RAPORT

3 luni
Președinte ADR
Octavian Oprea
#DigitalizămRomânia

europene, am intensificat activitatea de suport și promovare
pentru platforma Ghișeul.ro, am consolidat activitatea Comitetului
Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională și am livrat
noi funcționalități în platformele pe care le gestionăm.
Am păstrat în centrul acțiunilor noastre focusul pe cetățean, ca
beneficiar principal al proceselor de digitalizare a administrației,
precum și al eforturilor de proiectare, implementare și administrare
a soluțiilor digitale necesare sectorului public.
Acest principiu a constituit și baza pentru noul acord de parteneriat
încheiat cu Code for Romania. Pe baza acordului, cei 2000 de
voluntari ai organizației vor colabora pentru a livra produse digitale
în format open source, pe care Code for Romania le va pune la
dispoziție, cu titlu gratuit, Autorității pentru Digitalizarea României.

„

Digitalizarea
reprezintă prezentul

Obiectivul concret al mandatului meu la ADR este asigurarea unor
servicii și produse digitale de înaltă calitate și accesibile pentru
cetățeni și companii.
Realizarea acestui obiectiv necesită o cooperare solidă cu mediul
privat și cel asociativ, pentru că transformarea digitală a sectorului
public se realizează cu aceleași tehnologii din mediul de business. Am
lucrat deja cu UIPath pentru automatizarea unor procese repetitive
din cadrul platformei SEAP. Tot printr-o colaborare public-privată,
am putut livra la începutul pandemiei platforma aici.gov.ro, care
implementează tehnologii Robotic Process Automation (RPA).
Pentru a reuși, avem nevoie de cea mai importantă resursă a acestei
țări: resursa umană. Va trebui să convingem IT-iștii români, care
dezvoltă produse și livrează servicii utilizate de sute de milioane
de oameni la nivel global, să lucreze pentru binele comun, pentru
binele național. Parteneriatul cu Code for Romania este o dovadă
că digitalizarea sectorului public nu mai este percepută drept
un subiect tabu, ci reprezintă o provocare pentru specialiștii din
industria IT, care au acum șansa de a se implica activ în viața Cetății
și de a ne ajuta să ducem societatea în care trăim la următorul nivel.

După un an 2020 care a funcționat ca un catalizator al digitalizării
administrației publice și în care Autoritatea pentru Digitalizarea
României a livrat soluții digitale pentru problemele urgente ale
societății românești, am început 2021 cu o nouă provocare: din
11 ianuarie, am fost numit de premierul Florin Cîțu președinte
interimar al ADR. La 3 luni de la preluarea mandatului, vă prezint
în cele ce urmează raportul de activitate al instituției, un raport
care marchează evoluția de la etapa de pioneriat digital la cea
de maturitate instituțională a Autorității pentru Digitalizarea
Vom continua să livrăm soluții clare și ușor de folosit pentru
României.
optimizarea interacțiunii cetățenilor cu instituțiile publice.
Odată cu actualizarea arhitecturii guvernamentale, ADR a trecut din
coordonarea premierului în subordinea noului Minister al Cercetării, Împreună, scoatem Statul din statul la coadă și transformăm
Inovării și Digitalizării. Acest update nu a afectat soliditatea echipei cozile în click-uri!
ADR, alături de care am continuat proiectele derulate prin fonduri
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REZULTATE

Ghișeul.ro – 1.000.000 de utilizatori
Pas cu pas, scoatem Statul din statul la coadă!
După eforturile susținute pe care le-am făcut pe parcursul
anului trecut, în 2021 am început să culegem roadele.
Platforma Ghișeul.ro a făcut istorie, înregistrând recordul
absolut în administrația publică din România: prima
platformă digitală a statului român care ajunge la 1.000.000
de utilizatori.
Din februarie 2020, când am devenit vicepreședinte al ADR,
am considerat Ghiseul.ro cel mai subestimat proiect al
instituției. De atunci, lucrul la această platformă națională
unică a fost un demers special. M-am implicat personal în
asigurarea unei baze normative upgradate pentru Ghișeul.ro,
fapt care a condus la integrarea în platformă a persoanelor
juridice, precum și a tuturor serviciilor publice – locale și
centrale. Odată cu recordul înregistrat, m-am bucurat să văd
cum tot mai mulți români au descoperit beneficiile ghișeului
digital: este simplu de utilizat, rapid, sigur și ”deschis” la orice
oră.
Înrolarea primăriilor în Ghișeul.ro este un exemplu de
interoperabilitate: servicii publice sunt standardizate sub
aspect legal, dar și digital, apoi sunt adăugate într-un sistem
informatic centralizat.
Planurile mele pe termen mediu vizează realizarea unor
aplicații mobile Ghișeul.ro pentru Android și iOS, care să facă
plățile și mai facile.

