
1. Date de contact - DIH

Nume și prenume responsabil/coordonator DIH 

Număr de telefon   Adresă de e-mail    

2. Regiunea pentru care se aplică

Regiunea de dezvoltare 

3. Forma de organizare și componența DIH-ului

Completați: 

* Indicații de completare: Va rugăm să prezentați pe scurt modalitatea de organizare a DIH-ului 
precum şi forma de guvernanta şi cine are rolul de orchestrator. Pentru a demonstra cele 
prezentate pe scurt vă rugăm să încărcați documentele necesare, cum ar fi:

- Protocol de cooperare a fondatorilor/membrilor centrului de inovare digitală prin care să fie 
specificată forma de guvernanță precum şi entitatea cu rol de orchestrator/administrator. Acesta 
poate fi încheiat sub forma unui parteneriat public privat sau asociere în participațiune. In cazul în 
care centrul de inovare digitala este organizat sub forma unei structuri asociative, aceasta va 
prezenta actul constitutiv din care să reiasă atribuțiile de orchestrator/administrator al structurii 
asociative, precum şi detalii despre guvernanța acesteia.

Nume/denumire DIH

Adresa sediu
social/punct de contact DIH

Nume și prenume persoana de contact DIH

Număr de telefon   Adresă de e-mail    

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 3 din contul dumneavoastră

Formular înscriere selecție națională pentru rețeaua EDIH
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4. Dovada experienței ca centru de inovare digitală

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să prezentati pe scurt experiența centrului sau a membrilor
centrului in domeniul inovării digitale. Pentru a demonstra cele prezentate pe scurt (experiența
poate fi atât a centrului cât și a membrilor individuali) vă rugăm să incarcati documentele
necesare, cum ar fi:
- dovada implicării în consorții de proiecte europene (H2020, etc) specifice centrelor de inovare
digitală (DIH)
- dovada participării la programele de asistenta tehnica pentru centre de inovare digitală ale
Comisiei Europene (Smart Factories in New EU Member States, DIHelp, AI DIH Network)
- dovada implementării de minim 2 proiecte cu finanțare regională sau națională ce au cuprins
activități de inovare sau transformare digitală de către membri centrului de inovare digitală
- proiecte de inovare digitală derulate cu finanțare proprie și/sau privată relevante pentru
sectoarele economice sau sociale

Exemple de documente care pot fi dovadă: contracte de finanțare, screenshot-uri din baze de 
date/website-uri publice, scrisori de recomandare, diplome eliberate de terți, alte dovezi 
relevante.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 4 din contul dumneavoastră
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5. Existența în cadrul centrului de inovare digitală a unui centru de
competență / universitate / institut de cercetare-dezvoltare/entitate de
cercetare
Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să precizați care organizaţie din componența DIH-ului
demonstrată anterior corespunde unui centru de competență/entitate de cercetare.

6. Reprezentativitate a structurii de guvernanță a DIH-ului pentru beneficiari

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați cum sunt beneficiarii DIH reprezentați în cadrul
structurii de guvernanță, direct sau prin structuri reprezentative.
Prin beneficiari ai DIH se înţelege atat IMM, întreprinderi mari cât și autorități publice centrale sau
locale. Structurile reprezentative ale acestora pot fi asociații, clustere, structuri patronale, asociații
de dezvoltare intercomunitară etc.
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7. Experiența anterioară în programele de asistență tehnică pentru centre de
inovare digitală ale Comisiei Europene

Completați (dacă este cazul): 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați pe scurt care sunt programele de asistență tehnică
pentru centre de inovare digitală ale Comisiei Europene (Smart Factories in New EU Member States,
DIHelp, AI DIH Network) la care DIH-ul sau membrii săi au participat în trecut.
Exemple de documente care pot fi dovadă: diploma, screenshot, scrisoare de recomandare, alte
documente relevante.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 7 din contul dumneavoastră
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8. Experiență anterioară în proiecte regionale/naţionale în ultimii 3 ani,
relevante din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, sau
digitalizare/tehnologizare
Completați (dacă este cazul): 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați pe scurt care sunt proiectele regionale/naţionale în
ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare, sau
digitalizare/tehnologizare la care DIH-ul sau membrii săi au participat în ultimii 3 ani. Exemple de
documente care pot fi dovadă: contract de finanţare, site de prezentare a proiectului, alte
documente relevante.

