


ICT  şi creşterea economică

Cât, când şi cum utilizăm fondurile
Buget UE 2014-2020



Cum stăm cu VAB din 
“produse/servicii”inteligente



ICT şi PIB

• Contribuţie ICT la PIB  5-6% (similar cu 
sectorul agricol)

• Creştere anuală (CA) 10-15%
• Preponderentă contribuţia T(telefonia mobilă)
• IC creştere accelerată datorită investiţiilor

private
• Investiţii publice volum redus, lipsă voinţă

politică, coordonare, salarizare



Politici publice pentru investiţii
ajută la dezvoltarea capital autohton?

• Ajutoare de stat( 140 mil euro/2016) pentru
1. Creare>10 loc muncă – favorizează investiţii tip 

call center sau Centre Business Service
2. Investiţii> 10 mil euro favorizează ISD  faţă de 

antreprenorii autohtoni
• Plata a 50% din cheltuiala salarială favorizează

firmele mari faţă de companii start up sau micro
• Valorificare oportunitatea SRL D (slab finanţată) 



Locul ICT în dezvoltarea economică

• Internet industrial
• Smart grid (energie)
• Mobilitate elctrică (auto)
• Industria 4.0
• Agricultura şi informatica (Drone, chimizare

selectivă, la plantă, conducere echipamente la 
distanţă, irigaţii, sere automatizate)

• 3D şi oferta de produse personalizate



Un ex: ROBOŢI în agricultură

Însămânţarea
• Poziţională, sămânţa opturează raza infraroşu,
• Se obţiea o “hartă digitală”(Griepentorg 2003)
• Harta utilizată în programarea altor operaţii agricole
• Modele de plasare a seminţelor: densitate mare pe

rândul plantat cu distanţe mai mari între rânduri (asig
aer, lumină, spaţiu creştere)

Re-însămânţare
• Introducerea de seminţe noi în spaţii “goale” după

răsărire plante (imposibil actual)



Programul Operaţional Competitivitate
2014-2020

• Acţiunea 2.2.1 sprijinire VAB în domeniul ICT şi
inovare prin clustere

depunere continuă
Inchidere apel : 29 02 2016  150% valoare buget
50 mil euro
Contractare?
• 6 acţiuni pe axa prioritară 2 POC
• Programare lansări Trim I 2016 ( suntem în mai

2016)



Situaţie la zi POC continuare

• Acţiunea 2.2.2  sprijinirea utilizării TIC pentru
dezvoltarea afacerilor

Lansarea apelurilor depinde de finalizarea pr  
finanţat prin POCA-dezv comerţ electronic  ?!
1. Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţire conţinut digital 

şi infrastructura TIC: e-edu,e-sănătate sa
Lansare sem II 2017 ?!



Soluţii pentru mediul de afaceri din 
sectorul TIC

• Accesaţi platforme europene care propun
proiecte internaţionale (finanţare direct CE)

• Presiune publică pentru norme lege Business 
angel “s(în Parlament)

• Utilizare/reglementare crowdfunding
• Legătura cu industriile tradiţionale: ICT sursă

de servicii şi produse cu VAB mare
• Investiţii mari de către firme în specialişti IT



Concluzii

• De urmărit şi utilizat la max. fondurile alocate
de UE României

• Valorificare scheme de sprijin-alocări bugetare
• Pregătiţi proiecte identificând cerinţele pieţii
• Finanţare proiecte cerute de companii
• Finanţarea bancară este favorabilă domeniului

ICT (costuri reduse)
• Programe consistente pt a pregăti specialişti IT
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