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Stimați Domni,
În numele Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), prin Comitetul pentru
Economie Digitală, aducem în atenția dumneavoastră un punct de vedere din partea comunității de
afaceri pe care o reprezentăm cu privire la proiectele de transformare digitală avute în vedere în
contextul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Astfel cum am văzut, pandemia cauzată de COVID-19 a pus o presiune extraordinară asupra instituțiilor
publice din România. În egală măsură, pandemia a evidențiat inegalități prezente la nivelul societății,
existând un risc tot mai mare cu privire la adâncirea decalajului digital dintre România și alte țări
europene. Pentru a sprijini atât relansarea socială și economică, cât și de nevoia de modernizare a
administrației publice, România trebuie să demareze de urgență proiecte care să sprijine
digitalizarea și eficientizarea instituțiilor publice, implementarea unei infrastructuri de cloud
guvernamental și nevoia de debirocratizare a serviciilor publice.
În timp ce apreciem angajamentul Guvernului României pentru finanțarea și implementarea unui set de
reforme și investiții esențiale pentru transformarea digitală a economiei și societății românești, atragem
atenția asupra timpului foarte scurt aflat la dispoziția României pentru realizarea acestor angajamente
în conformitate cu calendarul strict asumat în contextul PNRR. În acest context, este nevoie de o
mobilizare extraordinară în materie de resurse, coordonare și implementare efectivă pentru ca proiectele
de transformare digitală să fie materializate în timp util. Totodată, crearea cadrului propice pentru
implementare și demararea urgentă devin cu atât mai necesare având în vedere complexitatea
proiectelor angajate și provocările deja existente la nivelul industriei, precum lipsa forței de muncă și
perturbarea lanțurilor de producție în contextul pandemiei COVID-19. Aceste elemente pot crea
obstacole și riscuri în diverse etape ale ciclului de viață al unui proiect de transformare digitală.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că se impune inițierea cu celeritate a demersurilor la
nivel legislativ și executiv pentru operaționalizarea proiectelor de transformare digitală, împreună
cu sincronizarea tuturor actorilor relevanți. Folosim această ocazie pentru a reitera convingerea noastră
că este esențială existența unei autorități unice, mandatată cu coordonarea strategică a procesului de
transformare digitală într-o manieră integrată și coerentă la nivel inter-instituțional.
În încheiere, vă invităm să consultați, anexat, un set de documente de poziție elaborate de AmCham
România privind diverse componente ale transformării digitale și ne exprimăm disponibilitatea pentru
consultări suplimentare pe marginea lor, reiterând faptul că organizația noastră rămâne un partener de
încredere pentru elaborarea unor politici sustenabile în spiritul accelerării tranziției digitale în România.
Cu aleasă considerație,
Ionuț SIMION
Președinte al Camerei de Comerț Americane în România

