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În cel de-al doilea trimestru al acestui an, transformarea digitală 
a administrației publice din România a înregistrat milestone-uri 
importante.

Primul – finalizarea proiectului EGOV. Implementat de ADR și având 
ca partener Secretariatul General al Guvernului, acest proiect ne-a 
furnizat o Politică Publică în domeniul e-guvernării, document ce 
reprezintă roadmap-ul pentru transformarea digitală a adminstrației 
pentru următorii 10 ani. Am reușit să stabilim exact ce pași sunt de 
urmat, așa încât România să iasă din tarele insituționale învechite 
și să se elibereze de birocrație. Întregul proces de transformare 
digitală configurat prin EGOV însumează 2,4 miliarde de euro, 
sumă care poate fi acoperită integral din bani europeni. 

Avem 10 proiecte în implementare în acest moment la nivelul 
Autorității, toate având ca scop unitar consolidarea cadrului necesar 
pentru digitalizarea instituțiilor publice. 

Un al doilea milestone esențial al ultimelor luni îl reprezintă 
constituirea, imediat după finalizarea proiectului EGOV și 
ulterior validării Politicii Publice care vizează digitalizarea 
României, a Comitetului Interministerial pentru E-Guvernare și 
Debirocratizare la nivelul Executivului. Un livrabil esențial aici îl 
constituie Catalogul Serviciilor Publice, la care ADR și SGG lucrează 
deja. Este fundamental un asemenea document, deoarece - pentru 
a construi corect și consistent baza transformării digitale - trebuie 
să știm exact care sunt serviciile publice pe care statul român le 
oferă cetățenilor. De aici vom putea realiza o arhitectură completă 
și o viziune corectă a digitalizării administrației publice. 

Este un proces complicat și de durată, dar ținta lui este simplă 
și utilă: să oferim cetățenilor români aceleași oportunități ca ale 
celorlalți locuitori ai continentului european. În acest moment, în 
Uniunea Europeană se discută despre e-wallet. Ce este portofelul 
electronic? Este suprema utilitate a digitalizării din punctul de vedere 
al cetățeanului, în slujba căruia serviciile publice se află. Portofelul 
electronic reprezintă posibilitatea oricărui cetățean european de a 
avea la dispoziție – printr-un click – cartea de identitate, cardurile, 
semnătura electronică și, bineînțeles, să poată relaționa tot prin 
click-uri cu instituțiile de care are nevoie.

Al treilea milestone al ADR a fost conferința de lansare a proiectului 
PSCID, organizată la începutul lunii aprilie. Platforma Software 
Centralizată pentru Identificare Digitală va fi poarta de acces și 
primul punct de securizare a serviciilor de e-guvernare. Cetățeanul 
va putea folosi o identitate electronică unică și un singur set 
de credențiale pentru a se conecta la orice serviciu public de 
e-guvernare: simplu, rapid și sigur. 

The future is here.

The future is now.

The future is digital.

The future is here„

Octavian Oprea
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1 proiect deja realizat de 
interconectare a Ghișeul.
ro cu o platformă lansată de 
dezvoltatori IT români

Creștere de 228% a 
numărului de tranzacții și 
de 195% a valorii sumelor 

Continuăm demersurile 
pentru interconectarea cu 
alte platforme și aplicații ce 
beneficiază de un număr 
mare de utilizatori

Platforma Ghișeul.ro se inteconectează 

Ghișeul.ro beneficiază de un cadru legislativ actualizat, 
de creșterea numărului de servicii publice și a tipurilor de 
plăți disponibile în platformă. Pentru a ușura și mai mult 
posibilitatea cetățenilor de a relaționa online cu instituțiile 
publice, am deschis Ghișeul.ro pentru interconectarea cu 
platforme private, cu respectarea tuturor condițiilor de 
securitate. Prin diversificarea opțiunilor de plată, aducem 
Ghișeul.ro tot mai aproape de cetățean.

