Omenirea se află în plin proces de transformare: o transformare
profundă, din rădăcini, care va revoluţiona cu ajutorul tehnologiei
modul în care oamenii interacţionează, se organizează și
colaborează. Prin inovaţia tehnologică vom găsi soluţii pentru cele
mai presante probleme ale omenirii: criza apei și a hranei, încălzirea
globală și insecuritatea internaţională. Ne aflăm abia la începutul
unei erei digitale care va transforma sistemul global și modul nostru
de viaţă.

Viitorul omenirii este un viitor digital.

România are toate ingredientele necesare pentru a fi un lider
global în această nouă era a transformărilor tehnologice:

Infrastructură de bandă largă
performantă
Forță de muncă înalt calificată
O piață a inovației vibrantă
Reputație internațională
incontestabilă

A venit momentul ca împreună să ancorăm România pe traiectoria unui
viitor digital și sa ne asumăm un proiect naţional de transformare a
administraţiei cu ajutorul tehnologiei – într-un proces de dezvoltare
coordonat, eficient, deschis și transparent, a cărui beneficiar direct este
cetăţeanul român.

E momentul să alegem
un viitor digital
pentru România
Un viitor digital înseamnă ca România să aibă o
administraţie publică eficientă și accesibilă printr-o simplă
apăsare de buton oricărui cetăţean român – din ţară sau din
diaspora.
Un viitor digital înseamnă ca cetăţenii români de
pretutindeni să participe direct la deciziile statului iar
educaţia, sănătatea, infrastructura și administraţia publică
să se dezvolte la cele mai înalte standarde globale prin
intermediul tehnologiei.
Un viitor digital înseamnă ca România să devină un centru
global de inovaţie și cercetare, un actor important în piaţa
globală hi-tech.
Un viitor digital înseamnă ca România să depășească
nivelul tehnologic al Uniunii Europene și, în timp, să devină
un lider regional și un actor cu greutate în viitorul digital al
Uniunii.
Un viitor digital înseamnă ca România să devină un furnizor
global de soluţii în tehnologia informaţiei, securitate
cibernetică,

internetul

tuturor

lucrurilor

(internet-of-things), tehnologie pentru orașe inteligente
(smart cities) și inteligenţă artificială.

CHEMĂM ALĂTURI DE
NOI PE TOŢI CEI CARE
ÎMPĂRTĂȘESC VIZIUNEA
UNEI ROMÂNII DIGITALE
ȘI CARE, PRIN
IMPLICAREA LOR, POT
ADUCE O CONTRIBUŢIE
LA ÎNFĂPTUIREA ACESTEI
VIZIUNI: MEDIUL
DECIZIONAL ȘI
PARTIDELE POLITICE,
INDUSTRIILE IT ȘI
CREATIVE, COMUNITĂŢILE
DE PROGRAMATORI ȘI
ANTREPRENORI,
ASOCIAŢIILE
PROFESIONALE ȘI CIVICE
ȘI TOŢI CETĂŢENII
ROMÂNIEI, ORIUNDE SAR
AFLA EI.

Prin acest manifest, ne asumăm un set de principii aliniate
viziunii unui viitor digital:

Dezvoltare tehnologică centrată pe utilizator.
Vom dezvolta servicii digitale pornite de la nevoile reale ale cetăţenilor români de pretutindeni,
construite în jurul și pentru utilizatorul obișnuit, adaptate contextului, accesibile tuturor și
inclusive, care asigură protecţia datelor personale si a vietii private. Patru reguli vor ghida
dezvoltarea tuturor sistemelor de guvernare electronică, în pas cu cele mai noi evoluţii globale:
MOBILE FIRST

CLOUD ENABLED

OPEN BY DEFAULT

SECURITY AND PRIVACY

Dezvoltare tehnologică eficientă.
Vom adopta o strategie de dezvoltare tehnologică coordonată, unitară, eficientă și transparentă,
cu accent pe eficienţă în folosirea banului public, simplificare administrativă, acces cât mai larg la
participarea în achiziţii – în consultare permanentă cu industria, societatea civilă și cetăţenii.

Dezvoltare tehnologică în context global.
Vom susţine proiectele inovative aliniate cu cele mai performante standarde Europene și
internaţionale; adoptarea timpurie a soluţiilor tehnologice disruptive; cercetarea știinţifică
aplicată și digitalizarea industriei; antreprenoriatul și dezvoltarea de soluţii tehnologice
autohtone competitive pe plan global; și diplomaţia digitală.

Dezvoltare tehnologică orientată spre viitor.
Vom susţine proiecte, servicii și date deschise din oficiu (open by default); soluţii agile, adaptabile
și flexibile; tehnologia de ultimă oră și inovaţia continuă in domeniul hi-tech – oferind în
permanenţă un cadru de educaţie și formare digitală pentru toţi cetăţenii.