9. Experiență anterioară în proiecte regionale/naţionale in ultimii 3 ani,
relevante din perspectiva activităților de dezvoltarea capacităților și
competentelor forţei de muncă sau a capacității digitale a IMM-urilor

Completați (dacă este cazul): 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați pe scurt care sunt  proiecte regionale/naţionale în
ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de dezvoltarea capacităților și competentelor
forţei de munca sau a capacității digitale a IMM-urilor la care DIH-ul sau membrii săi au participat
în ultimii 3 ani.
Exemple de documente care pot fi dovadă: contract de finanţare, site de prezentare a proiectului,
alte documente relevante.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 8 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 9 din contul dumneavoastră
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10. Experiență anterioară în proiecte internaționale în ultimii 3 ani, relevante
din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare, sau
digitalizare/tehnologizare
Completați (dacă este cazul): 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicati pe scurt care sunt  proiectele internaționale din
ultimii 3 ani, relevante din perspectiva activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare, sau
digitalizare/tehnologizare (inclusiv proiecte H2020) la care DIH-ul sau membrii săi au participat in
ultimii 3 ani
Exemple de documente care pot fi dovadă: contract de finanţare, site de prezentare a proiectului,
alte documente relevante.

11. Experiență anterioară în proiecte internaționale in ultimii 3 ani, relevante
din perspectiva activităților de dezvoltarea capacităților și competentelor forţei
de munca sau a capacității digitale a IMM-urilor

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați pe scurt care proiectele internationale din ultimii 3
ani, relevante din perspectiva activitatilor de dezvoltarea capacitatilor si competentelor fortei de
munca sau a capacitatii digitale a IMM-urilor  (inclusiv proiecte H2020) la care DIH-ul sau membrii
sai au participat in ultimii 3 ani
Exemple de documente care pot fi dovada: contract de finantare, site de prezentare a proiectului,
alte documente relevante.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 10 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 11 din contul dumneavoastră
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12. Analiza nevoilor beneficiarilor DIH-ului

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să indicați pe scurt care sunt nevoile beneficiarilor (IMM-uri,
administrație publică) carora  DIH-ul iși propune să raspundă și pe ce analiza/documentaţie se
bazează această identificare a nevoilor cu indicarea cât mai precisă a informației în documentul
suport.
Vă rugăm să încărcați documente suport pentru analiza nevoilor menționata pe scurt mai sus.
Aceasta documente suport pot fi: studii de piaţă, rapoarte atașate, alte documente relevante.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 12 din contul dumneavoastră
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13. Planul de dezvoltare al DIH-ului (ca E-DIH) – work plan

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să prezentați pe scurt planul de dezvoltare cu viziune de
utilitate publica a DIH-ului – pentru următorii 5 ani - pentru a deveni parte din rețeaua europeana
de DIH-uri (EDIH) care să prezinte corespondență cu analiza nevoilor locale și să faceți
o descriere a măsurilor aferente tuturor celor 4 funcţii (sprijin pentru identificarea investițiilor,
instruire şi sprijin în dobândirea competentelor digitale, testare înainte de investiţie, crearea unui
ecosistem pentru inovare și rețea). De asemenea vă rugăm să identificați care sunt măsurile din
plan care vizează tehnologiile Programului Europa Digitala (AI, HPC, cybersecurity, etc.).
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugam să detaliați
acest plan într-undocument word/pdf pe care sa îl incarcați în secțiunea aferentă acestui punct.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 13 din contul dumneavoastră
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14. Bugetul previzionat aferent Planului de dezvoltare al DIH-ului

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să prezentați logica generală a bugetului şi a perioadei de
sustenabilitate, corespondența cu măsurile din planul de dezvoltare precum şi orice altă informație
pe care o considerați relevanta și necesara pentru înţelegerea logicii bugetului și a sustenabilității
planului de dezvoltare.
Vă rugăm de asemenea să încărcați bugetul detaliat.