Pentru interconectare, este absolut necesar ca platformele 
private să respecte standarde stricte de securitate cibernetică 
și protecție a datelor. Documentele solicitate în procedura 
de interconectare cu Ghișeul.ro sunt:

• audit de securitate al aplicației;

• audit de conformitate cu Directiva NIS (UE) 
2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice în Uniune, transpusă în legislația 
națională prin Legea nr. 362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate 
a rețelelor și sistemelor informatice;

• audit de conformitate cu prevederile 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date.

Pas cu pas, scoatem Statul din statul la coadă!

cu platforme private de plăti și servicii,



Adoptarea Politicii Publice în domeniul 
e-guvernării
ADR a organizat conferința de închidere a proiectului EGOV, 
în care au fost prezentate livrabilele proiectului și au fost 
discutate provocările pe care instituțiile publice trebuie să le 
depășească în implementarea unor soluții și servicii digitale.

Proiectul EGOV ne-a livrat un roadmap al strategiilor și 
proiectelor din sfera digitalizării pentru următorii 10 ani - 
Politica Publică în domeniul e-guvernării. Aceasta este foaia 
de parcurs a digitalizării, care conține programe și inițiative 
legislative eficiente și sustenabile pentru digitalizarea 
administrației publice, prin care vom crește numărul și 
calitatea serviciilor publice electronice din România. 

Scopul proiectului a fost consolidarea capacității  instituțiilor 
publice de a dezvolta instrumente de e-guvernare pentru 
cetățeni și mediul de afaceri, precum și asigurarea viziunii și 
a direcțiilor de acțiune din domeniul e-guvernării.

ADR a făcut pași concreți pe calea digitalizării administrației, 
prin proiecte aflate deja în implementare:

1. managementul identității și al accesului la serviciile 
publice electronice – prin proiectul PSCID, care va fi poarta 
de acces şi primul punct de securizare a serviciilor de 
e-guvernare și care va asigura identitatea electronică unică 
a fiecărui cetățean;

Principalul livrabil al proiectului este Politica 
Publică în domeniul e-guvernării, un 
document strategic esențial pentru dezvoltarea 
și consolidarea serviciilor publice electronice în 
următorii 10 ani. Documentul a fost aprobat de 
Guvernul României în data de 3 iunie.

2. dezvoltarea punctului nodal de interoperabilitate – 
construcția nodului eIDAS pentru România, “softul comun” de 
autentificare al Europei, și interconectarea acestuia cu nodurile 
eIDAS ale celorlalte state membre; 

3. crearea Catalogului Național al Serviciilor Publice; 

4. dezvoltarea unui cadru național de utilizare a tehnologiilor 
inovative precum AI sau blockchain; 

5. proiectul RegInterMed, sistemul informatic cu baze de date 
actualizate despre pacienți cu afecțiuni cronice, tratamentele 
aplicate și evoluția acestora, ce va genera statistici pentru 
fundamentarea politicilor în sistemul medical și pentru luarea 
deciziilor optime, în beneficiul pacienților.

Valoarea proiectului EGOV este de 17.520.295,64 lei cu TVA, din 
care 14.714.221,06 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din 
Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și 
cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 
2.806.074,58 lei cu TVA.



Modelul danez pentru 
digitalizarea administratiei publice

În cadrul întâlnirii cu Excelența Sa, Søren Jensen, ambasador 
al Regatului Danemarcei la București, președintele Octavian 
Oprea a continuat discuțiile constructive despre colaborarea 
instituțională dintre Autoritatea pentru Digitalizarea 
României și Agenția pentru Digitalizare din Danemarca.

Având în vedere că suntem martorii unei schimbări 
fundamentale a modului în care oamenii interacționează 
cu instituțiile publice, obiectivul nostru este să le oferim 
cetățenilor cele mai bune instrumente digitale.

