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PREAMBUL  

 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene are ca obiectiv reducerea disparităţilor de 
dezvoltare între regiunile din cadrul Uniunii Europene. În ciuda investiţiilor făcute din 
Fondurile Europene disponibile, există anumite regiuni care nu au reuşit să reducă din 
decalajele de dezvoltare, fiind în continuare în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate. 
Impactul mai redus al acestor investiţii asupra nivelului de dezvoltare este cauzat de 
capacitatea mai redusă de a utiliza eficient Fondurile Europene disponibile, de efecte crizei 
economice, precum şi de unele probleme structurale. 

Cea mai mare provocare pentru Politica de Coeziune – aşa cum arată şi Cel de-al Şaselea 
Raport de Coeziune1 – este amplificarea disparităţilor între regiuni, respectiv slaba 
performanţă a unor regiuni mai puţin dezvoltate (regiuni cu creştere încetinită şi regiuni cu 
venituri reduse), în special pe fondul efectelor datorate crizei economice. 

Având în vedere aceste probleme, Comisia Europeană, Directoratul General Regio şi 
Politică Urbană (DG Regio) a lansat iniţiativa pentru regiuni mai puţin dezvoltate care 
vizează în faza pilot în România regiunile Nord-Vest și Nord-Est, respectiv regiunile 
Swietokrzyskie şi Podkarpackie din Polonia. Obiectivul iniţiativei este de a sprijini regiunile 
în identificarea principalelor blocaje din calea dezvoltării şi de a oferi asistenţă şi suport în 
scopul depăşirii acestora. 

Ţinând cont de obiectivele iniţiativei dar şi de problemele şi provocările existente la nivel 
regional – în special slaba cooperare orizontală pe plan local/regional între actorii din 
sistemul quadruple helix (administraţia publică locală, mediul de afaceri, mediul 
academic/sfera de cercetare-dezvoltare-inovare şi societatea civilă), precum şi anumite 
blocajele în cooperarea verticală cu administraţia publică centrală, acest acord identifică și 
stabilește coordonatele colaborării între aceste părți în cadrul unei acţiuni pilot, cu 
rezultate transferabile ulterior în alte sectoare şi alte unităţi administrativ-teritoriale, dar 
şi la nivel regional.  

Unul din obiectivele inițiativei pilot la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest este 
dezvoltarea unui mix de politici (mecanisme şi instrumente) în cadrul Comitetului Regional 
de Dialog (CRD). Acest Comitet facilitează crearea unui cadru de cooperare pe plan local 
între actorii cheie din sistemul quadruple helix, respectiv a acestora cu administraţia 
publică centrală, în vederea stimulării dezvoltării politicilor publice şi a unor iniţiative 
(inclusiv idei de proiecte) care ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
economice la nivel regional. Acţiunea pilot din cadrul acestei inițiative vizează sectorul 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) și se adresează actorilor cheie din acest 
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domeniu. Aceasta se va implementa la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, fiind avute în 
vedere şi rezultate concrete în scopul impulsionării dezvoltării acestui sector. 

 

I. PĂRŢILE SEMNATARE ALE ACORDULUI 

 

Prezentul Acord se încheie între: 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de beneficiar al Iniţiativei 
CE pentru regiuni mai puţin dezvoltate şi coordonator al acţiunii pilot, în 
conformitate cu atribuţiile în dezvoltarea regională stipulate prin Legea 315 din 
2004 privind dezvoltarea regională în România; 

 Prefectura Judeţului Cluj, având în vedere atribuţiile acestuia stipulate prin Legea 
nr. 340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 Instituţiile din cadrul administraţiei publice locale şi structurile de sprijinire a 
afacerilor aparţinând administraţiei publice locale – astfel Consiliul Judeţean Cluj, 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Zona Metropolitană Cluj, Cluj Innovation 
Park, Parcul Industrial TETAROM -, având în vedere rolul acestora de a facilita 
implementarea politicilor de dezvoltare aşa cum decurge din Legea 2015 din 2001 a 
administraţiei publice locale;  

 Facultăţile relevante ale universităţilor din Cluj-Napoca – astfel Facultatea de 
Automatica şi Calculatoare şi Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi 
Tehnologia Informației din cadrul Universităţii Tehnice Cluj Napoca, Facultatea 
de Matematică și Informatică şi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor (Departamentul de Informatică Economică) din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai, având în vedere rolul acestora de a contribui la dezvoltarea regională 
prin contribuția la identificarea unor politici specifice care să conducă la creșterea 
nivelului de dezvoltare a regiunii, respectiv de a asigura un profil și nivel de 
pregătire adecvat pentru resursele umane active la nivel regional; 

