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Marea provocare a digitalizării
administrației publice înseamnă reducerea
birocrației și eficientizarea relației cu
cetățenii, nu înseamnă trecerea birocrației
de pe hârtie în mediul online.
În acest context, proiectul de cloud
guvernamental reprezintă o reformă
autentică, în profunzime, a administrației
publice.

Împreună cu partenerii ADR, am gândit și
vom construi cloud-ul într-o manieră
deschisă, hibridă, în care să fie incluse
soluții competitive ale furnizorilor de
tehnologie cu experiență în domeniu, care
să permită interconectarea cloud-ului
guvernamental privat cu alte cloud-uri și
cu servicii software găzduite în acestea.

Cloud-ul guvernamental va furniza
beneficii directe pentru cetățean, ADR nu
este o instituție care să digitalizeze doar
back-end-ul administrației, proiectele
noastre au ca prioritate beneficii pentru
cetățeni, pentru mediul de afaceri și pentru
administrația publică în ansamblul ei.

Toți acești pași pe care ADR trebuie să îi
parcurgă pe drumul transformării digitale
i-am conceput și cu o componentă amplă
de dialog cu partenerii noștri din mediul
privat, academic și asociativ.

Îmi doresc să se recâștige încrederea între
autorități și companiile private, pentru că
statul nu poate face treabă singur. 
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Îmi doresc să se recâștige încrederea
între autoritățile publice și companiile

private
 În acest sens, pentru a furniza cele mai

bune soluții pentru adminstrație și
societate, am reactivat Consiliul Național
pentru Transformare Digitală – o agora
digitală care reprezintă o premieră pentru
România, un for de dezbatere al ADR cu
mediul academic și cu industria IT&C.

Ne dorim să obținem cele mai bune soluții
și strategii pentru transformarea digitală a
României, deoarece dialogul cu mediul
privat, academic și de business ne va
furniza date la zi și idei competitive. 

Înscrierile companiilor, organizațiilor și
asociațiilor din IT&C în CNTD vor rămâne
permanent deschise pentru cei interesați
să contribuie cu idei și soluții la
transformarea digitală a României.



Guvernul a aprobat ordonanța cloud-ului guvernamental

Executivul a aprobat în ședința din 27 iunie
Ordonanța de Urgență 89/2022 privind
înființarea, administrarea și dezvoltarea
infrastructurilor și serviciilor informatice de tip
cloud utilizate e autoritățile și instituțiile
publice. 

La articolul 4, OUG 89/2022 stipulează
atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea
României:
(1) ADR contribuie la elaborarea și punerea în
aplicare a strategiei privind implementarea,
operarea, mentenanța și dezvoltarea
ulterioară a Platformei, inclusiv la elaborarea
unui set de cerințe și măsuri tehnice de
performanță și securitate cibernetică, realizat
cu sprijinul STS și SRI.
(2) ADR elaborează și pune în aplicare planul
pentru migrarea și integrarea în Cloudul
privat guvernamental a sistemelor
informatice și a serviciilor publice
electronice ale autorităților și instituțiilor
publice aparținând administrației publice.
(3) ADR asigură implementarea,
administrarea tehnică și operațională,
mentenanța, precum și dezvoltarea ulterioară
pentru serviciile SaaS specifice Cloudului
privat guvernamental, inclusiv asigurarea,
prin acorduri-cadru, conform legislației
achizițiilor publice, a licențelor specifice
serviciilor necesare migrării în Cloudul privat
guvernamental a sistemelor informatice și
serviciilor publice electronice.
(4) Migrarea, integrarea și interconectarea
în Cloudul privat guvernamental a
sistemelor informatice ale autorităților și
instituțiilor publice se asigură de către ADR,
în conformitate cu hotărârea prevăzută la
art. 3 alin. (4), pe baza acordului încheiat de
ADR cu fiecare autoritate și instituție publică
notificată de către ADR în vederea migrării,
inclusiv cele prevăzute la art. 1 alin. (12).
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(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (8),
în cazul în care o autoritate sau instituție
publică consideră că un anumit sistem
informatic sau o anumită aplicație informatică
nu trebuie să utilizeze o soluție de tip cloud,
aceasta formulează o solicitare motivată în
acest sens către Comitetul tehnico-economic
pentru societatea informațională.
6) Comitetul tehnico-economic pentru
societatea informațională analizează
solicitarea prevăzută la alin. (5) și emite un
aviz conform motivat privind exceptarea de la
migrare sau refuză motivat avizarea.
(7) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (1)-
(4), ADR asigură sau achiziționează programele
software, aplicațiile informatice și licențele
necesare, precum și serviciile de analiză,
proiectare și dezvoltare software, după caz.
(8) ADR gestionează marketplace-ul prevăzut
la art. 2 lit. n), care permite accesarea de către
entitățile găzduite de Platformă a aplicațiilor
disponibile, pe baza unei relații contractuale
stabilite între furnizorii și entitățile găzduite
care achiziționează aplicațiile respective.
(9) ADR asigură interconectarea la nivel de SaaS
la serviciile specifice Cloudului privat
guvernamental pentru entitățile găzduite și
conectate în cloud.



