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Cuvânt înainte
Pentru ca Europa să fie competitivă, să se dezvolte și să creeze

Acest document rezumă cele mai moderne aspecte ale dezvoltă-

noi locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că există persoane

rii competenţelor e-Leadership în Europa, oferind exemple

care pot conduce transformările și inovațiile digitale din

concrete ale celor mai bune practici și ale implementării liniilor

industrie. Noile tehnologii sunt un motor-cheie al dezvoltării,

directoare paneuropene dezvoltate de către reprezentanți din

alimentat de ideile profesioniștilor și liderilor din afaceri

industrie și academicieni. Edițiile viitoare vor aborda cerințele

(e-leaders). Se estimează că deficitul de competenţe e-Leader-

competențelor de conducere din tehnologiile-cheie facilitatoare

ship va depăși 800.000 de unități în rândul profesioniștilor din

și economie digitală, inclusiv cele mai avansate tehnologii de

domeniul digital, respectiv 200.000 de unități în rândul e-leaders,

fabricație.

până în 2020. În luna mai, Comisia Europeană a lansat o strategie
Lectură plăcută!

a Pieței Digitale Unice. Odată implementată, Piața Unică Digitală
poate contribui la economia europeană cu peste 415 miliarde €
anual.

Lowri Evans
Director General
Directoratul General pentru Piaţa Internă, Industrie,
Antreprenoriat şi IMM-uri
Comisia Europeană

e-Leadership-ul este o componentă-cheie pentru acțiunea
Strategiei Pieței Digitale Unice de a promova competențele
digitale necesare industriei europene moderne. Părțile interesate
solicită Statelor Membre să acorde mai mult sprijin dezvoltării
competenţelor e-Leadership. Potrivit recomandărilor Forumului
pentru Politică Europeană Strategică privind Antreprenorialul
Digital, conținutul competenţelor e-Leadership trebuie să facă
parte din programele de educație și de formare în management
pentru lideri și persoane cu funcții de conducere din administrația
publică. Există un consens larg în ceea ce privește necesitatea
unui efort comun la nivel european de a aduce competenţele
e-Leadership în toate sectoarele și în toate întreprinderile.

5

e-Leadership

Competențe digitale pentru IMM-uri

e-Leadership - Un ingredient-cheie
pentru promovarea competitivității și
potențialului de inovare al Europei

e-Leadership în Europa - Măsuri luate

e-Leadership-ul are o importanță crucială pentru companii și

Competitivității, Creșterii Economice și Locurilor de muncă”

Strategia UE pentru e-skills, bazată pe Comunicarea Comisiei
Europene, „e-skills pentru secolul 21: Promovarea
(2007) a avut un rol important în creșterea competitivității,

industrie, permițându-le acestora să exceleze. e-Leadership-ul

productivității și capacității de inovare a întreprinderilor

este cheia utilizării noilor tehnologii digitale pentru transformare

europene. Aceasta ajută la optimizarea condițiilor-cadru pentru

și inovație, gestionate într-un context organizațional relevant și

inovare, creștere economică și pentru noi locuri de muncă ce

integrate în strategia de afaceri. Competenţele e-Leadership

presupun deținerea unor competențe digitale, și recomandă

sunt competențele de care are nevoie un individ pentru a iniția și
a obține inovarea digitală:

actualizarea constantă, prin învățare continuă eficientă, a

• Conducere strategică: Conducerea personalului

de muncă. În 2013, Comisia Europeană a lansat „Marea Coaliţie

cunoștințelor, competențelor, aptitudinilor și inventivității forței

inter-disciplinar, influențarea părților interesate la nivel

pentru Joburile Digitale” pentru a intensifica şi a accelera

transfrontalier (din punct de vedere funcțional, geografic)

eforturile de rezolvare a deficitului de competenţe digitale.

• Cunoștințe avansate în afaceri: Inovarea afacerilor și
a modelelor de operare, oferirea de valoare organizațiilor
• Cunoștințe avansate în domeniul digital: Imaginarea și
implementarea schimbărilor pentru performanța		
afacerilor, utilizarea tendințelor din domeniul
tehnologiilor digitale ca oportunități de inovare.
Triada competenţelor e-Leadership

Conducere
strategică

Cunoștințe
avansate în
domeniul
digital

Cunoștințe
avansate în
afaceri
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În acest context, Comisia Europeană a lansat o inițiativă dedicată

Comisia Europeană a lansat inițiativa Startup Europe care se

competenţelor e-Leadership, salutată și sprijinită de către părțile

concentrează asupra resurselor de care au nevoie antreprenorii -

interesate. Iniţiativa a început, iniţial, în 2013, şi s-a concentrat în

de exemplu, capitalul de risc și acceleratorii - și care are ca scop

mare parte pe întreprinderile mari, după care a fost extinsă, în

consolidarea mediului de afaceri pentru antreprenorii TIC și web,

2014, pentru a include şi întreprinderile mici şi mijlocii, „gazelele”

în așa fel încât ideile și afacerile acestora să se poată dezvolta.

(întreprinderi cu dezvoltare rapidă cu o vechime de maxim 5 ani)

Evenimentul „Startup Europe Comes to Silicon Valley” deja a

şi societăţile nou înfiinţate. Inițiativa va fi dezvoltată în 2016.

avut loc, iar investitori, responsabili politici și companii din

Comisii alcătuite din experți au discutat aspectele cheie ale e-Leadership-ului

Jan Muehlfeit, Strateg Global |Îndrumător|Mentor a coordonat
dezbaterile zilei în calitate de președinte

Charlotte Holloway, Șefa Departamentului de Politică, techUK a
vorbit despre e-Leaderhip: Puncte de vedere din Perspectiva Cererii

Subiectul competenţelor e-Leadership este parte integrantă a

domeniul tehnologiei de pe ambele maluri ale Atlanticului s-au

politicilor și activităților digitale antreprenoriale.

întâlnit în Statele Unite, timp de o săptămână, pentru a-și
împărtăși ideile.

În mod particular, raportul despre „transformarea digitală a
industriei şi întreprinderilor din Europa” (martie 2015) al

În 6 mai 2015, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea „O

„Forumului pentru Politică Europeană pe tema Antreprenoriatul

piață unică digitală pentru Europa”, care include 16 inițiative de a

Digital” recomandă continuarea promovării conducerii digitale și

pune bazele viitorului digital al Europei. În textul acesteia se

face apel la dezvoltarea conținutului competenţelor e-Leader-

recunoaște în mod explicit importanța crucială a competențelor

ship pentru toate programele de formare și educație în manage-

digitale și profesionalismului în IT.

ment general pentru lideri și persoane cu funcții de conducere
din administrația publică.
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Conferința Europeană „Digital and Key Enabling Technologies
Skills” (1 și 2 iunie 2015, Bruxelles, consultați www.leadership2015.eu) a reunit peste 300 de reprezentanți ai guvernelor,
industriei și mediului academic pentru a discuta despre dezvoltarea competenţelor e-Leadership și din tehnologiile-cheie
facilitatoare.

Gary Kildare, Agentul-Șef pentru Resurse Umane, IBM Europa, a
oferit perspectiva unei companii globale de IT și Servicii

Silvia Leal, Director Academic
al IE Business School, Madrid
vorbind despre Portofoliul
Programelor de e-Leadership al
IE Business School, adresat
Persoanelor Aflate în Funcții de
Conducere, IMM-urilor și
Afacerilor nou înființate

Prof. Peter Kelly de la Universitatea Aalto vorbind despre Practica
antreprenoriatului cu Creștere Mare

Cererea estimată - Europa are nevoie de
peste 40.000 de noi e-leaders anual,
până în 2020
În industria europeană, se remarcă o creștere a cererii de
optimizare a calității e-Leadership-ului. Deși până în prezent nu
există statistici oficiale referitoare la cererea sau oferta de
competenţe e-Leadership, se estimează că în Europa există
aproximativ 620.000 e-leaders în
2015, mai mult de jumătate dintre aceștia lucrând mai degrabă în
unitățile de business din companii, decât în departamentele IT.
Estimarea include și persoanele care au cunoștințe și care
dezvoltă proiecte IT inovatoare în organizațiile din care fac parte
- însă nu toți dețin încă toate competențele necesare pentru a
deveni e-leaders de succes.

Philippe Trichet, Director Expert în Domeniul Digital , Boston
Consulting Group, vorbind despre Conducerea Rapidă: Cinci
Imperative ale Navigării în Lumea Digitală
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Cuantificarea potențialelor poziții de e-Leadership în Europa în 2015
700.000

620.000
600.000
Aproximativ 60% vin din domeniul afacerilor

158.000
500.000

Dimensiunea întreprinderii
400.000

153.000

250+
50-249
20-49

300.000

118.000

Afaceri
59%

10-19

200.000

100.000

Departamentul IT
41%

192.000

0
e-Leaders
Sursa: empirica, Sondaj Olanda, Marea Britanie, Germania, 2013. Date pentru UE, extrapolate pentru 2015 folosind Statisticile Structurale de Întreprindere
(Eurostat)

Estimarea de e-Leadership în Europa (EU28) anilor 2015-2020
În estimarea cererii de e-Leadership, ne bazăm pe ratele de

800.000

creștere estimate în analogie cu pozițiile din IT care implică
e-leaders: Locuri de muncă şi potenţial

deținerea celor mai multe competențe pentru care există astfel
de estimări. Ne așteptăm ca cererea de e-Leadership să crească
în medie cu 4,6% până în 2020, ajungând la 776.000 de poziții.
Luând în considerare cererea de expansiune și înlocuire, Europa
va avea nevoie de încă 200.000-250.000 de e-leaders până în
2020 sau 40.000-50.000 de e-leaders anual. În sprijinul datelor,
care stau la baza acestor estimări, se află o colecție de date ale

776.000
746.000

700.000
715.000
683.000
651.000
600.000

620.000

500.000

„ecosistemului” de e-Leadership referitoare la cererea sau oferta
de competenţe e-Leadership prin intermediul scoreboard pentru
2015

e-Leadership.

