
"Cuvântul de ordine
pentru urmãtorii
doi-trei ani este ºi va
rãmâne digitalizarea"
(Interviu cu Rodica Lupu, director Cluster TEC)

Reporter: Cum s-a nãscut ide-
ea creãrii clusterului TEC, cine
sunt membrii acestuia ºi ce ac-
þiuni aþi realizat de la lansarea
sa?

Rodica Lupu: Ideea s-a nãscut
din preocupãrile comune ale
membrilor fondatori, care au
mai colaborat de-a lungul tim-
pului ºi au cãutat împreunã so-
luþii pentru diferite provocãri.
Aceste preocupãri vizau atât
aspecte ale forþei de muncã in-
suficiente ºi insuficient calificate
din piaþa localã, dar ºi aspecte
legate de nevoia de digitalizare
ºi avans tehnologic al industriei,
toate acestea fiind probleme sis-
temice ºi care nu pot fi rezolvate
de cãtre companii în mod indivi-
dual, decât parþial sau cu costuri
mult prea mari. Un cluster de

inovare a apãrut ca cel mai po-
trivit instrument pentru promo-
varea ideilor ºi proiectelor co-
mune ale organizaþiilor fonda-
toare, dat fiind faptul cã, prin
natura sa, un cluster de inovare
are tocmai acest rol, de a reuni
companii ºi instituþii de cerceta-
re-inovare, precum ºi, dupã caz,
instituþii publice ºi organizaþii
asociative, pentru a le permite
sã partajeze resurse ºi sã le punã
în comun pentru atingerea unor
obiective care le animã în egalã
mãsurã.

Clusterul TEC are ca membri
fondatori Federaþia Patronate-
lor Societãþilor din Construcþii,
UTCB - Universitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti, Casa So-
cialã a Constructorilor, zece fir-
me din industrie, din diferite

segmente ale lanþului valoric ºi
o firmã de consultanþã în mana-
gementul inovãrii ºi finanþare.
Între timp, s-au alãturat ºi alþi
parteneri sociali, companii ºi
univeristãþi. La momentul actual
suntem 24 de organizaþii mem-
bre, dar adãugãm lunar membri
noi, fãrã sã ne grãbim în acest
sens.

De la înfiinþare, în ciuda pan-
demiei sau poate chiar mobili-
zaþi într-o anumitã mãsurã de
dificultãþile provocate, am reuºit
sã generãm o serie de proiecte
pe termen lung, respectiv un
hub de inovare digitalã, realizat
într-un consorþiu multi-discipli-
nar, care are scopul sã sprijine
firmele din construcþii în proce-
sul de digitalizare, conferinþe te-
matice, în special pe tema digi-
talizãrii, un proiect de formare
de competenþe digitale pentru
angajaþii firmelor din construc-
þii, precum ºi, în luna mai, prima
conferinþã internaþionalã din
România pe tema digitalizãrii în
construcþii, la care am avut par-
ticipanþi din mai multe þãri euro-
pene ºi de peste Ocean ºi o par-
ticipare largã la nivel de mana-
gement din companii.

Reporter: Ce aveþi în plan
pentru ca membrii clusterului

TEC sã fie cât mai vizibili, sã-ºi
majoreze cota pe pieþele exis-
tente, respectiv sã acceseze noi
pieþe?

Rodica Lupu: Tot ceea ce fa-
cem se aºazã pe douã direcþii
fundamentale: implicare în defi-
nirea politicilor publice ºi a ca-
drului legislativ care sã faciliteze
digitalizarea în construcþii ºi în
special adopþia Building Infor-
mation Modelling (BIM) la scarã
largã ºi, pe de altã parte, acorda-
rea de sprijin firmelor din con-
strucþii pentru digitalizare ºi ino-
vare.