 Firmele, companiile din domeniul TIC din Cluj-Napoca –coala Informală de IT, 
respectiv Arxia SRL, Imprezzio Global SRL, Hzpermedia SRL, EfectRO SRL, NET 
Brinel SA, (în calitate de companii membre ale clusterelor din domeniu), precum şi 
FME SRL, MZASSISTENT SRL, Geomant SRL (reprezentând firmele care nu au 
aderat la clustere şi care şi-au manifestat interesul de a participa pe baza unui anunţ 
deschis), având în vedere rolul acestora în creşterea economică şi crearea de noi 
locuri de muncă; 
   

 Organizaţii non-guvernamentale de profil din Cluj-Napoca, astfel  Clusterul Cluj-IT, 
Clusteriul iTech Transilvania by Aries, Asociaţia Start-up TRANSILVANIA, 
Spherik ACCELERATOR , în calitate de exponenți ai mediului non-guvernamental, 
fiind expresia capacității de asociere la nivel regional și, aducând o contribuție  
importantă la dezvoltarea sectorului vizat.  
 
 



II. PRINCIPIILE ACORDULUI  

 

Părţile semnatare ale Acordului se angajează să respecte următoarele principii care stau la baza 
funcţionării parteneriatului de colaborare, în scopul asigurării unui cadru de colaborare adecvat, 
orientat către identificarea și promovarea acelor rezultate care să conducă la o dezvoltare 
sectorului identificat în cadrul acţiunii pilot.  

Aceste principii sunt:  

- Cooperare și Dialog - Asigurarea unui cadru de dialog liber pentru exprimarea diferitelor puncte 
de vedere ale părților semnatare, în scopul asumării unui angajament comun și promovarea 
simțului responsabilității și al proprietății față de rezultatele preconizate;  

- Eficiență și eficacitate – Promovarea unui proces de formulare a politicilor bazate pe dovezi 
(evidence based policy). O astfel de abordare asigură identificarea acelui mix de măsuri de politici 
publice fundamentat pe nevoi concrete care să asigure sustenabilitatea rezultatelor și impactului 
preconizat al acestora;  

- Comunicare și Interconectivitate – Încurajarea parteneriatelor în sistem quadruple helix şi 
comunicarea între diferiţi actori cheie în scopul dezvoltării de soluții și iniţiative de comun acord 
şi benefice tuturor părţilor;  

- Transparență – Asigurarea informării corecte a părţilor semnatare dar şi a publicului larg cu 
privire la activităţile derulate şi a rezultatelor acestora.  

 

III. OBIECTIVELE ACORDULUI  

 

Principalul instrument de implementare a acestui acord de colaborare este Comitetul Regional de 

Dialog (CDR) constituit la nivelul judeţului Cluj pentru sectorul Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor. Semnatarii acestui acord își asumă în comun implementarea activităţilor prevăzute 

în cadrul planului de acţiune având ca obiective:  

- Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente care să creeze cadrul de cooperare pe orizontală 

(între actorii cheie din sistemul quadruple helix: administraţia publică locală, mediul de 

afaceri, mediul academic şi sfera non-guvernamentală) şi verticală (între nivelul local şi 

administraţia publică centrală) în sectorul selectat pentru activitatea pilot – Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor – cu scopul de a fi utilizat ulterior şi în alte sectoare, respectiv 

alte nivele administrativ-teritoriale, inclusiv nivelul regional; 

- Generarea unui mix de politici (politici publice şi alte iniţiative, inclusiv idei de proiecte) 

care ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sectorului selectat. 

 

IV. DIRECȚII DE COLABORARE 

 

Părţile semnatare, membre ale CDR,  se angajează să colaboreze în scopul atingerii 
obiectivelor prezentului acord, prin: 



- Desemnarea unui reprezentant în calitate de membru în Comitetul Regional de 
Dialog şi transmiterea datelor de contact ale acestuia prin Formularul de desemnare 
în scopul de a fi utilizate exclusiv în implementarea acţiunii pilot; 

- Participarea activă prin reprezentantul desemnat în activităţile derulate în cadrul 
Comitetului şi a celor 2 sub-grupuri ale acestuia, ca de exemplu: ateliere de lucru, 
întâlniri, interviuri, completare de chestionare etc. 