Ghișeul.ro a devenit un proiect esențial
pentru dezvoltarea digitală a României
și cel mai de succes livrabil al ADR.

Statistici Ghișeul.ro
de la preluarea platformei
de către ADR, au fost
înregistrați peste 500.000
de noi utilizatori, practic o
dublare a numărului total
de la 1 ianuarie 2021, peste
1 milion de tranzacții au fost
înregistrate în platformă,
toate cu zero comision
pentru contribuabili, iar
plățile efectuate prin Ghișeul.
ro au totalizat aproape 400
de milioane de lei

utilizatorii pot achita online
peste 300 de tipuri de plăți
pentru taxe și servicii publice

nou record pentru numărul
de tranzacţii procesate în 24
de ore: 31 martie – 22.908
tranzacții, în valoare de peste
12 milioane de lei
189 de noi primării de comune
înrolate de la 1 ianuarie 2021

Stabilirea cadrului de dezvoltare a
instrumentelor de e-guvernare - EGOV

Aflat momentan în etapa avizării interinstituționale a
propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării,
proiectul va fi finalizat în luna mai. Politica publică este
foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor publice de la nivel
central pentru următorii 10 ani. Ea stabilește un program
de schimbări eficiente și sustenabile pentru digitalizarea
administrației publice.
Proiectul a pornit de la premisa că România se confruntă cu o
dezvoltare insuficientă a serviciilor publice electronice, care
de regulă nu depășeau nivelul 2 de sofisticare digitală. Odată
cu finalizarea proiectului EGOV, am contribuit la dezvoltarea
capacității instituţionale a autorităților publice de a dezvolta
instrumente de e-guvernare pentru cetățeni și mediul de
afaceri, precum și la asigurarea viziunii și a direcțiilor de
acțiune în domeniul e-guvernării.

Aceste obiective vor deveni parte integrantă
a activității #ADR, prin asigurarea cadrului
legislativ, instituţional, procedural şi operaţional
pentru utilizarea instrumentelor de e-guvernare.
Digitalizarea administrației se va realiza cu
proiecte finanțate prin Planul Național de
Redresare și Reziliență și prin Cadrul Financiar
Multianual 2021-2027.

Obiectivele
specifice
ale proiectului
au fost:
reducerea fragmentării
serviciilor publice online
stabilirea și
operaționalizarea
managementului identității
și accesului – platforma
PSCID și cartea electronică
de identitate
dezvoltarea unor proiecte
non-sectoriale care să
sprijine la nivel orizontal
dezvoltarea e-guvernării
(proiecte de big data,
inteligență artificială,
blockchain, high performance
computing, quantum
computing)

creșterea capacității
instituțiilor și autorităților
publice din România de a
dezvolta și implementa
soluții de e-guvernare
gruparea serviciilor publice
de e-guvernare în jurul
a 36 de evenimente de
viaţă, conform obiectivelor
stabilite în documentele
programatice din sfera
digitalizării

asigurarea cadrului legislativ,
instituţional, procedural
şi operaţional pentru
utilizarea instrumentelor de
e-guvernare

Acordul semnat cu Code for Romania
pentru digitalizarea administrației publice

Încheiat pe 5 ani, acordul reiterează rolul esențial al ADR în
procesul de digitalizare a administrației prin identificarea
soluțiilor digitale care pot revoluționa și interoperabiliza
sistemele informatice din sectorul public, astfel încât să
accelerăm procesul de transformare digitală.
Pe baza acordului, Code4Romania va livra produse digitale în
format open source, pe care le va pune la dispoziție, cu titlu
gratuit, către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
Soluțiile digitale vor putea fi apoi diseminate către autorități
publice locale sau centrale, în funcție de necesitățile fiecăreia.
Mediul asociativ s-a dovedit un partener de nădejde pe
parcursul pandemiei. Le mulțumesc echipei și voluntarilor
Code for Romania, sprijinul lor a fost inestimabil.