Sursă: empirica 2015
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Scurtă prezentare a e-Leadership-ului Scoreboard european

Scoreboards naționale sunt parte integrantă a celor 28 de
rapoarte de țară pentru fiecare Stat Membru UE, oferind un
instantaneu al situațiilor naționale referitoare la politici de
e-Leadership, inițiative, practici, formare, educația superioară și

Scoreboard pentru e-Leadership monitorizează progresul

pentru persoanele cu funcții de conducere, și scoreboard.

dezvoltării competenţelor e-Leadership, acoperind zone ale

Rapoartele de țară pot fi descărcate de pe adresa

ecosistemului de e-Leadership printre care:

http://leadership2015.eu/documents/ şi http://eskills-lead.eu/
documents/.

• Educație în e-Leadership,
• Forța de muncă cu potențial în e-Leadership

Index pentru e-Leadership - Clasificarea
Statelor Membre

• Variabile structurale care facilitează oportunitățile de
exploatare a e-Leadership-ului, și
• Politici facilitatoare ale e-Leadership-ului și alte mecanisme

Indexul pentru e-Leadership combină diferitele dimensiuni ale

de acționare.

scoreboard pentru e-Leadership cu scopul de a monitoriza și a
Scoreboard folosește indicatori din surse primare și secundare.

clasifica Statele Membre UE. Îmbină indicatori ai climatului

Sunt comparate „performanțele” în e-Leadership ale Statelor

politic și de afaceri, ai infrastructurii și ai rezultatelor referitoare

Membre UE și sunt identificate, prin comparație între state,

la e-Leadership. Indexul are ca scop satisfacerea nevoii de

punctele forte și punctele slabe relative ale ecosistemelor de

sisteme metrice și practici care să poată măsura și care să

e-Leadership, cu scopul de a oferi informații în timpul dezbateri-

determine înțelegerea e-Leadership-ului. Țările pot folosi indexul

lor politice la nivel național și european.

pentru a-și monitoriza performanțele individuale de-a lungul
timpului sau pentru a-și clasifica dezvoltările domestice în

Modelul scoreboard măsoară factorii care au cele mai mari șanse

raport cu alte țări, pentru a identifica modelele demne de

să afecteze cererea și oferta de competenţe e-Leadership în

urmat și pentru a învăța cum diferite politici pot afecta

fiecare țară în parte. Totodată, oferă opinii despre performanțele

practica e-Leadership-ului.

țărilor în anumite domenii de e-Leadership, performanțe ce se
traduc prin abilitatea de a exploata oportunitățile de inovare pen-

Harta europeană a cuartilelor Indexului pentru

tru creșterea afacerii și care sugerează direcția activităților

e-Leadership

viitoare.

Sursă: empirica 2015

24 de indicatori sunt organizați în patru dimensiuni și împărțiți în
mai multe unități structurale.

Philippe Trichet
Director Expert în Domeniul Digital,
BOSTON CONSULTING GROUP
Talentul digital prosperă mai degrabă în
culturi deschise, experimentale, bazate pe
colaborare, în cadrul cărora membrii echipei
pot învăța și se pot dezvolta împreună cu
alte persoane cu talente asemănătoare,
decât în birocrații inferioare de la nivelul
micro care duc lipsă de talent digital și care
nu susțin inovarea.
Grupul 1: peste 35% sub mediaUE
Grupul 2: sub 35% sub media UE
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Indexul pentru e-Leadership corelează îndeaproape cu datele

Indexul e-Leadership și Networked Readiness Index
(Indexul de Disponibilitate a Rețelelor de Comunicații)

despre PIB, precum și cu indicatorii referitori la tehnologie,
precum Networked Readiness Index (Indexul de Disponibilitate a

6,5

Rețelelor de Comunicații) (al Forumului Economic Mondial), dar
deviațiile tendințelor PIB-ului și tehnologiei indică țările care au

6,0

performanțe „mai bune” sau „mai slabe” față de datele sugerate
de maturitatea tehnologică și economică. Mai ales Irlanda, dar și
Networked Readiness Index 2014

5,5

Belgia și Marea Britanie, par să devieze pozitiv de la „tendința”
unei maturități sporite în e-Leadership asociată atât cu puterea
economică superioară, cât și cu maturitatea digitală sporită,
e-Leadership-ul manifestat depășind așteptările.

FI

SE
NL
DE
EE

AT
FR BE
MT

5,0
LT
ES

PT
CY
LV

4,5

CZ
HU HR

UK

IE

SI

PL
SK

IT
4,0

LU
DL

BG
GR

RO

3,5

3,0

FI

7,0

UK
IE
NL
SE
DK
BE
LU
MT
DE
FR
AT

6,9
6,8
6,4
6,3
5,9
5,8
5,7
5,4

2

3

4

5

6

7

8

Indexul e-Leadership și Networked Readiness Index
(Indexul de Disponibilitate a Rețelelor de Comunicații)
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Sursa NRI: www.weforum.org; calculele empirica
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Indexul e-Leadership

Sursa PIB: http://ec.europa.eu/eurostat/ Luxemburg a fost exclus
(GDP 68,500, eLI 5.7); calculele empirica

Grupul 2: sub 35% peste media UE
Grupul 4: peste 35% peste mediaUE
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Scoreboard e-Leadership în România
Text
Inițiativele politice și ale părților interesate - competențe
pentru antreprenoriatul digital

Programe de Masterat/pentru Persoanele în Funcții de conducere care includ și
noțiuni de afaceri&IT

Formare pentru întreprinderi
destinată
specialiștilor IT/TIC

Programe pentru
candidații e-Leadership

Inițiativele politice și ale părților interesate - educație și formare în e-Leadership

Calitatea școlilor de management

Inițiativele politice și ale părților
interesate - competențe
profesioniștilor TIC

Superiori
ierarhici

Întreprinderi care folosesc
RFID

Manageri,
arhitecți și analiști TIC

Întreprinderi care folosesc
rețelele sociale

Profesioniști
TIC

Disponibilitatea celor mai
noi tehnologii

Absolvenți
TIC

Impactul TIC asupra noilor
servicii și produse

Absolvenți ai
Administrației Afacerilor

Întreprinderi cu creștere
rapidă din sectorul TIC

Absorbția tehnologiei la
nivelul firmei

Capacitatea de
inovare

Starea dezvoltării
cluster-ului

Întreprinderi care
angajează specialiști TIC

Angajare în sectoarele cu
utilizare intensivă a TIC

Media UE

Angajare în
sectorul TIC

Întreprinderi cu creștere rapidă din sectoarele cu utilizare
intensivă a TIC

România (locul 28)

Sursă: empirica 2015

Recunoașterea pe scară largă a politicilor referitoare la competențele digitale

Politica de e-Leadership este transversală și acoperă un
spectru larg de domenii politice
Politici
de cercetare&
inovare

Dezvoltarea competenţelor e-Leadership pentru IMM-uri și
antreprenori este privită adesea ca un aspect secundar comparaSusținerea
investițiilor

tiv cu mai bine stabilitele obiective politice, precum adoptarea
tehnologiilor digitale, competențele digitale de bază, adoptarea

Politici
IMM

e-government și e-business, accesul la capitalul de risc sau
subvențiile pentru deschiderea unei afaceri. Însă e-skills Agenda
(2007) și alte inițiative ale Comisiei Europene referitoare la

Politici
pentru
competențe

Politici
de antreprenoriat

competenţele e-Leadership au solicitat unor State Membre să
participe la dezbateri publice și au ajutat astfel găsirea unor
răspunsuri adecvate.

Politici
referitoare la
educația
superioară și
profesională

Agendă
Digitală
Politici
de angajare
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Arnaldo Abbruzini

Charlotte Holloway

Secretar General, Eurochambres

Șefa Departamentului de Politică și Director
Adjunct, techUK

e-Leadership este un factor esențial pentru
abilitatea afacerilor de a prospera în economia modernă și de a capitaliza oportunitățile
oferite de tehnologiile digitale. Dar nu poate
fi luat de-a gata, mai ales în cadrul afacerilor
mici unde managerii au adesea atribuții
multidisciplinare. UE și autorii de politici
regionale și naționale trebuie să colaboreze
pentru a asigura implementarea unor măsuri
coerente care au ca scop facilitarea
dezvoltării e-Leadership-ului în cadrul
IMM-urilor europene din prezent și din viitor.

Guvernul, reprezentanții din industrie și
instituțiile educaționale pot colabora
pentru a face față provocării competențelor
digitale din secolul 21 și pentru a garanta
că numeroși tineri vor obține competențe
digitale și de e-Leadership, care îi vor ajuta
să devină antreprenori și creatori, făuritori
ai lumii noastre digitale. techUK se bucură
că face parte din programul de e-Leadership
al Comisiei Europene, în cadrul căruia poate
răspunde la această provocare.

Cele mai bune practici în funcție de
elementele principale

În prezent, doar opt State Membre au avut inițiative decisive în
ceea ce privește educația și formarea în e-Leadership: Irlanda,
Marea Britanie, Italia, Danemarca, Belgia, Spania, Malta și

Programele de studii de e-Leadership apar ca urmare a strânsei

Olanda. În rest, gradul de răspândire și coerență a sectorului

colaborări dintre mediul de afaceri și mediul academic. Diplome-

decizional este limitat, iar majoritatea țărilor nu au o strategie

le britanice Tech Industry Gold sunt asociate cu ICS Leadership

principală și nu acordă atenție continuă e-Leadership-ului în

Development Programme din Irlanda și cu Intensive Training and

sectorul decizional.

Masters Programmes in Knowledge Based Entrepreneurship din
Malta. O abordare bazată pe parteneriat ajută la alinierea
curriculumului la nevoile angajatorilor.

