Ce vor jucatorii din IT de la Guvern?
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Companiile din industria de IT vor ca Guvernul sa ia in calcul acordarea de consultanta gratuita pentru
elaborarea proiectelor, in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile, precum si infiintarea unui fond de
garantare si de creditare a investitiilor in IT pentru IMM-uri si institutii publice.

De asemenea, companiile cer subventionarea proiectelor de infrastructura IT in sectorul public si crearea unei
comisii speciale dedicate urgentarii evaluarii si semnarii contractelor pentru proiectele IT depuse pentru fonduri
structurale.
Proiectele guvernamentale de dezvoltare a infrastructurii tehnologice reprezinta insa miza pe care o iau in calcul,
anul acesta, cei mai multi dintre jucatorii din industria IT, iar demararea cat mai rapida a acestora este principala
masura pe care ar trebui sa o adopte Guvernul pentru sustinerea industriei IT in 2009.
?Cred ca, pe termen scurt, achizitiile guvernamentale de produse si servicii IT ar fi cel mai important sprijin
pentru industrie venit din partea Guvernului, deoarece, in ultimele luni, ele au fost complet stopate la nivel
guvernamental, desi Romania este inca foarte departe de e-guvernare si de o eficienta informatica rezonabila in
administratie?, a declarat pentru Business Standard Marius Ghenea, presedinte PcFun.
In acelasi timp, marii jucatori din industrie spun ca operarea de modificari in legea achizitiilor publice, astfel
incat procesul de achizitie sa fie corect si mai rapid, dar si simplificarea cadrului legal de solutionare a
contestatiilor reprezinta masuri indispensabile pentru stimularea pietei locale de IT. In plus, spun jucatorii, un alt
element important pentru industrie ar fi stabilirea unei strategii clare de suport guvernamental pentru industria
software care realizeaza exporturi, stiut fiind faptul ca acesta este unul dintre foarte putinele produse romanesti
de export cu o valoare adaugata, ce merita sustinut intr-o perioada economica dificila.
In opinia lui Calin Mihai Rangu, CEO IIRUC Service, planurile Guvernului ar trebui aplicate intregii economii,
argumentand aici mutarea platii TVA-ului de la momentul facturarii in momentul incasarii facturii, eliminarea
birocratiei, fluidizarea circuitelor financiare, cadrul legislativ coerent si simplificat.
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