Facilități noi în SEAP
Sistemul Dinamic de Achiziții Publice
Sistemul dinamic de achiziții (SAD) este o nouă funcționalitate
adăugată în platforma SEAP, administrată de ADR. Sistemul
funcționează ca o „piață deschisă electronică”, ce poate fi
accesată gratuit de toți utilizatorii platformei SEAP.
Sistemul dinamic de achiziții conferă flexibilitatea necesară
instituțiilor care vor să răspundă nevoilor unei societăți
aflate în continuă schimbare. Acționând ca o piață deschisă,
sistemul dinamic sprijină participarea IMM-urilor și a
întreprinderilor aflate la început de drum la procedurile de
achiziții din sectorul public, prin adaptabilitatea procesului.
SAD este similar cu acordul-cadru, cu deosebirea că noii
furnizori, prestatori sau executanți se pot alătura oricând
pe durata de implementare a sistemului dinamic. Astfel, în
loc să se angajeze timp de patru ani într-un acord-cadru, o
instituție care utilizează sistemul dinamic poate colabora cu
noi operatori economici din piață în orice moment, fără să
fie nevoie să aștepte până când acordul-cadru își va încheia
perioada de valabilitate.
Această nouă funcționalitate pe care am livrat-o flexibilizează
procedurile de achiziție publică desfășurate pentru servicii
care necesită perioade mai îndelungate, în contextul în care
acordul-cadru poate fi derulat doar cu semnatarii inițiali ai
acestuia.
Pentru familiarizarea cu regulile SAD, autorităţile
contractante interesate de organizarea sistemelor dinamice
de achiziţii şi operatorii economici înregistraţi ca ofertanţi
în SEAP pot testa funcţionalităţile SAD pe mediul demo
disponibil la adresa https://demo.e-licitatie.ro/pub.

Conferința de închidere a proiectului UIP-POAT
Scopul proiectului a fost crearea unei echipe de experți cu
pregătire multidisciplinară pentru conceperea unor proiecte
de accesare a fondurilor europene, în beneficiul unor instituții
publice care întâmpinau dificultăți în acest proces.
Rezultatele sunt excepționale: echipa UIP-POAT a elaborat,
alături de instituțiile partenere ale ADR, 20 de proiecte care
vizează atingerea obiectivelor Strategiei Naționale Agenda
Digitală pentru România 2020.
Astfel, un proiect în valoare de 3 milioane de euro a generat
20 de alte proiecte, cu o valoare de peste 400 de milioane de
euro – este un return on Investment fantastic!
Echipa de profesioniști UIP-POAT a contribuit decisiv la
întărirea capacităților digitale ale statului român. Pe parcursul
celor cinci ani de funcționare, echipa UIP-POAT a devenit
un liant între expertiza din industria IT și nevoile instituțiilor
publice.
Determinarea profesioniștilor implicați în acest proiect a atras
fonduri europene nerambursabile de peste 380 de milioane
de euro. Aceste fonduri au fost folosite pentru rezolvarea
nevoilor concrete ale beneficiarilor și partenerilor, astfel că