Legea interoperabilității a fost adoptată de
Parlament 
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Parlamentul a adoptat pe 9 iunie legea
242/2022 privind schimbul de date între
sisteme informatice și crearea Platformei
Naționale de Interoperabilitate.

Legea reglementează adoptarea unor
măsuri referitoare la tehnologii,
echipamente, programe software şi
datele utilizate de acestea în vederea
contribuirii la creşterea gradului de
interconectare între sistemele informatice
ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la
facilitatea schimbului de date între
acestea, pornind de la principiile şi
obiectivele Cadrului European de
Interoperabilitate.

Sporirea gradului de interconectare a sistemelor informatice ale instituţiilor şi
autorităţilor publice, facilitarea schimbului de date între instituţiile publice şi
simplificarea proceselor administrative va conduce la creşterea eficienţei şi eficacităţii
actului administrativ prin implementarea principiului „doar o singură dată”.

Noua lege a interoperabilităţii vizează creșterea calității serviciilor publice prin
facilitarea schimbului de date între sisteme informatice, reducerea sarcinilor
birocratice și administrative ale persoanelor fizice și juridice și creșterea transparenței
utilizării datelor de către autoritățile și instituțiile publice.
Legea conferă funcţia de reglementare în domeniul implementării platformei de
interoperabilitate Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), iar funcţia de
monitorizare, control şi evaluare aparţine Autorităţii pentru Digitalizarea României.



Autoritatea pentru Digitalizarea României și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca au în
implementare un proiect care vizează elaborarea primei strategii naționale de
inteligență artificială.

ADR și UTCN au organizat două runde de consultări privind obiectivele și principalele
direcții de acțiune conturate până în prezent pentru prima strategie națională de
inteligență artificială (AI), ca parte a proiectului „Cadru Strategic pentru adoptarea și
utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică”.

Scopul consultării a fost consolidarea colaborării dintre mediile public, privat și
academic, printr-un efort concertat care să cristalizeze direcțiile și livrabilele necesare
pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor AI în societate și în economia
românească.
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Parteneriat ADR- UTCN
Inteligența artificială

Inteligența artificială este o parte esențială a procesului de transformare digitală, iar
beneficiile utilizării tehnologiilor AI pentru autoritățile administrației publice locale sunt
substanțiale. Dialogul cu participanții ne permite identificarea oportunităților și
provocărilor pe care tehnologiile inovative le prezintă pentru administrație, mediul de
afaceri și mediul academic. Inteligența Artificială are capacitatea de a revoluționa
activitatea instituțiilor publice.



Vineri, 20 mai, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) au lansat, în premieră pentru România,
iniţiativa naţională Women in Tech. 

Conferința de lansare a avut loc la Cluj-Napoca, în marja Innowave Summit 2022,
în prezența prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, a primarului Municipiului
Cluj-Napoca, Emil Boc, a vicepreședintelui ADR Dragoş Tohănean şi a
prorectorilor UTCN Daniela Popescu şi Gabriel Oltean.
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Parteneriat ADR- UTCN
Women in Tech

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai sectorului public, ai mediului privat şi
academic, iar dezbaterile au dat ocazia exprimării de puncte de vedere
pertinente privind importanţa educaţiei din familie şi şcoală, rolul
universităţilor tehnice în a încuraja opţiunea pentru studii în acest domeniu
de către tinere şi modul în care se pot construi parteneriate durabile între
autorităţi, companii şi instituţii de învăţământ în sprijinul acestui obiectiv
naţional, aliniat programelor similare din Uniunea Europeană.