Companiile din cluster sunt
într-un fel în poziþie de avangar-
dã, fiind ele însele firme inovati-
ve, care deja au fãcut paºi im-
portanþi în sensul digitalizãrii ºi
adoptãrii de tehnologii avansa-
te. Astfel, membrii clusterului se
vor implica direct în a sprijini
alte companii, prin transfer de
know-how ºi facilitãþi de tipul
test before invest. În acelaºi
timp, membrii clusterului vor
dezvolta propriile proiecte de
inovare, împreunã cu universi-
tãþile, în mod deosebit cu Uni-
versitatea Tehnicã de Construc-
þii Bucureºti, unul dintre mem-
brii foarte activ implicaþi în defi-
nirea strategiei.
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"Faptul cã ºi Comisia Europeanã pune un accent
serios pe digitalizare, inclusiv prin modul în care
alocã resursele financiare face ca ºi statul român
sã fie în situaþia de a lucra mai dedicat la
digitalizarea serviciilor publice ºi la finanþarea
invesiþiilor în digitalizare realizate de cãtre
IMM-uri. Prin urmare, contextul a devenit
favorabil ºi ne aºteptãm ca firmele din
construcþii sã nu rateze aceste oportunitãþi".
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Desigur, suntem preocupaþi ºi
de internaþionalizare, totuºi nu
este o prioritate pentru membrii
clusterului. Realitatea este cã
avem mult de lucrat în România
ºi relaþiile cu alte clustere, de
exemplu, din alte þãri europene,
sunt motivate mai ales de iden-
tificarea de tehnologii avansate
de interes, de modele de busi-
ness eficiente, de metode de lu-
cru ºi instrumente de manage-
ment eficace, inclusiv de mana-
gementul inovãrii, România
având mari lacune la acest capi-
tol ºi ducând lipsã de capital
uman cu calificãri ºi experienþe
relevante. Membrii clusterului
îºi propun sã creascã organic,
folosind experienþa ºi reputaþia
acumulate, dar ºi prin inovare,
fie cã vorbim de dezvoltarea de
noi produse sau servicii, de asi-
milarea de tehnologii avansate
sau de inovaþie de procese de
management sau chiar în mo-
delul de business. Cuvântul de
ordine pentru urmãtorii doi-trei
ani este ºi va rãmâne digitaliza-
rea, care va fi ºi obiectivul efor-

turilor noastre, dar probabil ºi
mijlocul prin care se vor obþine
rezultate pozitive din punct de
vedere economic pentru mebrii
clusterului ºi, cu siguranþã, pen-
tru toþi cei ce vor alege sã cola-
boreze cu noi pe aceste direcþii.

Reporter: România nu se situ-
eazã pe un loc bun la capitolul
digitalizare în domeniul con-
strucþiilor, faþã de partenerii sãi
din UE. Care consideraþi cã sunt
primele mãsuri ce trebuie luate
pentru modernizarea industriei
de profil? Unde trebuie orienta-
te investiþiile?

Rodica Lupu: Cadrul legislativ
ºi digitalizarea serviciilor publi-
ce relevante reprezintã prima
prioritate cu caracter general.
Avem semnãturã digitalã ºi utili-
zarea acesteia la capacitate ma-
ximã ar reduce mult costurile
administrative ºi timpul de pro-
cesare a diferitelor tipuri de do-
cumente generate pe durata ci-
clului de viaþã al unei investiþii.
Ar fi complet perdant dacã sem-
nãtura digitalã nu devine pe de-
plin opozabilã în întregul pro-

ces, de la proiectare la autoriza-
re, de la contractare la recepþie.
Este rolul autoritãþilor sã con-
struiascã arhitectura întregului
sistem ºi sistemul însuºi, însã
este dezirabil ca acest lucru sã
se întâmple cu angrenarea în
timp util a mediului privat, în
special a celor experimentaþi,
care pot sprijini procesul ºi, mai
ales, pot ajuta autoritãþile sã
identifice soluþii optime. În
acest sens, noi suntem dispuºi
sã ne implicãm, cu atât mai mult
cu cât unul dintre membrii fon-
datori cheie ai clusterului este
Federaþia Patronatelor Societã-
þilor din Construcþii, un partener

social implicat activ în dialogul
cu autoritãþile, ori de câte ori
industria se confruntã cu pro-
vocãri sistemice.

În acelaºi timp, trebuie sã înþe-
legem cã majoritatea statelor
europene sunt avansate în defi-
nirea ºi chiar implementarea
unor strategii naþionale de
adopþie a Building Information
Modelling. În România, acest su-
biect nici nu se aflã pe agenda
publicã, ceea ce este o mare
eroare. Nu va trece mult pânã
când utilizarea BIM ca mediu ºi
metodologie de producþie, cel
puþin pentru investiþiile publice,
va deveni o normã europeanã.
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"Clusterul TEC are ca membri fondatori
Federaþia Patronatelor Societãþilor din
Construcþii, UTCB - Universitatea Tehnicã de
Construcþii Bucureºti, Casa Socialã a
Constructorilor, zece firme din industrie, din
diferite segmente ale lanþului valoric ºi o firmã
de consultanþã în managementul inovãrii ºi
finanþare. Între timp, s-au alãturat ºi alþi
parteneri sociali, companii ºi univeristãþi".



