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Sistemele informatice pe care le
implementăm prin finanțări europene - fie la
nivelul ADR, fie în parteneriat cu numeroase
ministere și instituții publice - reprezintă un
progres substanțial pentru fluxurile
administrative, pentru depășirea birocrației
și optimizarea activității administrației
publice.

Cel mai relevant proiect de digitalizare al
României este, în prezent, fără doar și
poate, cloud-ul guvernamental. Prin
contribuția Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării, parcursul legislativ al proiectului
de ordonanță care reglementează cloud-ul
guvernamental va fi accelerat, iar noua
legislație va reflecta corect și complet
preocupările Guvernului României pentru
acest proiect fundamental în dezvoltarea
digitală a României.

Maniera în care pot fi asociate soluțiile
deschise în funcționarea cloud-ului
guvernamental este în dezbatere. Ne-am
propus să identificăm soluții care să nu
închidă sistemul, ci să ofere posibilitatea
integrării celor mai noi tehnologii și soluții,
în beneficiul tuturor utilizatorilor - cetățeni
și funcționari publici.

De asemenea, împreună cu instituțiile
partenere - Directoratul Național pentru
Securitate Cibernetică, Serviciul de
Telecomunicații Speciale și Centrul Național
CyberInt – lucrăm pentru a identifica cele
mai bune soluții pentru întărirea securității
cibernetice.

Acest raport vizează activitatea ADR din
lunile ianuarie, februarie și martie ale anului
2022. Puteți regăsi în continuare principalele
proiecte și livrabile ale instituției.
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ADR-  promotorul
administrației
publice a secolului
XXI

”Fără curajul de a implementa
instrumentele digitale în
administrația publică nu vom putea
depăși obstacolele cu care România
se confruntă. Doar prin
implementarea pașilor necesari
pentru transformarea digitală a
administrației vom pune cetățeanul
în prim-plan ca beneficiar al
serviciilor publice.

În secolul XXI, sistemele informatice
sunt un instrument, nu un lux. Așa
cum în istorie am folosit piatra sau
stiloul, acum trebuie să folosim la
întreaga sa capacitate instrumentul
acestui secol - digitalizarea.”



Cloud-ul guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în transformarea digitală a
României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care va reuni într-o singură
arhitectură informatică, sigură și consolidată, instituțiile administrației publice centrale.
Unul dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare îl reprezintă imbunătăţirea
interacțiunii digitale a cetățeanului și mediului de afaceri cu statul român, în conformitate cu
Politica Publică în domeniul e-guvernării, document inițiat de Autoritatea pentru Digitalizarea
României și aprobat de Guvernul României în iunie 2021.
Deși la nivel național au fost implementate mai multe proiecte în domeniul e-guvernare,
accelerarea transformării digitale a administrației necesită, printre altele, un cadru legal care să
stabilească o modalitate unitară privind dezvoltarea sistemelor informatice la nivelul autorităților
și instituțiilor publice. Dezvoltarea cloud-ului guvernamental va produce beneficii precum
reducerea costurilor și creșterea calității activităților sectorului public, inclusiv în ceea ce privește
prestarea serviciilor publice.
Cloud-ul guvernamental va facilita trecerea României către o economie bazată pe date, sigură și
dinamică, o economie digitală aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii Europene în
ceea ce privește guvernanța datelor.
Pe 16 martie ADR și MCID au publicat spre consultare proiectul de ordonanță de urgență privind
unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al cloud-ului guvernamental.

Cloud-ul guvernamental

asigură
interoperabilitatea
sistemelor publice

reduce birocrația, prin
eliminarea proceselor
redundante/ perimate

asigură o mai bună
colaborare între instituții

 eficientizează costurile
-elimină mentenanța

sistemelor proprii
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Principalele beneficii ale operaționalizării
cloud-ului guvernamental pentru cetățeni:
- One-stop shop – acces direct la toate
serviciile publice, prin folosirea formularelor
electronice disponibile în cloud;
- Statul român – accesibil la un click distanță
pentru că toate instituțiile vor fi
interconectate în cloud, cetățeanul va putea
solicita și primi documente de oriunde,
oricând;
- Economie de timp – fără cozi, fără nicio
deplasare fizică la instituţiile publice;
- Trasabilitate – cetățeanul va putea avea
un istoric al interacțiunilor sale cu
administrația;
Siguranță – cloud-ul guvernamental va
beneficia de cele mai avansate sisteme de
securitate cibernetică disponibile.