„Experiența daneză ne poate folosi la implementarea 
proiectelor de accelerare a digitalizării sectorului public, 
prin exemple de bune practici în utilizarea tehnologiilor 
inovative precum AI.

Studiul Națiunea AI despre aplicarea tehnologiilor bazate pe 
inteligența artificială în Danemarca este impresionant. Ne 
dorim să folosim experiența daneză pentru conturarea 
politicilor publice privind AI în România, urmărind să 
replicăm modelul de utilizare etică a datelor în tehnologiile 
AI”, a spus Președintele Oprea.

Danemarca este statul european cel mai performant în 
pilonul „Servicii publice digitale”. Acest pilon este parte 
a clasamentului DESI și măsoară digitalizarea serviciilor 
publice, concentrându-se pe e-guvernare și e-sănătate. De 
asemenea, Danemarca excelează în furnizarea serviciilor 
digitale de cea mai bună calitate pentru companii - serviciile 
digitale pentru mediul privat sunt cele mai bune din Europa, 
cu un scor de 100%.

,



Livrabilul
„Barierele Digitalizării mediului public şi privat din România”

ADR a livrat documentul care va sta la baza fundamentării și 
prioritizării proiectelor derulate prin fonduri europene pentru 
perioada de programare 2021-2027. 

Analiza va fundamenta formularea politicilor publice, 
a priorităților de acțiune și a proiectelor derulate prin 
finanțări europene precum POCIDIF, POCU și PNRR. Fără 
această analiză, finanțările nerambursabile din fonduri 
europene în domeniul digitalizării ar fi rămas simple aspirații 
administrative.

Cercetarea efectuată de ADR pentru mediul privat pornește 
de la concluziile Raportului Flash Eurobarometer „SMEs, 
start-ups, scale-ups and entrepreneurship”. De asemenea, 
cercetarea a centralizat informații și analize de benchmarking 
privind motivațiile și comportamentele IMM-urilor din diferite 
state ale Uniunii Europene în ceea ce privește procesul de 
transformare digitală.

În mediul privat, barierele digitale sunt in primul rând cele legate 
de capitalul uman: 

• Competențele digitale scăzute ale forței de muncă;

• Abilitățile digitale specifice managementului compeniei, 
deseori absent în zona IMM-urilor;

• Numărul de specialişti IT disponibili pentru zona IMM-urilor.

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.

Putem găsi soluții eficiente doar după o identificare corectă și com-
pletă a barierelor care stau în calea digitalizării economiei și adminis-
trației. Transformarea digitală este un demers complex, care necesită 
expertiză, timp și resurse financiare alocate eficient. Avem acum o 
imagine clară asupra obstacolelor care trebuie depășite pentru ca 
transformarea digitală să fie un proces corect calibrat.



Orice experiență de job e importantă pentru tineri - asta am 
învățat cu toții din anii de facultate. Când ești tânăr și îți cauți 
drumul în viață, când ai avut curaj să aplici pe site-ul ADR la 
internship-urile pentru transformare digitală și comunicare, 
noi, “ministerul internetului” te primim cu drag. Așadar, 
președintele ADR a primit astăzi vizita internilor ADR, la 
aproape o lună de la începutul activității lor în instituție. 

Proiectele pe care internii noștri le dezvoltă la ADR le 
îmbogățesc experiența și le extind cunoștințele. La finalul 
programului de internship, vor livra un proiect concret, 
despre care vom vorbi la momentul oportun. 

România crește digital prin eforturile și entuziasmul 
celor care vor să schimbe jocul! Cu dorință și competență 
#DigitalizămRomânia!

De asemenea, ADR a făcut eforturi pentru a atrage personalul 
necesar pentru accelerarea procesului de transformare 
digitală a administrației.

Pentru a reuși să realizăm obiectivele ambițioase pe 
care Guvernul României și le-a asumat, ne-am propus să 
convingem IT-iști 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. 

