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COMUNICAT  DE  PRESĂ 
Data: 21 septembrie 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 
Ref: Atelier de lucru Club IT&C Regiunea Vest 
 
ADR Vest a organizat astăzi, 21 septembrie 2006, începând cu orele 10,00, în Sala de 
Consiliu, Atelierul de lucru al Clubului IT&C intitulat ”Future Creative Workshop”. 
Scopul acestui atelier de dezbatere a fost acela de a selecta opţiunile cele mai potrivite 
legate de modul de organizare a Clubului IT&C, criterii de participare în calitate de 
membru, strategia de dezvoltare a Clubului şi definirea de proiecte pilot în parteneriat. 
 
La workshop au participat firme IT&C, universităţi, administraţia publică, asociaţii de 
firme IT&C, multinaţionale IT&C, Incubatorul IT&C Timişoara, bănci, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională DARFT Ungaria. Printre principalele teme abordate se numără: 
necesităţi ale sectorului şi aspecte critice pe care Clubul IT&C poate să le soluţioneze, 
propuneri de proiecte concrete în cadrul Clubului şi elaborarea planurilor de realizare a 
proiectelor.  
 
Atelierul de discuţii a fost moderat de către domnul Ernst Max Nielsen, consultant cu o 
bogată experienţă în ceea ce priveşte dezvoltarea industrială şi crearea de noi 
oportunităţi de afaceri prin proiecte inovatoare şi a fost susţinut în limba engleză. 
 
Clubul IT&C are propria pagină web, http://ClubIT.IT-Parc-TM.Ro/, unde se găseşte şi 
o secţiune de forum. Clubul IT&C beneficiază de consultanţă din partea Comisiei 
Europene oferită de consorţiul ”Innovation Couch” reprezentat de domnul Ernst Max 
Nielsen.  
 
Acest Club IT&C face parte dintr-un proiect iniţiat de ADR Vest, împrună cu actori cheie 
din sectorul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Regiunea Vest – Alcatel, 
Siemens, Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Institutul eAustria, Lasting Systems, 
Realnet, Intelligent Solutions Group şi Incubatorul de Afaceri Software din Timişoara.  
 
Persoană de contact din cadrul ADR Vest: Cornel Berari, Consultant Relaţii Internaţionale, 
tel./ fax: 0256-491923, 0256-491981, adresă de e-mail: cornel.berari@adrvest.ro.  
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