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Stimate domnule Prim-Ministru,
Permiteți-ne să vă urăm, înainte de toate, mult succes în noua provocare!
După cum știți deja, Coaliţia pentru Dezvoltarea României este o inițiativă privată,
apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor
săi. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării
unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.
Coaliția reunește în total 45 de organizații și membrii asociați. Scopul Coaliţiei este de
a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme
care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România. Toți cei peste
400 de specialiști care activează în cele 13 grupuri de lucru ale CDR reprezintă o
resursă importantă de profesioniști care stau la dispoziția Guvernului României pentru
a contribui la elaborarea de acte normative utile și necesare dezvoltării echilibrate a
economiei românești pe termen mediu și lung.
De prea mulți ani când vine vorba de e-guvernare, transformarea serviciilor
administrație publice, digitalizarea lor am auzit doar expresia „să nu reinventăm roata”.
Apelul nostru de azi este nu de a reinventa această roată ci de a o folosi. Și de a folosi
nu una ci miile și sutele de mii de roți care deja lucrează într-o industrie care și-a
demonstrat și eficiența locală și capacitatea de a face față unei competiții globale industria IT din România.
Transformarea serviciilor publice este nu numai necesară unei Românii moderne cât
și critică, urgentă, obligatorie unei țări dezvoltate. Calea unor intervenții minore, izolate
și necoordonate a arătat în toți acești ani că nu duce la rezultatele pe care cu toții ni le
dorim. De aceea, e mai mult decât oricând momentul pentru o intervenție puternică și
ambițioasă, susținută și coerentă care să transforme modul în care cetățenii sau
mediul de afaceri interacționează cu administrația publică pentru a duce la dezvoltarea
accelerată a României.
Salutăm dorința tot mai des exprimată de Guvernul pe care îl conduceți pentru a aduce
această transformare, dialogul constant și onest purtat de la preluarea acestui mandat
și deschiderea către expertiza și experiența pe care membrii Coaliției pentru
Dezvoltarea României le pot aduce. Credem mult în acest parteneriat pentru

dezvoltare, ne-am dedicat lui și am răspuns pozitiv oricărui apel lansat înspre acest
mod de colaborare.
Este absolut necesar ca anii ce urmează să aducă această transformare a serviciilor
publice, o regândire a lor pentru secolul al XXI-lea. Actualele modele de dezvoltare
pun accent pe colaborare, generare de soluții în parteneriat și deschidere spre nou.
România se află în postura de a „arde” rapid etape, folosind tehnologia și potențialul
industriei IT.
Leadership-ul politic, al dumneavoastră în primul rând, domnule Prim-Ministru, este
cel mai important ingredient. Coagularea tuturor energiilor ce se pot dedica acestui
deziderat de transformare a serviciilor publice este calea spre un progres rapid la care
suntem gata să răspundem.
Am salutat propunerea de creare a noii Autorități pentru Digitalizarea României însă o
privim mai degrabă ca un prim pas necesar. Mult mai importanți vor fi, în opinia
noastră, crearea unui cadru permanent de colaborare între toți actorii interesați dar,
mai ales, a unor mecanisme care să permită inovației să ajungă rapid la administrație
și mecanisme care să urgenteze implementarea acesteia. Fără acești pași făcuți întrun cadru deschis și orientat spre găsirea de soluții, nu vom face decât să repetăm
greșelile anterioare. Ne exprimăm încă o dată deschiderea pentru a găsi toate aceste
mecanisme printr-un efort colaborativ guvern-mediu de afaceri.
Pentru că însă acest prim pas pe care îl menționăm este important, vă rugăm, domnule
Prim-Ministru, să ne permiteți să venim cu o serie de completări (anexate acestei
scrisori) necesare reglementării rolului și mandatului Autorității pentru Digitalizarea
României potrivit cu misiunea mai amplă menționată anterior la care sperăm să găsim
susținere din partea dumneavoastră și a Guvernului pe care îl conduceți.
Suntem pregătiți să susținem observațiile noastre într-un dialog cu Guvernul oricând
acest lucru ni se va solicita.
În speranța unei colaborări de succes, vă asigurăm, domnule Prim-Ministru, de înalta
noastră considerație.
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