Ne-am întâlnit deseori cu această mantră a neputinței: există 
o problemă cu fondurile și developerii nu lucrează la stat 
pentru că salariile sunt prea mici. 

Însă pentru oameni care creează soluții digitale globale, un 
factor mult mai motivant este satisfacția pe care o ai când 
munca ta ridică societatea în care trăiești la următorul 
nivel.

Astfel, în Autoritatea pentru Digitalizarea României au fost 
organizate 15 concursuri de ocupare a posturilor vacante, 
care însumează 50 de funcții publice și contractuale.

Resursa umană în IT - 
Cea mai valoroasă resursă a României



ADR a prezentat membrilor Comitetului pentru E-guvernare 
și Debirocratizare inițiativa de realizare a Catalogului 
Național al Serviciilor Publice. Această măsură își propune 
inventarierea tuturor serviciilor publice furnizate de 
instituțiile și autoritățile publice centrale, pentru crearea unui 
instrument pentru monitorizarea progresului transformării 
digitale a administrației publice.

Președintele ADR a reiterat importanța implicării tuturor 
instituțiilor în acest demers, atât în ceea ce privește 
corectitudinea completării  informațiilor solicitate în 
chestionarul ADR, cât și coordonarea instituțională pentru 
construcția unui toolkit al debirocratizării.

Până acum, dezvoltarea serviciilor publice electronice a fost 
una insulară, care a impiedicat interoperabilitatea și a blocat 
accesul la date. 

“Nu putem face performanță în administrația publică și nu 
putem crește economic dacă nu eliminăm birocrația.

Vom crea un catalog al tuturor serviciilor publice pe care statul 
român le oferă cetățenilor și organizațiilor. Este esențial să 
știm ce servicii sunt livrate de administrație și care dintre 
ele pot fi digitalizate. 

Am demarat această inițiativă în luna decembrie 
2020 și contăm pe sprijinul colegilor din Comitetul de 
e-guvernare și debirocratizare pentru urgentarea obținerii 
de date în vederea completării catalogului serviciilor 
publice”, a declarat Octavian Oprea, președintele ADR.

Activitatea ADR în cadrul
Comitetului pentru E-guvernare și Debirocratizare





Pe 28 aprilie, ADR a organizat conferința de lansare a 
proiectului PSCID – Platforma Software Centralizată pentru 
Identificare Digitală.

Identitatea electronică este unul dintre pilonii strategici 
ai activității ADR și ai transformării digitale. Dezvoltarea 
acestei platforme va presupune interconectarea sa cu baze 
de date din sistemul public care până acum au evoluat 
insular. În elaborarea proiectului PSCID, am pus accentul 
pe siguranță, federalizare și centralizare. Login cu PSCID, 
ca poartă de acces și prim punct de securizare a serviciilor 
de e-guvernare, va avea modalități puternice și sigure de 
identificare și autentificare electronică. Astfel, vom crește 
încrederea cetățeanului în serviciile de e-guvernare.

Prin Login cu PSCID, vom intra pe site-ul unei instituții publice 
și, cu doar câteva click-uri, vom putea folosi serviciile publice 
digitale. Vorbim despre o metodă simplă, rapidă și sigură, 
care va revoluționa modul de utilizare al serviciilor publice 
electronice.

PSCID facilitează o economie fantastică de timp și un pas 
esențial înainte pentru interoperabilitatea sistemelor din 
administrația publică:

• Nu va mai fi nevoie de un cont pentru fiecare serviciu 
public;

• Nu va mai fi nevoie de memorarea tuturor parolelor și a 
numelor de utilizator pentru o mulțime de conturi;

• PSCID va asigura autentificarea pentru toți 
cetățenii României, în interacțiunea lor cu serviciile 
publice de e-guvernare, indiferent de locul în care se află.