Guvernul României a aprobat în ședința din 27
ianuarie proiectul de lege privind datele
deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul
public. Proiectul a fost inițiat de Autoritatea
pentru Digitalizarea României (ADR) și Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării - România
(MCID), și a vizat transpunerea integrală în
legislația națională a Directivei (UE) 2019/1024
privind datele deschise și reutilizarea
informațiilor din sectorul public.

Pentru companii, în special întreprinderi mici și
mijlocii, avantajele vizează utilizarea datelor
disponibile din sectorul public pentru crearea
unor soluții și servicii IT inovative.

Informațiile din sectorul public reprezintă o
sursă extraordinară de date care pot contribui
la îmbunătățirea vieții fiecărui cetățean, prin
dezvoltarea de noi aplicații IT, dar și prin
îmbunătățirea serviciilor și a produselor.

Utilizarea inteligentă a datelor, inclusiv prelucrarea lor

prin intermediul aplicațiilor de inteligență artificială, va

contribui la transformarea digitală și la evoluția

economiei digitale a României.

Acest proiect de lege este rezultatul a doi ani de

eforturi susținute ale ADR, care au presupus pre-

consultări instituționale, dezbateri în grupuri de

lucru guvernamentale și non-guvernamentale,

precum și un proces extins de consultare publică, în

cadrul căruia au fost formulate propuneri și

observații din partea tuturor organizațiilor

implicate.

Prin adoptarea noii legislații, ADR, ca organism de

control imparțial în sfera datelor deschise, va deveni

garantul accesului liber la datele deschise publicate de

instituțiile guvernamentale și este alături de cetățean

prin aplicarea standardelor Open Data față de toate

instituțiile administrației centrale.
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Legea privind Datele Deschise

Pentru cetățeni, beneficiile noii
legislații sunt:

• transparentizarea activității
administrației

• consolidarea liberei circulații a
informațiilor publice

• facilitarea comunicării cu
instituțiile publice
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Ghișeul.ro- realizări în 6 luni
Platforma oficială de plăți online a statului român,

Ghișeul.ro, a demonstrat de la începutul anului că este
din ce în ce mai atractivă pentru cetățeni

În luna ianuarie, în platforma oficială de plăți
online a statului român s-au înscris 104.437
utilizatori noi.

De la 1 ianuarie 2022 până pe 29 martie au
fost procesate peste 1,4 milioane de
tranzacții, în valoare de peste 520 de milioane
de lei.

Tranzacțiile și sumele colectate sunt cu 10%
mai mari față de cifrele înregistrate în
ianuarie 2021.

Ghișeul.ro a devenit un instrument accesat
din ce în ce mai mult de cetățeni, după ce
anii de pandemie au dus la schimbarea
comportamentului online al cetățeni, ca
urmare a evitării contactelor sociale.

3 ianuarie – prima zi lucrătoare a anului a
adus un nou record de tranzacții online pe
platforma www.ghișeul.ro – au fost procesate
peste 29.000 de plăți electronice, în valoare
totală de peste 10.000.000 lei.

Precedentul record al platformei fusese atins
pe 31 martie 2021 și era de 22.900 de
tranzacții realizate cu succes pe Ghișeul.ro.

e la începutul anului și până pe 29 martie, cu
două zile înainte să expire reducerea de 10%
acordată celor care își plătesc taxele și
impozitele în primele trei luni ale anului,
Ghișeul.ro a colectat peste 500 de milioane
de lei.



CTE a aprobat proiecte în valoare de
5.7 miliarde lei în primul trimestru
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În primul trimestru al anului 2022 activitatea CTE a fost intensă, prima ședință ședință a Comisiei
Tehnice de Specialiști din cadrul CTE (CTS) a fost convocată și s-a derulat chiar în data de 04
ianuarie 2022, iar prima ședință a CTE a fost organizată în data de 18 ianuarie 2022.

În primele 3 luni ale anului au avut loc 11 ședințe ordinare CTE și 14 ședințe ordinare CTS. Astfel, se
poate observa, că numărul ședințelor organizate a crescut față de anul anterior (în 2021 au fost
organizate în total 39 de ședințe ordinare și o ședință extraordinară ale CTE și 40 de ședințe
ordinare și 2 ședințe extraordinare ale CTS).

