinţa 
crescătoare a sectorul regional TIC, cu precădere 
către diversificarea serviciilor, dinspre consultanţă 
înspre servicii orientate înspre client şi produse 
proprii. Studiul evidenţiază şi nevoia de suport 
pentru CDI. 
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O viziune pentru consolidarea sectorului TIC 

Dezideratul asocierii pentru o abordare integrată asupra dezvoltării sectorului TIC regional rezidă în 

recunoaşterea cooperării ca factor dinamizator pentru amplificarea ritmului de creştere şi 

adaptarea rapidă la schimbările şi tendinţele din domeniu, dar şi în interesul comun pentru noi 

investiţii, competenţe şi resurse care să genereze produse, servicii şi soluţii inovatoare pentru 

creşterea economiei regionale în ansamblu şi, astfel, a calităţii vieţii. Conjugarea elementelor 

agregate în cadrul consultărilor a fundamentat importanţa unei schimbări de paradigmă pentru 

actorii din sectorul TIC regional. 

Demersurile de coagulare a unei viziuni comune s-au concretizat în cadrul întâlnirii din 24 

noiembrie 2010 care a reunit organizaţii reprezentative pentru sectorul TIC regional (autorităţi 

publice locale, mediul academic, mediul de afaceri, organizaţii de sprijinire a afacerilor) în vederea 

dezbaterii oportunităţii de a crea o structură de tip cluster în domeniul TIC în Regiunea Vest. 

Interesul pentru asociere, pentru implicare în dezvoltarea de proiecte comune şi disponibilitatea 

investirii de resurse şi competenţe au marcat acest eveniment ca prima întâlnire de constituire a 

Clusterului Regional TIC   

Clusterului Regional TIC a luat fiinţă în 21 aprilie 2011 în cadrul şedinţei de constituire când 26 de 

membri fondatori au semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei, şi-au ales structurile de 

conducere şi onorifice şi au votat membri Consiliului Director şi ai 

Consiliului Onorific.  

Viziunea Clusterului Regional TIC constă în promovarea şi 

susţinerea întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piaţa 

globală, generatori de 

produse proprii, sub un brand 

regional puternic.  

Obiectivele Asociaţiei Cluster Regional TIC sunt:  

 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.  

Asociaţia Cluster Regional TIC a dobândit personalitate juridică la 1 iulie 2011 
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Mediul Academic şi de Cercetare 
 

 
 

Universitatea Politehnica din Timişoara 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

Institutul E-Austria Timişoara 

 

Clusterul Regional TIC - structură de tip four clover 
 

 

 

Prin membri săi, reprezentând toate cele patru categorii de factori relevanţi pentru sectorul de 

referinţă, Clusterul Regional TIC beneficiază de competenţele optime pentru consolidarea 

instituţională – investiţii publice, formarea forţei de muncă 

inalt calificată, capacităţi de cercetare-dezvoltare, 

infrastructură instituţională pentru acţiuni de suport şi 

competenţe tehnologice şi de afaceri, în continuă 

diversificare, ale companiilor - multinaţionale cu tradiţie, 

companii mijlocii cu evoluţie crescândă, dar şi companii noi, 

de dimensiuni mici, cu tendinţe de specializare pe noi nişe 

bazate pe tehnologii de ultimă generaţie.  

Componenţa Clusterului Regional TIC asigură premisa pentru o dezvoltare echilibrată în direcţia 

consolidării instituţionale şi poziţionării strategice a industriei TIC.  

Companii 

Telcom 
Production  IT 
Technologies 

Alcatel Lucent  
Kathrein  
Deltatel 

SSI Schaefer  
Flextronics 

Software, Hardware & Consultancy Services 
ACI Worldwide 
Lasting System 

Oce Software 
VoxFilemakersSolutions 

Genisoft 
ETA 2U 
Syonic 

IntuitiveSoftware  
HTSS 
Digital Geek  
Visma Software 
Haufe Lexware  
UnifiedPost  
IBM România 

 

Autorităţi Publice Locale 
 

 

Judeţul Arad 

Judeţul Caraş-Severin 

Judeţul Timiş 

Municipiul Arad 

Municipiul Timişoara 

Municipiul Deva 

 

Organizaţii suport 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Incubatorul de Afaceri Software Timişoara 

Asociaţia Tehimpuls 

Modatim Business Facility 

 

Cu o cifră de afaceri cumulată 
de 1,5 miliarde lei, în 2011, 

firmele din Clusterul TIC 
reprezintă peste 75 % din cifra 
de afaceri cumulată a sectorul 

TIC din Regiunii Vest 
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Structura organizatorică  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţilor 

Consiliul Director - Management operaţional 
 

Preşedinte - Secretar 
Coordonatori Comisii de Specialitate 

Administraţie 

Consiliu 

Onorific 

Internaţionalizare 

Educaţie -Instruire Afaceri TIC şi start-ups 

Cercetare-Dezvoltare-

Inovare 

Consiliul Director 

Preşedinte – Sorin Maxim, Director General ADR Vest 

Secretar – Ovidiu Şandor, Director General Modatim Business Facility 

Coordonatori Comisii de Specialitate: 

Administraţie – Adrian Ţolea, Consiliul Judeţean Arad 

Educaţie – instruire – Dana Petcu, Institutul E-Austria 

Cercetare-dezvoltare-inovare – Delia Golcea, OCE Software 

Dezvoltare afaceri TIC şi start-up – Horaţiu Moldovan, Lasting System 

Internaţionalizare –  Sabin Totorean, Alcatel Lucent 

 
Consiliul Onorific  

 Preşedinte Onorific - Varujan Pambuccian, membru în Comisia IT a Camerei Deputaţilor, 
Profesor Politehnica Bucureşti 

 Dan Bedros – fost Preşedinte şi Director General Alcatel România, fost Vice-Preşedinte la 
Alcatel-Lucent - Europa de Est, Preşedinte al Consiliului Strategic al Thales România 

 Virgil Marton – fost Coordonator de unitate strategică a HP, fost Responsabil telecomunicaţii 
pentru Europa al Lucent  

 Radu Georgescu – Preşedinte al Axigen/GECAD Technologies, Avangate, GECAD NET şi Director 
al GECAD ePayment 

 Silviu Hotăran – fost Director General al Microsoft România, fost Director al Microsoft Europa 
de Est şi fost Director General la CIEL România 

 Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest  

 Primarul Municipiului Timişoara 
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Arii tematice de acţiune ale Clusterului Regional TIC 

           
 

          

EDUCAŢIE – INSTRUIRE 

 Târg de joburi pentru  
absolvenţii  universităţilor 
membre  

 De zvoltarea stagiilor de 
practică pe baza nevoilor 
companiilor din Cluster 

 Facilitarea instruiri pentru 
softskills pentru tineri 
antreprenori 

 Atragere de traineri e talie 
mondială în Regiunea Vest 

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

CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

 Capitalizarea şi exploatarea 
rezultatele proiectelor de CDI 
gestionate de membri 

 Inventarierea acţiunilor de CDI la 
nivel regional, naţional, european 
şi internaţional  

