
Forum Soluţii IT Inovative  
de tip e-guvernanță, e-sănătate & e-infrastrucură de cercetare în 

Regiunea Nord-Vest 

 

Miercuri, 27 februarie 2013 

Locaţie Hotel Grand Napoca, sala Ambasador  

9.00-9.30  Primirea și înregistrarea participanților 

9.30-10.00 Deschidere Forum – Ioana Șuta, Project Manager SMART + regioNet 

Cuvânt de bun venit – dl. Horea Uioreanu, președinte Consiliul Județean Cluj (partener 

român proiecte SMART +) 

10.00-11.30 Workshop e-administraţie 

Modele de bune practici 

Platforme pentru management modern în administrația publică -  Ovidiu Teodorescu, 

Director Marketing NetBrinel S.A.  

Utilizarea viitoarelor e-Servicii în administrație. Instruirea angajaţilor publici.  

Studiu de caz – proiectul eAdministrație - Dr. ing. ec. Şerban Nicolae MEZA, Universitatea 
Tehnică Cluj-Napoca  
 

Soluţie de gestiune a dosarelor în administraţia vamală. Studiu de caz: Gestiunea dosarelor 

cu produse confiscate în vămi - Radu Popa, Project Manager PITECH + PLUS  

Identificare idei de proiecte în parteneriat public-privat 

Facilitatori: Ovidiu Teodorescu/NetBrinel şi Radu Popa/PITECH+PLUS  

11.30-11.45 Pauză de cafea 

11.45-13.15  Workshop e-sănătate 

Modele de bune practici 

1. Best and Worst Practices – Ca la noi... la toata lumea. O privire de ansamblu a 

sistemelor medicale folosite în ţările în care informatizarea medicală a început de câţiva 

zeci de ani. Descrierea  generică a ceea ce este bun şi ceea ce este rău. Unde suntem noi 

şi ce putem câştiga din poziţia în care ne aflăm (Razvan Costea-Bărlţiu, Laitek)  



2. Ce ne oferă viitorul – abordări posibile ale problemelor din sistemul de sănătate.  

a. Prezentarea succintă a standardelor în domeniu – DICOM, HL7, IHE. Focus: de ce 

să urmărim soluţii standard? Evitarea situaţiilor de „vendor lock in” (Laitek/ 

PITECH + PLUS, UTCN)  

b. Noi paradigme privind bazele de date medicale (UTCN, Laitek, IQ TECH LABS) 

Soluţii de stocare a datelor medicale pe termen lung – arhivarea datelor, 

Vendor Neutral Archiving (UTCN, Laitek, IQ TECH LABS)  

c. Soluţii de telemedicina/Procesarea imaginilor medicale bazate pe telemedicina. 

Tehnologii colaborative e-health/m-health (UTCN, PITECHAPPS) 

Identificare idei de proiecte în parteneriat public-privat 

Facilitatori: Răzvan Costea Bărluţiu/Laitek  şi Prof. Gh. Sebestyen/Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca 

13.15-13.30 Pauză de cafea 

13.30-15.00  Workshop e-infrastructură de cercetare 

Modele de bune practici în Universitatea Tehnică şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca 

Asigurarea infrastructurii pentru viitoarele e-Servicii. Cine implementează vs cine foloseşte.  

Infrastructură de servicii „e” . Cloud computing.  

Crearea noilor specialişti IT în e-servicii. Studiu de caz – proiectul eSTART,  Dr. ing. ec. Şerban 

Nicolae MEZA  

Arhitectura conceptuală pentru managementul proiectelor de cercetare utilizând soluţii  in 
cloud, PITECHAPPS / UTCN-CTMTC  
 

Identificare idei de proiecte în parteneriat public-privat 

Facilitatori: Universitatea Tehnică şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

15.00 -15.15 Concluzii & Închidere Forum 


