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Contextul cooperării 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  

SSI Schaefer  
Flextronics 

Software, Hardware & Consultancy Services 
ACI Worldwide 
Lasting System 

Oce Software 
VoxFilemakersSolutions 

Genisoft 
ETA 2U 

 

IntuitiveSoftware  
HTSS 
Digital Geek  
Haufe Lexware  
UnifiedPost  
 

 

Autorităţi Publice Locale 
 

 

Judeţul Arad 

Judeţul Caraş-Severin 

Judeţul Timiş 

Municipiul Arad 

Municipiul Timişoara 

Municipiul Deva 

 

Organizaţii suport 
 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

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 

Întâlnirea Consiliului Director a Clusterului Regional TIC din 11 martie  2014 

 

Consiliul Director al Clusterului Regional TIC s-a reunit în 11.03.2014  în vederea discutării situaţiei 

pachetului integrat de proiecte.  În cadrul şedinţei a fost supusă dezbaterii continuarea 

demersurilor privitor la pachetul integrat de proiecte, următoarele aspecte fiind punctate: 

 Cheltuielile de modernizare a spaţiului au fost evaluate ca neeligibile pentru ambele proiecte 

de investiţii, cuantumul contribuţiei proprii în sarcina Clusterului Regional TIC crescând cu 

5.293.276,91 lei. 

 În urma contestaţiilor depuse de Clusterul Regional TIC, AMPOSCCE a aprobat doar reevaluarea 

proiectului 10 al Geni Soft Group, în urma căreia proiectul a obţinut 53 de puncte, neîntrunind 

minimul necesar de 60 de puncte. Privitor la reîncadrarea costurilor de modernizare aferente 

proiectelor de investiţii, AMPOSCCE a respins contestaţia, menţinând decizia de a finanţa doar 

costurile cu achiziţia de echipamente, raportat la intensitatea ajutorului de stat de 50 %. 

 În acest context, continuarea demersurilor şi contractarea proiectelor ridică o serie de 

probleme: 

o Asigurarea unei cofinanţări mai mari decât a fost prognozată iniţial datorită tăierii 

costurilor de modernizare coroborat cu timpul scurt în care să se iniţieze un dialog cu 

membrii Asociaţiei în vederea discutării contribuţiei acestora 

o riscuri crescute asociate reducerii semnificative a perioadei de implementare având în 

vedere obligativitatea de a finaliza proiectele până în decembrie 2015,  în contextul 

întârzierilor Autorităţii de Management în procesul de evaluare şi a duratei necesare 

pentru realizarea acţiunilor premergătoare implementării propriu-zise a proiectelor, 

respectiv contractarea  şi pregătirea proiectelor tehnice; este important de reţinut că 

nerealizarea unui proiect de investiţii atrage după sine returnarea finanţării 

nerambursabile acordate de către toţi beneficiarii proiectelor ce compun pachetul 

integrat 

 În conformitate cu condiţiile apelului de proiecte, pentru acordarea finanţării este necesară 

menţinerea structurii minime a pachetului integrat de proiecte, respectiv un proiect de 

investiţii, 1 proiect CDI şi 2 proiecte soft, dintre care unul pentru managementul integrat al 

pachetului de proiecte. 

 A fost analizată posibilitatea de a implementa un singur proiect de investiţii, următoarele 

scenarii fiind dezbătute: 

o Renunţarea la proiectul Digivest, implementarea proiectului Școala de Afaceri şi 

amenajarea minimală a spaţiului prevăzut iniţial pentru DigiVest din resurse proprii. În 

acest caz, valoarea proiectului de investiţii ar reprezenta  doar 18 % din valoarea 

pachetului integrat,neîndeplinind astfel condiţia  programului de finanţare conform 

căreia valoarea ajutorului nerambursabil acordat proiectului de investiţii  să reprezinte 
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50% din valoarea ajutorului nerambursabil totală la nivelul pachetului integrat. În 

consecinţă acest scenariu nu este fezabil 

o Renunţarea la proiectul de investiţii pentru Şcoala de Afaceri şi contractarea doar a 

proiectului DigiVest, caz în care valoarea contribuţiei proprii este foarte ridicată,  

riscurile asociate, anterior discutate, menţinându-se.   

