
 

Întrebări frecvente 
 

1. În ceea ce privește criteriile de clarificare finale și anume planul de dezvoltare cu viziune 

de utilitate publică și încheierea unui parteneriat public-privat, precum și 

interdisciplinaritatea centrului de inovare, ne puteți da mai multe informații 

suplimentare? 

• Referitor la modalitatea juridică prin care o autoritate publică centrală  poate să participare 

la o inițiativă EDIH, aceasta poate fi oricare permisă de lege, cu condiția de a respecta 

obiectivele si orientările Programului „Europa Digitală” (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme), în special rolul EDIH-ului 

ca centru al unui ecosistem regional care să asigure expertiză în inovare și digitalizare 

pentru IMM-uri și autorități publice locale/regionale. Digitalizarea activităților autorităților 

publice centrale, chiar dacă eligibile pentru a primi sprijin prin Programul „Europa Digitală” 

prin intermediul EDIH-urilor, își are principala sursa de finanțare și intervenție in viitorul 

Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 

(POCIDIF). Cu alte cuvinte DIH-urile au un rol eminamente regional.  

• Diversitatea parteneriatului constă în a asigura o paletă cât mai variată de expertize utile 

digitalizării-inovării în cadrul EDIH, astfel încât acesta să fie capabil sa răspundă pozitiv și 

cu succes cât mai multor tipuri de solicitări și nevoi ale actorilor economici sau ale 

autorităților publice.  

 

2. Acordul de parteneriat poate să fie unul simplu, în care părțile implicate (partenere) 

consimt asupra derulării unor activități comune, sinergice sau Acordul este înțeles în 

sensul strict al legii, adică din perspectiva parteneriatului public-privat? 

• Acordul de parteneriat poate avea orice formă juridică, atât timp cât include toți membrii 

care doresc în prima fază să participe la constituirea DIH-ului și atât timp cât corespunde 

exigențelor Programului „Europa Digitală” (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme). Prin Acord se va asigura 

potențialul  acces al oricărui viitor partener relevant pentru rolul DIH-ului ca hub/ecosistem 

de inovare digitală pentru economia și administrația publică din regiunea în care eeste 

amplasat.  

 

3. La capitolul dedicat experienței anterioare (punctul 7), sunt luate în considerare doar 

participările la Smart Factories in New EU, DIHelp, AI DIH Network sau se iau în 

considerare și alte participări precum HUBCAP Digital Innovation HUBs and Collaborative 

Platform for Cyber-Physical Systems? 

• Se vor lua în considerare orice experiențe relevante conform enunțului criteriului de 

evaluare. 

 

4. Există o nouă strategie de specializare inteligentă la nivel național (2021-2027) sau 

alinierea (în general, și pentru punctul 17, în special) se face la cea din perioada 2014-

2020? 
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• Strategia de specializare inteligentă națională este la finalul procesului de elaborare și se 

bazează la nivel regional pe strategii de specializare inteligentă regionale pentru perioada 

2021-2027. Programele Operaționale Regionale 2021-2027 sunt elaborate în acest 

moment pe baza acestora. Pentru a accesa ultima versiune a acestei strategii, vă rugăm 

să vă adresați ADR Centru. Criteriul de evaluare face, deci, referire la RIS 3 2021-2027.  

 

5. DIH-ul trebuie să aibă un caracter regional sau poate fi creat un DIH cu acoperire 

națională, cooptând colaboratori din alte regiuni ? 

• DIH-ul trebuie să aibă caracter regional, în conformitate cu liniile directoare stabilite în 

Programul „Europa Digitală”. 

 

6. Co-finanțarea de 50% va fi asigurată de Guvernul României, eventual prin programe 

europene sau regionale? 

• Co-finanțarea va trebui, conform prevederilor Programului „Europa Digitală”, să provină 

fie din fonduri private, fie din alte surse publice. Există posibilitatea ca Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională (ADR) să decidă, în calitate de Autorități de Management POR 

2021-2027, să includă co-finanțarea DIH-urilor printre liniile de finanțare ale Programelor 

Operaționale Regionale, făcând astfel posibilă co-finanțarea din aceasta sursă, așa cum 

sugerează și Programul „Europa Digitală”. 

 

7. Agenția de Dezvoltare Regională ce rol poate juca în DIH? De beneficiar, de finanțator, 

de partener? 