Conferinta de lansare a proiectului
„Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală”

,



ADR dezvoltă primul sistem 
de interoperabilitate din sectorul public

direct din bazele de date deținute de instituțiile publice locale, 
în numele cetățeanului și fără a mai solicita obținerea fizică 
a documentului respectiv de la ghiseul instituției de către 
cetățeni. 

Înainte de a fi digitalizat, fluxul a fost optimizat, prin 
înlăturarea factorului uman, asigurându-se astfel un proces 
automatizat și extrem de rapid.

Aplicația va fi pusă la dispoziția Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România (UNNPR) de către ADR în 
format MVP (Minimum Viable Product), având în prima fază 
o interconectare cu Direcția Generală de Taxe și Impozite 
Locale Sector 6 și Direcția Generală de Taxe și Impozite 
Locale Sector 1. 

Soluția software va fi apoi extinsă prin interconectarea cu 
alte sisteme software/baze de date ale instituțiilor publice 
locale și centrale, pentru obținerea mai multor tipuri de 
documente, exclusiv pe cale digitală, spre a facilita procesul 
de transformare digitală prin interoperabilitate.

Prin utilizarea acestei soluții, aproximativ 900.000 de 
persoane vor fi scutite, anual, de o deplasare către direcțiile 
de taxe și impozite locale în vederea impunerii/scoaterii din 
evidențele fiscale a imobilelor și a eliberării certificatului de 
atestare fiscală necesar schimbării proprietarului imobilului.

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 

ADR dezvoltă și urmează să lanseze primul sistem de 
interconectare a sistemelor informatice și a bazelor de date 
din sectorul public. Proiectul va permite interconectarea 
notarilor publici cu bazele de date ale direcțiilor locale de 
taxe și impozite (DITL), pe fluxul obținerii documentelor 
de tip Certificat de Atestare Fiscală (CAF). Obiectivele 
proiectului sunt simplificarea activității notariale și, implicit, 
a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile publice. Aceste 
obiective vor fi realizate prin facilitarea obținerii de către 
birourile notariale, online, a certificatului de atestare fiscală,



Programul Digital Europe aduce 
noi oportunităti pentru economia digitală

de inovare digitală”, a spus Octavian Oprea, președintele 
Autorității pentru Digitalizarea României. 

Obiectivul principal al Centrelor europene de inovare 
digitală (EDIH)  este să accelereze digitalizarea companiilor, 
în special a IMM-urilor, prin servicii care contribuie la 
creșterea nivelului de alfabetizare digitală a forței de muncă 
și la implementarea unor soluții digitale bazate pe tehnologii 
precum AI - inteligența artificială.

Programul face parte dintre cele două priorități  importante  
ale Comisiei – Europa mai ecologică și mai digitală.

Inițiativele finanțate prin DIGITAL Europe se vor axa pe o 
serie de domenii cheie:

  

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 

„Prin cele 7,5 miliarde de euro ale acestui program, vom 
putea genera beneficii concrete pentru consolidarea 
economiei digitale a României și pentru transformarea 
digitală a companiilor. 122 milioane de euro sunt alocați 
pentru acțiuni de educație specializată și competențe 
digitale avansate, de care vor putea beneficia toți cetățenii 
Uniunii, inclusiv experții IT din România. De asemenea, 
avem disponibile 35 de milioane de euro, bani prevăzuți 
în programul Europa Digitală pe o durată de 7 ani, pentru 
tranziția digitală a mediului privat. Fondurile vor putea fi 
utilizate pentru transformarea digitală de întreprinderile mici 
și mijlocii românești care vor fi sprijinte de centrele europene 

• inteligența artificială;

• securitatea cibernetică;

• calculul de înaltă performanță (HPC);

• competențe digitale;

• asigurarea unei utilizări largi a tehnologiilor 
digitale în întreaga economie, inclusiv prin 
intermediul rețelei de centre de inovare digitală 
(EDIH).