activitatea administrației publice, în ansamblul său, a fost
optimizată.
Principalele beneficii ale proiectelor elaborate de echipa UIPPOAT vizează repere ale Strategiei Naționale Agenda Digitală
pentru România 2020, cum ar fi evenimentele de viață,
interoperabilitatea, nodul e-IDAS, securitatea cibernetică,
identificarea digitală, e-Cultură, e-Sănătate. Mă bucură
faptul că mulți experți din echipa UIP-POAT vor continua să
se implice în viitoarele proiecte ale ADR – experiența lor va fi
fructificată și îmbogățită pe mai departe.
Cele 20 de proiecte cu finanțare europeană au făcut ca ADR
să devină un partener solid pentru instituțiile beneficiare,
cum ar fi: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Culturii,
Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Centrul
Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
CERT-RO, Serviciul de Protecție și Pază, Consiliul Național al
Audiovizualului, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau
Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Activitatea Comitetului Tehnico-Economic
pentru Societatea Informațională (CTE)
CTE asistă Autoritatea pentru Digitalizarea României în
monitorizarea politicilor guvernamentale în domeniul
tehnologiei informației. De asemenea, CTE contribuie la
elaborarea, integrarea, corelarea și actualizarea politicilor
publice în domeniul societății informaționale, precum și la
avizarea proiectelor din fondurile structurale și de investiții
europene care vizează acțiuni din domeniul guvernării
electronice, securității cibernetice, societății informaționale
și interoperabilității.
Activitatea CTE dovedește că interesul pentru digitalizare
este mare în administrație, atât la nivel central, cât și la
nivel local. De la începutul anului 2021, Comitetul TehnicoEconomic pentru Societatea Informațională s-a întrunit în 4
ședințe, analizând 45 de proiecte depuse spre avizare.
CTE a emis 31 de avize pentru proiectele finanțate din
fonduri europene sau naționale care implică soluții IT&C în
administrația centrală și locală, în valoare totală de peste
550 de milioane de lei. Cel mai mare proiect avizat a avut o
valoare de peste 200 de milioane de lei.
Printre cele mai recente proiecte aprobate se numără și
proiectul prin care vor fi achiziționate echipamente de
digitizare și software în cadrul Proiectului E-cultură: Biblioteca
Digitală a României, al cărui beneficiar este Ministerul
Culturii. Cu fiecare nou proiect avizat în CTE, scriem o nouă
pagină în ebook-ul transformării digitale.

PROIECTE ÎN
IMPLEMENTARE

Login cu PSCID –
Platforma Software
Centralizată de
Identificare Digitală

Identitatea electronică este fundația oricărei construcții
digitale. Platforma de identificare digitală PSCID este în
curs de implementare și va funcționa exact ca logarea cu
Facebook sau Google. Prin Login cu PSCID, va fi nevoie de
un singur click pentru accesarea oricarui serviciu public de
e-guvernare.
PSCID va fi poarta de acces și primul punct de securizare a
serviciilor electronice de eGuvernare. Proiectul pe care ADR
îl gestionează va permite asigurarea identității electronice
unice a fiecărui cetățean care utilizează servicii electronice
de e-guvernare, fiind un instrument esențial în digitalizarea
tuturor serviciilor publice.
La acest moment, instituțiile publice oferă mai multe tipuri
de identități, cu mai multe niveluri de încredere: o identitate
pentru bazele de date de la evidența populației, o identitate
pentru primăria unde plătim impozitele, o identitate pentru
ANAF și așa mai departe.

Odată cu implementarea PSCID, toate aceste identități care
acum sunt dispersate în întregul sistem public și care sunt
gestionate separat de mai multe instituții, toate identitățile
digitale ale cetățeanului în relația lui cu autoritățile publice
vor fi centralizate într-un Registru electronic național unic,
care va standardiza gradul de încredere la nivelul maxim.
În acest fel, cetățeanul va putea folosi un singur cont, un
singur set de credențiale pentru a se conecta la orice serviciu
public de e-guvernare.
Odată cu implementarea proiectului gestionat de ADR privind
identitatea digitală, cartea electronică de identitate va putea
fi folosită pentru autentificarea identității. Procedura va fi
foarte simplă: în momentul în care cetățeanul va trebui să
confirme identitatea, va putea apropia cartea electronică de
identitate de spatele telefonului și, prin protocolul de transfer
de date NFC, identitatea sa va fi verificată instantaneu.

RegIntermed
Sistemul Informatic pentru registrele de sănătate –
RegIntermed este un proiect esențial pentru dezvoltarea
#eHealth în România, care are 3 obiective principale:
digitalizarea înregistrărilor în registrele de sănătate,
dezvoltarea sistemelor informatice existente și creșterea
interoperabilității acestor sisteme.
Scopul este constituirea unei baze de date actualizate despre
pacienţi, tratamentele aplicate lor și evoluţia afecțiunilor.
Această bază de date va integra toate cerințele GDPR și
normele de confidențialitate în vigoare la nivel european.
Pe baza datelor, platforma informatică va genera rapoarte
și statistici anonimizate despre boli și tratamente la nivelul
tuturor segmentelor populaţiei – în funcție de vârstă,
geolocație, afecțiune etc.

Pentru medici, beneficiile vor fi:
1. consistența informațiilor, centralizate într-o bază unică;
2. păstrarea istoricului pentru fiecare pacient;
3. urmărirea eventualelor interferențe ale diverselor
tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, care
ajută la luarea unei decizii medicale optime

Prin aplicarea principiilor guvernării bazate pe date,
implementarea RegIntermed pune accentul, pentru prima
dată, pe prevenție și trasabilitate. Sistemul va putea integra
date din mai multe surse informatice, va genera statistici
esențiale pentru fundamentarea politicilor în sistemul sanitar
și pentru luarea deciziilor optime la nivel medical, în beneficiul
pacienților, prin urmărirea eventualelor interferenţe ale
tratamentelor acordate într-o anumită perioadă de timp.
Pentru beneficiarii direcți ai serviciilor de sănătate,
RegIntermed va asigura istoricul evoluției în cazul
tratamentelor și va genera statistici pentru luarea de decizii
optime în recomandarea de noi tratamente.
Pentru Ministerul Sănătății, beneficiarul direct al
proiectului, avantajele pe care le va aduce acest proiect
sunt deosebit de importante:
1. monitorizarea impactului bolilor la nivelul populației –
incidență, prevalență, mortalitate;

Autoritatea pentru Digitalizarea României este partener
în acest proiect. Valoarea totală a proiectului este de
67.591.875.80 lei cu TVA, din care 57.114.146,19 lei reprezintă
finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operațional Competitivitate 20142020.

2. fundamentarea politicilor publice de sănătate;
3. planificarea, dimensionarea, monitorizarea și evaluarea
programelor naționale de sănătate;
4. cercetarea medicală;
5. monitorizarea și evaluarea sănătății populației.

Sistemul de Interoperabilitate
Tehnologică cu Statele Membre UE
– SITUE
Obiectivele principale ale acestui proiect sunt construcția
nodului eIDAS pentru România și interconectarea acestuia
cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii
de identitate și servicii electronice din România.
Nodul eIDAS este “softul comun” de autentificare al Europei,
ce va fi folosit de instituțiile publice din întreaga Uniune
Europeană pentru a valida identitatea cetățenilor europeni
prin cartea de identitate electronică și semnătura electronică
calificată. Acest nod va înlocui actualele proceduri și sisteme
de verificare ale datelor atașate cărții electronice de identitate
obișnuite.

Lansarea, în luna august, a noii cărți electronice de identitate
de către Ministerul Afacerilor Interne va aduce multe
beneficii pentru cetățenii care vor opta să o utilizeze. Cartea
electronică de identitate va conține un spațiu de stocare
cu două partiții: prima partiție va avea încărcate datele
biometrice ale cetățeanului, iar cea de-a doua partiție va
putea integra semnatura electronică, emisă de un furnizor
de servicii de încredere din România, pe care cetățeanul o
poate încărca opțional.
Prin utilizarea noii cărți electronice de identitate, cetățenii
vor putea elimina o mare parte din barierele birocratice
actuale.

Identificarea video
la distanță
Pe baza cadrului legislativ elaborat de Autoritatea pentru
Digitalizarea României, persoanele fizice sau reprezentanții
firmelor vor putea fi identificați la distanță, prin mijloace
video, prezentând cartea de identitate sau pașaportul,
fără a mai fi nevoie să se deplaseze la ghișeele instituțiilor
publice, la furnizorii de servicii de încredere (firme care emit
semnătura electronică) și plăți (bănci), atunci când vor dori să
se înroleze ori să se identifice în sistemele IT care furnizează
servicii online.

În acest scop, Autoritatea pentru Digitalizarea României:
1. reglementează cadrul general privind utilizarea
mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță;
2. stabilește obligațiile și responsabilitățile pentru entitățile
care participă la procedura de identificare a persoanei la
distanță prin mijloace video;
3. elaborează cerințele tehnice privind procedura de
identificare a persoanei la distanță prin mijloace video

Verificarea remote a identității va elimina procedurile birocratice prin care autorități publice solicită cetățenilor să depună
documente care atestă identitatea. De asemenea, ea va face mult mai facilă înrolarea în platformele digitale a furnizorilor de
semnătură electronică și de plăți online, contribuind la consolidarea și reziliența economiei digitale.

Cadru strategic național
pentru tehnologii inovative în
administrația publică 2021-2027
prezintă un impact major asupra îmbunatăţirii calităţii vieţii
cetăţenilor şi dezvoltării afacerilor.

Aflat, de asemenea, în plin proces de implementare, acest
proiect va asigura identificarea reperelor fundamentale
pentru transformarea digitală a proceselor în administraţia
publică, ca rezultat al aplicării viziunii proactive a
administraţiei privind guvernanța tehnologică inovativă şi
consolidarea instituţiilor publice.
Derulat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din ClujNapoca şi finanţat din fonduri UE, proiectul va definitiva
cadrul strategic național şi instrumentele de finanţare pentru
participarea României la reţele şi ecosisteme europene de
management al datelor ştiinţifice – open science, pentru
adopţia tehnologiilor de tip blockchain în domenii cheie de
intervenţie guvernamentală, precum identitatea persoanelor
şi gestiunea documentelor din domeniul educaţiei, dar şi
pentru definitivarea cadrului naţional în domeniul inteligenţei
artificiale, tehnologie care – prin aplicaţiile sale complexe –

Cu titlu de noutate în administraţie, unul din livrabilele
esenţiale ale acestui proiect este Digital Policy Lab, un
laborator complet de inovare şi testare în mediu controlat
a proiectelor de reglementări şi politici publice, formulate
în domenii cheie precum comerţul electronic, e-guvernare,
e-sănătate, e-educație şi transformare digitală. În perspectivă,
laboratorul va sprijini eforturile administraţiei de a crea un
forum pentru cercetare, precum și partajarea de expertiză şi
bune practici în formularea iniţiativelor de reglementare.
Operaţionalizarea Digital Policy Lab va fi rezultatul activităţii
experţilor ADR şi ai consultantului contractat. Politicile
publice create în iteraţiile laboratorului vor beneficia de
contribuţia reprezentanţilor din administraţia publică,
mediul privat şi mediul academic în cadrul atelierelor de lucru
dedicate fiecărui domeniu.
În ansamblul său, proiectul se poziţionează în armonie cu
evoluţia tehnologică accelerată în aceste domenii la nivel
european şi reflectă în mod adecvat diversitatea şi ambiţia
obiectivelor României de utilizare a tehnologiilor deep tech
pentru consolidarea capacităţii administraţiei centrale de a
furniza un serviciu public modern, eficient şi sustenabil.

EVENIMENTE

În cadrul discuției cu Cristian Hostiuc, director editorial al
Ziarul Financiar, am accentuat necesitatea realizării HUBului de interoperabilitate pentru sistemele informatice ale
instituțiilor publice. Este în interesul fiecărui cetățean ca
statul român să aplice principiul once-only. Drumul inutil
la ghișee pentru depunerea unor documente aparține
trecutului. Pentru viitor, cetățenii vor furniza documente întrun one-stop shop, iar instituțiile publice vor accesa automat
informațiile deținute deja de stat, cu respectarea principiilor
europene în materie de guvernanță a datelor.

Pe 10 martie, am avut o discuție excelentă despre
oportunitățile digitalizării mediului privat cu profesori și
reprezentanți ai mediului academic din Coreea de Sud,
precum și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului.
Prin proiectul “Impactul digitalizării IMM-urilor: provocări
pentru guvernanța publică și dezvoltarea economică”, realizat
de Centrul Coreean de Productivitate (KPC) și Institutul
Coreean de Dezvoltare (KDI), avem oportunitatea de a
schimba bune practici și de a analiza modele de succes, lucru
care ne aduce mai aproape de conturarea unei transformări
digitale consolidate a economiei.
Obiectivul nostru strategic este de a crea un context propice
inovației, progresului economic și social, care să dezvolte
competențe cheie și valoare adăugată prin instrumente și
tehnologii digitale.

Transformarea digitală nu înseamnă doar tehnologii
inovative și instrumente de lucru. Transformarea digitală
presupune dezvoltarea educației digitale și simplificarea
fluxurilor informaționale.
Despre acest proces revoluționar, esențial pentru viitorul
României, am vorbit în calitate de invitat la Conferința BAAR
”Asigurările auto - înapoi în vitor”.
Ne putem baza pe o organizație ca BAAR (Biroul Asiguratorilor
de Autovehicule din România) pentru standardizarea și
interoperabilizarea bazelor de date în asigurări. În ceea ce ne
privește, ținem pasul cu avansul tehnologic prin modificările
legislative la care lucrăm. ADR va crea cadrul legislativ
adecvat pentru ca toți operatorii de pe piață să aplice
principiul DigitalFirst.
Cea de-a Patra Revoluție Industrială se bazează pe date,
ele sunt aurul economiei digitale. Trebuie să dovedim că
suntem capabili să utilizăm eficient și principial această
resursă, respectând cadrul legal de la nivel european, care
vizează confidențialitatea și protecția datelor cetățenilor.
Perspectiva noastră, la Autoritatea pentru Digitalizarea
României, este că trebuie menținut accentul pe adoptarea
principiilor esențiale precum transparența, neutralitatea,
deschiderea, reutilizarea. Politica în domeniul datelor trebuie
să fie echilibrată, corectă și nediscriminatorie.
Acest lucru l-am transmis senatorilor din Comisia pentru
Afaceri Europene în cadrul discuției despre Data Governance
Act (DGA).
Propunerea de Regulament privind guvernanța datelor
la nivel european urmărește să stimuleze disponibilitatea
datelor pentru utilizare, între sectoare/domenii şi între
statele membre, prin creșterea nivelului de încredere și prin
consolidarea mecanismelor de partajare de date în UE.
Pentru România, economia bazată pe date poate genera
beneficii majore în multiple sectoare, precum și un impact
pozitiv asupra creșterii economiei digitale. Accesul la un
volum tot mai mare de date și capacitatea de a le utiliza sunt
esențiale pentru inovarea digitală și creșterea economică.

Am discutat cu Marius Tucă, în direct la Aleph News, despre
provocările și oportunitățile transformării digitale. Suntem
în mijlocul unei schimbări de paradigmă a modului în care
cetățenii interacționează cu administrația și este nevoie ca
ea să fie pregătită pentru acest lucru. Sectorul public trebuie
să stabilească noi reguli de bază, să își instruiască funcționarii
pentru dobândirea competențelor digitale și să folosească
noi tehnologii în proiecte care au rezultate concrete.
În ultimul an, nevoia ne-a învățat și noi am fost capabili să
învățăm repede – am acționat prompt și am livrat soluții
digitale pentru atenuarea efectelor pandemiei. În continuare,
Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează
proiecte care vor contura standardele viitorului digital al
României. Identificarea video la distanță și identitatea digitală
centralizată vor revoluționa serviciile publice electronice.

În cadrul evenimentului Planul de Redresare al UE, organizat
de Biroul Parlamentului European în România, am punctat
importanța fondurilor și a politicilor europene pentru
necesara trecere la următorul nivel a administrației publice
și a mediului privat, prin PNRR.
Autoritatea pentru Digitalizarea României are atribuții
concrete în elaborarea și implementarea proiectelor ce
vizează transformarea digitală a societății românești. Avem
un buget de 100 de milioane de lei care va fi folosit pentru
realizarea documentațiilor tehnico-economice în domenii
precum:
• implementarea Robotic Process Automation
• tranformarea digitală a serviciilor administrației publice
centrale și locale
• dezvoltarea infrastructurii IT&C, atât pentru procesele
front end, cât și pentru cele back end
• accelerarea interoperabilității
• consolidarea securității cibernetice
• realizarea identitatății electronice
sistemelor de tipul single sign-on

și

dezvoltarea

9 proiecte
în implementare, finanțate
prin programe europene
de fonduri nerambursabile

peste 30 de întâlniri
cu reprezentanți ai
sectorului public pentru
accelerarea procesului de
digitalizare

peste 20 de participări
la conferințe și webinarii
interne și internaționale

