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C omunitatea IT a fost plãcut im-
presionatã când, la una dintre
conferinþele organizate de Fin-
media, de Institutul Bancar Ro-

mân ºi de CIO Council, noul ministru a
fãcut o prezentare strategicã ºi concretã, ce
a reuºit sã inspire încredere.

Intenþia sa de a lansa un dialog insti-
tuþional cu organizaþiile profesionale este un
pas important în corelarea de conþinut a ini-
þiativelor guvernamentale din domeniul IT
ºi comunicaþii cu nevoile ºi cu situaþia realã. 

În România sunt destul de multe aso-
ciaþii, în principal ale anumitor grupuri de
companii sau structurate pe subsegmente
economice, direct interesate de crearea unui
mediu economic ºi legislativ coerent.
Acestea vizeazã accesul la fonduri structu-
rale pentru dezvoltarea de proiecte naþio-
nale, atât de necesare pentru recuperarea
distanþei faþã de celelalte þãri UE.

Parte a acestui dialog, Asociaþia
Directorilor de IT din România, CIO
Council, nu are un scop direct economic,
membrii sãi fiind persoane cu o vastã expe-
rienþã profesionalã ºi de management în
companii foarte mari, cu structuri puternice
ºi sisteme IT la nivel internaþional. Însã
aceºtia nu reprezintã firmele, ci necesitãþile
profesionale, pentru a susþine în România o
dezvoltare ºi un management sãnãtoase din
punctul de vedere al IT-ului, un cadru
legislativ corect ºi util, un sistem educaþional
sincronizat cu nevoile actuale, o piaþã bazatã
pe competenþã.

Parteneriatul public-privat în domeniul
IT ºi comunicaþii, propus de MCTI sub
forma Consiliului Industrei Digitale, este
foarte important. Participarea CIO Council
în aceastã structurã va facilita promovarea
intereselor utilizatorilor instituþionali de teh-
nologie informaticã ºi comunicaþii, publici ºi
privaþi, asigurarea comunicãrii între
autoritãþile publice ºi societatea civilã în

domeniul IT, contribuþia la crearea unei
pieþe IT ºi de comunicaþii mature ºi
concurenþiale, reprezentarea intereselor
profesionale ºi manageriale ale specialiºtilor
din domeniu.

CIO Council propune ca responsabilitãþi
ale Consiliului Industriei Digitale urmã-
toarele:

sã sprijine autoritãþile publice în
implementarea celor mai bune tehnologii,
proceduri ºi principii de management, org-
nizare ºi know-how în domeniul IT ºi conex,
prin promovarea celor mai bune practici
naþionale ºi internaþionale

sã asigure asistenþã de specialitate în
identificarea de soluþii strategice ºi tehnice de
hardware, software ºi comunicaþii care sã fie
implementate în sistemul public 

sã sprijine autoritãþile publice în imple-
mentarea legislaþiei naþionale ºi comunitare în
materie 

sã analizeze proiectele de acte normative,
strategiile, planurile de acþiune etc. în
domeniul IT ºi comunicaþii, cu impact asupra
economiei private

sã colaboreze cu autoritãþile publice în
organizarea ºi derularea de evenimente co-
mune în domeniu 

sã ofere expertizã în vederea soluþionãrii
disfuncþionalitãþilor identificate în societate,
în domeniul IT

sã ofere structurilor guvernamentale
informaþii privind necesarul de personal
specializat în IT pe piaþa muncii din domeniul
privat

sã propunã iniþiative legislative cu impact
asupra domeniului IT&C sau al funcþiilor cu
specific IT&C

sã stabileascã atribuþiile funcþiilor ºi ale
încadrãrilor în domeniul IT 

sã semnaleze ºi sã analizeze cazurile
de concurenþã neloialã, acþiunile abuzive,
lipsa de eticã  ºi de principii, încãlcãrile
legislaþiei etc.

sã asigure consultanþã asupra proiectelor
sau programelor guvernamentale cu caracter
public-privat

sã reprezinte opinia, punctele de vedere
ºi experienþa membrilor ºi a asociaþiilor în
probleme legate de evoluþia tehnologicã

sã se implice în definirea strategiilor de
informatizare

sã propunã ºi sã susþinã standardizarea ºi
sã impunã respectarea standardelor inter-
naþionale sau naþionale în domeniu,
promovarea unor standarde de calitate

sã acorde consultanþã managerialã în
derularea proiectelor, în realizarea caietelor de
sarcini etc., sã facã parte din comisiile de luare
a deciziilor privind obiective publice sau
public-private, din comisiile de selecþie sau de
angajare în domeniul public, acolo unde i se
solicitã sprijinul

sã monitorizeze activitãþile guver-
namentale în domeniu

Considerãm cã este necesar ca acest
consiliu sã aparþinã nu doar MCTI-ului, ci
guvernului României, care va trebui sã se
consulte cu membrii lui pentru:

definitivarea proiectelor de acte
normative, a strategiilor ºi planurilor de
implementare în domeniu ºi pentru derularea
proiectelor cu fonduri naþionale sau europene

permiterea participãrii reprezentanþilor
Consiliului la întrunirile comisiilor intermi-
nisteriale, în cadrul cãrora se definitiveazã
proiectele de acte normative naþionale ºi
comunitare în materie, se stabileºte poziþia
României în cadrul structurilor comunitare
sau/ºi se identificã soluþii care sã se
implementeze la nivel naþional în domeniu

organizarea ºi derularea unor programe
ºi activitãþi comune

Cãlin Rangu,
vicepreºedinte, CIO Council

Dupã o lungã perioadã în care Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiilor nu a avut nicio
conducere ºi în care eforturile au fost orientate cãtre realizarea unor proiecte cu rol de popularizare a
soluþiilor informatice, dar fãrã o concretizare practicã sau un impact efectiv asupra economiei reale, avem
un ministru. Iuliu Winkler are deja o echipã ºi este cu adevãrat interesat de opinia specialiºtilor, a celor care
au o anumitã practicã într-un domeniu în care dezvoltãrile premerg cu mult iniþiativele guvernamentale ºi în
care know-how-ul ºi expertiza pot veni doar de la cei care susþin ºi sunt implicaþi în economia realã.

Avem ministru nou, avem noi speranþe!

Va exista un Consiliu al Industriei Digitale?


