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1 CONTEXT

Pandemia COVID-19 a accelerat nevoia de digitalizare instituțională. În 
doar câteva săptămâni am asistat la mai multă inovație tehnologică și 
transformare digitală decât în ultimii 30 de ani.  

Mesajul ferm a venit și dinspre Uniunea Europeană. Direcțiile comunitare  
sunt clare: viitorul trebuie să fie digital sau nu va fi deloc. 

România pornește pe acest drum accelerat spre digitalizare cu două  
vulnerabilități mari – lipsa interoperabilității și competențele digitale foarte 
limitate. Așa s-a născut nevoia pentru Consiliul Național Transformare 
Digitală, partener de încredere în elaborarea politicilor publice din  domeniul 
transformării diigitale.  

Autoritatea pentru Digitalizarea României a inițiat Consiliul Național pentru  
Transformare Digitală - o agora digitală, dar și un organism tehnic, în care 
sectorul public, împreună cu partenerii privați din industria high-tech, mediul 
academic și cel asociativ vor trasa parcursul corect către o Românie digitală 
și puternic conectată la statele partenere din UE și NATO. 

Din păcate, condițiile pandemice cu care ne confruntăm ne-au obligat la 
organizarea unui eveniment restrâns, în format hibrid.

Astfel, a fost invitat pentru a participa direct doar board-ul CNTD, în timp ce 
pe ceilalți membri îi vom avea alături în format VTC. 

Pornim astfel evenimentul de inaugurare a CNTD - ROeVOLUTION. 

Fii partenerul nostru! 

Accelerăm către viitor. 

#DigitalizămRomânia
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2 CADRUL LEGAL

Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), reglementat prin 
Hotărârea de Guvern 89/2020, este organul consultativ al Autorității pentru 
Digitalizarea României, fără personalitate juridică, constituit în vederea 
colaborării cu sectorul privat şi societatea civilă. 

Şedinţele CNTD sunt conduse de preşedintele ADR, iar Secretariatul CNTD 
este asigurat de către ADR. Statutul de membru se aprobă prin decizie a 
preşedintelui ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea 
entităţii care doreşte a fi reprezentată în cadrul CNTD.

În marja Consiliului Național pentru Transformare Digitală, se pot constitui 
grupuri de lucru tematice, prin decizie a preşedintelui ADR, acestea fiind pe 
teme precum:

• Cloud guvernamental
• Identitate electronică
• Transformare digitală
• AI și big data
• Competențe digitale
• Facturare electronică
• Interoperabilitate
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4 PARTICIPANȚI

15 persoane, validate 
de industrie

BOARD

MEMBRI ÎN 
GRUPURILE DE 

LUCRU MEMBRI CNTD

~176 de membri în 
grupurile de lucru

~300 de membri CNTD

3 OBIECTIVE

Fundamentarea 
politicilor publice 

destinate realizării 
procesului de 

transformare digitală 
pentru administrație 
și serviciile publice în 

integralitatea lor

Stabilirea procedurilor 
de lucru pentru 

consultare, feedback 
și sprijin reciproc 

Elaborarea unor 
politici publice 

eficiente și stabilirea 
unor bune-practici 

care să vină în sprijinul 
industriei high-tech