 Identificarea oportunităţilor de 
finanţare şi dezvoltare de 
parteneriate  

 Dezvoltarea de proiecte 
colaborative între membrii 
clusterului  

 Crearea unui Consiliu pentru 
Intelectual Property în cadrul 
Comisiei CDI  

DEZVOLTAREA  AFACERILOR TIC 

 Îmbunătăţirea parteneriatelor de tip 

outsourcing  

 Atragerea de noi companii 
dezvoltatoare de produse inovative 

 Cluster TIC ca broker de idei – 
competiţii de idei inovatoare 

 Cluster TIC ca broker de nevoi – 
facilitarea parteneriatelor de afaceri 
între memrbi şi cu terţi  

 Dezvoltarea de infrastructuri TIC 

 Dezvoltarea de servicii pentru 
sprijinirea tinerilor antreprenori in 
crearea de noi afaceri 

INTERNAŢIONALIZARE 

 Stabilirea de parteneriate cu alte 
clustere de profil  

 lobby la nivel european – strategii de 
boradband,  Next Generation Access  

 Vizibilitate şi Networking - participarea 
la evenimente şi târguri  internaţionale 
de profil 

 Promovarea internaţională a 
competenţelor şi serviciilor TIC regionale 
pentru atragerea de investitori şi 
penetrarea pieţelor externe  -  

 Dezvoltarea de noi servicii, 
reprezentarea firmelor membre la 
licitaţii sub umbrela Clusterului TIC 
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Întâlnirile membrilor Asociaţiei Cluster Regional TIC 

Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 25 iunie 2013 

 

În data de 25 iunie 2013 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”    

De asemenea au fost discutate aspecte legate de oportunităţi de finanţare nerambursabilă: 

 Stadiul proiectului Proiectului „Operaţionalizarea Clusterului TIC VEST prin acces la broadband 

și dotare cu echipamente conexe”, depus în cadrul POSCCE, operaţiunea 3.1.1 

 Stadiul pachetului integrat de proiecte - Pol de Competitivitate TIC  depus în  cadrul 

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 

 Lansarea operaţiunii “Sprijin financiar acordat pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de 

furnizori sau clustere”  

Extinderea Clusterului regional TIC  

Pe parcursul anului 2013, IBM România, punctul de lucru din Timişoara, a devenit membru cu 

drepturi depline în cadrul Asociaţiei Cluster Regional TIC. 

Aderarea a fost supusă dezbaterii şi aprobată în unanimitate de către membri prezenţi în cadrul 

şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei din data de 25 iunie 2013.  

Astfel, în prezent Asociaţia Cluster Regional TIC numără 34 de membri, cuprinzând  21 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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Consiliul Director al Cluster Regional TIC din 28 noiembrie 2013 

 

În cadrul şedinţei următoarele teme au fost abordate: 

1. Privitor la pachetul integrat de proiecte depus în cadrul apelului dedicat Polilor de 

Competitivitate al POSCCE: 

 Discutarea cu un proiectant pentru a evalua timpul cel mai scurt în care se pot realiza 

lucrările de modernizare în cazul ambelor proiecte de investiţii aferente pachetului integrat;  

 Discutarea cu experţi şi alţi factori cu privire la modalităţile de desfăşurare a  achiziţiilor de 

lucrări şi echipamente pe loturi;  

 Cererea de oferte de preţ pentru realizarea proiectelor tehnice pentru cele două proiecte de 

investiţii;          

2. Privitor la evenimentul de final de an pentru cele 3 Asociaţii - Clusterul Regional TIC, 

Automotivest şi Tehimpuls 

Au fost discutate aspecte organizatorice (program, locaţie şi dată) cu privire la organizarea unui 

eveniment de tip „seară de business” cu membri Clusterului Regional TIC, Clusterului 

Automotivest şi Asociaţiei Tehimpuls. De asemenea au fost discutate aspecte financiare 

aferente.   

3. Privitor la activităţile Clusterului Regional TIC în perioada următoare 

A fost evidenţiată nevoia de animare a Clusterului TIC prin alte activităţi, complementare 

acţiunilor de elaborare de proiecte prin care se urmăreşte finanţarea acţiunilor majore ale 

Clusterului, în ideea funcţionării Clusterul TIC ca o platformă de comunicare în cadrul căreia 

membri clusterului să-şi promoveze ideile şi să facă propuneri pentru acţiuni de vizibilitate, de 

relaţionare cu alte organizaţii de interes sau să realizeze parteneriate de afaceri. A fost pus 

accentul pe întreprinderea  unor activităţi care să deservească membri şi prin care să se 

genereze acţiuni colaborative. Propuneri în acest sens au constat în: 

 Întâlniri mai dese ale Consiliului Director, precum şi ale Comisiilor de Specialitate pentru 

punerea în aplicare a unor activităţi concrete şi specifice care să beneficieze membri 

clusterului;   

 Întâlniri mai dese ale Adunării Generale ale Asociaţie pentru asigurarea unei informări 

permanente a membrilor atât pentru sondarea intereselor cu privire la oportunităţile de 

colaborare la nivel de Cluster cât şi pentru facilitarea participării acestora la acţiunile 

Clusterului (spre exemplificare discutarea oportunităţii de a colabora cu Clusterul IT din 

Szeged şi Clusterul IT din Linz) 

 Demararea unor acţiuni de construire a identităţii Clusterului, în afara proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă, precum: 
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o Crearea unei pagini web a Clusterului Regional TIC  

o Crearea unei broşuri (sau similar) pentru prezentarea membrilor din Cluster, a 

competenţelor specifice şi subdomeniilor în care acţionează, dar şi a sectorului TIC din 

Regiunea Vest în ansamblu şi a actorilor cheie. Scopul acestei broşuri este creşterea 

vizibilităţii Clusterului Regional TIC la nivel local, în prezent gradul de conştientizare la 

nivelul Regiunii Vest fiind apropare inexistent.  

o Construirea unei imagini a Clusterului Regional TIC care să determine membri să se 

promoveze şi din prisma apartenenţei la Cluster şi care să contribuie la dezvoltarea 

imaginii sectorului TIC regional (promovarea ideii  de „Timişoara ” ca prestator de ICT)  

Proiectele Clusterului Regional TIC  elaborate în anul 2013 

 

Pachetul Integrat de proiecte al Polului de Competitivitate Asociaţia „Cluster 

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

 

Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest, România” a 

elaborat un pachet integrat de proiecte pentru dezvoltarea  unui pol de competitivitate în 

domeniul TIC al Regiunii Vest.  

Ca urmare a aprobării în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei din data de 24 august 2012, pachetul 

integrat de proiecte a fost depus spre finanţare în cadrul apelului  de proiecte aferent Operaţiunea 

1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de 

Competitivitate" din cadrul POS CCE, în două etape de depunere.  

 

Etapa 1  

În cadrul primei etape de evaluare şi selecţie. Asociaţia Cluster Regional TIC a fost depusă aplicaţia 

pentru Polul de Competitivitate Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţilor Regiunea Vest. 

Documentaţia a fost depusă în 31 august 2012 şi a cuprins: 

 Strategia de Dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC Vest,  

 Acordul de parteneriat al membrilor Asociaţiei pentru pachetul integrat de proiecte.  

 Fişele celor 10 proiect ce constituie pachetul integrat  

 

Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate 

 

Obiectivul strategic este operaţionalizarea unui pol de competitivitate în domeniul tehnologiilor 

informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) care va mobiliza şi capitaliza capacităţile productive existente în 
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algomerarea 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. 