 Având în vedere reglementările în vigoare cu privire la fondurile structurale, nu există alte căi de 

atac a deciziei AM de respingere a contestaţiei, cu excepţia adresării unei instanţe judecătoreşti, 

proces care poate să fie de lungă durată şi care, din acest motiv, nu poate rezulta în acordarea 

finanţării retroactiv   

 

În lumina celor discutate, toţi membri prezenţi au fost de acord cu gradul mare de risc în 

eventualitatea continuării demersurilor în cadrul oferit de acest apel de proiecte. Au fost propuse  

următoarele acţiuni pentru perioada imediat următoare: 

 

 Informarea tuturor membrilor Clusterului Regional TIC în cadrul Adunării Generale cu privire 

la stadiul pachetului integrat 

 Organizarea unei Conferinţe de Presă pentru informarea cu privire la dificultăţile 

întâmpinate în cadrul acestui apel de proiecte 

 Informarea Ministerului Fondurilor Europene cu privire la decizia Clusterului Regional TIC 

 Reanalizarea proiectului de investiţii DigiVest şi recalibrarea lui, dacă este cazul, în vederea 

realizării activităţilor aferente din resurse proprii.  

 Iniţierea demersurilor pentru realizarea Şcolii de Afaceri doar în variantă „virtuală” într-o 

primă etapă, urmând ca această să fie localizată şi fizic după identificarea unor alte surse de 

finanţare (prin programele de finanţare aferente perioadei de programare 2014 – 2020 care 

vor fi lansate spre finalul anului 2014)  

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 19 martie 2014 

 

 

În data de 19 martie 2014 a avut loc Adunarea Generală în Sala de Consiliu a Oce Software, 

începând cu ora 14:00. Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins: 

1. Prezentarea companiei Oce Software 

2. Prezentarea situaţiei proiectelor cu finanţare nerambursabilă: pachetul integrat de proiecte 

depus în cadrul POS CCE - Poli de Competitivitate şi propunere pentru reorganizarea 

proiectelor de investiţii ale Clusterului Regional TIC  

 Ca urmare e expunerii de motive a Consiliului Director, toţi membri prezenţi au fost de 

acord cu gradul mare de risc în eventualitatea continuării demersurilor în cadrul oferit de 

acest apel de proiecte. Au fost agreate următoarele acţiuni: 
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 Informarea Ministerului Fondurilor Europene cu privire la decizia Clusterului Regional 

TIC de a renunţa la finanţarea propusă 

 Reanalizarea proiectului de investiţii DigiVest şi recalibrarea lui, dacă este cazul, în 

vederea realizării activităţilor aferente din alte surse de finanţare.  

 Iniţierea demersurilor pentru realizarea Şcolii de Afaceri doar în variantă „virtuală” 

într-o primă etapă, urmând ca această să fie localizată şi fizic după identificarea unor 

alte surse de finanţare (prin programele de finanţare aferente perioadei de programare 

2014 – 2020 care vor fi lansate spre finalul anului 2014)  

3. Propunere pentru participarea Clusterului Regional TIC în proiectul Labdoo Hub  care are ca 

obiectiv sprijinirea elevilor prin dotarea cu echipamente laptop recondiţionate, echipate cu 

software open source şi aplicaţii educaţionale 

4. Prezentarea şi aprobarea Raportului de Activitate al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 

2013 

5. Prezentarea şi aprobarea Execuţiei Bugetare şi a Bilanţului contabil pentru anul 2013 

6. Prezentarea şi aprobarea Planului de Activităţi al Asociaţiei Cluster Regional TIC pentru anul 

2014 

7. Propunere pentru organizarea unui eveniment de promovarea a domeniului TIC în rândul 

elevilor de clasa a XII din liceele cu specializare în informatică în perioada de desfăşurare a 

