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ADR și UTCN au organizat cea de-a treia rundă de consultări pentru 

definitivarea Cadrului Strategic Național în domeniul Inteligenței 

Artificiale 

        

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca (UTC-N) au organizat vineri, 21 octombrie 2022, la Palatul Parlamentului, cea de-

a treia sesiune de consultări publice pentru realizarea Cadrului Strategic privind 

Inteligența Artificială în România. Evenimentul, organizat cu sprijinul Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării, a fost dedicat autorităților publice centrale și 

entităților publice cu rol în adopția și utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială.  

ADR și UTC-N dezvoltă în parteneriat, cadrul strategic care va crea contextul utilizării 

eficiente în administrația publică centrală și locală a tehnologiilor inovative, în scopul 

eficientizării furnizării de servicii publice, a comunicării cu cetățenii și companiile, 

precum și pentru valorificarea potențialului tehnologiilor inovative pentru 

transformarea digitală a actului guvernamental. Definitivarea cadrului strategic național 

în domeniul inteligenței artificiale are potențialul de a genera un impact major asupra 

îmbunătățirii calității vieții cetățenilor și dezvoltării afacerilor. 

La eveniment a fost prezent domnul Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și 

Digitalizării, care a declarat că sprijină puternic demersul de realizare a Cadrului Strategic 

Național privind Inteligența Artificială. În contextul vizitei domniei sale în Marea Britanie 

la Alan Turing Institute, domnia sa a reiterat susținerea pentru înființarea și 

operaționalizarea Hub-ului Român în domeniul Inteligenței Artificiale. 

 Dragoș-Cristian Vlad, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, a declarat 

de asemenea: „Cadrul strategic pentru adoptarea și utilizarea inteligenței artificiale pe 

care l-am supus dezbaterii mediului public constituie un exemplu de angajament în 

gestionarea celor mai complexe provocări în utilizarea tehnologiilor inovative”. La rândul 
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său, Alina Pârâială, managerul de proiect din partea ADR,  a completat: „Perioada pe care 

o traversăm oferă oportunități majore de identificare şi promovare a unor iniţiative 

strategice pentru dezvoltarea capabilităților de a utiliza tehnologiile digitale în 

administrație.”.  

Pe parcursul evenimentului au luat cuvântul: doamna Prorector, Prof.dr.ing. Daniela 

Popescu, din partea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, doamna Director General Ana 

Maria Bușoniu, din partea Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății 

Informaționale și doamna Prorector, Prof.dr.ing.  Adina Florea, din partea Universității 

Politehnica București.  Domnul Prorector, Prof.dr.ing. Gabriel Oltean, a prezentat stadiul 

Cadrului Strategic Național în Domeniul Inteligenței Artificiale, evidențiind obiectivele 

specifice, programele și măsurile din strategie. 

Reprezentanții a peste 25 de instituții au luat parte la sesiunea de consultări organizată 

de ADR și UTCN, printre care: Administrația Prezidențială, Parlamentul României, 

ministere din Guvernul României, entități publice din domeniul securității cibernetice, al 

achizițiilor publice, al protecției consumatorilor și al statisticii. Domnul Prof.dr.ing. Sorin 

Hintea, din cadrul Facultății de Electronică, telecomunicații și Tehnologia Informației, a 

coordonat grupurile de lucru create special pentru integrarea opiniilor și ideilor 

provenite din partea reprezentanților instituțiilor prezente la eveniment.   

Participanții la dezbatere și-au manifestat interesul și deschiderea pentru utilizarea 

tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale, subliniind încă o dată nevoia de 

cooperare solidă între entitățile publice prezente, în vederea armonizării punctelor de 

vedere ale instituțiilor și a coagulării inițiativelor din domeniul inteligenței artificiale, 

ținând cont de nevoile de dezvoltare pe termen mediu și lung. 

În luna decembrie a acestui an, va avea loc ultima rundă de consultări publice, dedicată 

mediului academic și mediului privat. 
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