,



Activitatea Organismului Intermediar pentru 
Promovarea Societătii Informationale

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 

În activitatea OIPSI, pâna în prezent s-au primit 2732 cereri de 
prefinanțare, de rambursare de plata in sumă totală a valorii 
nerambursabile de 2.322,7o mil lei, din care OIPSI a avizat 
spre plată 1697 cereri, în valoare nerambursabiă de 1.275,96 
mil lei - o absorbție de 45,91% pe Axa Prioritară 2. 

e-Sănătate

Cel mai impozant proiect intrat în implementare în această 
perioadă este Sistemul Informatic pentru Evidența 
Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.-A.T.I.), al cărui beneficiar 
este Ministerul Sănătății și în care ADR este partener, cu o 
valoare totală de 28,9 milioane de euro - fonduri prin care 
vor fi upgradate cele mai importante 18 spitale de adulți și 
pediatrie din România.

Sistemul informatic are ca scop furnizarea de servicii 
electronice specifice domeniului e-Sănătate. Mai precis, va 
fi realizat un centru operativ în cadrul Ministerului Sănătății, 
care va distribui urgențele medico-chirurgicale și va 
monitoriza direcționarea corectă, pe criterii transparente, 
a pacienților către sălile de operație și secțiile ATI ale 
marilor spitale de urgență. 

Obiectivul concret este creșterea calității serviciilor medicale 
prin implementarea unui Sistem Informatic Electronic Clinic 
pentru Anestezie și Terapie Intensiva (SIEC) unitar, utilizat în 
cele mai importante 18 spitale de urgență și centre  medicale 
regionale. Sistemul va permite monitorizarea continuă, 
completă, precisă și trasabilă (inclusiv din punct de vedere 
medico-legal și al arhivării informațiilor) a parametrilor 
vitali ai pacienților îngrijiți în secțiile de anestezie-terapie 
intensivă (ATI).

e-Educație

În ceea ce privește digitalizarea educației, au fost 
aprobate 345 de proiecte și semnate 134 de contracte, în 
valoare nerambursabilă de 73,7 milioane euro. Aceste 
proiecte vizează achiziția de tablete pentru învățământul 
preuniversitar și universitar, atât în mediul urban, cât și în 
mediul rural. 

,





Ziua Comunicațiilor este un eveniment de referință pentru 
tot ce înseamnă conectivitate, comunicații și digital. Aducând 
împreună reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului 
privat și ai celui asociativ, evenimentul este un veritabil 
forum de partajare a bunelor practici. 

În mesajul său, Președintele ADR a accentuat faptul că 
Autoritatea va continua să livreze soluții clare și ușor de 
folosit pentru optimizarea interacțiunii cetățenilor cu 
instituțiile publice. 

Împreună, scoatem Statul  din statul la coadă și  
 transformăm cozile în click-uri!

In intervenția sa la evenimentul Future Banking, președintele 
ADR a vorbit despre cum dezvoltarea unor servicii publice de 
e-guvernare pornește de la alte baze decât dezvoltarea de 
produse și servicii digitale în mediul privat.

Pentru un start-up la început de drum, este esențial să 
găsească soluții digitale scalabile și ușor configurabile, în așa 
fel încât creșterea și rata de adopție ale produselor sale să fie 
accelerate. Antreprenorii pornesc de la MVP – minimum viable 
product, un T0 în nișa de piață., care să poată fi personalizat 
și dezvoltat rapid, pentru a ajunge la cât mai mulți utilizatori.

De cealaltă parte, dezvoltarea unui serviciu public de 
e-guvernare necesită o analiză a problemelor deja existente. 
În administrație nu există un T0 – prea mulți oameni au crezut 
că vor putea da restart administrației și niciunul nu a reușit. 

Sistemul public nu își poate permite nici apetența la risc și 
nici flexibilitatea unui start-up. Nu poate învăța doar din 
greșeli. Consistența și predictibilitatea sistemului bancar 
sunt elemente necesare și pentru transformarea digitală a 
administrației publice.



