
 
 

 
 

 
 

UTCN în board-ul Consiliului Național pentru Transformare Digitală 

 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este unul dintre membrii de bază ai board-ului 

Consiliului Național pentru Transformare Digitală (CNTD), inițiat și lansat în 27 octombrie 2020, 

de către Agenția pentru Digitalizarea României (ADR).   CNTD se vrea un arbitru important pe o 

piață digitală națională în dezvoltare, dar și un organism tehnic, în care instituțiile aflate în 

serviciul public, împreună cu partenerii privați din industria IT&C, vor creiona un parcurs 

profesional în domeniu, conectat la statele partenere din UE și NATO.  

Lansarea Consiliului a fost un moment  marcat printr-un eveniment hibrid, online și offline,  în 

care membri ai board-ului au subliniat rolul acestei entități pentru viitorul digital al României. 

„Eu zic că viitorul este în ochii celui care privește departe. Cu toții astăzi aici, parte din această 

inițiativă absolut lăudabilă, cred că trebuie să privim spre acest viitor. Am pornit asemenea 

proiecte cu mult entuziasm și apoi încet, încet ele s-au stins. Nu mi-aș dori sub nicio formă ca acest 

lucru să se întâmple și în acest caz și am convingerea că nu se va întâmpla așa din mai multe 

motive. În primul rând mă uit la componența acestui consiliu și am încrederea că prin forța acestor 

companii, prin forța celor implicați în această acțiune și România va ajunge acolo unde trebuia să 

fie de mult.(…) Eu mi-aș dori foarte mult ca această inițiativă și demersurile noastre comune să 

conveargă în același sens”, a precizat în intervenția domniei sale, Prof. dr. ing. Vasile Țopa, 

Rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

Şedinţele Consiliul Național pentru Transformare Digitală sunt conduse de preşedintele ADR, iar 

secretariatul entității este asigurat de către același organism. Consiliul conţine cel puţin cinci 

reprezentanţi ai sectorului privat şi cel puţin cinci reprezentanţi ai societăţii civile. Grupurile de 

lucru tematice sunt axate pe domenii precum cloud guvernamental, identitate electronică, 

transformare digitală, AI și big data, competențe digitale, facturare electronică, 

interoperabilitate. Din board-ul CNTD, alături de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fac 

parte și alți stakeholderi importanți din țară, precum Transilvania Digital Innovation Hub și 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

 

 