 

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 nr. 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) 

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt viozate acţiuni de intensificare  şi sprijinire a 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.  
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Obiectiv specific nr. 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 acestui obiectiv, Asociaţia va dezvolta un set de servicii de suport pentru afaceri 

operaţionalizate în cadrul polului TIC (internaţionalizare, branding, business start-up) 

 

Pentru realizarea obiectivelor strategice, Clusterul Regional TIC a elaborat pachetul integrat de 10 

proiecte cuprinzând: 

 2 proiecte de investiţii în infrastructură 

 2 proiecte de dezvoltare de servicii suport la nivelul Clusterului  

 5 proiecte de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.  

 1 proiecte de management unitar al pachetulzui integrat de proiecte 

 

În urma primei etape de evaluare şi selecţie, Strategia Polului de Competitivitate Asociaţia 

Cluster Regional TIC a obţinut cel mai mare punctaj la nivel naţional, însumând 94 de punct 

 

 

Etapa  2 

 

În perioada ianuarie – mai 2013 au avut loc întâlniri periodice ale echipei de elaborare a pachetului 
integrat de proiecte, iar cererile de finanţare ale celor 10 proiecte aferente pachetului integrat al 
Polului de Competitivitate TIC au fost depuse spre evaluare la Autoritatea de Management a POS 
CCE în data de 8 mai 2013.  

 

Cele zece proiecte răspund vor mobiliza şi capitaliza capacităţile productive existente în sectorul TIC 
din Regiunea Vest în vederea sporirea productivităţii întreprinderilor şi consolidarea şi 
dezvoltarea sectorului productiv, precum şi pentru îmbunătăţirea proceselor din sectorul public. 

 

Valoarea totală a proiectelor este de  54,680,442.89 lei (aproximativ 12 milioane euro), din care 
valoarea finanţării nerambursabile solicitate este de 30,758,283.02 lei (aproximativ 7 milioane 
euro). 



 

13 
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 Clusterului Regional TIC - Pol de Competitivitate 

  
Tip proiect 

 

Valoare totală 
proiect 

(lei) 

Valoare ajutor 
nerambursabil 

solicitat (lei) 

Solicitant / Tip 
entitate juridică 

Parteneri / Tip 
membru al 

polului 

1 
DigiVest – „Centru Regional de 
Date, expertiză, guvernanţă și 
suport TIC – Regiunea Vest” 

Investiţii 27,791,464.00 13,888,695.00 Asociaţia Cluster 
Regional TIC  

N / A 

2 

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

Investiţii 7,511,097.28 3,745,948.64 Asociaţia Cluster 
Regional TIC  

N / A 

3 
Management integrat al Polului de 
Competitivitate Asociaţia Cluster 
Regional TIC 

soft 873,520.00 873,520.00 Asociaţia Cluster 
Regional TIC 

N/A 

4 
Sprijinirea dezvoltării de  start-up-
uri inovative TIC în Regiunea Vest 

soft 921,438.00 438,780.00 Asociaţia Cluster 
Regional TIC 

N / A 

5 

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

 

soft 877,560.00 877,560.00 ADR Vest  

Asociaţia 
Tehimpuls ,  

Lasting System 

6 

„E-educaţie /E-mentorat” 

Sistem inteligent pentru analiza și 
recomandarea profilului 
profesional al elevilor 

CDI 2,630,813.76 1,231,307.00  Lasting System   
Universitatea 

Politehnica 
Timişoara  

7 

“e-reputaţie” 

Platformă software pentru analiza 
și managementul reputaţiei online 

CDI 2,632,595.84 1,763,757.85  Intituitive Software   Lasting System   

8 
Crearea unui sistem software 
integrat de servicii contextuale 
auto-menţinute 

CDI 2,219,980.58 986,490.53  OCE Software  
Universitatea 

Politehnica 
Timişoara  

9 
Aplicaţie de managementul 
documentelor pe echipamente 
desktop, smartphones şi tablete 

CDI 4,139,453.43 3,600,000.00  Digital Geek  Genisfot    

10 

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

CDI 5,082,520.00 3,352,224.00 Genisoft   
 High-Tech 
System & 
Software    

 
Subtotal Valoare totală proiecte 
soft 

 2,672,518.00 2,189,860.00   

 
VALOARE TOTALĂ PACHET 
INTEGRAT 

X 54,680,442.89 30,758,283.02 X X 

 

 



 

14 
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 

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

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

Tipul Proiectului: Investiţii în infrastructura de Afaceri  

Bugetul Total al Proiectului: 27.791.464 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 13.888.695 lei 

Durata proiectului: 18 luni 

 
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de inovare și competitivitate la nivel global în 
Regiunea Vest, prin susţinerea directă a expansiunii și penetrării societăţii informaţionale și a serviciilor 
aferente acesteia, sub forma unei infrastructuri utilizate în comun de către actorii publici și privaţi din 
Regiunea Vest. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 Crearea și susţinerea unei infrastructuri de suport pentru afaceri care să faciliteze implementarea unui 
sistem informatic regional integrat (DigiVest – Regiunea Digitală Vest) 

 Crearea și implementarea unui pachet integrat de servicii pentru membrii Polului și alţi actori din 
sectorul TIC regional 

 Stimularea proiectelor inovatoare, prin utilizarea acestei infrastructuri, de către întreprinderi, 
universităţi, administraţie publică și alte organizaţii din regiune 

 Crearea premiselor tehnologice și de expertiză pentru livrarea serviciilor electronice pentru cetăţeni 
prin mijloace de electronice moderne, bazate pe paradigme de interoperabilitate, siguranţă şi 
trasabilitate 

 
Activităţile proiectului sunt: 

1. Realizarea achiziţiilor 

2. Realizarea Data Center: Realizarea Data Room şi Interconectarea echipamentelor și instalarea Data 
Center 

3. Punerea în funcţiune și testare 

4. Pregătirea implementării sistemului de calitate 

5. Auditul proiectului 

 

Rezultatul major constă în operaţionalizarea Centrului Regional de Date, Expertiză, Guvernanţă și Suport 

TIC cu următoarele caracteristici: 

 Acces fără întrerupere la reţeaua de date a echipamentelor din componenţa sa;  

 Cele mai noi tehnologii de virtualizare; 

 Securitatea datelor; 

 Distribuţie inteligentă a puterii de calcul și a spaţiului de stocare; 

 Monitorizare, pază și întreţinere 24/24, 7 zile din 7.  

 Platformă tehnologică pentru noi afaceri din toate sectoarele 

 Platformă de servicii de tip e-guvernare, e-cetăţean, e-educaţie, e-sănătate etc. 

 Reper de extindere a ponderii inovării în economia Regiunii Vest 
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2. „Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru extinderea competenţelor resursei umane din 

sectorul TIC” 

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

Tipul Proiectului: Investiţii în infrastructura de Afaceri  

Bugetul Total al Proiectului: 7.511.097,28 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 3.745.948, 64 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la crearea unei infrastructuri tehnologice şi 

instituţionale pentru susţinerea de activităţi comune cu valoare adăugată mare pentru membrii Clusterului, 

în aşa fel încât aceştia să-şi întărească capacitatea competitivă şi să poată dezvolta afaceri de succes 

capabile să concureze pe pieţele naţionale şi internaţionale.  

Obiectivul specific al proiectului este de a crea o infrastructură de tip „hard” capabilă să sprijine derularea 

optimă a serviciilor de instruire şi formare avansată în cadrul Şcolii de Afaceri TIC care urmează a fi 

operaţionalizată printr-un proiect de tip „soft” al polului de competitivitate. 

