
Companiile din
construcþii au dat
startul digitalizãrii
l Roman Horwath, reprezentant al Comisiei Europene: "Trebuie
sã înaintãm împreunã în procesul de digitalizare, este necesar ca
toatã lumea sã contribuie la acest demers"

C
ompaniile din secto-
rul construcþiilor au
dat startul procesu-
lui de digitalizare, la
iniþiativa clusterului
TEC - Technology

Enabled Construction, alãturi de
parteneri sociali, mediul academic,
precum ºi de membri ai Guvernu-
lui României ºi ai Comisiei Euro-
pene.

Obiectivele majore de moderni-
zare a industriei de profil, unul din-
tre domeniile cele mai slab digita-
lizate din UE, au fost prezentate

luna trecutã, de cei implicaþi, în ca-
drul evenimentului online interna-
þional "INNOCONSTRUCT - Inova-
þia în industria construcþiilor - Digi-
talizare".

Roman Horwath, reprezentant al
Comisiei Europene, prezent la eve-
niment, a declarat: "Trebuie sã îna-
intãm împreunã în procesul de di-
gitalizare, este necesar ca toatã lu-
mea sã contribuie la acest demers.
La începutul lunii mai, Uniunea Eu-
ropeanã a publicat o actualizare a
Strategiei industriale din 2020,
care conþine un plan de politici de

redresare economicã post-pande-
mie. Printre obiective, vom pune
accent pe modernizarea ecosiste-
mului construcþiilor prin digitaliza-
re ºi automatizare, dezvoltarea
unui plan economic sustenabil
pentru mediul înconjurãtor, care
încurajeazã utilizarea resurselor în
mod responsabil , precum ºi
dobândirea de noi abilitãþi profe-
sionale, crearea ºi creºterea locuri-
lor de muncã în industrie. Întrucât
majoritatea companiilor din acest
ecosistem sunt IMM-uri, trebuie sã
le acordãm o atenþie deosebitã,

astfel încât sã poatã face faþã pro-
vocãrilor din tranziþia verde ºi digi-
talã. Ecosistemul de construcþii -
unul dintre cele mai mari din eco-
nomia europeanã - trebuie mo-
dernizat, el trebuie sã profite de
oportunitãþi ºi sã rezolve provocã-
rile cu care se confruntã. Politicile
europene se concentreazã pe
câteva domenii din cadrul ecosi-
stemului de construcþii: renovãri,
planuri de rezilienþã ºi redresare,
digitalizare".

Conform Strategiei digitale UE,
doar 17% dintre IMM-uri au inte-
grat cu succes tehnologiile inova-
toare în afacerile lor, comparativ
cu 54% dintre companiile mari, iar
România este printre statele cu cel
mai slab nivel de digitalizare din
UE. Soluþionarea acestui decalaj
reprezintã o prioritate pentru UE,
având în vedere obiectivele pen-
tru 2030, care vizeazã atingerea
unui prag de 90% dintre companii
care au adoptat tehnologii digitale
ºi 80% din populaþie cu compe-
tenþe digitale dobândite.

Parteneriat între
industria tech ºi cea a
construcþiilor

Clusterul Technology Enabled
Construction (TEC) a lansat proce-
sul de digitalizare acceleratã
printr-un parteneriat între industria
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tech ºi cea a construcþiilor, anunþat
în cadrul conferinþei mai sus amin-
tite. Companii mari ºi IMM-uri din
domeniu, împreunã cu universitãþi
de profil, parteneri sociali ºi
ONG-uri din sectorul construcþiilor,
au tras un semnal de alarmã cu pri-
vire la necesitatea transformãrii di-
gitale a industriei, inclusiv a educa-
þiei forþei de muncã din domeniu.