programului „Şcoala Altfel”, 7 – 11 aprilie 2014 

8. Proiectul Operaţionalizarea Clusterului TIC VEST prin acces la broadband și dotare cu 

echipamente conexe 

9. Proiectul Promovarea Regională a Carierei în Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - 

PracTIC 

10. Propunere pentru modificarea şi aprobarea cotizaţiilor anuale 

11. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei Cluster Regional TIC 

pentru anul 2014 

12. Evenimentul "Workshop on Intellectual Properties in ICT and e-Infrastructures" din 24- 25 

martie 2014 – Universitatea de Vest din Timişoara, Prof. Dana Petcu 

 

Raportul de Activitate pentru anul 2013, Execuţia Bugetară şi Bilanţul Contabil pentru anul 2013, 

Planul de Activităţi 2014 , Mărirea cotizaţiilor membrilor, în funcţie de tipul organizaţiei şi 

Bugetul de venituri şi Cheltuieli pentru 2014 au fost votate în unanimitate de către membri 

Asociaţiei prezenţi la şedinţă. 
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Adunarea Generală a Asociaţiei Cluster Regional TIC din 24 iulie 2014 

 

 

În data de 24 iulie a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor în Sala de Conferinţe a 

Centrului Incuboxx. Ordinea de zi a cuprins următoarele: 

1. Prezentarea proiectului “Operaţionalizarea Clusterului TIC Vest prin acces la broadband şi 

dotare cu echipamente conexe”, co-finanţat prin Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice; 

2. Prezentarea Centrului Incuboxx Timişoara - „Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în 

sectorul IT&C”; 

3. Prezentarea stadiului colectării cotizaţiilor anuale şi discutarea cuantumului aprobat în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor din 19 martie 2014 prin Hotărârea Nr. 6 / 19.03.2014; 
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4. Retragerea statutului de membru fondator a Incubatorului de Afaceri Software Timișoara - 

UBIT SRL şi a statutului de membru asociat a companiei Advanced Control Products 

Information Technology SRL ca urmare a procesului de dizolvare a companiilor; 

5. Diverse – crearea unui grup de lucru pentru elaborarea termenilor de referinţă în vederea 

realizării paginii de internet a Clusterului Regional TIC. 
 

În cadrul şedinţei au fost votate cu unanimitate de voturi următoarele: 

o Modificarea Hotărârii AGA nr. 6 / 19.03.2014 pentru diminuarea cuantumului cotizaţiei 

anuale ce revine universităţilor membre având în vedere expunerea de motive din partea 

reprezentanţilor acestora, pragurile pentru celelalte categorii de membri rămânând 

neschimbate. 

o Necesitatea plăţii cotizaţiilor în termen de 1 lună pentru asigurarea fondurilor necesare 

implementării proiectului “Operaţionalizarea Clusterului TIC Vest prin acces la broadband 

şi dotare cu echipamente conexe”, 

o Admiterea pierderii calităţii de membru a  Incubatorului de Afaceri Software Timișoara - 

UBIT SRL şi a statutului de membru asociat a companiei Advanced Control Products 

Information Technology SRL ca urmare a procesului de dizolvare a companiilor; 
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Întâlniri ale  Comisiilor de Specialitate ale  Clusterului regional TIC  

 

În 2014 s-au întrunit în şedinţă următoarele Comisii de Specialitate: 

o Comisia de Specialitate Cercetare – Dezvoltare – Inovare , coordonată de Dna Delia Golcea, 
în data de 16.04.2013, intre orele 10h-11h, la sediul Oce Software 

o Comisia de Specialitate Dezvoltarea afacerilor şi start-ups, coordonată de Dl. Horaţiu 
Moldovan, în data de joi 24 aprilie la ora 11.00 la sediul LASTING, temele abordate incluzând  
modalităţi de dinamizare a preocupărilor  în domeniul cercetare/proprietate intelectuala şi .     
Sofwarepark Timisoara. 
 