Activităţile prevăzute în proiect sunt: 

1. Pregătirea şi derularea licitaţiilor pentru selectarea companiilor care vor executa amenajarea 

locaţiei şi dotarea cu echipamente necesare funcţionării Şcolii de Afaceri TIC. 

2. Amenajarea locaţiei în care va funcţiona Şcoala de Afaceri TIC 

3. Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor  

4. Derularea a  2 programe pilot de formare specializată în cadrul Şcolii de Afaceri TIC 

Proiectul va avea ca rezultat o infrastructură fizică şi tehnologică modernă a Şcolii de Afaceri TIC  care va 

furniza servicii de instruire avansată derulate prin utilizarea unor echipamente şi aplicaţii relevante 

competitive la nivel internaţional. Beneficiarii instruirilor vor fi întreprinzători TIC, personal de conducere şi 

personal tehnic din companiile TIC, absolvenţi ai formelor de învăţământ superior din domeniul TIC. 

Într-o primă etapă Şcoala de Afaceri TIC va oferi două cursuri post universitare: 

1. Curs post-universitar de perfecţionare în domeniul afacerilor TIC dedicat personalului tehnic cu 

experienţă şi personalului de conducere de nivel „junior & middle management” si întreprinzătorilor 

din societăţile cu activitate în domeniul TIC 

2. Curs post-universitar de specializare în vederea generării de afaceri pentru absolvenţi TIC şi tineri 

întreprinzători 

Cursurile se vor desfăşura pe o durată de un an (2 semestre). În fiecare semestru se vor studia 5 discipline. 

Unele din aceste discipline vor fi realizate de către experţi in domeniu TIC, experţi aflaţi in străinătate, care 

vor preda cursurile prin intermediul echipamentelor de comunicare la distanţă (tele-prezenţă) 
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3. „Management integrat al Polului de Competitivitate Asociaţia Cluster Regional TIC” 

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

Tipul Proiectului: Soft 

Bugetul Total al Proiectului: 873.520 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 873.520 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul General al proiectului este să contribuie la operaţionalizarea infrastructurii instituţionale de 

suport a Polului de Competitivitate ”Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor – 

Regiunea Vest, România” în vederea creșterii productivităţii și competitivităţii bazate pe tehnologie și 

inovare, prin coordonarea şi optimizarea sinergiilor între factorii interesaţi și a convergenţei acţiunilor 

aferente pachetului integrat de proiecte  pentru asigurarea coerenţei și eficienţei în concordanţă cu strategia 

de dezvoltare şi pentru maximizarea impactului rezultatelor asupra Polului de Competitivitate. 

Obiective specifice: 

1. Coordonarea, monitorizarea și raportarea implementării coerente și eficiente a pachetului integrat de 

proiecte în vederea maximizării impactului și capitalizării rezultatelor acestora pentru dezvoltarea 

Polului de Competitivitate TIC. 

2. Implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC în vederea 

atingerii obiectivelor de dezvoltare a Polului de Competitivitate TIC 

3. Întărirea cooperării și a sinergiilor între actorii din sectorul TIC la nivelul Polului de Competitivitatea și 

între acesta și alţi factori interesaţi. 

4. Consolidarea capacităţii instituţionale a Polului de Competitivitate Asociaţia Cluster Regional TIC 

privind coordonarea unor acţiuni comune complexe, de anvergură și complementare, cu impact crescut 

asupra dezvoltării sectorului TIC și impact transversal asupra altor sectoare economice și sociale. 

Activităţile prevăzute în proiect vizează cooordonarea, monitorizarea și raportarea implementării coerente 

și eficiente a proiectelor pachetului integrat și a strategiei de implementare 

 Elaborarea instrumentelor de suport pentru înregistrarea progresului pachetului integrat  

 Monitorizarea progresului proiectelor pachetului integrat  

 Monitorizarea atingerii obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate şi 
elaborarea rapoartelor de progres anuale pentru Adunarea Generală a Asociaţie Cluster Regional TIC 

 Colaborarea cu părţile interesate relevante şi facilitarea comunicării între acestea  

 Asigurarea managementului tehnic şi financiar al proiectului şi supervizarea procesului de raportare 
a tuturor proiectelor polului de competitivitate 

Principalul rezultat al proiectului va consta în logica unitară a acţiunilor și rezultatelor pachetului integrat 

de proiecte, determinând accelerarea dezvoltării polului de competitivitate şi creșterea competitivităţii în 

sectorul. 
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4. „Sprijinirea dezvoltării de start-up-uri inovative TIC în Regiunea Vest” 

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

Tipul Proiectului: Soft 

Bugetul Total al Proiectului: 921.438 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 438.780 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de sprijinire a 

start-up-urilor inovative din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în Regiunea Vest ca şi 

instrument al Polului de Competitivitate Asociaţia Cluster Regional TIC pentru stimularea creării de afaceri 

inovative generatoare de produse noi cu valoare adăugată mare.  

Obiective specifice: 

1 Stimularea dezvoltării de afaceri bazate pe cercetare -  dezvoltare – inovare în sectorul TIC  

2 Valorificarea ideilor de afaceri inovative prin sprijinirea creării de start-up-uri inovative 

Activităţile proiectului sunt 

1. Realizarea analizei potenţialului de start-up pentru 15 idei de afaceri 

 Analiza pieţei şi identificarea nişelor din sectorul TIC cu potenţial de start-up  

 Intervievarea grupurilor ţintă – a “generatorilor” de idei cu potenţial de afaceri inovative 

 Identificarea de idei de afaceri TIC cu potenţial de start-up şi cu aplicabilitate în diferite sectoare 
economice 

 Crearea unei comisii de analiză şi evaluare a ideilor de afaceri şi stabilirea indicatorilor de 
performanţă  

 Analiza a 15 idei de afaceri inovative cu grad ridicat de competitivitate, în baza indicatorilor de 
performanţă stabiliţi 

2. Activitatea de selecţie a ideilor de afaceri cu gradul cel mai ridicat de competitivitate şi inovare               

 Stabilirea criteriilor şi elaborarea procedurii de selecţie a ideilor de afaceri  

 Selectarea ideilor de afaceri cu cel mai ridicat grad de competitivitate şi inovare 

3. Elaborarea şi customizarea studiilor şi analizelor aferente ideilor selectate 

 Dezvoltarea unui pachet customizat de consultanţă ca şi instrument de sprijin pentru creşterea strat-
up-urilor inovative TIC din cadrul Polului de Competitivitate 

 Elaborarea unui plan de promovare al instrumentului către grupurile ţintă  

4. Achiziţionarea de servicii de consultanţă în domeniul dezvoltării de afaceri: managementul 

întreprinderii, studii de piaţă, planuri de afaceri, planuri de marketing, strategii de vânzări, transfer 

tehnologic etc. 