15. Descrierea structurii de guvernanță

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să descrieți cât mai complet modul de funcţionare al DIH și să
explicați felul în care vor putea adera viitori parteneri și potențialul rol al acestora.
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugăm să detaliați
acest plan într-un document word/pdf pe care sa îl încarcați în secțiunea aferentă acestui punct.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 14 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 15 din contul dumneavoastră
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16. Experiența în domeniul propus

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să descrieți modul în care considerați ca centrul de
competenta / universitatea / entitatea de cercetare deţine experienta in tehnologiile propuse in
planului de dezvoltare in corespondenta cu cele vizate de Programul Europa Digitala (AI, HPC,
cyber security, advanced digital skills).
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugam să detaliați
acest plan într-un document word/pdf pe care sa îl incarcați în sectiunea aferenta acestui punct.

17. Încadrarea în Strategia de specializare inteligentă a regiunii

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să precizați felul în care măsurile din planul de dezvoltare al
DIH sunt aliniate cu prioritățile/obiectivele din strategia de specializare inteligenta a regiunii în
care sunteți localizați și corelarea acestora cu cele 4 funcții ale DIH in DEP (sprijin pentru
identificarea investirilor, instruire și sprijin în dobândirea competentelor digitale, testare înainte
de investiţie, crearea unui ecosistem pentru inovare și reţea).
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugăm să detaliați
acest plan într-un document word/pdf pe care sa îl incarcați în sectiunea aferentă acestui punct.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 16 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 17 din contul dumneavoastră
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18. DIH funcțional - resurse materiale și financiare deținute în prezent

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să prezentați pe scurt resursele materiale și financiare
deţinute de DIH sau membrii săi care vor fi alocate funcționarii DIH și punerii în aplicare a planului
de dezvoltare.
Pentru demonstrarea deținerii principalelor resurse menţionate, puteți încarca documente
doveditoare.

19. Rețeaua de parteneri regionali

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să descrieți rețeaua de parteneri regionali ai DIH şi modul in
care aceștia acoperă cele 4 funcţii ale DIH (sprijin pentru identificarea investirilor, instruire şi
sprijin în dobândirea competentelor digitale, testare înainte de investiţie, crearea unui ecosistem
pentru inovare și reţea).
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugam să detaliați
acest plan într-un document word/pdf pe care să îl incarcati în secțiunea aferenta acestui punct.

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 18 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 19 din contul dumneavoastră
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20. Diversitatea parteneriatului DIH

Completați: 

Completați: 

* Indicații de completare: Vă rugăm să descrieți componența și competentele echipei propuse
prin care să demonstrați că vor fi acoperite atât domeniul managementului precum şi cele 4
funcţii ale DIH din DEP (sprijin pentru identificarea investirilor, instruire şi sprijin în dobândirea
competentelor digitale, testare înainte de investiţie, crearea unui ecosistem pentru inovare şi
rețea).
Se vor ataşa documente relevante cum ar fi : CV-uri, scrisori de recomandare, etc.

* Indicații de completare: Vă rugăm să descrieți componența parteneriatului DIH şi zonele de
expertiză pentru a evidenţia diversitatea competentelor/funcțiilor/servicii oferite incluse in DIH
(de exemplu : pe lângă un centru de cercetare/universitate şi firme de tehnologii digitale pot fi
acoperite domeniile: bancă/IFN/brokeraj financiar, administrare imobiliară, consultanță juridică,
firme de analiza de piaţă sau/și drepturi de proprietate intelectuală, consultanță de business,
autoritate publică locala (primărie sau județ), expertiză contabilă/audit, recrutare și reconversie/
reorientare profesională, structuri cooperatiste/patronale/profesionale.)                                      
În cazul în care spațiul pus la dispoziţie pentru completare nu este suficient, vă rugăm să detaliați
acest plan într-un document word/pdf pe care sa îl încarcați în secțiunea aferentă acestui punct.

21. Echipa DIH

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 20 din contul dumneavoastră

** Vă rugăm să încărcați documentele suport necesare în folderul aferent 
cerinței nr. 21 din contul dumneavoastră

MODE
L



Semnatură electronică calificată
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