Acord de colaborare între Ministerul
Educației, Serviciul de Telecomunicații
Speciale, Autoritatea Pentru Digitalizarea
României – vizează revizuirea studiului
de fezabilitate a proiectului tehnic și a
caietului de sarcini aferente proiectului
Sistem Informatic de Management al
Școlarității

Protocol de colaborare Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor și Autoritatea
pentru Digitalizarea României – vizează
sprijinirea ANSVSA în vederea realizării
unui infrastructuri digitale coerente și
integrate la nivelul administrației
publice din România, care să ofere
servicii publice electronice de calitate

Protocol de colaborare între Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei și Autoritatea pentru
Digitalizarea României – vizează
realizarea unei Platforme unice la nivel
național destinată schimbării de către
clienții finali a furnizorului de energie
electrică și/sau gaze naturale.

Acord de parteneriat între Autoritatea
pentru Digitalizarea României și Serviciul
de Telecomunicații Speciale și Serviciul
Român de Informații – are ca obiect
implementarea activităților aferente
proiectului depus în cadrul PNRR
“Implementarea infrastructurii de cloud
guvernamental”

Protocol privind coordonarea, gestionarea și
implementarea proiectelor finanțate prin
programul Connectin Europe Facility
Digital/Telecom la nivelul MIPE –  semnat
între Minsterul Investițiilor și Proiectelor
Europene și Autoritatea pentru Digitalizarea
României, protocolul vizează detalierea
cadrului de gestiune a proiectelor finanțate
prin CEF  
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Parteneriate cu instituții publice



Parteneriate cu organizații non-
guvernamentale

Acord de parteneriat ADR – Code 4 Romania –
dezvoltarea de politici publice și strategii pe tema

digitalizării, dar și proiectarea de soluții digitale
open-source pentru administrația publică

Acord de parteneriat între Fundația Progress și
Autoritatea pentru Digitalizarea României – vizează

implementarea de politici publice în domeniul
digitalizării și dezvoltarea competențelor digitale pentru

toate categoriile de cetățeni din România
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Colaborare ADR- OECD

Astfel, ADR, împreună cu OCDE, vor dezvolta un ghid de elaborare și implementare
a proiectelor, care va include: 

· 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. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Serviciul Relații Internaționale și Afaceri
Europene a participat la organizarea și buna desfășurare a misiunii delegației Organizației
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în România, etapă esențială în procesul
de aderare a României la OCDE. 

ADR a asistat misiunea delegației OCDE, care a organizat la sediul Autorității interviuri cu
reprezentanții ministerelor și alte instituții-cheie implicate în procesul de transformare
digitală a administrației pentru a evalua stadiul guvernării digitale în România și a
identifica cele mai bune practici europene în domeniul provocărilor digitale. 

În acest sens, ADR derulează, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și
Ministerul Justiției, proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul
guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României” și este
vector al implementării Componentei 3, Guvernarea digitală, componentă ce cuprinde o
serie de analize-cheie, care vor fundamenta viitoarele măsuri de eficientizare. 
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Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a semnat pe 16 iunie la
Chișinău, împreună cu viceprim-ministrul moldovean pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu, o
declarație comună privind constituirea unei Comisii mixte pentru implementarea
Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre cele două state.

Memorandumul vizează:
· crearea unui spațiu digital comun între Republica Moldova și

România;
· realizarea schimbului de date între instituțiile celor două

state;
· recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice;

· elaborarea unei agende comune de lucru în domeniul
transformării digitale;

· dezvoltarea platformelor, infrastructurilor digitale și a
serviciilor publice electronice;

· facilitarea investițiilor și a antreprenoriatului inovativ în
domeniul tehnologiei informației;

· asigurarea securității cibernetice.
 

Pașii de mai sus sunt puși în concret de către
Comisia mixtă româno-moldoveană, care este
formată din reprezentanți ai Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării, ai Autorității pentru
Digitalizarea României și ai Directoratului Național
de Securitate Cibernetică (DNSC) – din partea
României, precum și din reprezentanți ai
instituțiilor guvernamentale de profil din Republica
Moldova: Agenția de Guvernare Electronică,
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică și Agenția Servicii Publice.

Președinția Comisiei mixte va fi exercitată de
fiecare parte semnatară a declarației prin
rotație, timp de șase luni. Primul președinte
al Comisiei a fost desemnat Octavian Oprea,
vicepreședinte al Autorității pentru
Digitalizarea României.