Cristian Erbaºu, preºedintele clu-
sterului TEC, a afirmat: "Acest parte-
neriat a plecat de la ideea cã în do-
meniul construcþiilor, digitalizarea
este mult în urma altor industrii.
Necesitatea automatizãrii, a roboti-
zãrii ºi a inovãrii se simte din ce în
ce mai mult. În România, avem de a
face cu o dezvoltare destul de am-
plã a infrastructurii, a tuturor
componentelor ce þin de construc-
þii, respectiv atostrãzi, drumuri, clã-
diri, reabilitare etc. Proiectele în
astfel de investiþii sunt în plinã efer-
vescenþã. Vom avea destule pro-
bleme. Una dintre provocãrile pen-
tru care trebuie sã gãsim soluþii
este lipsa forþei de muncã. Dar, po-
ate apãrea o soluþie foarte bunã
prin aplicarea de proiecte de mo-
derzniare a domeniului. Educaþia în
digitalizarea construcþiilor reprezin-
tã o alternativã pentru forþa de

muncã mai calificatã în industrie.
Trebuie sã începem cu o campanie
de conºtientizare ºi educare a opi-
niei publice ºi a societãþii, urmatã
de formarea specialiºtilor care sã
introducã conceptele de automati-
zare ºi digitalizare în domeniul con-
strucþiilor".

Obiectivele propuse în cadrul
evenimentului din luna mai sunt
creºterea calitãþii produselor, ser-
viciilor ºi tehnologiilor din sectorul
construcþiilor, precum ºi dezvolta-
rea unor parteneriate stabile între
mediul privat ºi autoritãþile publi-
ce. În urma adoptãrii standardizãrii
tehnicilor inovatoare de proiecta-
re ºi execuþie ºi prin calificarea ºi
retenþia personalului, experþii esti-
meazã cã, în timp, termenul de
execuþie a proiectelor se va redu-
ce, iar costurile vor fi optimizate
atât pentru furnizorii de servicii,
cât ºi pentru beneficiarii direcþi.

Rodica Lupu, directorul clusteru-
lui TEC, a spus: "Clusterul TEC vine
sã acopere un gol în piaþa româ-
neascã, propunând nu doar o vi-
ziune ambiþioasã, dar pragmaticã
pentru industria construcþiilor din
România, ci ºi servicii profesionale
de suport, care sã vinã în sprijinul
companiilor din industrie. Rezis-

tenþa la digitalizare este o caracte-
risticã a industriilor conservatoare,
cauzatã ºi de faptul cã piaþa nu
oferã, la acest moment, servicii
profesionale de calitate pentru a
sprijini companiile în schimbarea
modelului de business ºi adopta-
rea tehnologiilor inovatoare într-o
manierã care sã aibã sens din
punct de vedere economic ºi sã
creascã rentabilitatea".

Mediul privat trebuie
sã se asocieze cu
universitãþile pentru
dezvoltarea de
produse ºi servicii

Un alt obiectiv pe marginea cã-
ruia au discutat participanþii la
evenimentul din luna mai a fost
dezvoltarea unor parteneriate
strategice între mediul privat ºi
universitãþile de profil, prin imple-
mentarea unor activitãþi de cerce-
tare-inovare, cu scopul dezvoltãrii
ºi adoptãrii de noi produse, servicii
sau tehnologii în domeniu.

"Technology Enabled Construc-
tion" (TEC) este un cluster de inova-
re fondat în 2019, care reuneºte or-
ganizaþii din mediul privat, mediul

academic ºi de cercetare, mediul
asociativ ºi cel public, având la bazã
valori comune ale membrilor ºi
obiective pe termen mediu ºi lung
centrate pe creºterea competitivi-
tãþii prin inovare, co-creaþie ºi inte-
grare pe întregul lanþ valoric din in-
dustria construcþiilor. Clusterul ur-
mãreºte ca, pânã în anul 2025, sã
devinã reþeaua celor mai dinamice
ºi inovative întreprinderi din dome-
niul construcþiilor din þarã, prin
creºterea competitivitãþii ºi integrã-
rii în reþele europene, prin digitali-
zare ºi inovare continuã.

Prin planul de dezvoltare a cluste-
rului sunt asumate urmãtoarele
obiective operaþionale: consolida-
rea instituþionalã a clusterului ºi
îmbunãtãþirea relaþiilor comerciale
între membrii acestuia; sprijinirea
accesului la noi pieþe ºi creºterea vi-
zibilitãþii membrilor clusterului pe
pieþe naþionale ºi internaþionale;
formarea profesionalã ºi specializa-
rea membrilor clusterului; susþine-
rea generãrii de noi produse/servi-
cii/tehnologii competitive pentru
diversificarea ofertei interne.
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