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O conjunctură favorabilă de excepţie

Nu există devenire a Românie digitale, către care aspirăm în cadrul Uniunii Europene, fără biţi şi baiţi, fără talent şi dedicaţie, fără tehnologii
ale informaţiilor, profesionalism, viziune şi voinţă politică.

Provocarea României şi a UE este să ne asigurăm că toate sectoarele industriale utilizează în cel mai bun mod noile tehnologii și își
gestionează tranziția către produse și procese digitalizate cu o valoare mai mare, cunoscute sub numele de Industry 4.0.

IT-ul este un driver al unui viitor mai eficient, mai simplu, mai spectaculos. În ce etapă ne aflăm şi ce avem de făcut?

Industria de software şi servicii este una dintre cele mai performante pe care România le are în prezent:
sectorul IT a înregistrat în 2015 un avans de 11,8%, demonstrând o rată de creştere de peste trei ori mai mare decât
cea estimată pentru întreaga economie (3,7%);
are o pondere semnificativă în PIB în anul 2015, respectiv 5,7%, şi o creştere semnificativă a volumului de activitate (11,8%); 
peste 60% din veniturile din 2014 şi 2015 au provenit din exporturi.

În mod firesc, România poate deveni, potrivit Pierre Audoin Consultants (PAC), dar şi principalilor jucători din industria de profil, un
motor regional pentru servicii IT şi produse software, în condiţiile în care sistemul de educaţie ar trebui să evolueze rapid şi, în plus,
facilităţile fiscale ar trebui să ajute la crearea de valoare adăugată.

Obiectivul evenimentului

Dorim ca într-un eveniment cu audienţă naţională şi o participare de top (asociaţii profesionale şi patronale, oficiali ai Ministerului
Educaţiei, MSI, Ministerului Finanţelor şi al Muncii, ambasadori, firme din domeniul industriei hardware, software şi servicii IT, firme
de recrutare, angajatori BPO sau SSC, avocaţi de specialitate, consultanţi independenţi, presă de profil etc.) să găsim răspunsuri la
întrebările legitime care vizează domeniul IT, să conturăm o listă de obiective şi să identificăm obstacolele ce întârzie dezvoltarea mai
rapidă e domeniului. În cele din urmă, dorim să întocmim un set concret de propuneri şi măsuri sine-qua-non pe care România ar trebui
să le adopte neîntârziat pentru a creşte şi a afirma resursele şi talentele sale în IT, ca driver garantat pentru un viitor mai bun al ţării.
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România Digitală



Draft de agendă

9.30-10.30 IT-ul românesc: plusuri, minusuri, perspective 

Moderator – AndREI PITIş, preşedinte ANIS

EugEn SChwAB ChESARu, Vicepreşedinte – 
Central & Eastern Europe Operations, Pierre Audoin Consultants, parte din CXP Group 
Piaţa de software şi servicii IT în 2014-2015. 

VIOlETA CIuTAC, Sales & Marketing Manager, Brainspotting 
Harta talentelor în IT din România

SEBASTIAn VăduVA, Decanul Facultăţii de Management Griffiths, Oradea
Un scenariu posibil: Efectele dublării numărului de specialişti IT în România

10.30-12.00 România – Sillicon Country? 

TEME dE dEzBATERE SESIunE InTERACTIVă: 
 România – hub regional, perspective şi intenţii de dezvoltare în zonă
 Învăţământul de specialitate (viabilitatea curriculei, flexibilizarea învăţământului, forme şi licenţe alternative,
parteneriate de nişă, deschiderea graniţelor pentru învăţământ cross-boarder)
 Piaţa de recrutare a specialiştilor IT
 Rolul şi aportul autorităţilor locale
 Facilităţi fiscale pentru start-up-uri şi companii care produc soft inovative hi-tech
 „Simbioza” dintre IT şi telecom

InVITAţI:
Miniştri (Ministerul Societăţii Informaţionale, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii)
Ambasadori (SUA, Germania, India)
Cătălin Niculescu, Managing Director, Rhode & Schwarz
Dan Bedros, Preşedinte al Board-ului Strategic, Thales România
Consultanţi şi avocaţi
Instituţii universitare şi de cercetare
Reprezentanţi ai companiilor telecom

12.00-12.30 Pauză de cafea

12.30-13.30 Piaţa IT locală şi de export

Moderator: CRISTIAn PAVEl, senior editor, Piaţa Financiară

TEME dE dEzBATERE SESIunE InTERACTIVă: 
 „Longevivii” pieţei autohtone – pilde fundamentale
 Ce cere piaţa locală? Cum se formează vânzătorii de calitate?
 Dumping pe preţuri în piaţa locală 
 Body Leasing & Body Shopping
 Vendori locali vs. vendori străini
 Competitivitate şi productivitate în exportul de produse şi servicii IT, costul general de operare
 Piaţa de securitate IT, creditată global cu o creştere de 3 ori mai mare decât a întregului sector IT – o oportunitate
în România?
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InVITAţI:
Reprezentanţi ai autorităţilor (MSI)
Asociaţii (ANIS, ABSL, ANSSI)
Companii IT româneşti, start-up-uri
Companii care prestează servicii externalizate (BPO, SSC)
Consultanţi

13.30-14.30 Networking lunch

14.30-15.30 Agenda României cognitive

IBM România

15.30-17.00 Investiţii locale şi străine în IT

Moderator: TBA

TEME dE dEzBATERE SESIunE InTERACTIVă: 
 febra start-up-urilor, poveşti de succes
 fonduri europene care finanţează CAPEX, nu OPEX
 (Intârzierile în lansarea apelurilor de proiecte din exerciţiul european 2014-2020, mai mari decât cele de la
exerciţiul european anterior – 2007-2013)
 outsourcing vs. proprietate intelectuală
 branduri globale cu paşaport românesc

InVITAţI:
Reprezentanţi ai autorităţilor (MCSI)
Asociaţii (ANIS, ANSSI)
Companii IT româneşti, start-up-uri
Consultanţi pentru proiecte finanţate din bani europeni

InVITAT SPECIAl: 
Radu Georgescu, fondator GECAD Group

17.00-17.30 Concluziile reuniunii 

Moderator: TBA

Punctele esenţiale ale documentului final ce va fi redactat, făcut public şi înaintat tututor forurilor abilitate să
contribuie la stimularea IT-ului din România

17.30 Vin d'honneur

IMPORTAnT!
Facem precizarea că acest document este doar o prezentare privizorie, de principiu. Majoritatea persoanelor
nominalizate în agendă sunt menţionate sub rezerva confirmării. Mai mult, structura şi temele pot suferi modificări
ulterioare.