Principalul rezultat al proiectului va consta în dezvoltarea mecanismului de sprijinire a afacerilor inovative în 

cadrul polului de competitivitate care va sta la baza dezvoltării unor servicii specifice de suport pe termen 

lung pentru afaceri inovative TIC.  
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5. „Acţiuni de suport pentru consolidarea polului de competitivitate: formare, promovare şi 

internaţionalizare” 

 

Solicitant Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 

Parteneri Asociaţia Tehimpuls., SC Lasting System SRL 

Tipul Proiectului: Soft 

Bugetul Total al Proiectului: 877.560 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 877.560 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
 
Obiectivul general al proiectului este de a consolida infrastructura instituţională a polului de competitivitate 

prin operaţionalizarea unor produse şi servicii de instruire, promovare, marketing şi internaţionalizare care 

vor capitaliza rezultatele obţinute prin proiectele de investiţii şi de C-D-I, vor contribui la creştere 

competitivităţii membrilor polului şi vor poziţiona strategic polul TIC la nivel internaţional printr-un brand 

propriu  

Obiective specifice  

 Îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă ca factor de importanţă critică pentru capacitatea competitivă a 

eco-sistemului TIC din Regiunea Vest prin realizarea unor activităţi de formare care vor transmite către 

antreprenori, specialişti TIC cu experienţă dar şi către absolvenţi şi antreprenori debutanţi seturi de 

cunoştinţe avansate privind dezvoltarea şi iniţierea de afaceri TIC.  

 Îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale a membrilor polului de competitivitate TIC prin crearea 

unui brand propriu şi prin operaţionalizarea unor procese şi instrumente eficiente de promovare la nivel 

internaţional  

 
 Activităţile proiectului includ: 

1. Definirea designului instituţional şi a procedurilor de funcţionare pentru Şcoala de Afaceri TIC.  

2. Dezvoltarea portofoliului de servicii şi definirea conţinutului educaţional al Şcolii de Afaceri TIC  

3. Derularea primelor servicii de instruire 

4. Dezvoltarea unui brand de succes pentru polul de competitivitate  

5. Internaţionalizarea polului de competitivitate 

 
Principalele rezultate vizate sunt: 

 Un cadru instituţional performant pentru Şcoala de Afaceri TIC prin optimizarea designului Şcolii de 

Afaceri TIC în funcţie de nevoile specifice ale factorilor interesaţi 

 Un portofoliu de servicii de înaltă calitate oferite de Şcoala de Afaceri TIC 

 Dobândirea de noi competenţe de către cel puţin 40 de specialişti din domeniul TIC 

 Un brand  al Polul de Competitivitate TIC din Regiunea Vest recunoscut la nivel naţional şi 

internaţional  



 

19 
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 

6. „E-educaţie/e-mentorat" — Sistem inteligent pentru analiza şi recomandarca profilului 

profesional al elevilor 

Solicitant SC Lasting System SRL 

Parteneri Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul Proiectului: Cercetare – Dezvoltare 

Bugetul Total al Proiectului: 2.630.813,76 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 1.231.307 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui cadru pentru dezvoltarea durabilă pentru 

dezvoltarea unor soluţii şi produse inovative în cadrul SC LASTING SYSTEM SRL şi al partenerilor din cluster 

prin elaborarea şi exploatarea unei platforme software pentru analiza, recomandarea şi urmărirea 

traseului educaţional şi profesional care să faciliteze accesul Ia resursa umană calificată conform nevoilor 

strategice ale regiunii. 

Obiective specifice: 

1. Crearea şi validarea platformei software e-mentorat, corespunzătoare condiţiilor şi nevoilor 

educaţionale ale regiunii, în vederea obţinerii unei baze de date educaţionale şi a unei reţele 

(sociale) educaţionale cu diferiţi parteneri pentru educaţie. 

2. Creşterea capacităţii de transfer tehnologic în vederea aplicării rezultatelor cercetării în dezvoltarea 

de noi produse inovative şi cu valoare adăugată mare în domeniul educaţiei. 

3. Valorificarea potenţialului platformei software e-mentorat în vederea participării active a tuturor 

părţilor interesate în creşterea calităţii procesului educaţional şi a gradului de pregătire a resursei 

umane din regiune. 

Principalele activităţi: 

1. Implementarea şi amenajarea unui datacenter modern şi securizat pentru păstrarea centralizată a bazei 
de date educaţionale 

2. Implementarea unei platforme software ce va oferi un mecanism integrat pentru profesori, părinţi şi 
elevi cu următoarele funcţionalităţi principale: 

3. Colectarea datelor necesare pentru popularea bazei de date educaţionale de la şcolile selectate  

4. Aplicarea şi evaluarea algoritmilor de data mining pentru extragerea de informaţii din baza de date 
educaţională 

5. Extinderea platformei software cu o serie de funcţionalităţi avansate pentru interogare, predicţie, 
extragere de cunoștinţe pentru propunerea traseului profesional şi caracterizarea absolvenţilor 

6. Implementarea mecanismelor de asigurare şi protejării a intimităţii resursei umane conform legislaţiei 
europene 

Rezultatul principal constă în realizarea unei reţele educaţionale pe mai multe nivele, între indivizi, 

instituţii şi regiuni, construită  pe suportul oferit de o platforma software şi de o bază de date educaţională, 

în scopul de a permite elevilor, studenţilor sau angajaţilor să îşi aleagă traseul educaţional sau să îşi continue 

evoluţia profesională pe baza vocaţiei, dorinţelor dar şi a capacităţii personale sau a nevoilor pieţei de 

muncă. 
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7. „E-Reputaţie - Platformă software pentru analiza şi managementul reputatiei online“ 

Solicitant SC Intuitive Software SRL 

Parteneri SC Lasting System SRL 

Tipul Proiectului: Cercetare – Dezvoltare 

Bugetul Total al Proiectului: 2.632.595,84 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 1.763.757,85 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului de cercetare-dezvoltare¬inovare al 
INTUITIVE SOFTWARE SRL si al partenerilor din cluster, prin elaborarea şi exploatarea unei platforme 
software pentru analiza şi managementul reputaţiei unei companii sau a unei mărci a acesteia în mediile 
online. 
 
Obiective specifice: 

1. Crearea şi validarea platformei software e-reputaţie prin realizarea unei baze de date, a unui set de 
interfeţe cu principalele surse de date online, a unei interfeţe securizate cu utilizatorii şi a algoritmilor în 
vederea realizării unor servicii de evaluare şi monitorizare a reputaţiei online. 

2. Creşterea capacităţii de cercetare industrială în domeniul analizei volumelor mari de date, prin 
cooperarea cu centrele de cercetare în domeniu, respectiv cu institutele de învăţământ superior locale, 
şi de dezvoltare experimentală în vederea valorificării acestora de către companii din cluster, în scopul 
dezvoltării de noi produse software inovative cu valoare adăugată mare şi competitive pe pieţele 
interne şi extreme. 

3. Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a structurilor de afaceri din cadrul clusterului prin aplicarea 
modelului de creștere a vânzărilor prin urmărirea, îmbunătăţirea şi menţinerea reputaţiei în mediile 
online şi valorificarea platformei software de analiză şi management dezvoltate în cadrul proiectului. 