Markku Markkula
Președinte, Comitetul European al Regiunilor
Europa are nevoie să accelereze schimbarea
cu ajutorul digitalizării. Conform priorităților
aprobate recent pentru mandatul de cinci
ani, noi - Comitetul European al Regiunilor
- solicităm un spirit antreprenorial modern,
combinat cu o Piață Unică Digitală și o
Specializare Inteligentă funcționale, care să
ducă la noi competențe, cunoștințe, inovații
și locuri de muncă. Pentru a deveni competitivă, Europa are nevoie de câteva orașe
și regiuni devotate care să își asume un rol
activ de pionieri în e-Leadership.

Programele educaționale pentru formare extraocupațională
sunt create ca răspuns la lipsa de oferte adecvate cerințelor
IMM-urilor și antreprenorilor referitoare la durată și costuri. Este
cazul London’s Mobile Academy, THNK, Amsterdam School of
Creative Leadership, ICranfield University’s IT Leadership
Programme și programul British Computer Society Digital
Leader coaching.

Educația în e-Leadership este oferită în contextul programelor
Parteneriatul multiplu între actorii-cheie (MSP) s-a dovedit a fi

universitare secundare. Pentru a susține interesele economice

util în domeniul e-skills. MPS-urile reunesc angajatori și întreprin-

influențate de mediul digital, se oferă formare în e-Leadership cu

deri din sectorul privat și sistemul educațional tradițional,

sprijinul resurselor universităților. Printre acestea se numără și

completând serviciile oferite de sectorul public cu resurse și

Henley Accelerator din Marea Britanie și ECN Network din

cunoștințe suplimentare.

Austria.

În domeniul e-Leadershipului, dezvoltarea acestor parteneriate
la același nivel cu alfabetizarea digitală și competențele
experților IT presupune acordul părților interesate în ceea ce
privește acționarea, promovarea conștientizării subiectului și
optimizarea formării.
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e-Learning MOOCs (cursuri online deschise publicului larg)

Educația în e-Leadership în contextul incubatoarelor de

pentru formarea în e-Leadership sunt folositoare mai ales în

afaceri și sistemelor de acceleratori este realizată cel mai

Statele Membre mai puțin dezvoltate din punct de vedere

adesea prin intermediul consultanței și îndrumării, dar și prin

economic, de exemplu inițiativa Start-up din Grecia și Akademia

intermediul unor cursuri de educație în management, în

PARP și e-business Academy din Polonia. University of Econo-

cooperare cu furnizori recunoscuți, precum Infopole Cluster TIC

mics and Business din Atena a lansat recent un MOOC pentru

din regiunea Valonia din Belgia, WAYRA, programul de accelera-

formarea în antreprenoriat digital. În Franța, Conservatoire

tori lansat de Telefonica (Spania), Telenet Idealabs (Belgia) și

National des Arts et Métiers (CNAM) a implementat o gamă de

European Entrepreneurship Foundation (Ungaria).

MOOCs adresate celor care doresc să își dezvolte competențele
de conducere în mediul francofon.
Competițiile de planuri de afaceri, premiile pentru afacerile
nou înființate și alte distincții asemănătoare sunt instrumente
Programe de formare în e-Leadership pentru IMM-uri sunt

populare de abordare a deficitului perceput în domeniul

oferite în mod gratuit sau subvenționat de către organisme de

competențelor de conducere deținute de tineri extrem de

dezvoltare din domeniul afacerilor cu scopul de a înlătura obsta-

pregătiți, și de motivare a indivizilor cu potențial mare în

colele din calea participării la astfel de cursuri. Această abordare

antreprenoriatului digital. Competițiile și premiile nu presupun

este folosită din ce în ce mai mult și pentru formarea în domeniul

costuri mari, fiind sponsorizate și ușor de promovat. Totodată,

competenţelor e-Leadership (de exemplu, în Irlanda de Nord).

acestea pot susține dezvoltarea unor competenţe e-Leadership
de bază în rândul antreprenorilor digitali.

Sistemele pentru excelență în e-Leadership sunt încă rar
întâlnite; singurul exemplu semnificativ este Software Campus

Promovarea competenţelor e-Leadership în rândul studenților

din Germania în cadrul căruia cooperează guvernul, reprezentanți

are loc în AWS First initiative (Austria), în programul Young

din educație și industrie, și care are ca scop susținerea tinerilor

Leaders (Bulgaria), în sistemul Student2Start-up (Germania) și în

cercetători TIC cu potențial deosebit. Deși nu se orientează către

Demola (Finlanda). Programul Future Leaders Development din

IMM-uri, unii participanți preferă să își înființeze propria

Grecia reunește proaspeții absolvenți și ONG-uri care doresc

companie decât să lucreze alături de un „jucător important”.

rezolvarea provocărilor de conducere. Activitatea ONG-ului croat
eStudent este desfășurată de către și pentru studenți din ciclul
universitar superior.

Instrumentele de autoevaluare permit IMM-urilor să își
autoevalueze capacitățile de conducere prin intermediul unei
platforme online. Un bun exemplu este instrumentul de evaluare

Inițiativele orientate către femei sunt adresate femeilor care

online LMSA din Irlanda de Nord.

doresc să ocupe poziții de conducere în IT. Exemplele includ
everywoman in Technology Leadership Academy cu sediul în
Marea Britanie, care s-a transformat într-o organizație cu

Sistemele de vouchere au fost adoptate în anumite țări pentru

membrii din întreaga lume.

ca IMM-urile să aibă acces la consultanță și formare mai rapid și
mai eficient din punct de vedere al costurilor. Este cazul Innovationscheckar a VINNOVA (Suedia), al Innovation Voucher oferit de

Opiniile și creșterea conștientizării sunt folosite pentru a

Enterprise Ireland și al sistemului de vouchere din Danemarca.

promova subiectul competenţelor e-Leadership în rândul părților
interesate și publicului larg. În Franța, Asociația Pasc@line a
realizat o anchetă reprezentativă despre întreprinderi pentru a
investiga acest subiect în detaliu.

14

Competențele specifice necesare IMMurilor și afacerilor nou înființate

Anchetele concentrate asupra așteptărilor legate de educație în
e-Leadership au arătat că majoritatea IMM-urilor au nevoie de
lideri cu competențe digitale interactive, practice și solide. În
companiile mai mari, cerințele pentru competențe digitale ale

Cerințele pe care le au IMM-urile și antreprenorii în materie de

liderilor pun adesea accentul pe înțelegerea capacităților digitale

educație în e-Leadership sunt diverse, dar în urma analizei se

(a ști ceea ce este posibil, a fi capabil să finanțezi, să emiți și să

constată existența unor modele. Numeroase cerințe referitoare

distribui sarcinile ce trebuie realizate), dar liderii IMM-urilor sunt

la competențe ale IMM-urilor cu creștere rapidă și antreprenori-

mai implicați în crearea produselor sau serviciilor digitale sau a

lor se traduc în oferte de formare și educație în trei domenii de

proceselor susținute digital.

competențe care alcătuiesc e-Leadership-ul: cunoștințe avansate
în domeniul digital, simț al afacerilor și competențe de conduce-

Altă descoperire importantă este că, în ceea ce privește nevoile

re strategică.

digitale de outsourcing, majoritatea IMM-urilor se bazează pe
firme de consultanță, furnizori sau alte întreprinderi partenere
Sebastiano Toffaletti

din lanțul valoric. Așadar, cerințele de e-Leadership ale IMM-uri-

Secretar General, PIN-SME

lor corespund cu conducerea personalului interdisciplinar
calificat, a consultanților, a contractanților, a furnizorilor și a altor

Întreprinderile mici și mijloci din Europa
se bazează foarte mult pe conducerea
proprietarilor și managerilor lor, mai ales pe
piețele pe care TIC-ul poate oferi un avantaj
competitiv. PIN-SME întâmpină cu căldură
rezultatele Comisiei cu privire la recomandarea noastră de a aborda și cererile de
formare ale IMM-urilor ca parte din inițiativa
de e-Leadership.

parteneri.
Nevoile de educație tehnică suplimentară pentru IMM-uri includ
dezvoltarea cloud computing, Big Data, aplicațiilor mobile,
precum și dezvoltarea web și software, limbaje și medii de
programare.
Cele mai utile programe de formare în management digital
includ enterprise architecture, guvernarea și managementul
întreprinderii.

Cerințe educaționale - Diversificate
și interactive

Alte competenţe e-Leadership sunt competențele de comunicare, înțelegerea clienților și a pieței, managementul schimbării
și managementul de proiect, dezvoltarea afacerii, vânzări și

În următoarea imagine, sunt prezentate cerințele referitoare la

marketing.

competențe deduse prin intermediul cercetării calitative.

Cerințele de competențe antreprenoriale aflate în creștere rapidă ale IMM-urilor, centralizate prin cercetare calitativă
• Estimarea nevoilor de informare
• Înțelegerea nevoilor clientului
• Orientare către soluții
• Comunicare

• Creativitate
• Student independent
• Conducerea echipei
• Culturi, internaționalizare

• Big Data analytics & instrumente
Conducere
Strategică
• Cloud computing & virtualizare
• Proiectarea și dezvoltarea
aplicațiilor mobile
• Sisteme complexe de afaceri
• Instrumente&dezvoltare web
Cunoștințe
Cunoștințe
• Arhitectură IT, arhitectura
avansate
avansate în
platformei
în
domeniul
• Competențe de securitate
afaceri
digital
• Sisteme ERP
• Media socială
Sursă: empirica 2015
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• Vânzări & relații cu clienții
• Stabilirea parteneriatelor
• Dezvoltarea afacerii
• Schimbarea organizațională
• Managementul de proiect
• Optimizarea proceselor
• Marketing strategic
• Metodologia rapidă
• Business analytics
• Analiza pieței
• Competențe financiare

e-Leadership

Competențe digitale pentru IMM-uri

Auto-învățarea domină o vastă și
bogată cultură a educației

Peter Kelley
Profesor de Practică, Antreprenoriat
cu Creștere Rapidă, Profesor Invitat, Trinity
College Dublin, Profesor Invitat, School
of Design (MADA), Pontificia Universidad
Catolica de Chile, Santiago

Ander Michelena
CEO și co-fondator al ticketbis.com

Viitorii lideri trebuie să descopere și să
responsabilizeze antreprenorii dintre ei vitalitatea afacerii lor depinde de abilitatea
acestora de a accepta oportunitățile și de a
le exploata în mod profitabil.