La emisiunea În fața națiunii de la Antena 3, președintele 
Oprea a discutat cu Sabina Iosub despre ce înseamnă cloud-
ul guvernamental și celelalte propuneri trecute în capitolul 
despre digitalizare din PNRR. Astfel, pe termen mediu şi 
lung, ADR ia în calcul ca toate serviciile publice să migreze în 
cloud-ul guvernamental, ceea ce va crește disponibilitatea, 
dar și ergonomia serviciilor publice digitale. Vom înregistra 
o scădere a costurilor atât pentru sectorul public - care nu va 
mai necesita o mulțime de soluții mici pentru probleme mici 
- cât și pentru cetățeni și companii, în relația lor cu statul. 

Proiectele de digitalizare a administrației sunt proiecte 
critice, complexe, care cer personal calificat atât pentru 
managementul de proiect, cât și pentru procedurile 
administrative de la nivel național și european. Expertiza 
ADR este substanțială în sectorul public pe subiectul pe 
e-guvernare – avem o experiență unică la nivel instituțional 
în România.

În cadrul emisiunii SmartiCity, Octavian Oprea a discutat cu 
reporterii Digi24 despre ce înseamnă orașul smart. Conceptul 
de city as a platform prinde tot mai mult contur.

Guvernarea locală se transformă, dintr-o autoritate 
centralizată care caută să reglementeze diferite aspecte 
ale vieții în comunitate, într-un ecosistem care încurajează 
parteneriatele, inovația și participarea membrilor 
comunității.

City as a platform încurajează ideea că administrația 
nu trebuie să managerieze toate aspectele vieții în 
comunitate, ci trebuie să faciliteze găsirea soluțiilor agreate 
de comunitate, participând mai apoi în implementarea lor.

Administrațiile locale, dar și cele centrale au nevoie să 
implementeze o guvernare locală bazată pe date. Aici este 
fundamentală folosirea datelor deschise – să pui la dispoziție 
date în format deschis înseamnă să permiți mediului privat 
și celui asociativ să identifice nișele în care noi produse și 



În cadrul emisiunii Upgrade100 de la Radio Guerrilla, 
președintele ADR Octavian Oprea a prezentat proiectele și 
rezultatele ADR.

ADR este autoritatea care are capacitatea de a analiza 
problemele sistemice de la nivelul aparatului guvernamental, 
de a identifica soluțiile optime și de a duce la bun sfârșit 
proiectele prin care soluțiile sunt implementate. 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. 

Nu digitalizăm birocrația sau procedurile inutile, ci 
eficientizăm procesele administrative.

În cadrul participării sale la Bucharest Summit 2021, 
președintele ADR a vorbit despre cum “digitalizarea” a 
devenit un buzzword în ultima perioadă, mai ales atunci când 
reprezentanții instituțiilor publice doresc să prezinte modul 
în care ei vor face reformă. 

În viziunea ADR, pentru a putea transforma digital în 
adevăratul sens al cuvântului România, nu este nevoie doar 
de tehnologie. Este absolut imperativ să știm care sunt 
serviciile pe care statul român le oferă. 

Pentru acest lucru, cu sprijinul Executivului, a fost înființat 
Comitetul Național de Digitalizare și Debirocratizare a 
administrației publice. 

ADR și Secretariatul General al Guvernului vor inventaria, 
într-o primă fază, toate serviciile publice pe care le oferă 
instituțiile publice la nivel central și, ulterior, vor lua decizii 
în legătură cu ce servicii publice sunt păstrate și care sunt 
serviciile publice compatibile cu trasformarea digitală a 
administrației.



10 proiecte 
în implementare, finanțate 

prin programe europene 
de fonduri nerambursabile

peste 40 de întâlniri 
cu reprezentanți ai 

sectorului public și ai 
mediului privat pentru 
transformarea digitală

peste 30 de participări     
la conferințe și webinarii 
interne și internaționale




