
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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08.30-09.00 Welcome coffee şi înregistrarea participanţilor

09.00-10.00 sesiune introductivă: it-ul românesc: plusuri, minusuri, perspective 

Moderator – CRISTIAn PAvEl, Senior editor, Piaţa Finaciară

TEODOR BlIDĂRUŞ, Preşedinte AniS 
Industria românească de software şi servicii în 2016 

DIAnA vOICU, Coordonator WG Piaţa unică Digitală, Academia Română
Fost Secretar de Stat pentru Societatea informaţională, Fost Secretar de Stat Ministerul Justiţiei

Agenda (Digitală a) schimbării relaţiei intre stat si cetăţean - resurse financiare şi sincronizare Europeană

SEBASTIAn vĂDUvA, Decanul Facultăţii de Management Griffiths, Fondatorul Şcolii informale de iT, Oradea
Un scenariu posibil: Efectele dublării numărului de specialişti IT în România

CRISTIAn PAvEl, Senior editor, Piaţa Finaciară
Harta talentelor în IT din România, powered by Brainspotting

ElEnA ZvARICI, executive Board Member Communication and Marketing, euroCloud europe
Cloud computing - o componentă fundamentală pentru dezvoltarea Pieţei Unice Digitale

10.00-11.30 sesiunea i: românia – silicon country? 

Moderator – Prof. Univ. Dr. DOInA BAnCIU, Director General, iCi Bucureşti

TEME DE DEZBATERE SESIUnE InTERACTIvĂ: 
 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:
MARIUS BOSTAn, Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea informațională
DAn nEChITA, Consilier al Primului Ministru
CĂTĂlIn MARInESCU, Preşedinte AnCOM
Mrs. ROlAnDA PREDESCU, PhD , Senior counsellor, RDi Policies unit,

national Authority for Scientific Research and innovation
CĂTĂlIn nICUlESCU, Managing Director, Rohde & Schwarz
BOgDAn nEDElCU, Head of Strategic Projects Teamnet Group
TUDOR MAnEA, Director General, eMAG
CRISTIAn gAvRIlESCU, Head of Department AST&CeS Romania, Continental Automotive Romania SRL
DAn BEDROS, Preşedinte al Board-ului Strategic, Thales România

11.30-11.50 Pauză de cafea

11.50-12.20 reflecţii

invitat special – vARUjAn PAMBUCCIAn, Deputat, Membru al Comisiei iT&C, Parlamentul României
IT-ul: Al treilea val

12.20-14.00 sesiunea ii: Piaţa it locală şi de export

Moderator: lIvIU DRĂgAn, CeO, TotalSoft

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
 Outsourcing vs. proprietate intelectuală 
 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 
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InvITAţI:
MARIAn v. POPA, Head of Deutsche Bank Global Technology Center Romania
CĂlIn BÂRSETI, GM net Brinel Bucureşti
TOMA CîMPEAnU, CeO, AnSSi
CĂTĂlInA DODU, CeO, Country Manager ATOS Romania
CRISTIAnA FERnBACh, Senior Associate, Coordinator iP & Technology Practice, noerr 
ADRIAn FlOAREA, CeO, certSiGn 
ADRIAn DAnCIU, Regional Director See, Fortinet 
vASIlE AnICUlĂESEI, Territory Manager, VeRiTAS Bulgaria, Cipru, Grecia şi România
COSMIn MAlUREAnU, CeO, Ascendia

14.00-14.45 networking lunch

14.45-15.45 sesiunea iii: agenda pentru românia cognitiva

RADU PUChIU, Secretar de Stat în echipa Prim-ministrului
DAn nEChITA, Consilier al Primului Ministru
RADU DORCIOMAn, Secretar de Stat, MCSi
RADU ghEORghIU, Consiler al Ministrului educației

Reprezentanți IBM România:
ROn KEREn, Country Leader
AURElIAn IOnESCU, Government and Regulatory Affairs executive
AnDREI nAgy, enterprise Account Manager

15.45-17.00 Masă rotundă: românia - hub regional it

Moderator: AUREl nEţIn, Country Manager, Lenovo România, Bulgaria şi Republica Moldova

TEME DE DEZBATERE SESIUnE InTERACTIvĂ: 
 Febra start-up-urilor, poveşti de succes
 Branduri globale cu paşaport românesc
 Oportunităţi de finanţare pentru piaţa de IT
 Know-how tehnologic versus  know-how de governance
 Cum securizăm high-level added-value IT versus IT lohn 

InvITAţI:
ADInA MOgA, Director general OPSi
DIAnA vOICU, Coordonator WG Piaţa unică Digitală, Academia Română

Fost Secretar de Stat pentru Societatea informaţională, Fost Secretar de Stat Ministerul Justiţiei
DElIA gOlCEA, Antreprenor, Membru în Comitetul Director al universității Politehnica Timişoara
CĂTĂlInA DODU, CeO, Country Manager ATOS Romania
MARIAn v. POPA, Head of Deutsche Bank Global Technology Center Romania
lIvIU DRĂgAn, CeO, TotalSoft
BOgDAn IORDAChE, co – founder TechHub
COSMIn MĂlUREAnU, CeO, Ascendia
CĂlIn BÂRSETI, GM net Brinel Bucureşti
PAUlA APREUTESEI, Consultant
CRISTIAn lOgOFĂTU, CFO, Bittnet Systems 
MARIUS MITROI, Consultant Policy & innovation Funds
BOgDAn MUgESCU, Business Development and Marketing Specialist - Bursa de Valori Bucureşti 
IOAn DRĂgAn, Membru al Consiliului Director al Cluj iT Cluster 
IOnUţ TATA, Preşedinte Cluster pentru inovare şi Tehnologie, ALT Braşov
BOgDAn PADURARU, Luxoft

17.00-17.30 concluziile reuniunii  (cu sprijinul moderatorilor zilei)

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