Afacerile online ne-au demonstrat cât de
importantă este iterarea. Însă oamenii nu
înțeleg că acest lucru are impact asupra întregii afaceri. O companie inovatoare trebuie
să itereze în fiecare aspect al activității sale:
produsele, structura, valorile de bază. Ne
întrebăm constant: „Cu ce greșim? Ce am
putea îmbunătăți?”

Nevoia de formate concentrate, scurte,
flexibile și accesibile

În plus față de ancheta referitoare la cerințe, 118 IMM-uri au fost
studiate cu privire la practicile de învățare, în martie-mai 2015.
Populația nu este reprezentativă, astfel că există o tendință de
imparțialitate în defavoarea respondenților danezi, dar rezultate-

Potrivit studiului nostru, există cerințe referitoare la formatul și

le sunt considerate instructive.

detaliile operaționale ale educației și formării: auto-învățarea și
îndrumarea directă sunt importante deoarece permit

Din cele 118 IMM-uri care au participat la studiu, 114 au raportat

participanților să lipsească de la locul de muncă doar pentru o

cel puțin o sursă „importantă” de învățare dintre cele 12 de pe

scurtă perioadă de timp. Proiectele de consultanță sunt adesea

listă. În medie, fiecare IMM a ales șase surse. Învățarea ad-hoc

folosite pentru transferul cunoștințelor și dobândirea

este cel mai important format de învățare pentru IMM-uri. Au

competențelor.

fost frecvent citate (56%, respectiv 55%) academiile profesionale
și industriale, precum și „învățarea prin intermediul

Se preferă programele de formare accesibile, care durează doar

consultanților”. Instituțiile de învățământ superior sunt conside-

câteva zile și au un orar flexibil, și care se concentrează asupra

rate furnizori de servicii de formare, dar mai degrabă pentru

celor mai sensibile aspecte din domeniu.

anumite cursuri individuale (49%) decât pentru programe
complete (23%).

Adesea, fondatorii și angajații-cheie au absolvit forme de
învățământ superior. Formarea orientată și
o fundație cuprinzătoare și bine stabilită
sunt importante pentru descoperirea
e-Leadership-ului.

100%
90%
80%
70%

0%

16

Altele
88%
Programe complete în cadrul
universităților și
HEI 23%

10%

Incubatoare,
clusters
36%

N=118, sondaj online al empirica
în martie - mai 2015
Sursă: empirica 2015

Cursuri individuale în cadrul
universităților și HEI
49%

20%

Îndrumare/mentorat
profesional
50%

30%

Învățare prin
apelul la consultanți
55%

40%

Cursuri online,
e-learning
56%

50%

Industrie/academii
profesionale
56%

Procentul de IMM-uri care au considerat fiecare element o sursă „importantă” de învățare în compania lor, în
domeniile de competenţe e-Leadership

Autoînvățarea ad-hoc
70%

60%

Proiectarea formării și educației
în e-Leadership

Ofertele de e-Leadership pot aborda toate domeniile de
competențe sau se pot concentra asupra unuia sau a două
domenii atunci când vin în completarea unor competențe deja
existente.

Robert Kopal
Doctor, Vicedecan al R&D (Cercetare&Dezvoltare), Algebra University College

e-Leadership-ul exploatează tendințe tehnologice emergente
care sunt pregătite pentru implementare și, în consecință,

e-Leadership-ul nu presupune numai utilizarea la potențial maxim a TIC-ului și aducerea
de valoare în organizație. Este mai mult
decât atât. e-Leadership-ul ține de gradul
de pregătire: dacă ești pregătit, e-Leadership-ul reprezintă o evoluție; în caz contrar,
reprezintă o revoluție. Cu toate acestea, în
realitatea digitală, e-Leadership-ul este o
necesitate pentru toți.

adaptează evoluția dezvoltării digitale și a implementării sale pe
piață. Tendințele actuale principale precum Mobilitatea, Cloud
Computing, Big Data Analytics, Tehnologiile Media Sociale,
Internet of Things, Experiența Clienților din IT și Siguranța în IT
trebuie revizuite în mod regulat pentru a fi actualizate corespunzător.
Aceste tendințe tehnologice trebuie discutate cu IMM-urile. Am
și făcut acest lucru, iar apoi am intrat în contact cu IMM-uri de

IMM-urile și companiile nou înființate prezintă diversitate a struc-

succes, inclusiv cu gazelele (întreprinderi cu dezvoltare rapidă cu

turii lanțului valoric, organizațional și tehnologic, de unde rezultă

o vechime de maxim 5 ani) dornice să își extindă activitatea peste

nevoi diferite cu privire la competenţele e-Leadership; prin

granițe. Definițiile teoretice ale e-Leadership-ului și tehnologiilor

urmare, cadrul ofertelor de e-Leadership a fost dezvoltat.

emergente trebuie confruntate cu cererile de poziții de conducere din viața reală, cu nevoile IMM-urilor referitoare la

Conform definiției competenţelor e-Leadership, orice tip de

competențe, și cu obstacolele care previn utilizarea opiniilor

educație în domeniul e-Leadership-ului trebuie să îndeplinească

pentru crearea ofertelor educaționale.

scopul principal de a exploata tehnologiile digitale pentru a
inova.

Fundamente bazate pe cercetare ale proiectării ofertelor educaționale

Definiție

Inovare și
transformare digitală

Cunoștințe avansate în
domeniul digital +
Cunoștințe avansate în
domeniul afacerilor +
Competențe de
conducere strategică

Eșecul
aptitudinilor și
competențelor
componente:
e-CF și altele
Sursă: empirica 2015

Tendințe
în tehnologie

Nevoile din
industrie

Oportunități și
provocări de afaceri
•
•
•
•
•
•

Mobilitate
Cloud Computing
Big Data analytics
Media socială
Tehnologii
Internet of Things

Implicațiile
competențelor profesionale și competenţelor e-Leadership în
IMM-uri și afaceri nou
înființate

Implicațiile și
aplicabilitatea
tendințelor
tehnologice

Cursurile și
programele
existente

Insuficiențele și
deficiturile
din domeniul
competențelor actuale

Politicile și
inițiativele
existente

Realitatea din domeniul
formării și învățării,
dobândirea de
competențe

Cele mai bune
practici și lecțiile
învățate

Experiențe și cerințe
cu privire la HEEI

Diferențele dintre
cererea și oferta de
programe

Dorințe referitoare la
conținut & format
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Educație
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Competențe digitale pentru IMM-uri

Ce este o ofertă de formare în
e-Leadership?

În plus, oferta trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:
• Concentrare asupra inovării: potențialul de transformare/
inovare a afacerii face parte din ofertă; sau

Dr. Māra Jākobsone

• Relevanța în afaceri: oferta nu se concentrează asupra

Coordonator al Latvian e-Skills Coalition,
vice-președinte al LIKTA

exercițiului academic, ci asupra aplicării în context profesional
sau organizațional; sau

Inițiativa competenţelor e-Leadership
trebuie să ia în calcul nevoile specifice de formare ale IMM-urilor, deoarece acestea sunt
foarte importante pentru locurile de muncă
și afacerile din Europa. Pe termen scurt,
dezvoltarea unor competențe e-Leadership
personalizate și educația non-formală pot
completa sistemul educațional formal.

• Relevanța strategică: importanța tehnologiei pentru
afaceri este predată concomitent cu aplicarea sa „tehnică”.

Apar noi oferte de formare în e-Leadership
O analiză a Cursurilor Universitare și MOOCs oferite de Instituții de
Învățământ Superior, concentrată asupra IMM-urilor și antreprenorilor și îndeosebi asupra profesioniștilor care dețin o gamă largă de

Hugo de Sousa

competențe, a arătat că în întreaga Uniune Europeană există doar

Fondator și CEO al ALPHAPPL

56 de programe care îndeplinesc toate cele trei criterii de e-Leaders-

Nu există e-Leadership fără oameni.
Europa are o mulțime de „cai putere intelectuali” care nu sunt angajați. Trebuie să
continuăm să îi păstrăm pe cei care muncesc
pentru un viitor mai bun. Șomajul trebuie
redenumit „Transformator al Carierei”.

hip. Dintre acestea, trei sunt programe de Master Executiv, patru
sunt programe de Master în Administrarea Afacerilor (MBA), 22 sunt
programe de Master în Științe, 19 sunt alte tipuri de programe de
Master, iar opt sunt programe destinate altor cicluri de studii
superioare. Doar opt din totalul de programe durează 12 luni sau
mai puțin, iar șase dintre acestea sunt destinate altor cicluri de studii
superioare, două încadrându-se în categoria Alte tipuri de programe
de Master. Lipsa unei educații în e-Leadership este frapantă, la fel ca

e-Leadership-ul poate fi descris ca o combinație între conducere,

și oferta limitată de programe pe termen scurt care să îndeplinească

cunoștințe avansate în domeniul digital și al afacerilor, diferit de

nevoile IMM-urilor și afacerilor nou înființate.

delimitarea tradițională dintre IT și alte funcții business.

Program e-Leadership MBA,
Algebra University College, Zagreb (Croația)

Există trei criterii-cheie care disting oferta de e-Leadership de
oferta educațională:
• Adaptare la grupul țintă: oferta de e-Leadership se adresează
mai degrabă antreprenorilor și afaceriștilor, profesioniștilor
care dețin competențe avansate și atribuții în procesul
decizional, decât debutanților sau studenților. Pentru		
întreprinderile mijlocii, grupul țintă este nivelul executiv.
• Aplicabilitatea digitală: Dacă subiectul nu este domeniul IT,
aplicabilitatea sa asupra unei întreprinderi bazate pe IT		
trebuie să facă parte în mod vizibil din curriculum
• Adaptarea la nivelul competențelor: obiectivele învățării sunt
la un nivel superior nivelului de licență, putând face parte din
ciclul de masterat.
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Abordarea pe căi diverse a
e-Leadership-ului este indispensabilă

Pe măsură ce complexitatea competenţelor e-Leadership crește,
nevoile companiilor sunt fie atingerea unui nivel superior în
e-Leadership, fie diversificarea și completarea competențelor
deja dobândite.