Principalele activităţi 

1. Implementarea şi amenajarea unei soluţii moderne, eficiente şi sigure de stocare centralizată a bazei 
de date cu companii şi mărci locale şi pentru execuţia algoritmilor de căutare şi clasificare  

2. Implementarea unei platforme software ce va oferi suport integrat companiilor pentru managementul 
reputaţiei proprii şi ale mărcilor acestora în mediile online  

3. Implementarea interfeţelor pentru conectarea platformei software la diferite surse de date online 
(implementarea unei soluţii scalabile de colectare a informaţiilor online)  

4. Investigarea metodelor de stabilire a identităţii entităţilor prezente în mediile online şi asocierea lor cu 
companiile şi mărcile definite în cadrul platformei software  

5. Investigarea metodelor de evaluare a calităţii şi ale gradului de încredere în sursele de date utilizate 
pentru clasificarea reputaţiei online a unei companii sau mărci a acesteia (disponibile în reţeaua 
Internet) şi propunerea unui soluţii de clasificare a informaţiei pe baza calităţii acesteia  

6. Investigarea soluţiilor de vizualizare a elementelor de identitate online şi propunerea unui model 
specific de prezentare a reputaţiei pentru o anumită companie sau marcă  

Rezultatul final al proiectului îl reprezintă operaţionalizarea platformei online pentru servicii ce vor viza 
îmbunătăţirea imaginii online a companiilor din cluster, dar şi a altor societăţi comerciale/ autorităţi publice 
locale pe piaţa naţională şi regională, precum şi deschiderea către piaţa globală. 
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8. "Crearea unui sistem integrat de servicii contextuale automenţinute" 

Solicitant SC Oce Software SRL 

Parteneri Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul Proiectului: Cercetare – Dezvoltare 

Bugetul Total al Proiectului: 2.219.980,54 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 986.490, 53 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul general al proiectului constă în contribuţia la coagularea în România a unor structuri economice 
capabile să genereze creştere inteligentă şi durabilă prin integrarea sa intr-un pol de competivitate în 
domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) din Regiunea Vest. 

 
Obiectivele specifice  

1. Realizarea unui raport despre „state of art”, despre Serviciile Contextuale si Internet of Things - IOT 
rezultat in urma studierii platformelor şi soluţiilor de servicii contextuale, precum si a protocoalelor şi 
framework-urilor Internet of Things și afilierea la organisme de Cercetare si Standardizare specifice (i.e. 
IoT-A, UPnP Forum etc.)  

2. Generarea unei platforme de servicii contextuale; 

3. Conceperea şi lansarea spre utilizare a unei aplicaţii pilot dedicată comunităţilor de Învăţământ și 
Cercetare care să demonstreze viabilitatea platformei care să permită investigarea oportunităţilor de 
business emergente Serviciilor Contextuale; 

4. Oferirea accesului la resursele de dezvoltare ale proiectului și înregistrare de dezvoltatori prin crearea 
unui portal Web pentru proiectul și platforma CANFS; 

5. Dezvoltarea unei campanii de marketing pentru promovarea platformei CANFS; 

6. Creșterea competitivităţii solicitantului prin oferirea de noi produse (platforma CANFS) și servicii 
(consultanţă pentru dezvoltatori).  

Principalele activităţi:  

1. Analiza "State of Art" 

a. Dezvoltarea conceptului platformei şi a algoritmilor  - cerinţe şi funcţionalităţi CANFS, 
formalizarea reprezentării Contextelor şi a Profilelor Utilizatorilor, formalizarea reprezentării 
Serviciilor şi a Acţiunilor posibile, algoritmi de descoperire de Contexte, algoritmi de 
descoperire de Servicii, algoritmi de bază pentru filtrarea şi inferenţa serviciilor  

b. Dezvoltarea  şi implementarea arhitecturii CANFS  
c. Implementarea proiectului Pilot pentru comunitatea Universitara  

2. Dezvoltare serviciilor platformei CANFS - agent mobil,  serviciu pe dispozitiv îmbarcat,   serviciu de 
redirecţionare în Cloud, aplicaţii mobile POC pentru Comunitatea Universitara, servicii demo pentru 
aplicaţia POC şi concept de marketing  

3. Integrare serviciilor şi testare /corectare erori 

4. Lansarea platformei (manuale si documentaţie, pagină web pentru dezvoltatori externi, pagină web 
pentru managementul şi licenţierea de aplicaţii CANFS, pachet SDK livrabil, serviciu de redirecţionare in 
Cloud-ul Internet) 

5. Înregistrare drepturi de proprietate industrial asupra rezultatelor proiectului 



 

22 
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 

9. "Aplicaţie de managementul documentelor pe echipamente desktop, smartphones şi tablete" 

Solicitant SC Digital Geek SRL 

Parteneri SC Geni Soft Group SRL 

Tipul Proiectului: Cercetare – Dezvoltare 

Bugetul Total al Proiectului: 4.139.453, 43 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 3.600.000 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea companiei Digital Geek şi partenerilor săi 
prin intermediul dezvoltării unei aplicaţii inovatoare destinate managementului de documente în vederea 
consolidării poziţiei pe piaţa naţională şi asigurarea accesului pe pieţe internaţionale în condiţii de eficienţă 
financiară.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea unei aplicaţii de management a documentelor care să satisfacă eficient nevoile reale 
ale potenţialilor clienţi şi plasarea ei pe piaţa naţională şi internaţională 

2. Crearea unei infrastructuri hardware capabile să sprijine procesul inovator de dezvoltare a unei 
aplicaţii de managementul documentelor şi a serviciilor asociate  

3. Diversificarea inovatoare a produselor firmei prin aplicaţia de management a documentelor 
precum şi a serviciilor necesar plasării aplicaţiei pe piaţă pentru consolidarea poziţiei pe piaţă într-un 
orizont de 3-5 ani 

4. Creşterea volumului vânzărilor faţă de situaţia actuală cu minim 25% într-o perioadă de 2 ani prin 
comercializarea aplicaţiei de managementul documentelor şi a serviciilor conexe  

Principalele activităţi: 

1. Cercetarea în vederea definirii conceptului sistemului de management de documente 

2. Cercetarea sistemelor de operare prin care să se dezvolte un concept pentru preluarea conceptelor 
şi principiilor introduse şi testate în sistemul de managementul documentelor 

3. Dezvoltarea unor demonstratoare ale noilor concepte de sistem de operare rezultate 

4. Dezvoltarea sistemului de management de documente pentru platforme windows şi / sau mac os, 
pentru platforme smartphones şi pentru platforme tip tablete 

5. Lansarea beta (de testare) a acestor sisteme 

6. Cercetarea modului de utilizare a sistemului şi dezvoltarea următoarei variante a sistemelor 

7. Realizarea şi implementarea unui plan de marketing pentru lansarea produsului realizat 

8. Încurajarea altor actori don domeniu să dezvolte elemente complementare sistemelor propuse prin 
participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale 

9. Validarea şi obţinerea drepturilor de proprietate intelectuală 

Principalul rezultat al proiectului constă în dezvoltarea unei aplicaţii inovatoare de managementul 
documentelor de natură să determine regândirea paradigmelor referitoare la sistemele de operare prin 
trecerea de la structura arborescentă a fişierelor la informaţii inter-relaţionare şi trecerea de la orientarea 
către aplicaţii la orientarea către informaţii  
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10. "Sistem distribuit inteligent de transport de date cu capacităţi avansate de auto-reglare, 

securizare, decuplare și integrare cu platforme de cloud computing " 

Solicitant SC Geni Soft SRL 

Parteneri SC HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL 

Tipul Proiectului: Cercetare – Dezvoltare 

Bugetul Total al Proiectului: 5.082.520 lei lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 3.352.224 lei 

Durata proiectului: 24 luni 

 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei tehnologii de transport de date distribuită la scară 
mare, cu capacităţi de decuplare, adaptare dinamică la situaţii neprevăzute și auto-reglare, monitorizare, 
alertare și integrare cu capabilităţi de cloud-computing.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Dezvoltarea de tehnologii fundamentale și competenţe de cercetare în domeniul sistemelor de 
transport de date cu parametri volatili de performanţă și disponibilitate  

2. Dezvoltarea de tehnologii fundamentale și competenţe de cercetare în domeniul transportului de 
date server-to-server, mobile-to-server, în domeniul monitorizării și alertării pentru sisteme de 
transport de date şi integrării sistemelor de transport de date cu platforme de cloud computing  

3. Implementarea unei platforme de transport de date care să fie utilizată în producţie și 
comercializată sub formă de soluţie și/sau serviciu software;  

4. Înregistrarea tehnologiilor, platformelor și produselor dezvoltate în urma cercetării ca proprietate 
industrială  

5. Prezentarea și diseminarea de informaţii legate de tehnologiile, platformele și produsele dezvoltate 
în mediul academic, economic și comunitatea locală/regională.  