Reducerea Membrilor  Clusterului regional TIC  

 

Datorită  începerii procedurii de dizolvare, UBIT şi ACP au renunţat de facto la calitatea de membru 

în cadrul Asociaţiei Cluster Regional TIC.  

De asemenea, ca urmare a măririi cotizaţiilor următoarele companii au decis să se retragă din 

cadrul Asociaţiei: 

o Syonic 
o Deltatel 
o Visma Software 

În plus, la sfârşitul anului 2014, s+a retras din Asociaţie compania IBM România, punctul de lucru 

Timişoara.  

Astfel. la finele anului 2014, Asociaţia Cluster Regional TIC  s-a redus la 29 de membri. 
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Proiectele Clusterului Regional TIC  elaborate în anul 2013 

 

Proiectul Operaţionalizarea Clusterului TIC VEST prin acces la broadband și dotare 

cu echipamente conexe 
 

Asociaţia Cluster Regional TIC a implementat proiectul „Operaţionalizarea Clusterului TIC Vest prin 

acces la broadband și dotare cu echipamente conexe” finanţat prin Programului Operaţional 

Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa Prioritară III „Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 

„Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului 

la Internet şi la serviciile conexe” 

 

Obiectivul general constă în operaţionalizarea unei platforme de comunicare şi promovare a 

Clusterului Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest.  

 

Obiective specifice: 

1. Operaţionalizarea sediului principal şi unic al Clusterului Regional TIC prin dotarea 

acestuia cu echipamente performante 

2. Facilitarea şi stimularea comunicării dintre actorii din sectorul TIC regional, precum şi 

promovarea naţională şi internaţională a sectorului şi a Clusterului regional TIC, prin 

crearea unei platforme web interactive şi dinamice 

3. Poziţionarea corespunzătoare a Clusterului Regional TIC în mediul virtual, prin 

conectarea la servicii de boradband de calitate, mare viteză şi garantate, şi, de 

asemenea, implementarea soluţiei  de semnătură electronică 

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 109.825,12 lei, din care 84.139,90 lei  reprezintă asistenţa 

nerambursabilă acordată, iar valoarea TVA a fost de 21.256,40 lei.  

 

Rata de cofinanţare (din FEDR şi bugetul de stat) în cadrul acestui apel de proiecte este de 95%, 

contribuţia proprie a beneficiarului fiind de 5 %.  

 

Perioadă a fost implementat în perioada 31 mai – 2 decembrie 2014 şi a cuprins următoarele 

activităţi: 

 

 Achiziţia domeniului digivest.ro al clusterului TIC  

 Achiziţia şi implementarea soluţiei de semnătură electronică 
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 Achiziţia de Echipamente şi Licenţe TIC -  ca urmare a evaluării ofertelor,  s-a încheiat un 

contract având drept obiect furnizarea de echipamente şi licenţe TIC, acestea fiind 

recepţionate în data de 27.11.2014 la sediul beneficiarului.  

Au fost achiziţionate următoarele echipamente şi licenţe:  

Descriere UM Cant 

Sisteme de calcul     

ThinkCentre Edge 73 Tower Intel® Core™ i7-4770S Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz), 4GB 
1600MHz DDR3, 500 GB SATA/7200rpm, Intel Integrated Graphics, DVD recordable, Gigabit 
Ethernet, 280W, card reader 9 in 1, USB mouse&keyboard, 4 USB2.0, 2 USB3.0,  mic, 
headphone, card reader 9 in 1, VGA, Display port, serial, paralel, USB Individual disable/enable, 
1 PCIex16 Full Hight, 2 PCIex1 Full Hight, 7.5kg, 400 mm x 160 mm x 397 mm, No OS  

buc 5 

Server     

IBM x3550 M4 1 x Xeon 6C E5-2630v2 95W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 4x8GB, 5x300GB 10k rpm 
HS 2.5in SATA/SAS (4 HDD Max Std / 8 HDD Max with optional assembly kit), ServeRAID M5110 
RAID 0, 1, 10, 5, 50, 512MB Flash backed Cache, Multi-Burner, 2 x 550W HotSwap PSU, Rack 
1U,3000VA UPS RM. 

