
 

 

„Competitivi împreună” 

Comunicat de presă  

 

Bucureşti, 04.08.2017 

Anunţ privind demararea proiectului cu titlul 

„Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către 

Omega Trust a unei noi platforme inovative de auto-testare specializată în 

domeniul securităţii cibernetice” 

 

Omega Trust S.R.L, cu sediul în București, România, Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 45, et. 1, ap.4, Sector 1, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7943/2004, CIF RO 16430500, reprezentată prin dl. 

Cosmin MĂCĂNEAŢĂ, membră a clusterului Smart Alliance centrat pe domeniul TIC, în calitate de 

Beneficiar, a încheiat cu Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale în calitate de Organism 

Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor 

Europene  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 

(POC) contractul de finanţare şi a lansat, astăzi, în data de 04.08.2017, demararea implementării 

proiectului cu titlul „Creşterea competitivităţii companiilor româneşti prin dezvoltarea de către 

Omega Trust a unei noi platforme inovative de auto-testare specializată în domeniul securităţii 

cibernetice”, co-finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, 

Acțiunea 221 - „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu 

prin dezvoltarea de clustere”. 

Proiectul se înscrie în Programul Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informaţiei 

și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea 

contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii 

valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.310.209,62 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 

1.851.723,90 LEI din care suma de 1.481.379,12 lei finanţată din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 370.344,78 lei din 

Bugetul Național iar contribuția privată a Beneficiarului este de 406.274,10 lei. 

Proiectul se implementează în Mun. București, la biroul OMEGA Trust SRL din Blvd. Lascăr Catargiu, 

nr. 45, et. 1, ap.4, Sector 1, pe o durată de 36 luni de implementare. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei platforme inovative de auto-testare, 

specializată în domeniul securităţii cibernetice, asigurând valoare adăugată din partea sectorului TIC 

în vederea susținerii creșterii competitive a economiei românești.  

Rezultatele prevăzute în urma implementării proiectului: 

✓ dezvoltarea unei aplicații TIC inovative; 



✓ un număr de 3 prezentări (activități de diseminare constând în întâlniri/mese 

rotunde/conferințe) ale aplicației TIC inovative la nivelul clusterului Smart Alliance și 2 

prezentări la nivelul clienților existenți ai beneficiarului Omega Trust; 

✓ un articol publicat într-o revistă cu profil TIC care va promova caracterul inovativ al aplicației 

TIC. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020. 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 

Irina Iablonski 

Asistent manager şi specialist intern marketing Omega Trust SRL 

Tel: + 40 773 874 338/ 0213.106.468 

E-mail: irina.iablonski@omega-trust.ro  
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