Activităţi principale: 

1. Dezvoltarea tehnologiei fundamentale  

 componentele și funcţionalităţilor de bază ale sistemului de transport de date  

 tehnologii de transport de date în condiţii variabile de performanţă  

 tehnologie de colectare și împachetare a datelor pe sisteme server şi  dispozitive mobile  

 mecanisme de monitorizare și alertare  

 integrare cu funcţionalităţi oferite de platforme de cloud  

2. Dezvoltarea conceptelor tehnice industriale pentru:  transport de date, colectarea și transmiterea 
datelor server-to-server, colectarea și transmiterea datelor mobile-to-server, monitorizare și alertare  
şi integrare cu platforme de cloud computing  

3. Integrarea de soluţii demonstrative şi împachetare produs  

4. Obţinere drepturi de proprietate industrială  

Rezultatul proiectului va fi un sistem modular care are capacitatea de a detecta modificări în structuri de 

date, de a împacheta aceste modificări în pachete de date optimizate pentru transport și de a le trimite 

spre destinaţii multiple. Sistemul va fi capabil să execute aceste operaţii pe o paletă largă de sisteme  

(servere de mare capacitate, platforme cloud şi dispozitive mobile) şi va putea gestiona întreruperi ale 

canalelor de comunicaţii, își va auto-regla parametrii de funcţionare pentru performanţe optime și va emite 

alerte când sistemul său propriu de monitorizare va detecta situaţii critice. 
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Proiectul „Promovarea Regională a Carierei în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - 

PracTIC” 

Solicitant Asociaţia Cluster Regional TIC 

Parteneri Universitatea Politehnica Timişoara 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad” 

Bugetul Total al Proiectului: 2.156.554 lei 

Valoarea Finanţării Nerambursabile: 2.113.423 lei 

Durata proiectului: 18 luni 
 
Obiectivul general este creșterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniul 
tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor prin sprijinirea lor în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin acţiuni 
de orientare profesională și pregătire practică fundamentate pe corelarea continuă a cererii și ofertei forţei 
de muncă.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Consolidarea parteneriatului regional dintre instituţii de învăţământ superior, studenţi şi companii - 
pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul TIC. 

2. Identificarea dinamicii pieţei muncii, a tendinţelor cererii de specialişti, de calificări şi competenţe şi a 
ofertelor de pregătire profesională la locul de muncă în sectorul TIC din Regiunea Vest. 

3. Orientarea profesionala a studenţilor din domeniul TIC prin metode şi mijloace interactive şi inovatoare 
pentru creşterea gradului de cunoaștere a sectorul de profil în vederea creşterii inserţiei de piaţa muncii 
şi a gradului de adecvare la cerinţele de performanţă încă de la primul loc de muncă. 

4. Dezvoltarea sinergică a mecanismelor de învăţare la locul de muncă pentru studenţi din domeniul TIC 
pentru dezvoltarea competenţelor practice şi orizontale şi stimularea performanţei prin stagii de 
practică. 

5. Dezvoltarea unei metodologii pentru corelarea continuă a cererii şi ofertei de forţă de muncă bazată 
pe o abordare integrată la nivel regional  

 
Activităţi principale: 

1. Managementul Proiectului şi Acţiuni de informare și publicitate 

2. Realizarea analizei caracteristicilor pieţei muncii în sectorul TIC regional 

3. Organizarea de promovare a carierei pentru studenţii din domeniul TIC 

4. Organizarea de stagii de practică pentru studenţii de la specializările TIC 

5. Evaluarea rezultatelor proiectului și formularea metodologiei pentru corelarea continuă a cererii şi 
ofertei de forţă de muncă din sectorul TIC regional 

Rezultatele proiectului:  

 Studiu asupra pieţei muncii în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Regiunea Vest 

 4 sesiuni de  promovare a carierei în TIC (1 sesiune în fiecare  Universitate Parteneră 

 4 workshop-uri dedicate tranziţiei de la școală la viaţa activă în domeniul TIC / 1 sesiune pe 
Universitate Parteneră 

 280 studenţi care beneficiază de stagii de practică / 70 per partener universitar 

 40 de studenţi premiaţi pentru performanţă în cadrul stagiilor de practică – 10 /Partener Universitar 

 1 Metodologie pentru corelarea continuă a cererii şi ofertei de forţă de muncă din sectorul TIC 
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Vizibilitate şi Cooperare Internaţională  

 

Primul Târgul Regional de Inovare InnoMatch 

 

În perioada 3 – 4 aprilie 2013 Clusterul Regional TIC a participat la primul Târg Regional de Inovare 

InnoMatch din Regunea Vest, organizat de ADR Vest în parteneriat cu Asociaţia Tehimpuls, Agenţia 

de Inovare Szeged şi Institutul Fraunhofer pentru Producţie în Inginerie şi Automatizări IPA din 

Stuttgart),  

Târgul Regional de Inovare „Innomatch” a avut drept obiectiv promovarea produselor inovatoare 

din Regiunea Vest şi facilitarea schimbului de idei şi formarii de parteneriate între mediul de 

afaceri, organizaţiile de cercetare şi instituţii de 

finanţare, mecansime de dezvoltare strategică.  

 

 

 

 

Evenimentul a beneficait de prezenţa Băncii 

Mondiale, Comisiei Europene şi Platformei 

pentru Specializare Inteligentă, reprezentanţi ai 

administraţiei publice centrale şi locale, mediului 

de afaceri, mediului universitar, organizaţiilor de 

cercetare şi a altor actori cheie din domeniul inovării..     

În cadrul Conferinţei InnoMatch, Clusterul Regional TIC a participat la panelul dedicat industriei TIC, 

moderat de Dl. Colm McColgan, Președintele Reţelei ERNACT (Reţeaua Regiunilor Europene pentru 

Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor).  

Membrii Consiliului Director, în calitate de vorbitori 

cheie, au animat dezbaterea, stimularea creării de 

start-up-uri, atragerea companiilor de investiţii de 

capital, corelare între cerere şi ofertă la nivelul 

sectorului terţiar TIC, dezvoltarea culturi de cooperare 

fiind câteva dintre temele abordate 
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Reţeaua  Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicaţiilor 

ERNACT 

 

În 13 martie 2013 membri Asociaţiei Cluster Regional 

TIC se întâlnesc cu membrii reţelei ERNACT pentru a 

discuta despre domenii de interes specifice, tendinţe 

de dezvoltare precum şi oportunităţi de colaborare. 