- Colaborare strânsă cu reprezentanţii desemnaţi din entităţile, părţi ale prezentului 
acord, cu experţii din partea Comisiei Europene (Directoratul General Regio şi 
Politică Urbană), precum şi cu experţii din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest în vederea obținerii rezultatelor prevăzute, prin: 

 Dezvoltarea de instrumente şi mecanisme de cooperare şi dialog în scopul 
eficientizării interacţiunii în sistem quadruple helix la nivel local 
(cooperare verticală); 

 Dezvoltarea de instrumente şi mecanisme de cooperare între nivelul local 
şi administraţia publică centrală (cooperare orizontală); 

 Dezvoltarea de iniţiative concrete pentru a veni în sprijinul mediului de 
afaceri în cadrul celor două sub-grupuri, astfel: 

- Sub-grup administraţia publică - mediul de afaceri: dezvoltarea 
unei iniţiative de politică publică locală pe baza unei 
nevoi/provocări identificate în comun de către reprezentanţi, 
precum şi în urma analizei unor bune practici;  

- Sub-grup mediul academic - mediul economic: dezvoltarea unei idei 
de proiect în scopul adaptării ofertei universitare la nevoile de pe 
piaţa forţei de muncă (de ex. îmbunătăţirea curriculei 
educaționale pentru a răspunde nevoilor de pe piaţă) pe baza unei 
nevoi/provocări identificate în comun de către reprezentanţi, 
respectiv a unui instrument de cooperare între mediul academic şi 
mediul de afaceri în urma analizei nevoilor identificate şi având în 
vedere exemple de bune practici. 

 
 

V. ORGANIZAREA COMITETULUI REGIONAL DE DIALOG 

 

Comitetul Regional de Dialog în Tehnologia Informației și Comunicațiilor pilotat în judeţul 
Cluj (CRD TIC) – va funcţiona sub forma unei structuri consultative, fără personalitate 
juridică, bazată pe libera asociere a entităţilor (organizaţii, instituţii, asociaţii, etc.) care îşi 
manifestă în acest sens interesul. 

Reprezentanţii din cadrul Comitetului Regional de Dialog vor fi implicaţi de regulă în 
activităţile uneia din cele 2 sub-grupuri ale Comitetului, astfel:  

- Sub-grup 1: administraţia publică locală – mediul de afaceri; 
- Sub-grup 2: mediul academic - mediul economic.  

Fiecare dintre aceste subgrupuri va avea în componență reprezentanţi desemnați ai 
părţilor semnatare ale acestui Acord.  



 

VI. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI VALABILITATEA ACORDULUI 

 

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil până la 
finalizarea activităţilor din cadrul iniţiativei pilot (31 decembrie 2017). 

   

VII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Acest acord stabilește cadrul general de colaborare între părțile interesate identificate în 
scopul atingerii obiectivului declarat.  

Acordul poate fi actualizat periodic, în urma deciziei părţilor semnatare în scopul de a lărgi 
sfera/aria de cooperare sau cu scopul de a include noi părţi interesate.  

Modificarea acordului poate fi realizată la propunerea reprezentanților unei părți 
interesate cu acordul celorlalte, pe baza unei propuneri de fundamentate care să fie ulterior 
supusă analizei și sugestiilor partenerilor. În procesul de modificare a acordului este 
necesar a nu pune în pericol alte proiecte, iniţiative aflate în derulare sau a unor politici 
promovate, asupra cărora un acord prealabil a fost atins.   

Acest acord, precum şi rezultatele atinse în cadrul Comitetului Regional de Dialog pot 
constitui un fundament pentru constituirea altor structuri similare vizând alte sectoare 
şi/sau diferite nivele teritorial-administrative, promovând progresiv colaborarea între 
diferitele părți interesate, în scopul dezvoltării economice la nivel regional.   

Prezentul Protocol a fost încheiat în doua exemplare originale pentru Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest, fiecare parte semnatară urmând să primească o copie 
scanată a acestuia.  

Nume prenume…………………………….. 

Funcţia…………………………………………. 

Instituţia………………………………………. 

 

Semnătură………………………………….. 

Ştampilă 

Locul şi data…………………………………. 

Nume prenume…………………………….. 

Funcţia…………………………………………. 

Instituţia………………………………………. 

 

Semnătură………………………………….. 

Ştampilă 

Locul şi data…………………………………. 

  

 