Profilele de competenţe e-Leadership pentru liderii IMM-urilor
nu se pot contura doar prin intermediul programelor de e-Lea-

Călătoria e-Leadership-ului poate începe de la conștientizare și

dership oferite de universități. În general, aceste profile sunt

curiozitate, ajungând la o viziune de transformare digitală cu

rezultatul experiențelor de carieră, al educației și formării, dar și

potențialul său de inovare - viziune ce va fi apoi transformată

al învățării informale, precum consilierea și îndrumarea.

într-un plan de implementare. Evenimentele de informare și
prelegerile deschise familiarizează un număr mare de persoane

William Stevens

din grupurile-țintă cu subiectul în cauză, stimulându-le viziunea.

CEO, Tech Tour. www.techtour.com

Evenimentele secundare mai concentrate pot lua în considerare

+

<< Intensitatea educației și formării >>

+

CEO din întreprinderi și antreprenorii se află
acum mai mult decât oricând în fața unei
provocări: aceea de a se mișca rapid pentru
ca organizațiile lor să rămână zvelte și agile.
Așadar, investițiile și parteneriatele realizate
în mod eficient și eficace, care au ca scop
consolidarea competențelor de conducere și
a resurselor strategice, sunt esențiale. Rolul
membrilor consiliului de administrație și al
părților interesate este să ghideze procesul
de conducere pentru a putea răspunde
acestor provocări.

evaluarea nevoilor individuale. În etapele mai avansate, poate
avea loc formarea pentru competențe specifice de e-Leadership,
prin intermediul unor programe educaționale tradiționale, unor
cursuri de formare specifice, sau al îndrumării, al consilierii și al
co-creării de cunoștințe.

Călătoria e-Leadership-ului ca un cadru al cererii pentru e-Leadership
în afaceri și al ofertei de educație și formare

Componenta tehnologică

Inovație
Digitală:
o abordare
strategică
pentru e-Leadership-ul

e-Leadership:
Managementul
Inovațiilor,
Tehnologiei &
Informației

e-Leadership
Skills: New
Technology
and Business
Architecture

Social
Media
Strategy

Componenta de afaceri

Managementul
Inovării Digitale
şi
IT Governance

Alinierea
afacerii
și IT

Planning
for
growth

Cloud
technology

TSP
Exec
Strategy

Strategy
Dev’mt for
ICT intens.
Org

Cyber 
Security&
Resilient
Business
Leading
a Dev
Team

Sursă: empirica 2015
Grafic: Tobias Hüsing, empirica,
Kecheng Liu, Maks Belitski,
Weizi Li, Henley Business School,
Alvaro Arenas, IE Business School,
2015

Masterate Executive
IT Governance &
Enterprise
IT Architecture
MOOC

Metodă

Winning
at Customer
Dev’ment
Sales

Partner
management

Învățare
Mixtă

Business
Analytics

IT Marketing

Video
& F2F
F2F

Durata

Faze ale călătoriei e-Leadership-ului:
Co-creare
Evaluarea nevoilor
& Strategie de
consultare

Viziune,
prioritizare &
strategie

2-5 zile

Educație
formare & Indicații

Conștientizare
Descoperire &
Familiarizare

1-4 săptămâni

Îndrumare

Perturbări & noi
provocări

Aplicarea
și Practicarea
Aptitudinilor &
Competenţelor

Maturitatea e-Leadership-ului Întreprinderii >>
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1-5 luni
> 0,5 ani

0,5 - 1
zi

e-Leadership

Competențe digitale pentru IMM-uri

Cursurile susținute de instituțiile partenere de Învățământ

Furnizorii de servicii de educație și formare trebuie să aibă

Superior și pentru Persoanele din Funcții de Conducere ajută la

oportunități care să le permită să dezvolte și să ofere cursuri și

stabilirea traseului acestei călătorii, îndeplinind diverse nevoi de

programe adecvate pentru diferitele etape ale călătoriei

e-Leadership în diverse etape. Nevoile variază de la operaționale

e-Leadership-ului. În afară de universități și de școlile de afaceri,

la strategice și de la digitale la nevoi de afaceri. Persoanele, care

acești furnizori pot fi academii profesionale sau industriale,

doresc să învețe și care dețin cunoștințe în IT și afaceri, pot alege

camere de comerț, organizații de consultanță și îndrumare, și

puncte de intrare la nivelul operațional sau strategic.

edituri.
Învățământul Superior și furnizorii de materiale pentru învățare și

Pablo Hernandez

formare semi-comercială sau comercială se află în cea mai bună

Partener, McKinsey & Company

poziție pentru a oferi diverse cursuri și programe, online sau
offline. Consultanța și îndrumarea pot fi adaptate în funcție de

„Generation Spain” este orientată
asupra tinerilor șomeri, oferindu-le competențe și capacități de care au nevoie angajatorii. Căutăm parteneri care să ne ajute să
pregătim viitoarea generație de lideri tineri
într-o modalitate deschizătoare de drumuri,
care să combine competențele de conducere,
sociale și de disponibilitate pentru muncă,
accentul căzând pe profesiile digitale din
industrie.

nevoile specifice ale întreprinderii.
Sisteme de educație și formare din toate Statele Membre UE
trebuie să se adapteze rapid. MOOCs oferă scalabilitate și
răspândire mare, dar un sondaj a arătat că acoperă doar în mod
limitat tema e-Leadership-ului. Piața bine stabilită a formării

Formare în e-Leadership conform potențialului de impact asupra pieței muncii și ciclului de viață a întreprinderii
Potențialul de impact al ofertei pieței muncii:

Scalabilitate
Piața de masă

Etapa ciclului de viață a întreprinderii

Inovare și transformare:

MOOCs
Certificate & formare pentru produse și vânzare
Oferte ale instituțiilor de formare

Afacere nou înființată

Amplificare

Susținerea antreprenoriatului
local de către incubatoarele și clusters digitale

Educație
Antreprenorială
Învățământ
superior inițial

Corporație

IMM

Cursuri pe termen scurt de e-Leadership
oferite de Instit. de Învățământ
Superior și Executiv

Programe pe termen lung de e-Leadership
oferite de Instit. de Învățământ Superior și Executiv

Capital
de Risc

Consultanță și îndrumare
Individual

Sursă: empirica 2015
Grafic: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu,
Maks Belitski, Weizi Li, Henley Business School,
Alvaro Arenas, IE Business School, 2015
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despre produse și vânzare și a certificatelor pentru educație
Maks Belitski

profesională complementară nu acoperă complet nevoile de

Doctor., Lector de Antreprenoriat, Henley
Business School

e-Leadership. Cursurile pe termen scurt oferite de instituțiile de
învățământ superior și pentru persoanele din funcții de conduce-

Antreprenorii și IMM-urile din Marea
Britanie consideră cadrul e-Leadership-ului
un mecanism eficient pentru recunoașterea,
aplicarea, transformarea și exploatarea
tehnologiei. Permite o aliniere eficientă a
strategiilor IT și de afaceri în scopul inovării
și al câștigării de clienți.

re care se concentrează în mod specific asupra e-Leadership-ului,
au accesibilitate limitată, iar serviciile de consultanță și îndrumare presupun costuri mari. Auto-învățarea poate fi considerată o
opțiune. Cele mai bune modalități de a optimiza educația în e-Leadership sunt considerate a fi MOOCs și auto-învățarea, ofertele
de învățare post-universitare pe termen lung ale Instituțiilor de
Învățământ Superior și pentru Persoanele din Funcții de Conducere și ale furnizorilor de servicii de formare specializate.

Steven de Haes
Profesor, Managementul Sistemelor Informatice, University of Antwerp, Antwerp
Management School, IT Alignment and
Governance Research Institute

Cinci universități și școli de afaceri deschizătoare de drumuri

Transformarea digitală a economiei noastre
generează atât oportunități de inovare, cât
și riscuri de afaceri pentru IMM-uri. e-Skilled
business și liderii IT sunt factori cheie de succes pentru guvernarea avantajelor digitale
în sprijinul creării de valoare IT pentru
IMM-uri.

Pentru a aborda lipsa de educație adecvată în e-Leadership, cinci
universități și școli de afaceri au apelat la gazele și IMM-uri
antreprenoriale pentru a discuta nevoile acestora de formare și
educație și pentru a dezvolta programe educaționale corespunzătoare.

Kecheng Liu

Valentina Ivanova

Profesor de Informatică Aplicată, Henley
Business School, University of Reading

Profesor Asistent, Servicii și Tehnologie
Informatică, New Bulgarian University

Capacitatea și strategia digitală sunt
premisele utilizării și gestionării eficiente ale
resursei informatice, aceasta fiind esențială
pentru orice afacere care folosește TIC în
operațiunile sale.

Agilitatea programelor HEI îi determină
pe studenți și pe afaceriști să își atingă potențialul maxim al afacerii lor, în calitate de
„proprietari” ai propriilor nevoi și obiective
educaționale.

Alvaro Arenas

Andrea Carugati

Profesor de Sisteme Informatice în cadrul IE
Business School

Profesor Doctor Asociat, Șef IS
Research Group, Study Director Master în
IT, Aarhus University

Pentru a depăși insuficiențele din domeniul
competenţelor e-Leadership, este nevoie de
colaborarea părților interesante care emit
cererea și oferta, pentru a crea noi oferte
educaționale. e-leaders trebuie să se poată
adapta pentru a rezolva problemele apărute
și să dețină abilități și competențe manageriale care să le permită să exploateze tehnologiile digitale în activitatea desfășurată.
IE Business School a creat un portofoliu de
cursuri pentru a pregăti studenții să devină
e-leaders.