Evenimentul de networking a fost organizat de ADR 

Vest, care reprezintă Regiunea Vest în cadrul ERNACT 

din ianuarie 2012 .  

Reţeaua ERNACT, înfiinţată în 1990 şi alcătuită din autorităţi locale şi regionale din Cehia, Irlanda, 

România, Spania şi Suedia, are drept obiectiv promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi a 

societăţii informaţionale la nivelul regiunilor partenere prin dezvoltarea şi implementarea de 

proiecte transfrontaliere, inter-regionale şi trans-naţionale care să contribuie la definirea unor 

modele de dezvoltare regională bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.   

 

Întâlnire cu reprezentanţii Clusterului TIC Innoskart din Ungaria 

 

În data de 18 noiembrie 2013, a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai Clusterului TIC Innoskart din 

Ungaria, în vederea identificării unor viitoare arii de cooperare cu Clusterul Regional TIC.  

Principalele aspecte discutate în cadrul întâlnirii au fost: 

1. Politica de sprijinire a clusterelor din Ungaria 
Centru pentru Dezvoltare Economică a Ungariei (MAG in limba maghiară) este organizaţia 

responsabilă cu managementul politicii de dezvoltare a clusterelor precum şi cu coordonarea 

activităţilor de sprijinire a clusterelor, prin Oficiul pentru Dezvoltarea Clusterelor.  MAG este şi 

organism intermediar pentru programul de dezvoltare economic implementat cu fonduri europene.   

MAG operaţionalizează sistemul naţional de acreditare a clusterelor din Ungaria  

 Acreditarea unui cluster se realizează în baza performanţei economice a membrilor săi în 

termini de cifră anuală de afaceri, profit anual, exporturi, cantitatea şi calitatea resurselor 

umane, cheltuieli cu cercetare-dezvoltare – inovare.  
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 Apartenenţa la un cluster acreditat conferă beneficii membrilor săi prin faptul că aceştia 

beneficiază de o rată mai mare a intensităţii asistenţei nerambursabile acordate din fonduri 

structurale (majorarea reprezintă 10% din contribuţia proprie care este suportată de stat)  

 

 

 

 În prezent există în jur de 200 de clustere  în Ungaria, dintre care doar 22 sunt acreditate. 10 dintre 

aceste clustere au obţinut „bronze label”, iar două s-au asociat în parteneriate europene între 

clustere, prin platforma European Strategic Cluster Partnership. 

2. Clusterul Innoskart - Regiuna Transdanubia, Ungaria 
 Înfiinţat ca organizaţie non-guvernamentală în 2006 de către 25 de companii, în prezent 

numărând  37 organizaţii, toate din Regiunea Transdanubia; autorităţile locale din regiune nu 

au fost atrase în acest demers. 

 Clusterul Innoskart este acreditat în sistemul naţional din Ungaria şi a obţinut  acreditarea  

“bronze label” de la  European Cluster Excellence Initiative 

 Activităţile derulate în cadrul clusterului includ: 

 Activităţile se adresează sectoarelor în care membri deţin expertiză şi sunt coordonate în 

cadrul celor 4 grupuri de lucru: 

o Securitatea Datelor şi sisteme de protecţie (Data Security and Protection  Systems) 

o Aplicaţii ale tehnologiilor pentru Reţele de senzori în agricultură şi silvicultură 

o Smart Facilities – Acces rapid şi utilizarea eficientă a resurselor  

o Sisteme bancare şi Sănătate 

 Produsele promovate de către Cluster sunt proprietatea membrilor săi şi includ: 

o Sisteme bazate pe reţele de senzori pentru măsurători şi prognoză în agricultură 

(utilizarea de  substanţe, vreme etc.)  

o Sistem de senzori anti-furt destinat prevenţiei defrişărilor ilegale  

o Sistem pentru managementul flotelor dedicate companiilor care gestionează flote de 

dimensiuni medii şi mari  

SISTEMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE DIN UNGARIA  

Politica de dezvoltare a clusterelor este structurată pe 4 faze de dezvoltare a clusterelor: 

Faza 1  : Clustere  START-UP  - urmăreşte  stimularea formării de clustere  

Faza 2: Clustere în curs de dezvoltare  - urmăreşte sprijinirea cooperării între membru pentru consolidarea 
instituţională  

Faza 3: Clustere Acreditate – urmăreşte sprijinirea clusterelor care dovedesc maturitate în cooperare  

Faza 4: Clustere Poli de Inovare   - urmăreşte dezvoltarea unui cadru complex de dezvoltare a clusterelor, 
inclusive infrastructuri de inovare  
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 Bugetul operaţional al Clusterului Innoskart este alcătuit din  

o Finanţări din fonduri nerambursabile atrase prin proiecte (aproximativ 75 % din buget).  

o Cotizaţiile membrilor, stabilite proporţional cu mărimea organizaţiilor, reprezentând 

aproximativ 25% din buget 

 Clusterul Innoskart urmăreşte dezvoltarea activităţilor sale pe următoarele niveluri : 

 Internaţional  

o Participarea membrilor Clusterului la Evenimentul anual CeBit  - cel mai mare târg 

internaţional dedicate domeniului IT  

o Membru în Reţeaua TCI, Parteneriat de colaborare cu Clusterul TIC din Elveţia Cluster 

o European Strategic Cluster Partnership 

 Proiecte implementate: 

o Central Europe Branch Based Innovation Support – Cebbis (www.cebbis.eu),  proiect de 

promovare a inovării în domeniul TIC – finanţat prin Programul Central Europe ( din 

FEDR)  

o Cluster-S-Scope - funded under Swiss Contribution Programme  - proiect de twinning 

între Clusterul Innoskart şi Clusterul TIC TCBE.CH din Berna, Elveţia 

(http://innoskart.eu/en/cluster-s-cope-swiss-contribution-en) 

o Private Public Partnership for Broadband - PP4Broadband (www.ppp4broadband.eu)– 

proiect finanţat prin Programul South –East Europe care urmăreşte elaborarea de 

modele de afaceri pentru dezvoltarea infrastructurii pentru internet de mare viteză 

(broadband) 

3. Acţiuni viitoare propuse pentru dezvoltarea  unui parteneriat  între  Clusterul Regional TIC 

– Regiunea Vest şi Clusterul TIC Innoskart – Ungaria 

o Discutarea potenţialului organizării unui workshop pentru membri celor două Clustere  

o Discutarea cu reprezentanţii Innsokart despre procedeul de obţinere a acreditării 

„bronze label” şi a eventuale recomandări  

o Identificarea unor oportunităţi de colaborare în cadrul mai larg oferit de European 

Strategic Cluster Partnership 

o Comunicare cu privire la potenţiale parteneriate pentru proiecte TIC în cadrul 

programului Orizont 2020 şi a Programului Cosme 

o Furnizarea mai multor detalii cu privire la proiectul PPP4Broadband  

o Organizarea unor întâlniri de afaceri pentru membri celor două Clustere pentru 2014 

o Comunicare  cu privire la stabilirea de parteneriate cu alte Clustere din sectorul TIC  

 

http://www.cebbis.eu/
http://innoskart.eu/en/cluster-s-cope-swiss-contribution-en
http://www.ppp4broadband.eu/
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