Dacã nu suntem pregãtiþi la acel
moment, cu alte cuvinte, dacã
firmele româneºti nu vor fi
adoptat deja BIM în procesele
de proiectare, dar ºi în execuþia
de lucrãri, vom fi paralizaþi tem-
porar ºi iarãºi nevoiþi sã improvi-
zãm. Bineînþeles, se vor face de
urgenþã investiþii pentru adap-
tare la cerinþe, dar acestea vor fi
mai costisitoare ºi mai puþin efi-
ciente decât dacã începem de
acum ºi le realizãm strategic ºi
mai ales progresiv, folosind in-
clusiv oportunitãþile de finanþa-
re din fonduri europene dispo-
nibile pentru digitalizare.

Reporter: Cum consideraþi cã
trebuie schimbat modelul de
business pentru a rãspunde ne-
voii de digitalizare a construcþii-
lor?

Rodica Lupu: Ar fi simplu dacã
s-ar putea stabili o reþetã univer-
salã de succes. În realitate, fieca-
re companie trebuie sã parcur-

gã un proces de analizã a opor-
tunitãþilor, sã genereze variate
scenarii posibile ºi sã estimeze
rezultatele economice ale fiecã-
ruia pentru a decide în primul
rând dacã existã o oportunitate
sau necesitate de a schimba
modelul afacerii ºi apoi pentru a
configura acest model. Ceea ce
este în general valabil este cã
orice afacere trebuie sã caute sã
îºi rentabilizeze capabilitãþile,
mizând pe o cât mai mare valoa-
re adãugatã pe care sã o ofere în
piaþã. Digitalizarea permite
creºterea valorii adãugate ºi, de
cele mai multe ori, simultan, asi-
gurã ºi reducerea costurilor. Prin
urmare, fie cã o firmã va alege sã
schimbe modelul afacerii identi-
ficând noi surse de profit sau
schimbând ponderea unora
deja existente, fie cã alege sã
pãstreze modelul afacerii, digi-
talizarea va obliga la o transfor-
mare a proceselor în cel mai be-

nefic mod cu putinþã.
Ca sã ne destindem puþin, aici

chiar se potriveºte cugetarea lui
Farfuridi din comedia lui Cara-
giale, pentru cã putem spune,
parafrazându-l, cã ºi dacã nu
schimbãm deloc modelul de bu-
siness, prin digitalizare schim-
bãm totuºi foarte mult compa-

nia ºi modul în care aceasta ope-
reazã. De aceea este nevoie ca
acest proces de tranformare di-
gitalã sã fie asistat de consultanþi
experimentaþi, de fapt de echipe
care sã acopere competenþe de
cel puþin trei tipuri:

- înþelegerea foarte bunã a in-
dustriei construcþiilor ºi modul
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"Formarea angajaþilor din industrie poate fi
realizatã atât de cãtre furnizori de formare
profesionalã, cât ºi de universitãþi, dar ºi, de
multe ori, de cãtre furnizori de soluþii digitale,
care asigurã ºi pregãtirea personalului pentru a
opera cu aplicaþiile implementate. Clusterul TEC
- Technology Enabled Construction lucreazã la
dezvoltarea unei curricule pentru o serie de
pachete de formare pe diferite nivele, pentru a
asigura programe solide, coerente ºi de o
calitate care sã poatã fi garantatã".



în care opereazã firmele din di-
ferite segmente ale lanþului va-
loric;

- cunoaºterea tehnologiilor di-
gitale existente la nivel de opera-
re, nu doar informativ, pentru a
putea oferi firmei o paletã largã
de opþiuni;

- foarte bune competenþe de
analizã economicã, pentru a pu-
tea evalua diferitele scenarii ºi a
recomanda firmei respective so-
luþia optimã ºi a putea genera
un plan al acestei transformãri
digitale, care sã asigure atinge-
rea rezultatelor scontate, în
timp util.

