
 

 

Program PE 2019-2024 

Alexandru Grigorescu-Negri  

  



A venit vremea ca România sa întoarcă o pagină a istoriei sale și să fie reprezentată în 

Parlamentul European de o generație pe măsura aspirațiilor ei. 

 

Parlamentul European este leagănul dialogului și al progreselor prin compromis. Insă, această 

cultură a dezbaterii de la egal la egal presupune expertiza fiecărui ales și obișnuința sa de a 

găsi compromisul între diferite păreri și culturi. 

 

Noi suntem această generație, care a văzut dincolo de orizontul țării și a cunoscut alte culturi, 

dar care păstrează puternica dorință de a îmbunătăți situația și imaginea României. 

 

Noi, cei care la Revoluție nu eram încă adulți, apreciem păstrarea valorilor din istoria țării 

noastre, cele ale căror temelii sunt zdruncinate azi profund, dar știm să recunoaștem și 

urgențele timpurilor noastre. 

 

De aceea am decis să candidez la europarlamentare și doresc să-mi axez programul pe una din 

urgențele fără de care nu putem avansa, nici în România, nici în Europa: domeniul digital.  

  



Europa Digitală 
Revoluția digitală, care va fi generată de noile tehnologii precum Inteligența Artificială sau High 

Performance Computing va reprezenta o provocare pentru Europa. Față de China sau SUA, 

Europa este în urmă în digitalizarea societății, adică la utilizarea la scară largă a acestor noi 

tehnologii. 

 

Una dintre consecințele acestui fapt este că, în TOP 200 Unicorn (clasamentul firmelor IT 

valorizate la peste 1 Md$), primele 10 provin din China sau SUA. In Parlamentul European aș 

dori să mă implic în elaborarea unor politici digitale pentru schimbarea acestei situații.  

 
 Sursa 

 

Comisia Europeană este conștientă de aceste provocări, de aceea digitalizarea va fi una din 

prioritățile majore ale următoarei Comisii. In următorul Cadru Financiar Multianual (CFM) sunt 

prevăzute 9.2 Md€ pentru programul “Digital Europe Program”, pentru 2021-2017. Aceștia la 

rândul lor vor atrage investiții din partea statelor membre și a mediului privat. Vorbim de zeci de 

miliarde de euro de investiții, pe care România va putea să le acceseze. 

  

https://goo.gl/Ayt6pX


România Digitală 
In domeniul digitalizării, România se află pe ultima poziție în clasamentul DESI 2018 (The 

Digital Economy and Society Index) care agreghează 30 de indicatori legați de performanța în 

domeniul digital. 

  
 Sursa 

 

Deși în contextul dificultăților cu care se confruntă România, problema digitalizării poate să pară 

una secundară, bunăstarea societății noastre pe viitor va depinde în mare parte de gradul de 

digitalizare pe care îl vom atinge. Noile tehnologii pot contribui semnificativ la rezolvarea 

problemelor majore ale societății românești (sănătatea, educația, emigrarea masivă etc). 

 

Soluții şi Oportunități 
Fondurile din viitorul “Digital Europe Program” (9.2 Md €), vor tranzita printr-un DIH (Digital 

Innovation Hub). DIH-urile sunt ecosisteme care regrupează IMM-uri, startup-uri, centre de 

cercetare sau industriale și investitori. Rolul lor este unul de catalizator și motor al inovației. 

https://goo.gl/oUHc96


 
Sursa 

 

Momentan România nu are niciun DIH, deși toate premizele pentru crearea unuia ar fi 

îndeplinite: o forță de muncă bine pregătită în domeniul IT, centre de cercetare și IMM-uri 

dinamice. 

 

O altă resursă de care dispune România sunt serviciile de informații. România este pe primul 

loc în Europa la numărul angajaților în acest domeniu. 

Acest capital uman specializat, format de-a lungul timpului, ar putea fi valorificat în cadrul luptei 

împotriva cibercriminalității și a știrilor false la nivel european. 

Obiective 
Ca deputat în Parlamentul European:  

 

1. Voi susține bugetul maxim de 9,2 Md de euro propus pentru “Digital Europe Program” 

2. Voi reprezenta punctul de vedere al României și al țărilor mai puțin digitalizate din 

Europa și mă voi implica pentru instituirea unui mod de atribuire a fondurilor, care să 

pună accentul pe promovarea celor mai dezavantajați în acest domeniu. 

3. Voi iniția crearea a minimum 5 DIH-uri în România care să faciliteze absorbția de fonduri 

europene legate de digitalizare. 

https://goo.gl/eb6Qxm