buc 1 

Monitoare     

Lenovo E2323 23'' Wide, TN, 16:9, 1920x1080, 5ms, 250cd/mp, 1000:1, VGA+DVI, 
VESA(100mm), EnergyStar 6.0, EPEAT Silver  

buc 5 

Laptop     

Lenovo ThinkPad Edge E540 Intel® Core™ i7-4702MQ Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz), 
15.6W HD AntiGlare(1366x768), 8 GB DDR3 1600MHz, Intel HM77, 500GB / 7200rpm, Intel HD 
4000, DVD CD Multi Burner (12.7mm), webcam HD 720p, Stereo speakers with Dolby Enhanced 
Audio V2 Enhancement, Dual array microphone with VOIP enhancement  and  combo 
mic/headphone Jack, no WWAN capable, Intel Centrino 7260N 2x2 BGN+BT, Bluetooth 4.0, 
UltraNav, VGA, HDMI 1.4, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 with powered “always on” feature , RJ45, 4-in-1 
slot, Lenovo OneLink Technology, Fingerprint Reader, 4 in 1 Reader, 6 Cell 48Wh, 2.45 Kg, 
377mm x 245mm x 25mm, culoare neagra(Black),Free DOS 

buc 2 

Imprimantă laser A4     

Canon i-SENSYS LBP6670dn, Imprimanta Laser alb/negru A4, 33 ppm, Duplex printing , network 
ready, 1200 x 1200 dpi,  6 seconds First Print Out Time,  512MB built-in memory, PCL5e/6 and 
optional Adobe® PostScript support; Gigabit Ethernet; Energy efficient, volum lunar: 50.000 
pagini, consuambil: CRG719 (2.100 pagini), optionl: CRG719H (6.400 pagini) 

buc 1 

Sursă neîntreruptibilă de tensiune     

UPS Eaton 5E 850i USB DIN buc 5 

Web-cam     

Microsoft L2 LifeChat LX-1000 Win EMEA EG EN Hdwr buc 2 

Licenta sistem de operare     

FQC-06949 Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD buc 7 

Licenta suita software tip office     

Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Romanian Eurozone Medialess buc 7 

Licenta server     

Windows Server 2013 License with Exchange buc 1 

Licenta antivirus statii     

Kaspersky Anti-Virus 2014 EEMEA Edition. 2-Desktop 1 year Base Download Pack buc 1 

Kaspersky Anti-Virus 2014 EEMEA Edition. 5-Desktop 1 year Base Download Pack buc 1 

Licenta antivirus pentru server buc   

ESET NOD32 Antivirus for Mail Servers: Linux/BSD/Solaris, Exchange, IBM Lotus Domino, Kerio 
Connect 7 user 

buc 1 
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Switch 24P cu management     

Cisco SG 200-26 26-port Gigabit Smart Switch, Porturi:24 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45), 2 x mini-
GBIC slots;Putere consumata (W):100;Management:Web User Interface,Port Mirroring,VLAN 
mirroring,HTTP,RADIUS;Standarde:802.3,802.3u,802.3ab;Securitate:IEEE 802.1X (Authenticator 
role);Port security;Storm control;Alimentare:100 - 240 V;Altele:Tabela adrese MAC: 
8k;Dimensiuni (D x H x W mm):440 x 257 x 44;Greutate (Kg):3,27  

buc 1 

Router     

Cisco Wireless N VPN Firewall                                      buc 1 

Rack     

600x1000mm 19"  Rack cabinet with front glass door  buc 1 

 

 Conectarea la Internet Broadband  - Ca urmare a demersurilor întreprinse s-a incheiat un 

contract de servicii de transport telecomunicatii si IP tranzit avand drept obiect asigurarea 

serviciului de internet de 30Mbps pe o perioada de 12 luni.  Punerea in funcţiune s-a 

realizat la sediul beneficiarului in data de 26.11.2014, când s-a primit convertorul pentru 

fibra optica si s-a semnat Fisa de Acceptanta a serviciului ce constituie Anexa 4 la contractul 

mai sus menţionatPentru respectarea condiţiilor programului de finanţare POS CCE privitor la 

realizarea tuturor plaţilor înainte de finalizarea perioadei de implementare, contractul 

prevede clauze referitoare la plata în avans a serviciului pentru întreaga perioada 

contractuală de 12 luni. Factura a fost emisa după acceptarea serviciului in data de 

26.112014. 