• ADR-urile, ca asociații de utilitate publică, pot avea, conform Programului „Europa 

Digitală” fie statutul de partener, fie cel de beneficiar, fie cel de finanțator prin POR. În 

mod evident, el nu poate avea mai multe calități simultan. În măsura în care POR 2021-

2027 ar include un obiectiv specific dedicat digitalizării economiei și/sau autorităților 

publice locale, uun ADR ar trebui să joace rolul de finanțator în cadrul POR pentru a 

asigura cei 50% din co-finanțare pentru DIH-ul aferent regiunii de dezvoltare. Decizia cu 

privire la statut, însă, îi aparține in întregime. 

 

8. Având în vedere timpul scurt, poate unii parteneri preconizați nu reușesc să semneze 

protocolul de colaborare până la data de 7 septembrie. Îi putem totuși include în DIH 

informal, în vederea acceptării ulterioare ca membri în DIH? 

• În ceea ce privește parteneriatul, el trebuie să corespundă criteriilor de evaluare. Cu alte 

cuvinte, nu contează forma juridică a acestuia. Însă, pentru ca DIH-ul să poată fi evaluat, 

trebuie ca toți membrii săi să își manifeste într-un mod clar voința de a participa la DIH.  

 

9. În ceea ce privește criteriile de evaluare referitoare la elaborarea unui plan de 

dezvoltare cu viziune de utilitate publică pentru un orizont de timp de minim 5 ani 

de zile, precum și existența unui buget aferent măsurilor din planul de dezvoltare, cei 5 

ani reprezintă orizontul de timp de implementare a strategiei DIH-ului sau reprezintă 3 ani 

de implementare + 2 de sustenabilitate? La al doilea criteriu este menționată și perioada 

de sustenabilitate  - exista un număr de ani care se iau in considerare? 

• Planul de dezvoltare pe 5 ani, adică strategia DIH-ului, ar trebui să demonstreze cum se 

previzionează că se va dezvolta această structură în raport cu rețeaua EDIH și cu 

regiunea din care face parte. Sustenabilitatea în cazul rețelei EDIH nu poate fi privită 



limitat, pentru că se are în vedere crearea și consolidarea unei structuri parteneriale care 

să susțină inovarea la nivel regional. Nu există o perioadă fixă de sustenabilitate sau o 

machetă fixă pentru buget 

10. Referitor la structura bugetului planului de dezvoltare, acesta se transmite pe ani sau pe 

toată perioada? Pe capitole mari bugetare sau cu detaliere pentru fiecare tip de capitol? 

Trebuie transmisă o machetă financiară care să cuprindă atât veniturile, cât și cheltuielile 

estimate? În acest buget se precizează și sursa celor 50% care nu se vor finanța din 

fondurile Comisiei Europene? 

• Ceea ce se dorește este a se vedea o programare financiară a funcționării DIH-ului care 

să fie în același timp cât mai realistă și cât mai viabilă pe termen mediu și lung. Cu alte 

cuvinte, nu se solicită o anumită listă de detalii financiare, însă se dorește evidențierea 

potenţialelor  venituri și cheltuieli care să fie fundamentate pe date (categorii de date) care 

să fie suficient detaliate încât să fie validabile și fiabile. Ideal ar fi să indicați sursa celor 

50% cofinanțare. Având în vedere gradul de incertitudine din stadiul actual de programare 

a fondurile UE pentru Romania, propunerile de surse nu vor fi evaluate decât prin prisma 

potențialitățíi (de exemplu: pentru un DIH incipient dacă obținerea de co-finanțări prin POR 

este plauzibilă, nu la fel este obținerea de mari împrumuturi bancare sindicalizate). 

 

Întrebare adresată Comisiei Europene 

Could you elaborate more on the synergies that we may hope/anticipate with other programmes 

targeting especially research organizations? You mentioned already some hints in your 

presentation (presentation made by the European Commission representativ during the event 

organized on the 31st of July) . Maybe a partial conclusion from your point of view regarding the 

impact on existing and future R&I funding at the moment? 

Răspunsul reprezentanților Comisiei Europene  

DEP is focused on investments in digital capacity building of the hubs, while the development of 

research and innovation projects is the aim of Horizon2020 and Horizon Europe programme. DEP 

is focused on investments in digital capacities such as equipment and facilities as well as 

employees to deliver services to their stakeholders. Horizon Europe programme is the programme 

dedicated to experiments and test innovative projects. We can see some synergies between DEP 

and Horizon Europe, in particular  organisations that participate in test-before-invest experiments  

will be eligible for Horizon Europe funding and European digital innovation hubs may participate 

to these projects. 