Idealul este ca o astfel de echi-
pã sã deþinã ºi oameni com-
petenþi în coaching, training ºi
gestionarea conflictelor. Un pro-
ces de transformare digitalã nu
este decât rareori îmbrãþiºat de
toþi angajaþii firmei sau mãcar
de toþi membrii echipei de ma-
nagement. Un consultant bun
va genera o strategie de creare a
unei echipe coerente în cadrul
companiei ºi va asigura atât lim-
bajul comun, cât ºi identificarea

ºi dezamorsarea oponenþilor,
care, dacã nu sunt gestionaþi la
timp, pot compromite un întreg
proiect, oricât de atent a fost
acesta calibrat din punct de ve-
dere al aspectelor tehnice ºi
economice.

Reporter: Cine se va ocupa de
instruirea personalului în vede-
rea digitalizãrii ºi cum credeþi cã
va fi primitã aceastã schimbare?

Rodica Lupu: Formarea anga-
jaþilor din industrie poate fi rea-
lizatã atât de cãtre furnizori de
formare profesionalã, cât ºi de
universitãþi, dar ºi, de multe ori,
de cãtre furnizori de soluþii digi-
tale, care asigurã ºi pregãtirea
personalului pentru a opera cu
aplicaþiile implementate. Clu-
sterul TEC - Technology Enabled
Construction lucreazã la dezvol-
tarea unei curricule pentru o se-
rie de pachete de formare pe di-
ferite nivele, pentru a asigura
programe solide, coerente ºi de
o calitate care sã poatã fi garan-
tatã. Unul dintre pilonii de rezi-
stenþã din grupul de lucru creat
pentru dezvoltarea pachetelor

de formare este UTCB, Universi-
tatea Tehnicã de Construcþii Bu-
cureºti, care se va concentra pe
formarea personalului din ma-
nagement. UTCB a dezvoltat ºi
programe de masterat intere-
sante în acest sens, dar vor exi-
sta în curând ºi programe scur-
te, intensive, concentrate pe
competenþe digitale. În acelaºi
timp, CSC - Casa Socialã a Con-
structorilor se implicã în cadrul
clusterului în dezvoltarea de
programe de competenþe digi-
tale pentru angajaþii cu rol de
execuþie, având experienþã sem-
nificativã în formare. Companii-
le din construcþii care sunt
membre în cluster sunt ºi aces-
tea implicate în grupul de lucru,
oferind un material practic bo-
gat, cu studii de caz, care sã per-
mitã generarea unor programe
aplicate, racordate la realitatea
din teren. Aºadar, ne pregãtim
ca în curând sã lansãm aceastã
oportunitate cãtre firmele din
industrie ºi sperãm sã le fie de
un real folos munca noastrã de
pânã acum. Mai mult, sperãm sã

putem oferi o serie de locuri
subvenþionate parþial sau com-
plet, folosind oportunitãþile de
finanþare oferite prin Planul Na-
þional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR).

Reporter: A influenþat într-o
mãsurã pandemia digitalizarea
în domeniul construcþiilor, aºa
cum s-a întâmplat în alte dome-
nii? Cum vedeþi evoluþia pe un
termen mai lung?

Rodica Lupu: Pandemia aceas-
ta nefericitã, dincolo de toate
dificultãþile ºi perturbãrile crea-
te în piaþã, a avut ºi un impact
pozitiv, în special în privinþa
creºterii toleranþei la digitaliza-
re. Nu aº merge atât de departe
încât sã spun cã a produs o re-
voluþie, dar la nivel de mentali-
tate, cu siguranþã putem vorbi
despre un fenomen de anvergu-
rã mare. Majoritatea oamenilor
total reticenþi la utilizarea teh-
nologiei au fost nevoiþi sã adop-
te o serie de instrumente ºi, prin
aceasta, au avut prilejul sã înþe-
leagã din practicã beneficiile di-
gitalizãrii. Probabil cã a slãbit
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puþin rezistenþa la schimbare în
rândul întregii populaþii, prin ur-
mare chiar angajaþii pot fi mai
uºor convinºi sã coopereze.

În privinþa antreprenorilor ºi
managerilor, aceºtia ºtiau ori-
cum cã digitalizarea nu este o
opþiune, ci a devenit obligatorie
pentru a rãmâne competitivi. În
cazul lor, pandemia a grãbit po-
ate decizia, a ajutat digitalizarea
sã urce în lista de prioritãþi pe
care nu ocupa o poziþie prea in-
teresantã, mai ales în industria
construcþiilor, cu precãdere în
cazul firmelor de execuþie.