 

 Creare și platformei web a Clusterului regional TIC  -  s-a semnat un contract de furnizarea a 

serviciului de design  şi dezvoltare website de prezentare, cu interfaţă dinamică. Conţinutul 

paginii web urmează să fie finalizat şi agreat de către membri Asociaţiei.  

 

 Informare şi Publicitate 

 Primul anunţ de presă, privitor la începerea proiectului a fost publicat în publicaţia de 

circulaţie naţională, Adevărul Holding. în data de 10 iulie 2014.  

 Anunţul de presă privitor la finalizarea proiectului a fost publicat în 28.11.2014. 

 

 Managementul proiectului  

 Pregătirea documentaţiei pentru semnarea contractului de finanţare,  

 Transmiterea către MSI Anexa VIII la contractul de finanţare, conform cerinţelor în data 

de 24.06.2014,cu adresa de înaintare nr. CTIC 84/24.06.2014. 

 Transmiterea către MSI a Raportului de Progres Nr. 1 (trimestrial) înregistrat cu nr. 

117/11.09.2014 

 Transmiterea către MSI a Raportului de Progres nr. 2 final şi a Cererii de Rambursare 

finală în 7 decembrie 2014 
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www.digivest.ro 

http://www.digivest.ro/
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Proiectul Centrul Regional de Excelenta TIC in Data Analytics - Regiunea Vest 

România 

 

În perioada iulie-septembrie 2014 a fost elaborată cererea de finanţare pentru creearea  unui 

„Centru Regional de Excelenta TIC in Data Analytics - Regiunea Vest România”, care a fost depusă 

în cadrul competiţiei Wispread Teaming din cadrul Programului Orizont 2020. 

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui Centru de Excelenţă în domeniul TIC 

valorificând oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor în BIG Data şi Data Analytics. 

 

Ipotezele care stau la baza cererii de finanţare sunt următoarele: 

 Infrastructura hardware trebuie să facă faţă unei cantităţi tot mai mari de date şi informaţii, 

care prin digitalizarea activităţilor umane va creşte exponenţial;  

 Principala provocare în acest context, este de a transforma economia regională într-una 

bazată pe cunoaștere, punând laolaltă toate resursele regionale într-un Centru de Excelenţă, 

și de a genera un impact în: activitatea de CDI, industrie, produse și servicii inovative, 

administraţie publică, precum și calitatea vieţii. 

 
 

Obiective specifice: 

 

Proiectul propune dezvoltarea unei infrastructuri TIC ce va acţiona pe două componente cercetare 

şi creare şi suport de business. 

Activitatea de cercetare va fi  puternic susţinută de un centru de date care se va furniza servicii de 

hosting pentru beneficiari din Sud-Est și Europa Centrală. 
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În cazul activităţilor de business, centrul se va orienta spre furnizarea de formare de competenţe. 

Mai mult decât atât, procesul va fi continuat cu servicii de asistenţă în inovare prin platforma de 

internaţionalizare (susţinute de Reţeaua European Enterprise) dar şi activităţi de open-innovation.  

 
 

Proiectul propune valorificarea schimbului de experienţă şi know how dintre Centrul Insight din 

Irlanda şi noul centru de competenţe ce va fi construit. 

 

Proiectul trece printr-o fază de evaluare iniţială, care va permite accesarea unei finanţări timp de un 

an în vederea dezvoltării unui plan de afaceri care să probeze validitatea demersului întreprins. 

Ulterior verificării şi aprobării acestuia se vor accesa fondurile necesare implementării investiţiei.     
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