
 

 

 

                                                                                                    
 

 

Cluj-Napoca, 5 mai 2022 

Stimată Doamnă, Stimate Domnule, 

 
Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 

implementează proiectul „Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în 

administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 

În cadrul acestui proiect, Activitatea 5.1. vizează fundamentarea conceptului Digital Innovation Hubs, care să 

faciliteze transformarea digitală, complementar cu mecanismul Digital Innovation Hub (Centre de Inovare 

Digitală) al Comisiei Europene. Activitatea presupune redactarea unei propuneri concrete care să cuprindă 

soluții și scenarii de acțiune, inclusiv un plan de acțiuni pentru o perioadă clar definită, suport pentru creșterea 

și dezvoltarea de Centre de Inovare Digitală (CID) la nivel național, interconectate cu centre digitale de inovare 

din celelalte state membre europene. 

Tematica transformării digitale reprezintă o prioritate transversală a programelor Comisiei Europene din 

perioada 2021-2027, iar Centrele de Inovare Digitală sunt considerate conform Programului Europa Digitală 

(Digital Europe Programme) ca fiind principalele instrumente care pot impulsiona digitalizarea industriei, în 

special la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și al instituțiilor publice locale. 

La data de 25 mai a.c. va avea loc o conferință online organizată în cadrul A5.1. a proiectului, prin 

intermediul căreia vizăm promovarea vizibilității Centrelor de Inovare Digitală din România, ca organizații 

reprezentative ale ecosistemelor de inovare regionale ce potențează transformarea digitală a industriei și 

instituțiilor publice de la nivel local, și stabilirea unui canal de dialog între Steering Grupul CID din România 

și reprezentanți ai factorilor de decizie de la nivel central, eveniment intitulat: 

Centrele de Inovare Digitală – Organizații care facilitează transformarea 

digitală a industriei și instituțiilor publice locale 

Avem, așadar, plăcerea de a vă invita să vă alăturați efortului nostru pentru identificarea celor mai bune 

modalități prin care Romania poate contribui la acest obiectiv european și își poate spori gradul de digitalizare al 

IMM-urilor și instituțiilor publice locale prin intermediul CID-urilor. 

 
Vă rugăm să vă înregistrați până la data de 24 mai a.c. la acest eveniment accesând formularul de înscriere. 

Discuțiile vor fi găzduite pe platforma Teams, iar link-ul pentru conectare va fi transmis automat pe adresa de 

email specificată în formularul de înscriere. 

 
Dragoș-Cristian VLAD Vasile TOPA  

Președinte ADR Rector UTCN 
 

https://teams.microsoft.com/registration/-nnrpqnEzkyBjbhSdNFTBQ,VqB9QidE-E-nwXdJFzh3vw,t2cQL380PkemKjNy-xIQMg,chva8uuQMkOfsHno8AmInQ,d2ekhOhsJ0apTX87rLebBg,gj7QI0aXzEW6X0t2KS6VOQ?mode=read&tenantId=a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305


 

 

Centrele de Inovare Digitală – Organizații care facilitează 

transformarea digitală a industriei și instituțiilor publice locale 
 

Data: 25.05.2022 
Interval orar: 11:00-12:30  

 

AGENDA CONFERINȚEI 

 

Interval Sesiune 

11:00 – 11:10 
Cuvânt de bun-venit din ADR 

• Dragoș-Cristian Vlad – președinte ADR (tbc) 

11:10 – 11:20 
Prezentarea proiectului, obiective și rezultate 

• Alexandru Lazarec – coordonator proiect UTCN 

11:20 – 11:30 

Prezentarea rolului și funcționalităților principale ale Centrelor de Inovare Digitală 

Prezentarea principalelor repere ale Cadrului Strategic National al Centrelor de Inovare 

Digitala 

• Bianca Muntean – coordonator A5.1  

11:30 – 12:00  

Prezentarea tipurilor de servicii oferite de Centrele de Inovare Digitală  

• Ciprian Morcan – Transilvania DIH (Regiunea Nord-Vest) tbc 

• Lidia Bețoaea – Digital Innovation Zone (Regiunea Nord-Est) tbc 

• Ionuț Țața – FIT DIH (Regiunea Centru) tbc 

12:00 – 12:15 

Pârghii de cooperare și colaborare între CID și factorii de decizie de la nivel central din 

(1) Ministere ce sprijină/vizează transformarea digitală a IMM-urilor și instituțiilor 

publice locale și (2) Autoritățile de Management ale POCIDIF, POR și POEO 2021-

2027. 

• Mihai Pop – Expert analist de business A5.1 

12:15 – 12:30  Sesiune de întrebări și concluzii 
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