
 

 

 

Context 

Importanța digitalizării și beneficiile pe care le poate aduce în spațiul socio-economic european a fost 
intens analizată cu precădere privind perioada 2021-2027. Contextul actual generat de pandemia de 
COVID19 a provocat o explozie privind utilizarea a numeroase tehnologii digitale și inovații. Orientarea 
bruscă spre alternative digitale a contribuit la facilitarea desfășurării a numeroase activități sociale și 
economice, cum ar fi telemunca, școala online, comerțul electronic, procesele administrative, dar și 
activitățile culturale. 
 
Se așteaptă ca în perioada post-pandemie asimilarea proceselor de digitalizare să se extindă în 
continuare, iar societatea și economia să aibă o și mai mare nevoie de inițiative legislative care să ajute 
la accelerarea capacităților digitale pentru a depăși consecințele economice provocate de această criză.  
 
Din punct de vedere al indicelui economiei și societății digitale (DESI), România ocupă locul 27 din 28, iar 
la nivelul Uniunii Europene se situează pe ultimul loc în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale. 
În acest sens, Comisia Europeană își propune să crească gradul de digitalizare prin intermediul Centrelor 
de Inovare Digitală. 
 
Ce este un Centru de Inovare Digitală? 

Centrul de Inovare Digitală reprezintă: 

 un one-stop shop cu rolul de a ajuta companiile să devină mai competitive în ceea ce privește 

afacerea/procesele de producție, produsele sau serviciile oferite prin intermediul tehnologiei 

digitale.  

 un multi-partener regional de cooperare (incluzând organizații de cercetare-inovare, universități, 

asociații industriale, camere de comerț, incubatoare/acceleratoare de afaceri, agenții de 

dezvoltare regională). 
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Fiecare Centru de Inovare Digitală acționează ca epicentrul unui ecosistem de inovare digitală, urmărind 

să ofere acces la servicii, facilități și expertiza unei game largi de parteneri. 

 

•Prim punct de contact la 
nivel regional, facilitând 
relația industrie - afaceri -
administrație pe de o parte 
și relația cu start-up-urile și 
IMM-urile pe de alta.

•Oferă sprijin privind domeniul 
competențelor digitale (ex. 
coordonează furnizorii de 
servicii de formare în oferirea 
de training-uri pentru angajați 
și stagii de practică pentru 
studenți).

•Sprijină companiile, în mod 
special IMM-urile, oferind 
servicii precum acces la 
instituții financiare și 
investitori.

•Sporește conștientizarea și 
oferă sau asigură acces la 
expertiza de transformare 
digitală, cunoaștere, 
servicii, inclusiv facilități de 
testare și experimentare.

Test before 
invest

Acces la 
finanțare și 

investiții

Ecosistem de 
inovare

Competențe 
digitale
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Centre de Inovare Digitală în România 

Centrele de inovare digitală create și sprijinite de Comisia Europeană au nevoie, pentru a putea funcționa 

și a avea o contribuție reală, de sprijinul și implicarea instituțiilor de stat naționale. Concret, în prezent 

în România există 11 centre de inovare digitală aflate în diferite etape de dezvoltare. 

Centru de Inovare Digitală Oraș Stadiu de evolutie 

Asociatia Transilvania IT Cluj-Napoca Potential DIH sub Horizon 2020 

Cluj IT Cluster Cluj-Napoca In pregătire 

Cluster for Innovation and Technology ALT Brasov, 

ALT Brasov 
Brasov In pregătire 

Digital Innovation Hub for Society (DIH4S) Cluj-Napoca Operational 

Digital Innovation SMART eHUB - Bucharest Bucuresti Operational 

Futures of Innovation and Technology - FIT Brasov Operational 

North- East Romania DIH - ˝Digital Innovation 

Zone˝ 
Piatra Neamt Operational 

Sibiu Smart Systems Sibiu Operational 

Transilvania Digital Innovation Hub  Cluj-Napoca Operational 

Universitatea de Vest din Timisoara Timisoara Potential DIH sub Horizon 2020 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Sibiu Potential DIH sub Horizon 2020 
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https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool?p_p_id=digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_countries=22&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_evolStages=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_evolStages=3&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_evolStages=5&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_h2020=false&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_cur=1&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_delta=10&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_keywords=&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_advancedSearch=false&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_andOperator=true&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_orderByCol=Hub+Name&_digitalinnovationhub_WAR_digitalinnovationhubportlet_orderByType=desc
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/18494/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1230/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1218/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1218/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/17474/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/15802/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/17069/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/17069/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/13267/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1233/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/18375/view
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/18490/view