Competenţele e-Leadership înseamnă mai
mult decât procesul de luare a deciziilor
în afaceri și IT. Adevăratul e-Leadership
înseamnă înțelegerea sincronizării deciziilor
pentru ca organizația să funcționeze cu
potențial maxim.
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Abordarea Agile University:
o serie de cursuri scurte de e-Leadership
oferite de New Bulgarian University

Se urmărește crearea unei combinații de cursuri strategice,
tehnice și interactive care să îndeplinească nevoile grupului țintă:
• Strategy Development for Digital Intensive Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing

La baza activităților de dezvoltare din cadrul New Bulgarian

• Cloud Technology

University (NBU) se află opinia potrivit căreia

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy

• IMM-urile au nevoie de cunoștințele și competențele oferite

• Leading a Development Team.

de universitate, dar
• nu recunosc Instituțiile de Învățământ Superior ca furnizori

Cursuri modulare de jumătate de zi
despre creșterea IMM-urilor, marketingul mediei sociale și analiza afacerilor la
Aarhus University - Seria e-Leadership

de servicii de învățare continuă.
Pentru a aborda această provocare, procesul de dezvoltare a
cursurilor se concentrează asupra optimizării curriculumului de
învățare continuă, optimizare care are la bază metodologia rapidă
a inovării incrementale în sprinturi. Abordarea tradițională care

Aarhus University a implementat „seria e-Leadership” de patru

urmează modelul în cascadă al evoluției în carieră împiedică

cursuri bazate pe ancheta referitoare la cerințe. Cursurile

reacția rapidă la cerințele în schimbare referitoare la competențe.

abordează nevoia de transfer de cunoștințe simplificate către
IMM-uri - pentru a atinge obiectivele educaționale dorite în

IMM-urile au nevoie de flexibilitate - așa că Agile University va

timpul cursurilor de jumătate de zi. Aceste cursuri au fost

răspunde acestor nevoi.

comercializate la scară largă în ecosistemele IMM ale
Universității, iar trei cursuri au putut fi realizate.

În loc să ofere un program educațional fix, cu o durată de doi
până la patru ani, NBU propune următoarele măsuri:

Scopul este oferirea și adaptarea în continuare a acestora.

• La începutul procesului educațional, IMM-urile își vor defini

Cursurile demonstrative implementate de Aarhus University

scopul strategic și nevoile de afaceri.

sunt:

• IMM-urile se vor consulta cu Universitatea și va fi pregătită o

• Social Media Strategy

ofertă educațională pe termen scurt.

• Business Analytics

• Va fi redactată o listă modulară cu potențialele oferte.

• Planning/Managing for Growth

• IMM-urile aleg modulele educaționale care aduc cea mai

• Partner management/ virtual business networks.

multă valoare afacerii lor.

Adaptarea a două programe de lungă
durată deja existente pentru a îndeplini
nevoile IMM-urilor la Antwerp Management School

• „Sprintul educațional” începe.
• Sprintul este urmat de o evaluare pentru a verifica realizările,
iar o retrospectivă a sprintului analizează procesul și propune
optimizări.
• Apoi, sunt comparate din nou nevoile de afaceri ale
IMM-urilor cu scopul strategic și

Lipsa de oferte de cursuri pe termen scurt și flexibile pentru IT în

• Este redactată o nouă listă modulară de oferte educaționale

afaceri de importanță critică este acută în cazul securității,

care vor corespunde noilor nevoi și vor aduce cea mai mare

guvernării și arhitecturii în IT, neexistând oferte destinate în mod

valoare pentru afacerile IMM-urilor.

specific întreprinderilor mici și noi.

Un sprint poate dura între o săptămână și un semestru. Acest

La Antwerp Management School, programele de Masterat

proces de sprinturi și evaluări poate continua pe măsură ce

Executiv IT governance și Enterprise Architecture nu au fost

scopul strategic evoluează, într-o abordare de învățare continuă

concepute pentru a aborda nevoile grupului-țintă antreprenorial

a cooperării dintre IMM-uri și universitate.

și ale IMM-urilor.
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Prin participarea la studiul asupra IMM-urilor, Antwerp Manage-

Programul de patru zile „e-Leadership Skills: New Technology

ment School a reușit să adapteze curriculumul programelor de

and Business Architecture” a fost implementat în întregime

Masterat și să adauge acestora o abordare personalizabilă și mai

având ca scop nevoile IMM-urilor. Deși deocamdată nu este

interactivă a procesului de învățare.

organizat după structura unui curs, va continua să fie o ofertă la
Henley, fiind în prezent comercializate împreună cu un alt

În funcție de rezultatele studiului, s-a decis ca o mai mare parte

program educațional pentru Persoane Aflate în Funcții de

din curriculum să fie acordată îndrumării personale, situând

Conducere, „Be Exceptional”.

serviciul mai aproape de consultanţă.
Apoi, Henley a stabilit susținerea unor seminare în două etape

Un nou program educațional pentru
IMM-uri, destinat Persoanelor Aflate în
Funcții de Conducere, plus două seminare la Henley Business School și un
MOOC care prezintă e-Leadership-ul
IMM-urilor

împreună cu grupul țintă, pentru a demonstra aplicabilitatea
cunoștințelor de e-Leadership într-o situație reală.
În al treilea rând, un curs de aliniere business-IT a fost reorganizat pentru a se adapta și IMM-urilor.
În al patrulea rând, în prezent se organizează un MOOC care
prezintă e-Leadership-ul grupului țintă.

Henley Business School a prezentat în patru domenii diferite
programe educaționale pentru e-Leadership destinate IMM-urilor antreprenoriale și celor aflate în creștere rapidă.

- Accelerarea creșterii
	și gradului de inovare din companie
prin dezvoltarea unor competențe
de e-Leadership eficiente
- Creșterea performanțelor
organizației

Conducere
strategică

- Competitivitate prin intermediul
strategiilor digitale și IT
- Creșterea cifrei de afaceri prin
utilizarea eficientă a
competențelor digitale

Leader hibrid interdisciplinar,
care coordonează echipe pe mai
multe niveluri

Cunoștințe
avansate în domeniul digital
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• Exploatarea
tendințelor digitale
• Aliniere afaceri-IT
• Analiza datelor de
afaceri

• Competențe de vânzări în afaceri
• Marketing strategic
Cunoștințe
• Management și
• Intrarea pe piață
avansate
• Competențe în domeniul
investițiilor
în afaceri

e-Leadership
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Un MOOC uimitor și un curs adresat
persoanelor din funcții de conducere a
IMM-urilor organizate de Instituto de
Empresa (IE Business School)

Recomandări privind politica
Sunt propuse următoarele recomandări care să garanteze că
Europa va deține suficiente competenţe e-Leadership în viitorul
apropiat. Recomandările vor fi implementate de părţile interesate din industrie şi mediul academic, de guvern și alte părți

Tehnologiile digitale pot ajuta IMM-urile să fie mai competitive

interesate la nivelul Statelor Membre, dar şi de instituţiile Uniunii

în timpul schimbărilor de strategie și direcție, precum și să își

Europene. Recomandările oferă o hartă completă a acţiunii

optimizeze eficiența și eficacitatea. În cadrul acestui curs, IE

privind competenţele e-Leadership la toate nivelurile UE.

Business School evaluează propunerea de valoare IT și analizează
modul în care transformările din tehnologie creează valoare.

Recomandarea 1 - Cercetare și formare

Cursul a fost predat la Campusul IE Business School din Madrid,
fiind transmis în mod simultan ca MOOC. Predarea a fost

Nacho de Pinedo

realizată de trei profesori de la IE Business School: Alvaro Arenas,

Antreprenor și Investitor Individual, ISDI
Institute for Internet Development

Jose Esteves și Silvia Leal.

Nu trăim un timp al schimbărilor, ci o schimbare a timpurilor. Conceptele de conducere,
talent, competență și atitudine inventate
în secolul 20 trebuie revizuite pentru a se
adapta ritmului noii ere digitale.

Bazat pe rezultate empirice, cursul „Managementul Inovării
Digitale și IT Governance” ( a fost reproiectat și adaptat pentru a
îndeplini nevoile grupului țintă. Programul include și SPOC-uri
(Small Private Online Courses) și formate clasice de învățare care
combină discuțiile în persoană și discuțiile din forumurile online.
Inițiativa s-a bucurat de succes și va continua și anul viitor.

Studiile de cercetare au arătat o lipsă a programelor și cursurilor
de formare în e-Leadership, care să fie adresate IMM-urilor și
afacerilor nou înființate din Europa. Acest lucru se aplică și
educației superioare și pentru persoanele aflate în funcții de
conducere, furnizorilor de formare și furnizorilor de educație online și mixtă. În prezent, niciunul dintre acești actori nu deține un
portofoliu de soluții adecvat pentru a îndeplini nevoia de
competenţe e-Leadership, într-un format integrat, recunoscut și
acreditat. Aceștia încă trebuie să demonstreze că sunt potriviți
pentru o astfel de formare.
Universitățile și școlile de afaceri din Europa trebuie să se
schimbe în mod fundamental pentru a deveni furnizori de
formare pe termen lung la nivel academic pentru profesioniști
sau, pur și simplu, pentru a deveni instituții de învățământ
superior. Progresul se desfășoară într-un ritm lent, fiind necesare
acțiuni mai îndrăznețe pentru a aborda
• noii furnizori de educație online care intră pe piața serviciilor
de educație și formare,
• o comunitate internațională studențească diversă cu un
comportament de consum în schimbare și
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Cloud
Computing