Faptul cã ºi Comisia Europea-
nã pune un accent serios pe di-
gitalizare, inclusiv prin modul în
care alocã resursele financiare
face ca ºi statul român sã fie în
situaþia de a lucra mai dedicat la
digitalizarea serviciilor publice
ºi la finanþarea invesiþiilor în di-
gitalizare realizate de cãtre
IMM-uri. Prin urmare, contextul
a devenit favorabil ºi ne aºtep-
tãm ca firmele din construcþii sã
nu rateze aceste oportunitãþi.

Reporter: De ce produse ºi
tehnologii are nevoie piaþa noa-
strã ca sã fie competitivã în do-
meniu?

Rodica Lupu: De la securitate
ciberneticã, la o semnãturã digi-
talã funcþionalã complet ºi cu
aplicabilitate ºi utilitate genera-
lã, pânã la digitalizarea procese-
lor de management, de la adop-
tarea Building Information Mo-
deling, la integrarea de elemen-
te de realitate augmentatã ºi
chiar realitate virtualã, unde
este cazul, de la automatizare cu
roboþi digitali, la automatizare
cu roboþi tridimensionali, acolo
unde se preteazã, utilizare de
drone pentru preluare de date
din teren ºi prelucrare în timp
real pentru adaptabilitate ºi efi-
cientizare în execuþie sau logi-
sticã, integrare de tehnologii de
tip IoT (Internet of Things) în
clãdiri ºi infrastructuri pentru re-
activitate ºi interactivitate, dar ºi
pentru managementul infra-
structurilor critice, paleta de
tehnologii digitale ce pot ºi ar
trebui sã fie integrate de cât mai
multe firme din industie este
foarte largã.

O companie va supravieþui
doar dacã va adopta cel puþin
tehnologii de bazã, dar o com-
panie care doreºte sã fie compe-
titivã ºi sã creascã, va trebui sã

urmãreascã progresiv sã inte-
greze tehnologii cât mai avan-
sate ºi inovative, pentru a se di-
ferenþia, dar ºi pentru a rãspun-
de unor aºteptãri pe care bene-
ficiarii le au deja.

Clusterul TEC promoveazã, în
perioada urmãtoare, adoptarea
BIM la scarã largã. Aceasta o
considerãm o prioritate, pentru
cã România este devansatã de
aproape toate þãrile europene
în privinþa adopþiei BIM, în spe-
cial în proiectarea ºi execuþia in-
vestiþiilor publice sau a investi-
þ i i lo r de m ar i d i m en s i un i .
Aºadar, o bunã parte din efortul
nostru va fi sã dezvoltãm servicii
suport pentru firmele care îºi
propun acest demers, care nu
este uºor ºi necesitã ºi timp ºi o
investiþie bine calculatã.

Reporter: Urmãriþi sã atrageþi
noi parteneri în cluster?

Rodica Lupu: Suntem deschiºi
sã primim noi membri ºi primim
sistematic solicitãri în acest
sens. Ne bucurãm sã ni se alãtu-
re parteneri care au obiective si-
milare. Totuºi, suntem selectivi,
în sensul în care participarea
într-un cluster presupune ºi un
nivel de credibilitate foarte so-

lid, dar ºi capacitatea de a parta-
ja resurse, de a contribui în clus-
ter, nu doar de a beneficia de
toate facilitãþile pe care le oferã.

Prin urmare da, ne dorim par-
teneri cât mai mulþi, dar nu cu
orice preþ. Este mai importantã
calitatea, decât numãrul mem-
brilor, pentru cã în clusterul nos-
tru fiecare membru este invitat
ºi se aºteaptã sã se implice ºi sã
contribuie activ în proiecte. Be-
neficiile vor apãrea mai târziu,
aºadar, ne atragem parteneri de
cursã lungã, vizionari, care ºtiu
cã roadele se culeg la timpul po-
trivit ºi sunt pe mãsura efortului
ºi a investiþiei. Este cumva ºi me-
sajul nostru cãtre firmele din in-
dustrie, anume sã gândeascã pe
termen lung ºi sã investeascã în
tehnologie ºi inovare pentru cã
este cel mai bun pariu în secolul
XXI. Menþinerea status quo-ului
nu este, în niciun caz, o soluþie
pentru competitivitate.

Reporter: Vã mulþumesc!
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