Operaționalizarea spațiului digital comun
româno-moldovean
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PNRR- Componenta C7 

Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului
de cloud guvernamental

Încheierea contractului de finanțare pentru măsurile/investițiile
necesare SEAP finanțate prin PNRR între ANAP coordonator proiect și
ADR beneficiar (C7, I7)

Digital Innovation Hubs

Unul dintre obiectivele stabilite în cadrul Programului Europa digitală a fost procesul de
creare a unei rețele europene de centre de inovare digitală. 

Cele 12 centre de inovare digitală din România, candidate la rețeaua europeană EDIH,
au depus aplicații în urma lansării primului apel. Comisia Europeană a comunicat
administrațiilor naționale lista candidaților care urmează să primească finanțare din
fondurile alocate prin Programul Europa Digitală. 

Astfel, Centrele de inovare digitală selectate să reprezinte România în rețeaua
europeană sunt: 

DIH4Society+TDIH
regiunea Nord-Vest 

FIT EDIH
regiunea Centru

 

EeH+ CiTyInnoHub 
regiunea Sud-Muntenia

eDIH-DIZ 
regiunea Nord-Est

DIGIVEST
regiunea Vest



Platformă Software Centralizată pentru
Identificare Digitală - PSCID      
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Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea și automatizarea
modalității de acces a serviciilor electronice guvernamentale de către cetățeni și
asigurarea identității electronice unice pentru fiecare cetățean care utilizează
servicii electronice de eGuvernare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice în cadrul
căruia se vor regăsi Identitățile Electronice ale tuturor consumatorilor de servicii
electronice de eGuvernare;
2. Interconectarea cu portalul de acces unitar și securizat la serviciile electronice
de eGuvernare și înrolarea cetățenilor la serviciile dorite;
3. Interconectarea cu Catalogul Serviciilor Electronice de eGuvernare, la care
cetățenii se vor înrola prin intermediul PSCID;
4. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de eGuvernare printr-o modalitate
consecventă și simplificată de autentificare și accesare (inclusiv SSO – Single
Sign ON);
5. Înrolarea în cadrul PSCID a sistemelor și serviciilor electronice de eGuvernare
din Romania;
6. Înrolarea în cadrul PSCID a furnizorilor de identitate (publici și privați) existenți;
7. Interconectarea PSCID cu nodul eIDAS național;
8. Reducerea riscului în utilizarea serviciilor de eGuvernare și diminuarea
posibilității de furt de identitate



RAPORT DE ACTIVITATE Q2 2022 #ADR  PROIECT CU FINANȚARE EXTERNĂ

Data propusă pentru finalizare: 30.04.2023
Valoare proiect: 9.814.178,40 lei

Obiectivul general al proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate
Tehnologica cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la baza construcția nodului
eIDAS pentru România si va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale
celorlalte state membre si cu furnizorii de identitate si servicii electronice din România.
SITUE va fi utilizat pentru autentificarea națională si transfrontaliera a persoanelor in
relația cu furnizorii de servicii de e-guvernare si va face posibila comunicarea dintre
infrastructura națională de identificare electronica si infrastructurile naționale de
identificare electronica ale altor state membre UE.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Realizarea si integrarea SITUE in rețeaua
europeana eIDAS

2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii
eGuvernare din România

3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate
electronica din România

4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din
statele membre UE si validarea integrării

Sistem de interoperabilitate tehnologică cu
statele membre UE „SITUE”
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Ministerul Muncii va avea un sistem informatic integrat și o platformă de
interoperabilitate și interconectare a bazelor de date între minister și instituțiile din
subordine.

Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS), în parteneriat cu Agenția Națională
pentru Plăți şi Inspecție Socială (ANPIS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României
(ADR), va dezvolta un sistem informatic integrat, care va asigura managementul optim
al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMSS, în cadrul proiectului
„HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din
Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 133.136.679,70 lei, din care
112.280.486,44 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE. Perioada de implementare a
proiectului este 29.04.2021-28.12.2023.

Aproximativ 100 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din
domeniul serviciilor sociale au participat pe 24 mai la evenimentul de lansare a
proiectului, în cadrul căruia au fost prezentate obiectivele, etapele și modul de
implementare.