Media

Sisteme IT
tradiționale

COMPETENȚE
DE
CONDUCERE
DIGITALĂ

Big Data
analytics

Cercetare și
formare

Internet of
Things

Coordonarea
părților interesate

Monitorizarea și
clasificarea

Devotamentul
politic

Dezvoltare

Coalițiile la toate nivelurile

Mecanisme observatoare

Uniunea Europeană

Adoptare și scalabilitate

Guvernare

Cele mai bune practici

State Membre

Promovare

Comunicare

Cooperare Internă

Părți interesate

• programele de formare extrem de solicitante oferite în

•

Socială
Mobilă

În afară de noile tipuri și moduri de furnizare de servicii de

module specifice, care pot fi combinate „în mod asortat”

educație și formare în conducerea digitală, universitățile și școlile

(„boutique students”), și care impun necesitatea unor

de afaceri trebuie să își sporească eforturile din domeniul

noi modele-hibrid de învățare pentru o calitate superioară a

cercetării și să conceptualizeze conducerea digitală și factorii

procesului educațional (de exemplu, jocuri, medii virtuale de

organizaționali și umani care îi asigură succesul într-o întreprin-

colaborare, teste și examene online, oferte educaționale

dere.

personalizate etc.).
Prof. Mika Helenius

Potrivit studiilor, e-leaders, mai ales cei din IMM-uri și afaceri nou

Aalto University, Vice-Președinte al
Finnish Information Processing Association

înființate, se orientează spre așa-numita strategie de învățare
informală, și dobândesc cunoștințele profesionale de care au

Organizațiile europene trebuie să își
recâștige poziția competitivă prin optimizarea conducerii din inovarea afacerilor bazată
pe software. Pentru a îmbunătăți fluxul de
competenţe e-Leadership, Aalto University
a lansat două programe de e-Leadership:
un program de masterat în Digital Service
Design and Engineering și un program Future CIO executive Business and Information
Systems Engineering.

nevoie prin diverse canale precum MOOCs, educația mixtă și
cursurile pe termen scurt.
Promovarea și dezvoltarea cooperării dintre învățământul
superior și sectorul industrial/de afaceri se află în centrul Agendei
Uniunii Europene pentru Modernizarea Învățământului Superior,
fiind o caracteristică principală a programului Erasmus+
(2014-2020), mai ales datorită Strategic and Knowledge
Alliances. Acestea sunt concepute în vederea realizării unor

După cum urmează, există surse europene de finanțare pentru

parteneriate structurate pentru proiectele de colaborare dintre

consolidarea activităților de cercetare în acest domeniu. Noi

învățământul superior și sectorul industrial/de afaceri.

surse pot fi implementate la nivel european și național, iar cele
deja existente vor fi modificate pentru a organiza și a stabili o
nouă agendă europeană pentru cercetări în acest domeniu de
mare importanță pentru piața muncii și industria europeană.
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Acţiuni recomandate
Oportunități de finanțare pentru implementare

• Furnizorii de formare, furnizorii de formare superioară și
destinată persoanelor din funcții de conducere și consultanții vor

Folosirea finanțărilor Comisiei Europene oferite prin următoarele

elabora și promova e-Leadership-ul și vor profita de ocazia de

mijloace:

dezvolta programe/cursuri de formare în e-Leadership și de a le

• Programul Erasmus+ (http://ec.europa.eu/

furniza persoanelor cu funcții de conducere din IMM-uri și afaceri

programmes/erasmus-plus/index_en.htm),

nou înființate

• Horizon 2020 , de exemplu Innovative Training Networks of

• Furnizorii de formare și educație, Camerele de Comerț, interme-

Individual Fellowships (http://ec.europa.eu/research/

diarii și asociațiile sectoriale vor construi alianțe strategice cu

participants/portal/desktop/en/),

partenerii din industrie cu scopul de a oferi programe adecvate

• Seminarele CEN privind competenţele TIC (http://www.cen.

de e-Leadership

eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx)

• Părțile interesate vor dezvolta noi programe de formare, bazate

• Fondurile Sociale și Structurale Europene (http://ec.europa.

pe inițiativele europene din domeniul e-Leadership-ului și pe

eu/regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/).

liniile directoare din curriculum, pe exemplele de profile, mărci și

• Acces la portalul de Finanțe: http://europa.eu/youreurope/

cursuri

business/funding-grants/access-to-finance/

• Furnizorii de formare vor adapta programele și cursurile
existente astfel încât acestea să corespundă cererii IMM-urilor și
afacerilor nou înființate cu privire la modulele de „e-Leadership”,

Bernd Böckenhoff

să îndeplinească nevoile de competențe specifice și să

CEO al Academy Cube

corespundă comportamentului de consum și necesităților

Oferindu-le liderilor de afaceri și persoanelor
cu funcții decizionale competențele digitale
de care au nevoie este un aspect cheie al digitalizării și asigurării succesului economic al
Europei în secolul 21. Academy Cube susține
cultivarea activă a acestor competențe și
ajută companiile și viitorii lideri să profite de
oportunitățile emergente din lumea digitală.

acestui profil de studenți, incluzând totodată modele-hibrid de
învățare, precum MOOCs
• Universitățile și școlile de afaceri vor implementa paradigma
învățării continue și vor deveni furnizori de formare continuă,
oferind cursuri și programe educaționale și de formare de diferite
tipuri și durate destinate persoanelor aflate în funcții de
conducere unei comunități tot mai diverse, în toate etapele vieții
profesionale
• Investigarea oportunităților și dezvoltarea și implementarea

E-LEADERSHIP EUROPEAN

oportunităților de certificare și acreditare mai rapide de către

PROFILE ȘI LINII DIRECTOARE CURRICULARE

terți (inclusiv oportunități de certificare mixtă de către

MARCA DE CALITATE ȘI INSTRUMENT DE AUTO-EVALUARE

reprezentații din industrie și universități) care sunt atractive
pentru grupurile țintă dintr-un anumit domeniu profesional

Accesați-le aici: http://eskills-guide.eu/documents/ and

• Universitățile și școlile de afaceri vor pune mai mult accentul pe

http://eskills-lead.eu/documents/

conducerea digitală în calitate de domeniu de cercetare cheie, și
vor dezvolta concepte, metodologii și teorii adecvate, precum și
materiale educaționale
• Vor fi acordate finanțări europene și naționale pentru consolida-

John Higgins
Director General, DIGITALEUROPE

rea activităților de cercetare în domeniul e-Leadership-ului, ce
urmează a fi dezvoltate în vederea organizării și stabilirii unei

DIGITALEUROPE va contribui la crearea
unui ecosistem de guvernare simplu și
orientat spre industrie, care va promova dezvoltarea, evaluarea calității și recunoașterea
eficientă a programelor de e-Leadership.

noi agende europene de cercetări în acest domeniu, precum și în
alte domenii care sunt foarte importante pentru piața muncii și
industria europeană.

26

Recomandarea 2 - Coordonarea
părților interesate

Peter Hagedoorn
Secretar General, EuroCIO
EuroCIO se mândrește atât cu participarea
la inițiativa de promovare a e-Leadership-ului în Europa, cât și cu programul educațional pe care l-a dezvoltat împreună cu alte
șase universități și școli de afaceri Europene
și care a fost selectat pentru conceperea
unor linii directoare și profile curriculare
paneuropene pentru e-Leadership. Împreună
cu alte părți europene interesate, promovăm
activ aceste rezultate cu scopul de a crește
oferta de talente digitale și de a crea transparență pe piața învățământului superior și
executiv.

Dată fiind viteza de dezvoltare din prezent, există o nevoie de
mobilizare continuă a părților interesate la nivel național și
european în procesul de stimulare a activităților de promovare,
guvernare și cooperare în e-Leadership.
Conștientizarea cererii și cerințelor de competenţe e-Leadership,
precum și inițiativele și acțiunile politice nu sunt distribuite în
mod uniform pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Activitățile de
comunicare de la toate nivelurile trebuie sporite. Campaniile
paneuropene „e-Skills for Jobs” și „Watify”, viitoare inițiative
referitoare la competențe și formare, precum și „Grand Coalition

Recomandarea 3 - Monitorizarea
și clasificarea

for Digital Jobs” trebuie să aibă ca scop sinergia.

Acţiuni recomandate

Statisticile și datele cantitative actuale trebuie optimizate pentru
a promova o mai bună înțelegere a dinamicii cererii și ofertei de

• Părți interesate mai bine coordonate cu scopul de a stimula

competenţe e-Leadership. Datele existente nu se potrivesc cu

		 activitățile de promovare, guvernare și cooperare în

conceptul de e-Leadership.

e-Leadership într-o manieră coerentă și eficientă
• Asigurarea implicării active și interacțiunii părților interesate

Competențele de conducere digitală ca o combinație între seturi

• Încurajarea acțiunilor guvernelor Statelor Membre, ale părților

de competențe strategice, digitale și de afaceri, nu pot fi

interesate și asociațiilor, inclusiv cele de furnizori de formare și

cuantificate cu ușurință în baza datelor deținute. Studiile

de educație superioară

referitoare la competențe ca, de exemplu, PIAAC, folosesc un set

• Industria va dezvolta și va lucra pe termen lung în colaborare și

de indicatori pentru competențe prea restrâns pentru domeniul

în parteneriat cu alte părți interesate, inclusiv asociațiile

e-Leadership-ului. Totodată, ocupațiile care presupun stăpânirea

sectoriale din industria IT și din industria utilizatorilor de

unor competenţe e-Leadership nu se regăsesc în categoriile

servicii IT

ISCO. Studiile de piață sunt costisitoare și, adesea, neînsemnate

• Universitățile, școlile de afaceri, organizațiile angajatorilor,

pentru a putea compara ţările analizate. Big Data analytics este

angajatorii activi și sindicatele vor promova utilizarea profilelor

un domeniu care merită explorat.

