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GovITHub este un spațiu în care cei cu talent 
și spirit inovator se intersectează cu cei ce au 
experiența și rigoarea administrației publice. 

GovITHub reunește specialiști, antreprenori 
și factori de decizie cu scopul comun de a 
rezolva probleme stringente ale serviciilor 
publice și de a transforma modul în care 
statul interacționează cu cetățenii și cu 
mediul antreprenorial

Specialiști din mediul IT – programatori, 
designeri, manageri de proiect, antreprenori 
în domeniu etc., sunt chemați să se alăture 
decidenților din administrația publică 
centrală pentru a încerca simpli�carea 
interacțiunii cu cetățenii prin digitalizare, dar 
și pentru a aduce un plus de inovație în acest 
domeniu, dezvoltând servicii noi sau lucrând 
la îmbunătățirea celor existente.

CE FACEM 

Implementăm proiecte de modernizare 
a administrației 
Sprijinim antreprenoriatul în IT 
Promovăm cultura open data și open 
source 

CUM FUNCȚIONĂMGovITHub este programul guvernamental care își propune 
să creeze comunitatea celor care cred într-un viitor digital 
pentru România prin transformarea serviciilor publice cu 
ajutorul tehnologiei. 

PARTENERI

Coordonarea generală a programului se face de către 
Consiliul GovITHub din care fac parte vectori de 
imagine din comunitățile țintă și reprezentanți ai 
Cancelariei Prim-Ministrului

Membrii GovITHub participă direct în 
implementarea proiectelor GovITHub. 

Membrii GovITHub sunt selectați pe durata a 6 luni, 
în regim de voluntariat (8 ore/săptamână) sau de 
fellowship (poziție remunerată competitiv, full-time, 
la București) 

GovITHub este deschis tuturor celor care doresc 
să susțină activitățile programului.
Comunitatea GovITHub cooptează acceleratoare 
și incubatoare de afaceri, hub-uri IT, ONG-uri, 

Membrii își aleg pentru reprezentare Comitetul 
GovITHub (CoRe), format din antreprenori, experți și 
membri ai administrației;
CoRe se reunește o dată pe lună pentru a analiza 
stadiul proiectelor. 
De asemenea, CoRe realizează un raport anual pe 
care îl prezintă într-un eveniment public – ITagora;

fonduri de investiții, startup-uri și companii private 
pe două dimensiuni: promovare reciprocă și sprijin 
pentru proiectele cu potențial, concepute în cadrul 
GovITHub.