Hub de servicii MMSS

Obiectivul general al proiectului vizează
dezvoltarea unui sistem informatic
integrat și a unei platforme de
interoperabilitate și interconectare între
minister și instituțiile din subordinea/sub
autoritatea/în coordonarea sa și alte
instituții la nivel central și local, în
vederea optimizării fluxului de depunere a
documentelor şi de soluţionare a
solicitărilor venite din partea cetăţenilor și
mediului de afaceri.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Furnizarea de servicii
electronice care să creeze:
facilități de depunere on-
line a cererilor de beneficii
de asistență socială și
servicii sociale, prin
intermediul unui singur
punct de contact cu
cetățeanul 

Posibilitatea de consultare on-
line a dosarelor de către orice
cetățean sau întreprindere și

de constituire a dosarelor
electronice ale beneficiarilor

de servicii sociale

Sistemul informatic
integrat va asigura că

interacțiunea cetățeanului
cu ministerul și cu

instituțiile din subordinea
MMSS se va putea

desfășura în mediul on-
line 
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Dosarele persoanelor cu dizabilități vor fi
centralizate într-un sistem informatic de
management al cazurilor, dezvoltat prin
proiectul Sistem Național de Management
privind Dizabilitatea

ADR lucrează împreună cu Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în
calitate de beneficiar al proiectului și cu
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
(MMSS) pentru dezvoltarea platformei
naționale care va centraliza toate datele
privind persoanele cu dizabilități din
România.

Aceasta va facilita depunerea în format
electronic a cererilor și dosarelor, accesarea
online a documentelor, diminuarea fraudelor
și afișarea locurilor disponibile în centrele
rezidențiale și nerezidențiale. Perioada de
implementare a proiectului este de 42 de
luni, începând cu data de 11.07.2019. Valoarea
totală a proiectului este de 45.042.464 lei, din
care 7.053.161,04 lei de la bugetul de stat și
37.989.302,96 lei din fonduri externe
nerambursabile

În cadrul evenimentului de promovare
organizat pe 26 mai au fost prezentate
obiectivele, etapele de implementare și
modul de funcționare a sistemului.

Obiectivul general al proiectului vizează
dezvoltarea și implementarea platformei
naționale centralizate pentru colectarea,
stocarea și distribuirea informațiilor
referitoare la persoanele cu dizabilități
(adulți și copii) către autoritățile publice
centrale și locale, beneficiari individuali
și parteneri instituționali.

Creșterea eficienței activității
Autorității Naționale pentru

Protecția Drepturilor
Persoanelor cu Dizabilități 

SNMD
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ADR a relansat activitatea 
Consiliului Național pentru Transformare

Digitală
 

Autoritatea pentru Digitalizarea României a
convocat pe 29 iunie prima ședință de lucru a
Consiliului Național pentru Transformare
Digitală (CNTD), forul consultativ pentru
digitalizarea administrației publice din
România.

Misiunea CNTD ca agora digitală este să
dezbată și să determine pașii pe care
administrația publică și industria IT din
România trebuie să îi facă pentru a recupera
decalajele dintre țara noastră și celelalte
state europene.

Rolul CNTD este de a contribui la creșterea
gradului de transparență a deciziilor
administrației publice, asigurând informarea,
consultarea și participarea activă a
membrilor Consiliului în procesul de
elaborare a documentelor strategice și a
proiectelor de acte normative cu efecte
asupra procesului de transformare digitală a
economiei și societății românești.

Înscrierile în acest for consultativ rămân
deschise pe termen nelimitat, entitățile care
doresc să obțină statutul de membru al CNTD
sau să-și actualizeze datele de contact pot
face acest lucru accesând link-ul
https://forms.gle/HrUiCW7Q8Yd6LCgU9 

Pentru perioada următoare, dezbaterile pe
componentele cele mai importante ale
transformării digitale sunt esențiale. Un
aport deosebit pentru calitatea soluțiilor pe
care ADR le va implementa va fi furnizat de
dialogul punctual cu partenerii din mediul
privat, din mediul asociativ și din
universități, deoarece toată experiența și
tot know-how-ul membrilor CNTD va
fundamenta viitoarele propuneri legislative
și viitoarele politici publice pe care ADR le
va promova. Autoritatea pentru
Digitalizarea României își dorește să livreze
soluțiile digitale până la cetățean, pentru o
interacțiune cât mai facilă cu statul.

La această primă întâlnire de lucru au fost
invitați ministrul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, Sebastian Burduja și
președintele Comisiei pentru Tehnologia
Informației și Comunicațiilor din Camera
Deputaților, Sabin Sărmaș.

