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COMUNICAT  DE  PRESĂ 
Data: 17 august 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 
Ref: IT Club în Regiunea Vest 
 
În vederea dezvoltării sectorului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din 
Regiunea Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest s-a implicat în 
înfiinţarea unui club IT. 
 
ADR Vest beneficiază în prezent de o schemă de consultanţă pentru sectorul TIC 
din Regiunea Vest care este oferită de către consorţiul ”Innovation Couch” 
finanţat de către Comisia Europeană. Astfel, ADR Vest şi actorii TIC interesaţi 
sunt asistaţi în derularea proiectului de către domnul Ernst Max Nielsen, 
consultant cu o bogată experienţă în ceea ce priveşte dezvoltarea industrială şi 
crearea de noi oportunităţi de afaceri prin proiecte inovatoare. 
 
În consecinţă, au fost deja realizate următoarele: o pagină de internet a Clubului 
IT din regiune (http://ClubIT.IT-Parc-TM.Ro/) şi un chestionar dedicat firmelor 
din domeniul TIC în vederea obţinerii de informaţii relevante pentru dinamica 
sectorului şi pentru fundamentarea unor posibile viitoare proiecte şi politici. 
Membrii clubului IT doresc să afle opinia publicului vizat şi invită pe această cale 
actorii din sectorul IT să completeze on-line chestionarul care se găseşte la pagina 
 http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=609122402118. Rezultatele sondajului 
se generează automat şi pot fi vizualizate la următoarea adresă web 
http://www.icnet.dk/innocoach.  
 
Următorul pas este organizarea, de ADR Vest, în data de 21 septembrie 2006, a 
unui workshop regional cu participarea diverşilor actori interesaţi de evoluţia 
sectorului TIC la nivel regional (firme, universităţi şi centre de cercetare, 
autorităţi publice etc).  
 
Rolul acestui proiect este de a identifica câteva proiecte punctuale pentru a crea 
noi oportunităţi de afaceri pentru secotrul TIC în Regiunea Vest şi a de mobiliza 
suportul necesar pentru realizarea acestor proiecte care pot contribui în mod 
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substanţial nu doar la dinamizarea sectorului TIC ci şi la dezvoltarea întregii 
economii regionale. 
 
Grupului de iniţiativă din acest proiect i se pot alătura toate instituţiile (firme, 
organizaţii publice, organizaţii civice etc.) şi persoanele cărora acest proiect le-a 
trezit interesul. Aceştia sunt invitaţi să contribuie cu propria viziune la 
consolidarea unui cadru favorabil sectorului TIC. 
 
Persoană de contact din cadrul ADR Vest: Cornel Berari, Consultant Relaţii 
Internaţionale, tel./ fax: 0256-491923, 0256-491981, adresă de e-mail: 
cornel.berari@adrvest.ro.  
 
 

xxx 
 

            

mailto:cornel.berari@adrvest.ro