În aceeași perioadă au fost depuse spre avizare 82 de proiecte, observându-se, din nou, o
potențială creștere față de numărul de proiecte depuse spre avizare în anul anterior (în anul 2021
au fost depuse, în total 267 de proiecte). 

În primele 3 luni ale anului 2022 au fost emise 53 de avize CTE, solicitanții au fost atât organe ale
administrației publice centrale, ale administrației publice locale, companii naționale sau care au
capital majoritar de stat, cât și unități de învățămând superior, unități de învățământ primar,
liceal, spitale sau institute de cercetare, precum și altele.

Valoarea totală a proiectelor care au primit aviz CTE în primul trimestru al anului 2022 este de
aproximativ 5.704.758.897 lei, într-o evidentă creștere față de valoarea totală a proiectelor care
au primit aviz CTE în anul 2021 (5.091.217.903 lei). Valoarea proiectelor depuse de instituțiile
administrației publice centrale are ponderea cea mai mare din totalul valorii proiectelor avizate,
urmată de valoarea proiectelor depuse de companiile naționale/cu capital majoritar de stat și de
valoarea proiectelor depuse de instituțiile administrației publice locale, după cum reiese din
graficul de mai sus.
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Consultare publică privind portofelul
european pentru identitate digitală

Pe 3 martie, în cadrul portalului ”Futurium”, s-a lansat platforma online prin care Comisia
Europeana deschide dialogul cu toate părțile interesate în privința viitorului portofel european
pentru identitatea digitală – EUDI Wallet.

Portofelul european pentru identitate digitală va permite utilizatorului (persoană fizică sau
juridică) să folosească date de identitate, credențiale și atribute legate de identitatea sa, în scopul
autentificării online și offline. Acesta urmează a fi eliberat de statele membre pe baza unor
standarde tehnice comune și va putea fi folosit de toți cei 450 de milioane de cetățeni ai UE.

Pentru a se asigura că EUDI Wallet devine operabil într-un timp cât mai scurt, Comisia lucrează
împreună cu statele membre la implementarea unui set de instrumente al viitorului sistem, în
paralel cu procesul legislativ care are loc în Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Acest set de instrumente urmează să fie publicat în luna septembrie a acestui an, iar toate
contribuțiile stakeholderilor vor putea fi centralizate prin intermediul portalului Futurium.

Companiile și entitațile private impactate de prevederile regulamentului pot solicita înregistrarea
pe platformă la adresa:
https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-identity



ADR este vector al implementării Componentei 3 în cadrul proiectului, Guvernarea digitală. Această
componentă cuprinde o serie de analize-cheie, care vor fundamenta viitoarele măsuri de
eficientizare a procesului de transformare digitală.

Prin atingerea obiectivelor din cadrul proiectului, va fi asigurat impactul în societate al politicilor
elaborate la nivel guvernamental, acestea fiind adaptate astfel nevoilor reale ale cetățenilor.

Beneficiari ai activităților din cadrul celor 5 componente vor fi reprezentanți ai aparatului
guvernamental (ministere, agenții guvernamentale), ai administrației locale (municipii, orașe) și
ai actorilor relevanți pentru obiectivele proiectului din mediul de afaceri și din societatea civilă.

Fondurile pentru implementarea proiectului provin din Mecanismul Norvegian în cadrul
Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială și finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

OCDE- dezvoltarea capacității
administrative

Pe 19 ianuarie a avut loc lansarea proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul
guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, implementat în
parteneriat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Secretariatul General al Guvernului
- SGG și Ministerul Justiției.
Proiectul reprezintă o abordare strategică integrată a cinci componente esențiale: dezvoltarea
durabilă, guvernarea deschisă, guvernarea digitală, integritatea publică și inovarea sectorului
public.
Rezultatele proiectului au în vedere consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de
calitate și transparență cetățenilor, precum și elaborarea de politici publice în aceste domenii, în
acord cu standardele, recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD).

analiza celor mai bune practici
europene în domeniul

managementului proiectelor IT
pentru administrația publică

ghidul de instrumente și
mecanisme pentru

managementul proiectelor IT
adaptate la administrația din

România;

eficientizarea mecanismelor de
coordonare interministerială și

de consultare cu toți actorii
interesați de guvernarea

digitală.
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LIVRABILE:



13 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

#ADR în cifre 
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peste 10 participări la
reuniuni interne și

internaționale


