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Mai multe detalii

Consiliul Național pentru Transformare Digitală este o structură 
participativă stat-privat-mediu academic și consultativ pentru 
realizarea transformării digitale a României.
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Mai multe detalii

Board-ul CNTD este format din președintele ADR (care are și calitatea de 
președinte CNTD) și alți 15 membri numiți de președinte. 

Activitatea CNTD se desfășoară prin intermediul grupurilor de lucru tematice. 
Componența acestora se stabilește prin decizia președintelui ADR. Pentru 
desfășurarea activității, CNTD colaborează cu instituțiile publice și mediul 
academic, care pot fi invitate la lucrările grupurilor la inițiativa Autorității 
pentru Digitalizarea României. 

Toți membrii CNTD sunt reprezentanți ai tuturor entităților care au fost 
acceptate să facă parte din acest organ consultativ.

La ședințele CNTD pot participa cu statut de invitat - observator și fără drept 
de vot și invitați din mediul de afaceri sau societatea civilă, interesați de 
subiectele ce urmează a fi dezbătute, cu acordul președintelui ADR.

elaborarea 
recomandărilor cu 
privire la politicile 
publice în domeniul 
transformării digitale 
(cu precădere cele 
din domeniile aferente 
grupurilor de lucru)

participarea, în 
calitate de organism 
consultativ, 
la elaborarea 
cadrului normativ 
şi instituţional 
în domeniul 
transformării digitale, 
inclusiv cu privire la 
interoperabilitatea 
sistemelor informatice 
ale instituţiilor publice

organizarea 
dezbaterilor pe temele 
de interes de pe 
agenda publică din 
domeniul transformării 
digitale

analizarea și 
propunerea de soluții 
pentru transformarea 
digitală a instituțiilor 
publice din România

PRIORITĂȚILE CNTD
Vocea mediului privat și a societății civile în 
relația cu sectorul public
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Mai multe detalii

BOARD-UL CNTD

• AmCham România – Camera de Comerț Americană în 
România / CISCO

• ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și 
Servicii 

• ARIES – Asociația Română pentru Industria Electronică și 
Software 

• Bosch
• Confederația Patronală Concordia
• Dendrio
• Google
• IBM
• Microsoft
• Smart Bill
• Strongbytes / Codecamp
• UiPath
• Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
• Universitatea Politehica din București
• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca




