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În trimestrul al treilea al anului 2021, am marcat la ADR un 
milestone fundamental: primul deceniu de interacțiune online 
între cetățeni și stat. Parteneriatul public-privat dintre ADR și 
APERO și-a dovedit valabilitatea și valoarea. Astfel, am aniversat 
împreună 10 ani de la lansarea platformei Ghișeul.ro, cel mai 
de succes livrabil digital al administrației publice din România. 
Această aniversare a fost cu atât mai importantă prin prisma 
datelor recente de utilizare: Ghișeul.ro a crescut în ultimele Ghișeul.ro a crescut în ultimele 
9 luni cât în primii 9 ani9 luni cât în primii 9 ani. Până la 1 octombrie, în platformă au 
fost înregistrate 2,1 milioane de tranzacții și au fost colectate 
aproape 200 de milioane de euro. Peste 60% dintre cei care 
au accesat platforma Ghișeul.ro pentru a plăti servicii publice, 
taxe, amenzi sau utilități au făcut acest lucru de pe telefonul 
mobil. Trebuie să venim în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. 
Așadar, următorul pas pentru platforma Ghișeul.ro este să aibă 
o aplicație mobilă dedicată.

Un al doilea milestone esențial pentru activitatea ADR în 
Q3 2021 este realizarea Catalogului Național al Serviciilor 
Publice. Trecerea la următorul nivel al digitalizării administrației 

publice are nevoie de o temelie solidă. Trebuie să știm foarte 
clar care sunt serviciile publice pe care administrația le livrează 
cetățenilor și companiilor, pentru a putea găsi apoi soluții digitale 
personalizate, care să optimizeze procesele administrative, 
precum și pentru a interconecta aceste soluții.

Vom reuși să transformăm digital România doar prin utilizarea 
tehnologiilor de ultimă generație - și acesta este cel de-al treilea 
milestone al ADR în Q3 2021. Implementăm, în parteneriat 
cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, un proiect esențial 
pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor inovative în 
administrația publică. Împreună cu partenerii noștri, stabilim 
principalele direcții de acțiune în domenii cu o dinamică 
extraordinară de dezvoltare: AI, Blockchain, High Performance 
Computing. 

Pentru a încheia într-o notă mai destinsă, aș vrea să menționez 
noua campanie a ADR din social media, #FactsFriday, prin care 
ne-am propus să deschidem noi teme de discuție cu urmăritorii 
noștri digitali. Am pornit de la ideea că lumea digitală este mult 
mai extinsă decât activitatea noastră instituțională. Așadar, 
publicăm în fiecare vineri informații utile despre fenomenele, 
inovațiile și noțiunile relevante din sfera digitală, precum și 
despre tool-urile digitale pe care le folosim tot mai des în viața 
de zi cu zi.

Digitalizăm România,

 Upgradăm România!

Upgradăm România„
Octavian Oprea
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Ghișeul.ro - 10 ani de plăti online 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Asociația 
de Plăți Electronice din România (APERO) au organizat 
miercuri, 29 septembrie, evenimentul care a marcat primul 
deceniu digital al platformei de plăți online Ghiseul.ro.

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, fiind transmis 
live pe conturile de social media ale Ghișeul.ro și ale ADR.

„În prezent, Ghișeul.ro reprezintă piatra de temelie a relației 
online dintre stat și cetățean. Dacă acum 10 ani exista o 
reticență amplă în ceea ce privește relaționarea online cu 
instituțiile și nu numai, comportamentul social s-a modificat. 
Pandemia a determinat oamenii să facă pasul către această 
dimensiune digitală, iar odată dobândit acest comportament, 
a fost mult mai ușor pentru noi să scoatem statul din statul 
la coadă. În proiectele noastre, noi, echipa ADR ne bazăm 
pe date. Aceste date arată că, în cele 9 luni ale acestui an, 
Ghișeul.ro a crescut cât în primii 9 ani. 

Pas cu pas, scoatem Statul din statul la coadă!
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Creșterea apetenței românilor pentru utilizarea instrumentelor 
digitale în relația cu statul este tot atât de importantă precum 
maniera în care ei fac acest lucru. Peste 60% dintre cei care au 
accesat platforma Ghișeul.ro pentru a plăti servicii publice, 
taxe, amenzi sau utilități au făcut acest lucru de pe telefonul 
mobil. Așadar, următorul pas pentru platforma Ghișeul.ro este 
să aibă o aplicație mobilă dedicată”, a precizat Octavian Oprea, 
Președintele ADR.



Ciprian Ghișe, Directorul Executiv al Asociației de Plăți Electronice 
din România, a spus că „Ghișeul.ro nu e doar o platformă, este un 
ecosistem în care toți participanții - cele aproape 1000 de instituții 
publice, personalul de specialitate, actorii privați și cetățenii - își 
aduc aportul. Avem împreună obiective ambițioase: ne dorim ca 
în următorii 3 ani, Ghișeul.ro să fie portalul pe care orice cetățean 
să poată găsi orice tip de plată pentru orice instituție publică”.

Președintele comisiei parlamentare pentru Tehnologia 
Informației și Comunicații din Camera Deputaților, Sabin 
Sărmaș, a evidențiat importanța Ghișeul.ro atât ca brand, cât 
și ca platformă tehnologică: „Ghișeul.ro are în spate un brand 
extrem de puternic și acest lucru îi permite să devină mai mult 
decât o platformă de plăți. Ghișeul.ro poate deveni un punct unic 
de contact, în care cetățeanul își găsește toate serviciile publice. 

Într-o țară în care doar 30% din populație are competențe 
digitale de bază, așa cum arată măsurătorile oficiale ale Comisiei 
Europene că stau lucrurile în România, plățile electronice pot fi 
primul pas al unui cetățean pentru o educație digitală, spre un 
proces de auto-învățare - și poate acesta este cel mai bun lucru 
pe care îl face Ghișeul.ro pentru România astăzi”.

În cadrul evenimentului, Președintele ADR Octavian Oprea a 
anunțat organizarea unui concurs public pentru noul logo al 
Ghișeul.ro, concurs organizat în luna noiembrie. Premiul pentru 
câștigătorul concursului, în valoare de 3500 de euro, va fi oferit 
de APERO.

Lansată în 2011, Ghișeul.ro este platforma oficială de plăți online 
a statului român. Platforma este administrată de Autoritatea 
pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Asociația de 
Plăți Electronice din România.

Ghișeul.ro - 10 ani de plăti online ,



Pe parcursul anului 2020, echipa ADR a lucrat la upgradarea 
platformei, iar rezultatele au început deja să fie vizibile. 
Am actualizat cadrul legislativ care guvernează utilizarea 
platformei, am extins numărul tipurilor de plăți la peste 350 
și am înregistrat o creștere susținută a numărului instituțiilor 
publice înrolate în platformă. De asemenea, Ghișeul.ro a 
depășit 1,1 milioane de utilizatori - persoane fizice și juridice, 
fiind prima platformă digitală din sectorul public care a 
înregistrat această performanță. 

În acest moment, sistemele informatice ale aproape 1000 
de instituții publice sunt interconectate cu platforma de 
plăți online a statului român. Totodată, de la 1 ianuarie 2021, 
Ghișeul.ro a procesat peste 2,2 milioane de tranzacții, sumele 
colectate depășind 900 de milioane de lei.

Au fost prezenți fizic și au luat cuvântul în cadrul evenimentului 
Octavian Oprea, Președintele ADR; Tánczos Barna, Ministrul 
interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării; Ciprian 
Ghise, Directorul Executiv al Asociației de Plăți Electronice 
din România; Sabin Sărmaș, Președintele comisiei 
parlamentare pentru Tehnologia Informației și Comunicații 
din Camera Deputaților; Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 
6 al Municipiului București; Robert Negoiță, Primarul 
Sectorului 3 al Municipiului București; Clotilde Armand, 
Primarul Sectorului 1 al Municipiului București; Daniel Surdu, 
Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației.

Împreună, scoatem Statul din statul la coadă și 
#DigitalizămRomânia

,Ghișeul.ro - 10 ani de plăti online 



10 noi tipuri de plăti 
adăugate în Ghișeul.ro
Pe parcursul trimestrului 3, în Ghișeul.ro au fost înrolate prima 
bibliotecă, prima universitate și primul furnizor de utilități.

Astfel, Biblioteca Centrală Universitară Carol I” (B.C.U.) este 
prima bibliotecă din țară care acceptă plăți online. De acum, 
utilizatorii B.C.U. vor putea plăti cu cardul, pe internet, taxa 
de eliberare a permisului de acces în bibiotecă, precum și pe 
cea de reînnoire a vizei anuale. 

De asemenea, în Q3 2021 au fost adăugate plățile pentru plăcuțele 
de înmatriculare și pentru numerele preferențiale. Pentru a plăti, 
dați click pe “Plătește contravaloare plăcuțe înmatriculare” din pa-
gina principală a site-ului www.ghiseul.ro, pentru aceste plăți nefi-
ind nevoie de autentificare. Tipul nou de plată se adaugă celor deja 
disponibile în platformă: contravaloarea permisului de conducere, a 
certificatului de înmatriculare și a autorizației de circulație provizo-
rie.

     Cu fiecare nou serviciu adăugat în Ghișeul.ro, #DigitalizămRomânia

De asemenea, Academia de Studii Economice din București a deve-
nit prima universitate din România înrolată în platforma Ghișeul.ro.
Pe www.ghiseul.ro, studenții ASE pot achita toate cheltuielile 
referitoare la școlarizarea pentru anii de studiu, pentru orice formă 
de învățământ, atât la licență, cât și la master, precum și taxele de 
examen. Plățile se pot face de oriunde și la orice oră - singurul luc-
ru de care studenții au nevoie este un card bancar.

Ca urmare a modificărilor legislative inițiate de Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, Ghiseul.ro a trecut la nivelul următor: în 
plus față de servicii publice, taxe și amenzi, utilizatorii au acum la 
dispoziție plata online pentru utilitățile oferite de Apa Nova.
Compania Apa Nova devine primul furnizor de utilități înrolat în 
platformă, astfel încât cei peste 130.000 de clienți - persoane fizice 
și persoane juridice - vor putea plăti cu cardul, pe internet, toate 
serviciile companiei. Utilizatorii Ghișeul.ro vor putea accesa, numai 
după autentificare, o nouă secțiune de plăți - “Utilități” - unde vor 
putea regăsi plățile pentru serviciile Apa Nova.
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„Inteligența Artificială (AI) are capacitatea de a revoluționa 
activitatea administrației publice. Datorită AI, vom putea 
beneficia de servicii publice mai bune, de sisteme de transport 
mai sigure, de produse și servicii personalizate, mai ieftine și 
mai durabile. De asemenea, AI va duce la apariția unor noi 
profesii, pe măsură ce industriile bazate pe aceste tehnologii 
se dezvoltă. Obiectivul nostru concret este asigurarea unor 
servicii digitale de calitate pentru cetățeni și companii.

Avem nevoie de o cooperare solidă cu toți stakeholderii, 
pentru că transformarea digitală a sectorului public se 
realizează cu aceleași tehnologii din mediul de business. 
Strategia națională în AI trebuie să fie asumată de toți actorii 
relevanți din domeniu și să reflecte pe deplin perspectivele 
și nevoile de dezvoltare, sens în care lansăm astăzi prima 
etapă a consultării publice. ADR va rămâne un partener activ, 
deschis discuțiilor, pentru armonizarea punctelor de vedere 
ale organizațiilor și coagularea inițiativelor în domeniul 
AI”, a spus Octavian Oprea, președintele Autorității pentru 
Digitalizarea României.

Chestionarul de consultare privind dezvoltarea și 
implementarea AI în România a fost accesat de peste 1200 
de ori.

Mai mult, în luna septembrie, ADR a inițiat consultarea publică 
asupra noilor reguli care vor guverna modul în care cetățenii și 
companiile din Uniunea Europeană utilizează tehnologiile de 
inteligența artificială - AI Act.

Având în vedere că poziția României trebuie să fie corelată nevoilor 
concrete și specifice ale actorilor naționali, ADR invită părțile 
interesate să transmită recomandările și sugestiile referitoare la 
propunere la adresa sriae@adr.gov.ro.

„AI Act este prima propunere legislativă din domeniul inteligenței 
artificiale elaborată la nivel european. Inteligența artificială are un 
impact radical asupra societății, implică schimbări fundamentale 
în economia vieții cotidiene, astfel încât trebuie să ne asigurăm 
că oamenii se află în centrul utilizării acestei tehnologii.

Conform studiilor recente de la nivelul UE, în România procentul 
companiilor care au introdus sisteme de inteligență artificială 
în activitatea proprie este de 31%, peste media europeană de 
25%, motiv pentru care impactul unui astfel de propuneri poate 
fi semnificativ – atât pentru industrie, cât și pentru cetățeni”, a 
spus Octavian Oprea, președintele ADR.

Inteligența artificială reprezintă o familie de tehnologii cu 
evoluție rapidă, care poate genera un spectru larg de beneficii 
atât la nivel industrial, cât și la nivelul activităților sociale. În 
consecință, Comisia Europeană a demarat un proces de creare 
a unui cadru legislativ care să încurajeze inovarea în domeniul 
inteligenței artificiale și dezvoltarea de soluții digitale bazate pe 
tehnologii emergente. Procesul are în vedere asigurarea faptului 
că sistemele de inteligență artificială utilizate la nivelul Uniunii 
Europene sunt sigure, etice și de încredere.

Propunerea de regulament  poate fi consultată la următorul 
l ink:https: / /eur- lex.europa.eu/ legal-content/RO/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN

ADR a lansat procesul de consultare publică pentru utilizarea
inteligentei artificiale în România, precum și pentru AI Act,





În data de 26 august, la Cluj-Napoca, delegația ADR a avut 
o întâlnire de status report cu partenerii de la Universitatea 
Tehnica din Cluj-Napoca, împreună cu care lucrăm la 
dezvoltarea și implementarea tehnologiilor deep tech în 
economia și societatea românească, în cadrul proiectului 
SIPOCA 704.

Octavian Oprea, Președintele ADR, a precizat cu această 
ocazie: „Conform HG-ului său de înființare, Autoritatea 
pentru Digitalizarea României elaborează reglementări și 
strategii în domeniul tehnologiilor avansate, lucru cu care ne 
mândrim și care ne responsabilizează. 

Suntem în a opta lună de implementare a proiectului 
Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii 
inovative în administrația publică şi deja avem paşi importanți 
făcuți în demersurile noastre de aprofundare a cunoaşterii şi 
adopției tehnologiilor deep tech în România. Împreună cu 
partenerii noștri, stabilim principalele direcții de acțiune în 
aceste domenii cu o dinamică extraordinară de dezvoltare, 
de mare interes național, european şi global:

Rezultatele proiectului vor fi supuse consultării publice şi 
vor încorpora punctele de vedere şi perspectivele actorilor 
principali din mediul privat, mediul academic şi sectorul public, 
astfel încât valabilitatea recomandărilor pentru România să 
fie general asumată, iar perspectivele de implementare să 
fie certe”.

Implementarea tehnologiilor inovative
în administratia publică

• AI

• Blockchain

• HUB-urile de inovare digitală

• Open Science

• Open Data

• Calculul de Înaltă Performanță (HPC)

• Digital Policy Lab / Laboratorul digital de politici 
publice.

,



ADR elaborează Catalogul Național al Serviciilor Publice, primul demers de inventariere a serviciilor oferite de statul român 
din ultimii 30 de ani.

“Era nevoie de un proces detaliat de mapare a serviciilor furnizate de către instituții, deoarece trecerea la 
următorul nivel al digitalizării administrației publice are nevoie de o temelie solidă. Trebuie să știm foarte clar 
care sunt serviciile publice pe care administrația le livrează cetățenilor și companiilor, pentru a putea găsi apoi 
soluții digitale personalizate, care să optimizeze procesele administrative, precum și pentru a interconecta 
aceste soluții”, spune Octavian Oprea, președintele ADR.

Acest Status Report în elaborarea Catalogului oferă o analiză de ansamblu, cantitativă. Având în vedere că procesul de 
introducere a datelor de către ministere și autorități centrale s-a încheiat la data de 22 septembrie 2021, experții ADR 
lucrează acum pentru a rafina datele transmise și a genera o analiză calitativă.

Numărul total de servicii publice completate până la începutul lunii septembrie de către instituțiile administrației publice 
centrale (inclusiv de către instituțiile centrale subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituțiilor centrale) era de 
1434, iar numărul instituțiilor care completaseră până atunci formularele aferente serviciilor publice era de 382.

Publicarea Status Report-ului privind Catalogul 
Serviciilor Publice



Lansarea oficială a proiectului RegInterMed

“Îmbunătățirile pe care le propunem prin proiectul 
RegInterMed țin de eficientizarea sistemului de sănătate 
prin dezvoltarea și consolidarea de soluții informatice ale 
depozitelor de date, dar și prin monitorizare, documentare 
și suport al procesului de luare a deciziilor medicale. În 
proiect vor fi realizate 100 de registre de sănătate, care vor 
fi interconectate în cadrul unui sistem informatic integrat. 
Pentru fiecare categorie de beneficiari, estimăm că peste 
2 milioane de pacienți, peste 50.000 de medici și peste 300 
de specialiști ai Ministerului Sănătății vor fi parte a acestui 
sistem informatic”, a declarat președintele ADR, Octavian 
Oprea.

Pentru sectorul public, barierele identificate sunt:

• Lipsa unei arhitecturi IT, eficiente și eficace, de 
management general al serviciilor publice electronice

• Lipsa sistemelor informatice necesare instituțiilor 
publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice 
electronice

• Insuficiența specialiștilor în e-guvernare și a resurselor 
umane în departamentele IT ale instituțiilor și autorităților 
publice și, corelat, a competențelor necesare pentru 
dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice electronice

• Lipsa unui cadru legislativ și procedural unitar și eficient 
pentru susținerea serviciilor publice electronice 

Autoritatea pentru Digitalizarea României, împreună 
cu Ministerul Sănătății - România, în calitate de lider de 
parteneriat și beneficiar, au lansat astăzi proiectul „Sistem 
informatic pentru registrele de sănătate – RegInterMed”.

Sistemul informatic propus în cadrul proiectului are ca scop 
principal furnizarea de servicii online specifice domeniului 
e-sănătate în beneficiul cetățenilor, precum şi al instituțiilor 
şi organizațiilor din domeniul sănătății. Sistemul facilitează 
desfăşurarea în mod eficient, şi în anumite cazuri automat, 
a activităților specifice interfeței dintre organismele 
administrației centrale şi cetățeni.



Prin utilizarea standardelor informatice medicale, proiectul 
RegInterMed va asigura interoperabilitatea la nivel european 
şi schimbul de informații pentru pacienții care solicită servicii 
medicale transfrontaliere, iar baza de date constituită în 
cadrul proiectului reprezintă o arhivă electronică și un back-
up al informațiilor fiecărui pacient.

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 2014-2020.

Pentru sectorul public, barierele identificate sunt:

• Lipsa unei arhitecturi IT, eficiente și eficace, de 
management general al serviciilor publice electronice

• Lipsa sistemelor informatice necesare instituțiilor 
publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice 
electronice

• Insuficiența specialiștilor în e-guvernare și a resurselor 
umane în departamentele IT ale instituțiilor și autorităților 
publice și, corelat, a competențelor necesare pentru 
dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice electronice

• Lipsa unui cadru legislativ și procedural unitar și eficient 
pentru susținerea serviciilor publice electronice 

Sistemul informatic va furniza servicii online care vor genera 
beneficii:

• Pentru Ministerul Sănătății – monitorizarea și evaluarea 
sănătății populației, precum și posibilitatea realizării unor 
statistici, în baza informațiilor deținute într-o bază de 
date reală şi actualizată, în vederea elaborării unor decizii 
fundamentate;

• Pentru medici – consistența informațiilor, centralizate 
într-o bază unică; păstrarea istoricului pentru fiecare 
pacient; urmărirea eventualelor interferențe ale diverselor 
tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, care 
ajută la luarea unei decizii medicale optime;

• Pentru pacienți – istoricul  evoluției  în cazul 
tratamentelor anterioare şi extragerea cu uşurință a unor 
statistici pentru luarea de decizii în beneficiul pacienților.
Soluția implementată va asigura interoperabilitatea 
sistemului informatic propus cu alte sisteme existente în 
cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum şi 
cu sistemele informatice ale unităților medicale.

Lansarea oficială a proiectului RegInterMed



Consultarea publică lansată în cadrul 
proiectului HUB de servicii MMPS

Pentru sectorul public, barierele identificate sunt:

• Lipsa unei arhitecturi IT, eficiente și eficace, de 
management general al serviciilor publice electronice

• Lipsa sistemelor informatice necesare instituțiilor 
publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice 
electronice

• Insuficiența specialiștilor în e-guvernare și a resurselor 
umane în departamentele IT ale instituțiilor și autorităților 
publice și, corelat, a competențelor necesare pentru 
dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice electronice

• Lipsa unui cadru legislativ și procedural unitar și eficient 
pentru susținerea serviciilor publice electronice 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, beneficiarul proiectului 
HUB de servicii MMPS, a publicat pe site-ul instituției caietul 
de sarcini pentru soluția informatică prevăzută în proiect. 
Autoritatea pentru Digitalizarea României este partener în 
acest proiect, alături de Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecții Sociale. 

Consultarea publică a caietului de sarcini este un instrument 
de transparentizare și de actualizare a proiectului tehnic, care 
prevede specificațiile minime ale instrumentelor digitale.

Scopul proiectului este realizarea infrastructurii specifice 
– sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, 
corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor 
din domeniile de activitate specifice MMPS, astfel încât 
interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct, cât și cu 
instituțiile aflate în coordonarea MMPS, să se poată realiza 
în mediul on-line printr-un singur punct de contact – portalul 
MMPS.

Ca urmare a procesului de consultare publică, MMPS a primit 
8 propuneri fundamentate de la companii și mediul asociativ.

Consultarea publică este o etapă importantă în procesul de 
achiziție publică, prin care vor putea fi integrate în caietul 
de sarcini al sistemului informatic observații, completări sau 
recomandări formulate de companiile din piața IT. 

Soluția digitală din proiect va crea un singur punct de contact 
al cetățeanului cu instituțiile beneficiare, prin care vor fi 
posibile:

•depunerea online a cererilor de beneficii și de servicii sociale

•consultarea online a dosarelor de către orice cetățean sau 
companie

• realizarea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii 
sociale

•optimizarea și modernizarea activității asistenților sociali, 
prin implementarea unui modul de management de caz, 
care va permite și introducerea datelor prin terminale mobile 
(pentru ancheta socială, de pildă)

• verificări încrucișate care să asigure mecanisme de prevenție, 
de semnalare automată a suspiciunii de fraudă

•interoperabilitatea sistemelor informatice în plan intern, 

național și european
Bugetul total al proiectului este 133.136.679,70 lei din care 
20.613.613,22 lei co-finanțarea eligibilă.



SEAP a depășit 200.000 de conturi înregistrate

Dacă în 2017 se publicau în JOUE 4.750 de anunțuri de atribuire transmise de SEAP, în 2020 
au fost publicate 15.215 anunțuri de atribuire - o creștere de peste 3 ori a numărului de 
anunțuri publicate.

În prezent, din cele 201.870 de entități din sistem, peste 180.000 sunt operatori economici 
și peste 21.000 sunt autorități contractante.

Noua platformă SEAP a fost implementată începând cu 2 aprilie 2018. Procesul de 
transparentizare a achizițiilor publice a înregistrat rezultate solide, odată cu creșterea 
substanțială a transmiterii și a publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a 
anunțurilor de inițiere sau atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziții publice/
achiziții sectoriale/concesiuni de lucrări sau servicii.





Președintele ADR, Octavian Oprea, și vicepremierul 
Republicii Moldova pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu au 
coordonat schimbul de bune practici pe tema digitalizării 
între instituțiile cu atribuții în sfera transformării digitale din 
cele două state: Autoritatea pentru Digitalizarea României și 
Agenția pentru Guvernare Electronică a Republicii Moldova.

Octavian Oprea, președintele ADR și Sabin Sărmaș, 
președintele Comisiei Parlamentare pentru Tehnologia 
Informației și Comunicații din Camera Deputaților au primit 
delegația Republicii Moldova la sediul ADR, unde a avut loc 
vizita de studiu.

În cadrul reuniunii, președintele ADR, Octavian Oprea și 
președintele Comisiei Parlamentare pentru Tehnologia 
Informației și Comunicații din Camera Deputaților, Sabin 
Sărmaș, împreună cu specialiștii din cadrul ADR, au prezentat 
harta digitalizării administrației publice din România, 
precum și proiectele aflate în derulare, rezultatele ADR și 
funcționalitățile platformelor pe care ADR le gestionează.

În prezentarea procesului de transformare digitală a 
societății românești, președintele ADR și experții Autorității 
au evidențiat Politica Publică din domeniul e-guvernării, 
realizarea Catalogului Național al Serviciilor Publice, 
creșterea exponențială a utilizatorilor pe platformele 
gestionate de ADR și stadiul absorbției fondurilor europene 
pentru digitalizare.

„Sectorul public are capacitatea de se transforma într-un 
ecosistem axat pe nevoile reale ale românilor. În ultimii 30 
de ani, procesele de digitalizare a administrației au fost 
implementate segmentat și insular. Prin proiectele ADR, 
prin Catalogul Național al Serviciilor Publice și urmând 
milestones-urile prevăzute de Politica Publică în domeniul 
e-guvernării, vom avea în curând o arhitectură completă și 
coerentă a proceselor administrative, pe baza căreia vom 
digitaliza, unitar și eficient, serviciile și procesele publice. 
Continuitatea consultărilor cu experții moldoveni generează 
idei inovative și soluții la problemele similare. Transformarea 
digitală este o provocare comună, iar experții moldoveni au 
soluții deja implementate, care ne permit să evaluăm modul 
în care ele pot fi adaptate și optimizate pentru societatea 
românească. Suntem acum într-un proces de unificare a 
serviciilor publice într-un ecosistem administrativ, care 
să răspundă adecvat nevoilor fiecărui cetățean și fiecărei 
companii”, a spus Octavian Oprea.

Întâlnire la cel mai înalt nivel între expertii în 
e-guvernare din România și Republica Moldova

,



Președintele comisiei parlamentare pentru Tehnologia 
Informației și Comunicații din Camera Deputaților, Sabin 
Sărmaș, a subliniat faptul că „se cunoaște prea puțin faptul 
că Republica Moldova are de peste 10 ani un program 
excepțional în materie de e-guvernare. Acesta s-a bucurat 
de continuitate și de expertiză consistentă și, de aceea, 
Moldova are astăzi un pachet de soluții digitale, ce reprezintă 
coloana vertebrală a oricărui sistem național de guvernare 
electronică. Sunt extrem de multe asemănări în ceea ce 
privește procesul de digitalizare în cele două state. Există, 
de asemenea, similitudini, dar și complementarități între 
echipa ADR și cea moldovenească, tocmai de aceea astfel 
de schimburi de experiență pot reprezenta un mijloc de 
accelerare a procesului de digitalizare. Am convingerea că, 
pe lângă beneficiile uzuale aduse de tehnologie, această 
colaborare va reuși să aproprie și mai mult Republica Moldova 
și România”.

Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru Digitalizare în 
Guvernul Republicii Moldova, a scos în evidență legăturile  
constante și productive dintre experții în e-guvernare români 
și moldoveni: „Am avut de mai multe ori ocazia să facem 
schimburi de bune practici cu experții din cadrul ADR. Pentru 
fiecare dintre noi este important să învățăm din experiența 
celuilalt, deoarece astfel transformarea digitală va deveni 
un instrument de succes pentru economiile și societățile 
noastre. Prioritățile Guvernului Republicii Moldova sunt 
clare: lucrăm la un portal și la o nouă legislație a serviciilor 
publice. Acest proces ne-a oferit oportunitatea de a regândi 
principiile fundamentale pe baza cărora sunt prestate 
serviciile publice. În acest demers, am pornit de la nevoile 
cetățenilor moldoveni, luând în calcul, în egală măsură, 
principiile promovate prin Digital Services Act, legislația 
propusă în consultare de Uniunea Europeană”.



Mario Nava, Directorul General al Direcției Generale 
Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din 
cadrul Comisiei Europene, împreună cu echipa sa au 
făcut o vizită de lucru la sediul ADR din Bulevardul 
Libertății. 

Președintele ADR și Directorul General al DG REFORM 
au avut o discuție productivă şi aplicată despre 
proiectele din domeniul transformării digitale şi al 
e-guvernarii, proiecte concepute de Autoritatea 
pentru Digitalizarea României  şi depuse spre finanțare 
prin Instrumentul de Sprijin Tehnic.

Primul dintre proiecte se află în faza de contractare, 
iar al doilea în faza de evaluare.

Aceste proiecte vizează implementarea de reforme 
în sectorul public, care vor consolida reziliența 
administrației publice centrale din România.

Directorul General Mario Nava a apreciat drept 
consistente şi cu impact semnificativ proiectele ADR 
depuse spre finanțare, arătând că România face 
eforturi vizibile în procesul de transformare digitală a 
societății şi economiei româneşti.

Prin proiecte şi reforme solide, #DigitalizămRomânia

Reuniune cu directorul general al DG REFORM, 
Mario Nava



Octavian Oprea, președintele ADR, a avut o întrevedere 
cu George Michaelides, Comisarul pentru Comunicații 
al Republicii Cipru. Subiectul principal al discuției a fost 
nodul eIDAS, “softul comun” de autentificare al Europei.

Autoritatea pentru Digitalizarea României 
implementează deja proiectul Sistemul de 
Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE - 
SITUE - ale cărui obiective 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, astfel încât 
toți cetățenii europeni să beneficieze de recunoașterea 
identității electronice oriunde în Uniune.

Președintele Oprea a împărtășit Comisarului Michaelides 
provocările pe care le presupun schimbările legislative 
decisive, așa cum a fost cazul OUG 38/2020, inițiat de 
ADR, prin care semnătura electronică este recunoscută 
în mod obligatoriu de toate instituțiile publice din 
România.

George Michaelides s-a arătat foarte interesat de 
rezultatele înregistrate de platformele mari ale ADR, 
Ghiseul.ro și SEAP. Domnul Michaelides a propus ca o 
echipă a Ministerului Inovării și Digitalizării din Republica 
Cipru să vină în România pentru un schimb de experiență 
cu specialiștii ADR în digitalizare și e-guvernare, 
propunere acceptată cu plăcere de Președintele Oprea.

Vizita la București a Comisarului pentru 
Comunicatii al Republicii Cipru,



RIP Adina Moga

Director General al Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

La 10 septembrie, am aflat cu adâncă tristețe și profundă mâhnire despre trecerea la cele veșnice a doamnei Adina Moga, Director General 
al Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, un om deosebit și o excelentă profesionistă.

Doamna Moga a coordonat OIPSI pe parcursul a 12 ani. În toată această perioadă, Adina Moga a coordonat  implementarea proiectelor 
finanţate prin Axa Prioritară 3 a Programului Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE), precum și prin Axa Prioritară 2 - 

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului Operațional Competitivitate (POC).

Datorită experienţei sale şi a capacităţii manageriale desăvârşite, doamna Moga a coordonat echipe de profesionişti în realizarea unor 
activități complexe - peste 5000 de proiecte au fost finanţate și implementate cu succes. 

De asemenea, OIPSI a obținut rezultate excepţionale, prin atingerea unei rate de contractare de peste 170% din suma alocată Axei 2 POC.

Noi, echipa ADR, îi suntem recunoscători doamnei Moga pentru toată activitatea în serviciul public.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!



10 proiecte 
în implementare, finanțate 

prin programe europene 
de fonduri nerambursabile

peste 30 de întâlniri 
cu reprezentanți ai 

sectorului public și ai 
mediului privat pentru 
transformarea digitală

peste 20 de participări     
la conferințe și webinarii 
interne și internaționale