Au participat la întâlnire reprezentanții
celor mai mari asociații din mediul IT&C din
România, ai celor mai importante companii
multinaționale din domeniul IT&C și ai celor
mai relevante universități de profil din țară

https://forms.gle/HrUiCW7Q8Yd6LCgU9
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Activitatea Comitetului Tehnico – Economic
pentru Societatea Informațională 

 
În trimestrul II al anului 2022, au avut loc 12 ședințe ordinare CTE și o ședință
extraordinară a CTE. 

În aceeași perioadă au fost depuse spre avizare 76 de proiecte, cele mai multe
proiecte avizate în cel de-al doilea trimestru al anului fiind depuse de instituții ale
administrației publice centrale, acestea reprezentând aproape jumătate din
numărul total de proiecte avizate în această perioadă. 

În lunile aprilie - iunie ale anului 2022 au fost emise 54 de avize CTE, a căror valoare
este de aproximativ 1.346.313.207 lei.



Gradul de digitalizare a statului
român se afla la 21% încă din 2020 
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Statisticile digitalizării
În cadrul întâlnirii din 19 aprilie 2022 a Comitetului pentru e-guvernare şi
reducerea birocraţiei, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a prezentat
datele primei monitorizări a gradului de digitalizare a sistemelor informatice
aferente evenimentelor de viață incluse în Politica Publică de e-guvernare,
document strategic aprobat în iunie 2021 de Guvernul României.

Datele centralizate de ADR reprezintă un raport al situației digitalizării
administrației publice centrale din România. Datele cuprinse în această primă
radiografie au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie 2021 și sunt
valabile pentru anul 2020, punctul de pornire al monitorizării.

Până în anul 2030, gradul de digitalizare a statului român trebuie să ajungă la
100%, conform Busolei Digitale - strategia în domeniul digitalizării a Uniunii
Europene.

Analiza ADR reprezintă astfel un punct de pornire la care se vor raporta și evalua
progresele fiecărei instituții în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica
Publică de e-guvernare.

Planul de implementare a Politicii Publice în domeniul e-guvernării a fost elaborat
împreună cu instituțiile administrației centrale care furnizează servicii publice
aferente evenimentelor de viață. Așadar, toate proiectele cuprinse în planul de
măsuri derivă din necesitățile de digitalizare ale instituțiilor respective, precum și
din reglementările europene care impun termene clare privind digitalizarea
serviciilor.



1.Realizarea interoperabilității la nivelul administratiei publice;

2.Dezvoltarea de sisteme informatice critice necesare funcționării statului;

3.Dezvoltarea unor alte sisteme informatice asociate unor domenii sau sectoare-
cheie de intervenție publică

4.Dezvoltarea capacității administrative și a resurselor umane din cadrul
instituțiilor care furnizează servicii publice prin cuantificarea necesarului de
specialiști IT la nivelul administrației și pregătirea acestora

5.Crearea unui corp al specialiștilor în e-guvernare care să transpună la nivelul
fiecărei instituții politica publică în domeniu.

6.Ca urmare a finanțărilor din fonduri europene și a stabilirii noilor ținte în cadrul
Declarației de la Berlin și a Busolei Digitale, ADR are obligația de a monitoriza
indicatorii care au stat la baza radiografiei digitalizării administrației publice
centrale din România.
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Statisticile digitalizării

Prin urmare, măsurile și acțiunile subsecvente Planului de măsuri al politicii
publice se circumscriu unor direcții și obiective strategice:

Acest exercițiu se va repeta anual, astfel încât
să poată fi urmărite progresele fiecărei instituții
în parte, conform sarcinilor stabilite prin Politica
Publică de e-guvernare.

Puteți accesa situația generală a digitalizării
României la momentul construirii road-map-
ului transformării digitale pentru următorii zece
ani, precum și situația pe fiecare indicator și
sub-indicator în parte via QR



Amazon
Microsoft
Google
Oracle

Vodafone
Orange
Telekom
Deloitte

Eon Reality
Aspen

IT Hub Cluj
APERO
ANIS

3 audiențe instituționale 

Dialog instituțional
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Ambasada Statelor Unite ale
Americii

 
Ambasada Danemarcei

 
Ambasada Japoniei

 
Ambasada Regatului Unit al Marii

Britanii și Irlandei de Nord
 

Deplasare la Bruxelles, Belgia
 

Deplasare la Chișinău, Republica
Moldova

Întâlniri cu mediul de
afaceri IT&C

Întâlniri externe

COMUNICARE