	și liniilor de ghidare europene pentru întocmirea noilor programe
pentru competenţe e-Leadership

Monitorizarea și clasificarea regulată a politicilor din domeniul

• Părțile interesate vor fi încurajate să devină parteneri activi în

e-Leadership - așa cum au procedat din 2007 Comisia Europeană

stabilirea unei structuri de guvernare eficiente

și câteva State Membre în privința competențelor profesioniștilor

• Dezvoltarea unui model de guvernare pentru furnizarea de

TIC - ar oferi informațiile de care au nevoie autorii politicilor, refe-

servicii de formare și educație digitală și orientarea spre

ritoare la puncte slabe, puncte forte, amenințări și oportunități.

implementarea acestuia

Comisia Europeană dorește să continue aceste eforturi (inclusiv
activitățile de monitorizare a politicilor din antreprenoriatul
digital) la intervale regulate, pentru a măsura progresul
activităților privind politicile.
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Carl Benedikt Frey

• Facilitați schimbul mondial de bune practici și informații cu

Oxford Martin School, Oxford University

organizații de consultanți, școli de afaceri și universități din
domeniul conducerii

Persoanele din funcții de decizie din Europa
trebuie să înțeleagă că perturbările din tehnologie, de pe piața muncii și din modelele
de afaceri reprezintă o provocare pentru
industrie, pentru acțiunea politică, pentru
sistemele și alte instituții educaționale și
de formare, precum și pentru ca implicațiile
asupra competențelor, inclusiv a acelora de
e-Leadership, necesare în anii care vin să
aibă o șansă în competiția mondială pentru
descoperirea de noi talente.

• Continuați să identificați și să promovați politicile celor mai bune
practici și inițiativele parteneriatului multiplu între părțile
interesate
• Diseminați rezultatele clasificărilor și exemplele de bune practici
	și încurajați dezvoltarea platformelor online

Recomandarea 4 - Angajamentul politic
Politica celor mai bune practici și exemplele de inițiative le permit
părților europene interesate să învețe din experiențele altor părți

Există un strâns acord între părțile europene interesate și autorii

interesate. Competițiile destinate atragerii de talente sunt

politicilor potrivit căruia conducerea digitală și antreprenoriatul

internaționale, așa că activitățile de monitorizare și clasificare

vor fi subiecte politice cheie în Europa în anii care vin, mai ales în

pot fi extinse și asupra unor țări precum Japonia, Statele Unite,

contextul transformării digitale a economiei. Raportul Strategic

Canada, China și alte ţări din Asia și America Latină.

Policy Forum privind „Digital Transformation of European
Industry and Enterprises“ include un set de recomandări politice

Acest lucru presupune cooperarea dintre Comisia Europene,

pentru transformarea digitală în UE, printre acestea numărându-

Eurostat și guvernele Statelor Membre UE cu agenții și instituții

se și dezvoltarea e-Leadership-ului. Comisia Europeană se află în

din țări din afara Europei. Mecanismele de cooperare trebuie să

spatele lansării unor inițiative referitoare la competenţele

abordeze definițiile și sistemele metrice, seturile comune de

e-Leadership încă din 2013, stând și la baza campaniei Watify și a

indicatori și abordări metodologice, realizarea de studii și analiza

Digital Entrepreneurship Monitor din 2015.

datelor, și trebuie să omogenizeze sursele existente de date.

Acţiuni recomandate
• Identificați noi surse de date privind cererea şi oferta de

Bernhard Rohleder

competenţe de e-Leadership, inclusiv datele din media sociale

CEO, Bitkom

	și Big Data Analytics pentru a stabili un proces de monitorizare
	și estimare mai larg

Bitkom consideră că există o nevoie
urgentă de a reuni instituțiile educaționale,
industriale și guvernamentale, cu scopul
de a răspunde provocărilor din domeniul
conducerii digitale. Acest lucru se aplică atât
la nivel național, cât și la nivel european.
Bitkom și-a înființat propria academie și
colaborează îndeaproape cu instituțiile și guvernele federale din sectorul învățământului
superior din Germania. În Europa, Comisia a
lansat inițiativa de e-Leadership ca o piatră
de temelie pentru excelența în economie
digitală.

• Asiguraţi-vă că definiţiile pentru competenţele e-Leadership
sunt adaptate la noile afaceri şi dezvoltări tehnologice şi că
rămân adecvate procesului de elaborare de politici
• Analizați datele Eurostat relevante și faceți schimb de practici
de monitorizare cu Asia și America de Nord
• Dezvoltați estimări inovatoare ale cifrelor cererii și ofertei de
e-Leadership pentru a stabili mecanisme observatoare naționale
	și paneuropene care să permită monitorizarea și clasificarea
continuă
• Urmăriți noi activități din domeniul conducerii digitale care
au loc în lume și analizați dezvoltările apărute și relevanța lor
pentru Europa
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Acţiuni recomandate

Yves Poilane
CEO, Telcom ParisTech și Vice-Președinte,
Asociația Pasc@line

• Părțile interesate și autorii de politici de la nivel național trebuie
să își dovedească angajamentul față de antreprenoriatul digital

Asociaţia Pasc@line a făcut echipă cu CIGREF şi alţi jucători cheie din Franţa pentru
a dezvolta înţelegerea importanţei competenţelor de e-leadership. Toţi partenerii sunt
de acord că abordarea trebuie să fie una
dinamică: competenţele necesare pentru
administrarea transformării digitale nu sunt
o destinaţie, ci o călătorie, una care ajută
societăţile inovatoare să evite distrugerea
creativă a lui Schumpeter.

	și de competenţele e-Leadership, și să își intensifice eforturile pe
termen lung
• Finanțările și programele naționale trebuie să fie orientate
		 în mod specific spre promovarea transformării digitale și a
competențelor conexe necesare, inclusiv cele referitoare la
		 conducerea digitală
• Statele Membre UE trebuie să ia în calcul utilizarea Fondului
European de Dezvoltare Regională și a Fondului Social European
în vederea realizării unor investiții în proiectele de formare și de
învățare continuă care ajută IMM-urile în tranziția către

La nivel național, activitățile și inițiativele apar într-un ritm

economia digitală

scăzut. Primele exemple și bune practici au fost deja identificate,

• Părțile interesate și guvernele naționale trebuie să implemente

fiind prezentate pe diferite portaluri web ale Comisiei Europene.

ze cele mai bune practici în utilizarea la potențial maxim a

Părțile interesate și autorii de politici de la nivel național trebuie

finanțărilor din proiecte de succes

să devină mai activi, să își dovedească angajamentul și să

• Statele Membre trebuie să construiască programe de finanțare 

implementeze infrastructurile și inițiativele în fiecare Stat

la nivel european și național, pentru a forma și a recruta

Membru conform politicilor naționale.

persoane competente pentru diverse companii, în special pentru
IMM-uri
• Comisia Europeană trebuie să adune informații din proiectele

Ana Neves

relevante susținute cu ajutorul acestor finanțări și să prezinte

Director, FCT Foundation for Science and
Technology, Ministerul Portughez al
Educației și Științei

cazuri de cele mai bune practici

National Coalition for Digital Jobs (Coaliția
Națională pentru Joburi Digitale) din Portugalia (2015) a urmărit suplimentarea ofertei
de profesioniști cu competențe digitale,
îndeosebi competenţele e-Leadership fiind
stimulate pentru a consolida creșterea și
competitivitatea.

Antonello Busetto
Director, Assinform - National Association
of Information Technology Companies
(Asociația Națională A Companiilor din
Tehnologia Informației)
Educația este elementul care facilitează
inovația și creșterea, iar Assinform dorește o
strânsă colaborare cu Ministerul Educației,
cu universitățile și cu Agency Digital Italy
pentru a garanta promovarea competenţelor e-Leadership pentru inovare în Italia.

Antonio Saravia
Director Adjunct pentru Economie Digitală,
Red.es, Ministerul Industriei, Energiei şi
Turismului
Agenda digitală din Spania a atras toate
părţile interesate principale spre obiective
naţionale ambiţioase. În prezent, intenţionăm să construim o coaliţie naţională
pentru e-Leadership, pornind de la acordul
strategic naţional încheiat recent cu
Telefonica, España Open Future.
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Mulţumiri
Acest contract de servicii a fost atribuit de Comisia Europeană,

Suntem recunoscători pentru sprijinul şi contribuţiile membrilor

Directoratul General pentru Piaţa Internă, Industrie , Antrepreno-

din Comitetul de Organizare: Kumardev Chatterjee (European

riat şi IMM-uri. André Richier, Administrator Principal, din cadrul

Young Innovators Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young),

Unităţii KETs (Tehnologii Cheie Facilitatoare), Fabricație Digitală

Tina Doerffer (Doerffer Leadership Group) și Bo Sejer Frandsen

și Interoperabilitate, a fost persoana noastră de contact pe

(it-forum).

durata studiului.
Totodată, dorim să mulțumim și Corespondenților Naționali în
La activitatea desfășurată în baza acestui contract de servicii,

fiecare Stat Membru din cadrul Reţelei de cercetare (European

și-au adus contribuția directă școli de afaceri și universități de

Information Society Research (ENIR) Network), experților și

top, asociații cheie și specialiști din domeniul antreprenoriatului

participanților la Conferința Europeană „Digital and Key Enabling

și din IMM-uri. Dorim să aducem mulțumiri speciale pentru

Technologies Skills” care a avut loc la Bruxelles (1-2 iunie 2015) și

sprijinul acordat de Aarhus University, Antwerp Management

purtătorilor de cuvânt, promotorilor şi experţilor mesei rotunde

School, Henley Business School, IE Business School, INSEAD,

care au contribuit la seria de evenimente din toată Europa.

New Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD și
gazdelor locale din cadrul Regional Cluster Events organizate în
Germania, Spania, Finlanda, Portugalia, Marea Britanie, Franța și
Cehia.
Rezultatele obţinute nu ar fi fost posibile fără participarea
generoasă a experţilor şi părţilor naționale interesate din toate
Statele Membre care au sprijinit lucrările pe durata întregului
contract şi care au răspuns la chestionarele online şi interviuri şi
au participat la evenimentele organizate.
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Mai multe informaţii
Comisia Europeană
Directoratul General pentru Piaţa Internă, Industrie,
Antreprenoriat şi IMM-uri
Directoratul pentru Inovare și Producție Avansată
Unitatea F/3 “KETs, Digital Manufacturing and Interoperability“
1049 Bruxelles, Belgia
e-Mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu

