
 

 

 
 

 

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – partener în lansarea DIH4Society: 

Hub de inovație digitală pentru o societate inteligentă, 
sigură și sustenabilă 

         
 

 

 

 
 

 

Joi, 27 februarie, ora 9.30, în Aula Alexandru Domșa a Universității Tehnice din Cluj-Napoca va 

avea loc evenimentul Transformarea digitală - Oportunitate, alternativă sau necesitate 

imperativă? Rolul Centrelor de Inovare Digitală, organizat de Cluj IT Cluster. 

Digitalizarea activităților sociale și economice într-o manieră inteligentă și etică aduce multiple 

avantaje, de la eficiența și eficacitatea activităților desfășurate, până la îmbunătățirea 

conectivității între actorii din diferite ecosisteme și noi fluxuri de inovație și descoperiri. Cu alte 

cuvinte, digitalizarea și, la un nivel mai înalt, transformarea digitală reprezintă elemente cheie 

pentru organizațiile românești, în special pentru IMM-urile și agenții economici români 

privați, pentru a rămâne competitivi la nivel internațional. 

Cluj IT Cluster și partenerii săi, Universitatea Tehnică din Cluj -Napoca, Camera de Comerț și 

Indu strie Bistrița-Năsăud și o seamă de companii de IT din regiune, cu sprijinul Agenției de 

Dezvoltare Regională   Nord-Vest, lansează DIH4Society, o inițiativă care acționează într-un  
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mod etic și sistematic pentru o societate mai inteligentă, mai sigură și sustenabilă prin sprijinul  

inovațiilor digitale. 

În baza rezultatelor deja obținute, Comisia Europeană a aprobat Centrul pentru Inovare 

Digitală DIH4S în lista hub-urilor de inovație digitală complet funcționale din România. 

Serviciile adresate comunității de afaceri din România acoperă aspecte referitoare la diagnoză, 

strategii și planuri de acțiune pentru digitalizare și transformare digitală, implementarea 

soluțiilor complete de digitalizare, educație în domeniul tehnologiilor digitale, asistență în 

identificarea celor mai potrivite soluții de digitalizare, dar și facilitarea accesului la 

infrastructură pentru instruire și testare, etc. 

Stelian Brad, președintele Cluj IT și coordonatorul inițiativei DIH4S, precizează că “lansarea 

oficială a DIH4S se face la momentul potrivit pentru start-up-urile, IMM-urile, firmele mari și 

instituțiile publice din România, având în vedere că, în perioada de programare 2021-2027, vor 

intra câteva miliarde de euro din fonduri structurale pentru a finanța proiecte de digitalizare. 

Deoarece șanse de reușită vor avea acele proiecte care dovedesc maturitate și capacitate de 

disrupție, DIH4S se poziționează ca un actor cheie în ecosistemul de pregătire și susținere a 

materializării proiectelor de success destinate adopției tehnologiilor digitale în mediul social și 

economic autohton.” 

Despre DIH4Society 

Prin misiunea declarată de asistență adresată comunităților economice și sociale în adoptarea 

tehnologiilor digitale pentru rezolvarea unor probleme sau îmbunătățirea performanțelor unor 

activități, precum și prin competențele de specialitate încorporate, DIH4S reprezintă un 

partener fezabil pentru cei care înțeleg că transformarea structurală prin digitalizare este 

soluția pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă, în condiții de siguranță sporită și utilizare 

inteligentă a resurselor. Pentru mai multe informații referitoare la DIH4S:  

https://www.dih4society.ro. 
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